


Nyíregyházi Egyetem Oldal: 1 
 

Adószám: 19308708-4-15 
Oktatási Hivatal  
Nyilvántartási száma: FI74250 

Éves beszámoló mérlege - "A"   
 

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31. 
 

 

 eFt Előző év Tárgyév 

  ESZKÖZÖK (aktívák)     
A. Befektetett eszközök 9 442 674 11 314 822 
A.I. Immateriális javak 6 212 12 417 
A.I.3. Vagyoni értékű jogok 5 676 12 244 
A.I.4. Szellemi termékek 536 173 

A.II. Tárgyi eszközök 9 432 978 11 298 921 
A.II.1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 9 283 583 10 969 937 
A.II.3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 145 837 169 465 
A.II.5. Beruházások, felújítások 3 558 37 171 
A.II.6. Beruházásokra adott előlegek 0 122 348 

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 484 3 484 
A.III.3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 2 384 2 384 
A.III.5. Egyéb tartós részesedés 1 100 1 100 

B. Forgóeszközök 173 480 4 211 853 
B.I. Készletek 107 476 59 466 
B.I.1. Anyagok 3 551 1 759 
B.I.2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 24 418 3 023 
B.I.3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 981 981 
B.I.4. Késztermékek 53 852 29 314 
B.I.5. Áruk 24 674 24 389 

B.II. Követelések 56 186 121 764 
B.II.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 48 883 110 262 
B.II.2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 7 303 24 
B.II.3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 

vállalkozással szemben 0 1 100 
B.II.6. Egyéb követelések 0 10 378 

B.III. Értékpapírok 0 0 
B.IV. Pénzeszközök 9 818 4 030 623 
B.IV.2. Bankbetétek 9 818 4 030 623 

C. Aktív időbeli elhatárolások 7 798 60 794 
C.1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 4 291 55 001 
C.2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3 507 5 793 

  ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 9 623 952 15 587 469 
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 eFt Előző év Tárgyév 

  FORRÁSOK (passzívák)     
D. Saját tőke 5 622 192 7 087 450 
D.I. Jegyzett tőke 14 418 084 14 418 084 
D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 
D.III. Tőketartalék 379 244 257 810 
D.IV. Eredménytartalék -9 175 136 -8 173 890 
D.V. Lekötött tartalék 0 0 
D.VI. Értékelési tartalék 0 0 
D.VII. Adózott eredmény 0 585 446 

E. Céltartalékok 0 0 
F. Kötelezettségek 196 560 5 065 713 
F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 
F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 4 238 
F.II.9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 4 238 

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 196 560 5 061 475 
F.III.3. Vevőktől kapott előlegek 0 76 192 
F.III.4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 196 480 236 258 
F.III.9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 80 4 749 025 

G. Passzív időbeli elhatárolások 3 805 200 3 434 306 
G.1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 730 966 333 335  
G.2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 71 344 134 712 
G.3. Halasztott bevételek 3 002 890 2 966 259 

  FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 9 623 952 15 587 469 

 





Nyíregyházi Egyetem Oldal: 2 
 

Adószám: 19308708-4-15 
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Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  
  

Beszámolási időszak: 2021. augusztus 01. - 2021. december 31. 
 

 
  

 

  Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 
 eFt Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 0 790 861 0 3 546 0 794 407 

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor) 0 790 861 0 3 546 0 794 407 

03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 -45 933 0 0 0 -45 933 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor) 0 -45 933 0 0 0 -45 933 

III. Egyéb bevételek 0 2 106 517 0 0 0 2 106 517 

III.a. ebből: visszaírt értékvesztés 0 488 0 0 0 488 

PK.a. ebből: tagdíj 0 0 0 0 0 0 

PK.b. ebből: alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0 

PK.c. ebből: kapott támogatás 0 2 102 170 0 0 0 2 102 170 

05. Anyagköltség 0 186 434 0 390 0 186 824 

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 726 033 0 0 0 726 033 

07. Egyéb szolgáltatások értéke 0 5 461 0 0 0 5 461 

08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 285 0 0 0 285 

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 18 898 0 0 0 18 898 

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok) 0 937 111 0 390 0 937 501 

10. Bérköltség 0 842 816 0 2 825 0 845 641 

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 143 680 0 0 0 143 680 

12. Bérjárulékok 0 140 126 0 331 0 140 457 

V. Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok) 0 1 126 622 0 3 156 0 1 129 778 

VI. Értékcsökkenési leírás 0 26 351 0 0 0 26 351 
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  Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 
 eFt Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév 

VII. Egyéb ráfordítások 0 186 914 0 0 0 186 914 

VII.a. ebből: értékvesztés 0 22 353 0 0 0 22 353 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor) 0 574 447 0 0 0 574 447 

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 5 625 0 0 0 5 625 

16.a. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0 0 0 0 

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 6 965 0 0 0 6 965 

17.a. ebből: értékelési különbözet 0 0 0 0 0 0 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17. sor) 0 12 590 0 0 0 12 590 

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 1 591 0 0 0 1 591 

22.a. ebből: értékelési különbözet 0 0 0 0 0 0 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22.sor) 0 1 591 0 0 0 1 591 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 0 10 999 0 0 0 10 999 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B. sor) 0 585 446 0 0 0 585 446 

X. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) 0 585 446 0 0 0 585 446 

  Tájékoztató adatok (PK nyomtatványhoz)             

PK-A. Központi költségvetési támogatás 0 2 076 046 0 0 0 2 076 046 

  ebből: normatív támogatás 0 1 619 423 0 0 0 1 619 423 

PK-B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 
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  Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 
 eFt Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév 

  ebből: normatív támogatás 0 0 0 0 0 0 

PK-C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 25 876 0 0 0 25 876 

PK-D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 
támogatás 0 0 0 0 0 0 

PK-E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg 0 248 0 0 0 248 

PK-F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0 0 0 

PK-G. Adományok 0 0 0 0 0 0 

PK-H. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 2 278 589 0 0 0 2 278 589 
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1. Általános információk a beszámolóhoz 

1.1. A gazdálkodó bemutatása 

A Nyíregyházi Egyetem 2021. július 31-ig költségvetési szervként működött. 2021. augusztus 01 naptól 
a Magyar Állam helyett a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány fenntartásába került. 

 Az Egyetem a Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a továbbiakban; Nftv. 1. 
melléklete alapján Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézménye, nem állami egyetem. 

 Az Egyetem az Nftv. 4. § (1a) bekezdése alapján Magyarországon nyilvántartásba vett alapítvány által 
fenntartott magán felsőoktatási intézmény. Az Nftv. 5. § (1) bekezdése szerint jogi személy. 

Az Egyetem az Nftv. és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései és az Oktatási Hivatal 
nyilvántartása alapján közhasznú szervezetként működik.  

Az Egyetem cél szerinti közhasznú tevékenysége az Nftv. 2. § (1) és (3) bekezdése alapján oktatási és 
kutatási tevékenység folytatása, amely magába foglalja különösen az alapképzést, a mesterképzést és a 
szakirányú továbbképzést.  

Az Egyetem cél szerinti (közhasznú) alaptevékenysége az oktatás és a tudományos kutatás. 

A Nyíregyházi Egyetem telephelyei a beszámolási időszakban: Az Egyetem Tangazdaságai 4552 
Napkor, Kállói út 58., Hrsz: 0178/26 és 4461 Nyírtelek-Ferenctanya, Hrsz: 0138/9. 

 Az Egyetem székhelyén kívüli képzési helye: 90202 Beregszász Kossuth tér 6. Ukrajna 

Az Egyetem köznevelési feladatai ellátásának helye: az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium, 4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 12. 

 
Az Egyetem az Nftv. 117/C.§ (3) bekezdése alapján „a fenntartóváltást követően a felsőoktatási 
intézmény - a kizárólag a költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által gyakorolható 
jogosultságok és kötelezettségek kivételével - általános és kizárólagos jogutódja az (1) bekezdés 
szerinti fenntartóváltással érintett, a Kormány külön döntésében megjelölt, felsőoktatási 
intézménynek”. 
 
Az Nftv. 117/C.§ (4) bekezdése alapján a jogutódlás a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló 
követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték 
nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni. 

1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban 

A Nyíregyházi Egyetem leányvállalatai (név, székhely, saját tőke, jegyzett tőke, részesedési arány, 
tartalékok, adózott eredmény) az alábbiakban kerülnek bemutatásra. A Nyíregyházi Egyetem 
mentesíthető anyavállalatnak minősül, ezért konszolidált beszámolót nem készít.  

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli 
előírások szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül. 

A Nyíregyházi Egyetem a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt mértékadó befolyással, 
amely a számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül. 

A gazdálkodó a fordulónapon az alábbi, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokban bírt nem 
mértékadó befolyással: 
 
A gazdasági társaságok képviseletét a Nyíregyházi Egyetem nevében a kancellár látja el személyesen, 
vagy megbízottja útján. A társaságok felügyelete felügyelőbizottságokon keresztül, közvetve történik. 
A többségi befolyás alatt álló társaságok és a minősített többséggel ellenőrzött társaságok esetén a 
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felügyelőbizottsági feladatokat a Nyíregyházi Egyetem munkavállalói látják el. Az egyéb részesedési 
viszonyban álló vállalkozásokba a Nyíregyházi Egyetem nem delegál felügyelőbizottsági tagot. 
 

Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozások 

Név és székhely Jegyzett tőke 
eFt 

Szavazati 
arány (%) 

Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 

1149 Budapest Mogyodódi út 32. 

9 000 1,11 

ENEREA Nonprofit Kft. 

4400 Nyíregyháza Sóstói út 31-B A-ép. 3/345 

8 800 11,3 

   
A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés tevékenységei a célkitűzések végrehajtása 
érdekében a következő fő csoportokba sorolhatók: 
Az állami képzési (OKJ), minősítési (MHT), terméktanúsítási (GM) rendszerekben rendeleti kijelölések 
alapján végzett tevékenységek. 
A magyar (NAT) és a nemzetközi (EWF, TÜV CERT) akkreditációk, megállapodások (TÜV 
Rheinland, ÉMI-TÜV Bayern, SLV München és SLV Halle) alapján végzett tevékenységek. 
A magyar hegesztő és anyagvizsgáló képesítések és minősítések európai harmonizációja (EWF 
diplomák és MSZ EN szabványok alapján végzett minősítések és tanúsítások). 
Rendszeres nagyrendezvények (Hegesztéstechnikai Szakkiállítások és Hegesztőfelelősök Országos 
Konferenciája, vizsgáztatók továbbképzése) 
A hazai szabványosításban valamint a hazai és nemzetközi pályázatokon való részvétel. 
Tanulmányutak( konferenciák, kiállítások, tapasztalatcserék) szervezése. 
 
Az Enerea Nonprofit kft működésének célja alapvetően az energiahatékonyság elősegítése, az 
energiaforrások racionális felhasználásának támogatása, az új és megújuló energiaforrások 
alkalmazásának előmozdítása, illetve az energiadiverzifikáció támogatása volt az Észak-alföldi 
régióban a pályázati források elérhetőségén keresztül. A társaság többségi tulajdonosi döntésének 
értelmében a jövőben a Kft. túlnyomórészt a nyíregyházi és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális 
pályázati lehetőségeiben fog koordinációs szerepet vállalni, így a társaságban a tulajdonosi hányad 
fenntartása, lehetőség szerinti növelése indokolt. 

A gazdálkodó a fordulónapon az alábbi ellenőrzött társaságban rendelkezett többségi befolyással, amely 
által anyavállalatnak minősül: Campus-Land Szolgáltató Közhasznú Kft. 
 

Többségi befolyás alatt álló társaságok 

Név és székhely Jegyzett tőke 
eFt 

Szavazati 
arány (%) 

Campus-Land Szolgáltató Közhasznú Kft. 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B 5 800 100,00 
 
Az Nftv. 88. § (5) bekezdésének megfelelően a Nyíregyházi Egyetem (korábban Nyíregyházi Főiskola) 
élt annak lehetőségével, hogy társasági formában végeztesse üzemeltetési feladatát. A Nyíregyházi 
Főiskola 100%-os tulajdonában lévő társaságot alapvetően a PPP konstrukcióban felújított épületek 
üzemeltetésére hozta létre a Főiskola/Egyetem. 2010-ben a nem PPP-s területek kiszervezett 
üzemeltetési tevékenység megszűnt (lejárt a határozott idejű szerződés). Az intézmény vezetősége az 
elvégzett gazdaságossági számítások alapján úgy döntött, hogy a továbbiakban az üzemeltetési 
tevékenységet külső cég számára nem szervezi ki, hanem részben a meglévő saját tulajdonú, egyébként 
is üzemeltetési tevékenységet végző cégére bízza, míg bizonyos üzemeltetési tevékenységet saját 
alkalmazottjaival láttat el. Ennek következtében 2011-ben a 2009. évhez viszonyítva éves szinten 100-
120 millió forint költségmegtakarítást lehetett elérni. 
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A Campus-Land Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (CL Np Kft.) 2009. július 1. napjától 
jogutódlással vette át a feladatokat a szintén 100% intézményi tulajdonú, korábban alapított Hallgatói 
Centrum Kht-től. 
A CL Np Kft. üzleti tevékenysége során a fő cél volt az üzemeltetési költség csökkentése az elérhető 
legjobb szolgáltatási szint nyújtása mellett, gazdasági számításokon alapuló tervezés alapján, a 
hatékony működés biztosítása mellett, a szakmai tapasztalatok elemzése alapján, amely biztosítéka volt 
a rugalmas, átlátható működésnek, szigorú monitoring mellett 
 

A Nyíregyházi Egyetem a fordulónapon az alábbi ellenőrzött társaságokban rendelkezett minősített 
többséget biztosító befolyással, amely által anyavállalatnak minősül: 
 

Minősített többséggel ellenőrzött társaságok 

Név és székhely Jegyzett tőke 
eFt 

Szavazati 
arány (%) 

Nyír-Inno-Spin Kft 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B 3 000 51,33 
Spin-Direkt Kft 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B 3 000 51,11 
   

 
A Nyír-Inno-Spin Kft. főtevékenysége szerint „egyéb természettudományi kutatás-fejlesztés” 
feladatokat lát el. A Kft hathatós közreműködésével 2012-ben elindult a Nyíregyházi Egyetem 
anyagvizsgáló laboratóriumának akkreditálása, amit 2013 márciusában a laboratórium meg is szerzett. 
Ennek köszönhetően 2013-ban egy új tevékenységi kör irányába nyílt lehetőség. A Kft. tevékenységét 
az alábbi szolgáltatási területeken végzi: 
Fémek mechanikai anyagvizsgálata (szakítóvizsgálat, keménységmérés, ütőmunka-vizsgálat), 
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (folyadékpenetrációs vizsgálat, laboratóriumi és mobilröntgenes 
vizsgálatok). Roncsolásos anyagvizsgálatok (vegyi összetétel elemzése acél- és alumíniumbázison, 
mikroszkopikus vizsgálat). 
Additív gyártás- rapid prototyping: gyors prototípuskészítés, bonyolult alakú alkatrészek legyártása 
műgyantából OBJET EDEN 350V típusú berendezéssel. 
Műszaki szakértés és tanácsadás, szakmai konferencia szervezése. 
A társaság megrendelő-állománya, partneri köre folyamatosan bővül, melyre gyakorlati képzőhelyeket, 
oktatási-kutatási feladatokat lehet szervezni.  
A részesedés fenntartása a fentiek miatt indokolt, valamint a „Norvég” projektben vállalt kötelem miatt 
is. 
 
A Spin-Direkt Kft. főtevékenysége szerint „társadalomtudományi, humán kutatás-fejlesztés” 
feladatokat lát el. A korábban megkötött együttműködési megállapodásokkal kapcsolatban a 
partnercégekkel való folyamatos kapcsolattartás, közös pályázati lehetőségek áttekintése, konzultációk 
szervezése, a pályázatban létrejött eredmények fejlesztése volt az alapvető cél. A részesedés fenntartása 
a „Norvég” projektben vállalt kötelem. 
 

1.3. Ellenőrzött társaság irányítói 

A Nyíregyházi Egyetem a fordulónapon nem minősült sem leányvállalatnak, sem közös vezetésű 
vállalkozásnak, sem társult vállalkozásnak, így a konszolidációba semmilyen módon nem került 
bevonásra. 
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1.4. Az üzleti évi gazdálkodás körülménye  

Az üzleti év fordulónapja az előző évhez képest eltér. Az üzleti év eltér a naptári évtől, 2021. augusztus 
01-től - 2021. december 31-ig tartó időszakot öleli fel, melynek indoka a fenntartó és az egyetem 
jogállása év közben történt változása. A mérleg fordulónapja 2021. december 31. 

A beszámoló normál, (általános) üzleti évet záró beszámoló, de az adatok a törtév miatt nem 
összehasonlíthatók, mivel az előző és a tárgyidőszak hossza nem azonos. Az üzleti év 5 hónapnyi 
időszakra vonatkozik, az előző időszak, amelyek adatai a mérlegben nyitó adatokként szerepelnek, 7 
hónapnyi időszakra vonatkoznak. 

A tárgyidőszaki gazdálkodás sajátos körülmények között zajlott. Az gazdálkodási környezetet a 
fenntartó váltás meghatározta. A tárgyidőszaki gazdálkodásra jelentős hatást gyakorolt, mert csak az év 
egy részét érintette, jellemzőit, sajátosságait az állam a számvitelről az egyéb szervezetek, mint jogi 
személyek állami támogatást igénybe vevők, Számviteli törvény szerinti kettős könyvviteli szabályai 
szerint éves beszámolót készítők, határozták meg. 

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a 
Nyíregyházi Egyetem a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja 
tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. 

1.5. A beszámoló készítésben közreműködők: 

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes 
könyvelői képesítéssel rendelkezik, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli 
szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 
(igazolvánnyal) rendelkezik.  

A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma:  

Dr. Szepessyné Hegedűs Éva 

4405 Nyíregyháza, Palánta út 52.  

Mérlegképes könyvelő, regisztrációs száma: 179218 

 

A Nyíregyházi Egyetem számviteli éves beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást, az üzleti 
jelentést, a közhasznúsági és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével az Egyetem 
képviseletére jogosult alábbi személy köteles aláírni (név, lakcím): 

Vassné prof. dr. Figula Erika rektor és                            Halkóné dr. Rudolf Éva kancellár 

 4400 Nyíregyháza, Mikecz Kálmán utca 7.                    4400 Nyíregyháza, Lukács Ödön út 10. 

 

A gazdálkodási formához előírt, vagy más jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyidőszaki beszámoló 
szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő 
könyvvizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma: 

 

AUDIT-RATIO Kft. 4400 Nyíregyháza, Búza tér 10. MKVK: 004029  

Név: Morgós János 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 10. 

Regisztrációs szám:: MKVK: 002007 

Morgós János 4405 Nyíregyháza, Szerén utca 3/A., MKVK:,002007 
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További közreműködő a helyettesítő könyvvizsgáló 

Név:    Vargáné Ling Éva  

Cím:   4551 Nyíregyháza, Tujafa utca 80/B. 

regisztrációs szám:  MKVK:007282 

 

A számviteli beszámolóhoz kapcsolódóan - az arra jogosult legfőbb szervnek a beszámoló 
elfogadásához kapcsolódó döntéséhez a háromtagú felügyelő bizottság véleményének megismerésén és 
elfogadásán kívül az éves belső ellenőrzési jelentés és a könyvvizsgálói jelentés megismerése és 
elfogadása is a döntés előkészítéshez tartozik, ideértve a fentiek elkészítését, egyeztetését, ellenőrzését 
és felülvizsgálatát. 

 

A háromtagú közös Felügyelő Bizottság tagjai: 

Elnök: dr. Kovács Levente 1124 Budapest, Sashegyi út 20. 

Tagok: Czibere Károly 1182 Budapest, Vízakna utca 5. és  

             Bede József 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 24,  

 

A fenntartó vagyonellenőre: AUDITOR-CONTROL Kft. 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2. 

Regisztrációs szám: MKVK: 000651 

A kijelölt természetes személy vagyonellenőr Illésné Hornyák Mária  

Cím: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 2, 2/14.   

Regisztrációs szám: MKVK:001974 

1.6. Beszámoló nyilvánossága 

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által 
előírt nyilvánosságon túl a székhelyen és az interneten is megtekinthetők. A székhely pontos címe: 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. A beszámolót tartalmazó honlap: www.nye.hu 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A könyvvezetés módja 

A Nyíregyházi Egyetem könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint az EOS 
gazdasági rendszerben vezeti. A számviteli információsrendszer kialakítása és működtetése, a 
beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv, a Gazdasági Iroda feladata. 

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 
forintban kerülnek feltüntetésre. 

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok 

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli törvény előírásai és a Nyíregyházi Egyetem kialakított 
számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó 
körülmény nem merült fel. 
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2.4. A számviteli politika tárgyidőszaki változása 

A tárgyidőszakban a Nyíregyházi Egyetem számviteli politikájában olyan változás történt, amely a 
valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolja. A számviteli politika jelentős változásának 
lényege, hogy a fenntartó változása következtében áttérés történt az államháztartási számvitelről év 
közben az egyéb szervezetek által alkalmazott szabályokra. A fenti szervezetek közül, akik állami 
támogatást vesznek igénybe, mivel a cél szerinti alaptevékenységük miatt közhasznúak, a 2000. évi C. 
Számviteli törvény előírásai szerint kettős könyvvezetési kötelezettségük van. 

2.5. A számviteli rend további sajátosságai 

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi: 
 

Kiemelt számviteli teendők 

Teendő Ütemezés 

Főkönyvi kivonat készítése adatszolgáltatáskor vagy negyedévente 

Értékvesztések elszámolása értékeléskor vagy eseménykor 

Céltartalék képzés és megszüntetése évente 

Időbeli elhatárolások elszámolása évente vagy azonnal 

Értékelési különbözetek elszámolása évente 

Kerekítési különbözetek elszámolása évente 

Értékhelyesbítések elszámolása évente 

Éves elszámolású adók előírása évente 

Analitika-főkönyv egyeztetése negyedévente 

Leltár-analitika egyeztetése minden leltározásnál 
 

2.6. Beszámoló választott formája és típusa 

A Nyíregyházi Egyetem a tárgyidőszakra az előző időszaktól eltérően éves beszámolót készít. A 
változás oka a fenntartó váltás. 

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évtől eltérően Összköltség eljárással, 
„A” változatban készült. Az összehasonlíthatósága két időszak eltérő hossza miatt arányosítással, az 
előző időszaki adatok új szerkezetben történő bemutatásával biztosítható. A változás indoka a 
fenntartóváltás miatti változások az elszámolásokban és a beszámolási rendszerben. 

A Nyíregyházi Egyetem az előző időszaktól eltérően a beszámolóban a mérleget összköltség eljárással, 
„A” változatban állította össze. Az összehasonlíthatóság érdekében a két időszak eltérő hossza miatt az 
adatok arányosíthatók, de nélküle nem összehasonlíthatók. Az új típusban az előző időszaki adatok, 
mint nyitó mérleg adatok feltüntetésre kerültek. A változás indoka a fenntartó váltás. 

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került 
összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő 
értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 

2.7. Üzleti jelentés 

A Nyíregyházi Egyetem a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos előírásoknak megfelelő 
tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja. 

2.8. Mérlegkészítés választott időpontja 

A mérlegkészítés választott időpontja az üzleti év mérleg fordulónapját követő év március 31. napja; 
2022. március 31. A megbízható és valós kép bemutatásához szükséges értékelési feladatok ezen 
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időszakban kerülnek elvégzésre, az üzleti évet és a korábbi éveket érintő, ezen időszakban ismertté vált 
gazdasági események, információk, körülmények hatásait a tárgyidőszaki beszámoló tartalmazza. 

2.9. Jelentős összegű hibák értelmezése 

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját 
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti 
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. 
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyidőszaki beszámolóban nem a tárgyidőszaki adatok 
között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 

2.10. Jelentős összegű különbözetek értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében 
lényeges, a sorokban szereplő összegnek a 20 %-át, illetve a 100 MFt-ot vagy ennek megfelelő 
devizaösszeget- jelentős, a sorokban szereplő összegnek a 10 %-át, illetve az 50 MFt-ot vagy ennek 
megfelelő deviza összeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző időszakhoz 
képest változott. 

2.11. Jelentős összhatás értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem lényeges 
és nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely 
mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 20 %-ot és 10 %-ot, vagy 100 MFt-ot és 50 MFt-ot, illetve 
ezeknek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti 
időszakhoz képest változott. 

2.12. Devizás tételek értékelése 

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és 
kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és 
ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a 
számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, 
hivatalos devizaárfolyamon történik. 

A devizás tételek értékelése az előző időszakhoz képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges 
változásainak hatásain túl - a fenntartó változása miatt változott. 

2.13. Értékcsökkenési leírás elszámolása 

Értékcsökkenési leírás módja 

Az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható 
használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett 
maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában 
történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik, a 
társasági adó törvények szerinti leírási kulcsok használatát preferálja a Nyíregyházi Egyetem. 

 

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - 
negyedévente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a 
kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó 
eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. 
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Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 

A 200 eFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű 
jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési 
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem 
kell. 

Nem jelentős maradványérték 

A maradványérték a 2021. törtévben nulla összeggel vehető figyelembe. Amennyiben 2022. évtől 
kezdődően az értékcsökkenési leírás tervezése során, az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan a 
realizálható érték valószínűsíthetően nem haladja meg az üzembe helyezett eszköz bekerülési értékének 
20 %-át vagy az ennek megfelelő devizaösszeget, a maradványérték nem jelentős. 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja 
meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 eFt-ot, vagy 
az ennek megfelelő devizaösszeget. 

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása 

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges 
jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitel politikai döntések miatt további 
változások is történtek az előző időszakhoz képest, mivel a fenntartó változása miatt már nem az 
államháztartási számvitelben alkalmazott módon történik, negyedévente a terv szerinti értékcsökkenés 
elszámolása. 

2.14. Értékvesztések elszámolása 

Értékvesztés elszámolására - az előző időszakhoz hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti 
értékhez képest a számviteli politikában és az eszközök és források értékelési szabályzatában 
rögzítettek szerint az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. 

2.15. Visszaírások alkalmazása 

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok 
szerint történik. 

2.16. Értékhelyesbítések alkalmazása 

A Nyíregyházi Egyetem az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem 
értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel. 

2.17. Valós értéken történő értékelés 

A Nyíregyházi Egyetem a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben 
ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem a valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, 
az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz. 

2.18. Alapítás-átszervezés költségei 

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző 
üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el. 

2.19. Kísérleti fejlesztés aktiválása 

A Nyíregyházi Egyetem a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, 
azokat - az előző időszakhoz hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el. 
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2.20. Vásárolt készletek értékelése 

A vásárolt készletek - az előző időszakhoz hasonlóan - a mérlegben a tényleges bekerülési értékben 
jelennek meg. 

2.21. Saját termelésű készletek értékelése 

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző időszakhoz hasonlóan - az egyedi tényleges 
előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg. 

2.22. Készültségi fok meghatározásának módszere 

A befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás készültségének mértéke a már elvégzett 
tevékenységeknek a félkész termék, illetve a késztermék (kész szolgáltatás) előállításához elvégzendő 
összes tevékenységhez viszonyított arányában kerül meghatározásra. 

Ennek az aránynak a meghatározásához az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább jellemző, 
megfelelő, mért és nyilvántartott (ennek hiányában becsült), elsősorban naturális mutatók szolgálnak 
alapul. 

2.23. Teljesítési fok meghatározásának módszere 

Az értékesítés nettó árbevételéhez kapcsolódóan a szerződés elszámolási egységére meghatározott 
mérték (teljesítési fok) a ténylegesen elvégzett munkáknak az elvégzendő összes munkához viszonyított 
arányában kerül meghatározásra. 

Az arányosítás során a munkák az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább jellemző, megfelelő, 
mért és nyilvántartott (ennek hiányában kalkulált vagy becsült), elsősorban naturális mutatók alapján 
kerülnek számbavételre. 

2.24. Céltartalék-képzés szabályai 

A Nyíregyházi Egyetem garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, 
időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képezhet. A 
2021. 08. 01-től 2021. 12. 31-ig terjedő törtidőszakra vonatkozó éves beszámolóban céltartalékot nem 
képzett az Egyetem. 

2.25. Ki nem emelt tételek értékelésének változása 

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az 
értékelésben az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai 
döntések miatt módosítás nem történt. 

2.26. Értékelési szabályok más változásai 

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben az 
esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt 
jelentős módosítás nem történt. 

2.27. Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző időszakhoz képest nem 
változtak. 

2.28. Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok 
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző időszakhoz képest nem változtak. 
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2.29. Önköltségszámítás szabályai 

A saját előállítású termékek, végzett szolgáltatások önköltségének megállapítása önköltség-számítási 
szabályzat szerint történik. Az önköltségszámítás elsősorban a sajátelőállítású készletekre vonatkozik 

2.30. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 

A Nyíregyházi Egyetem tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel 
kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett. 

3. Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és a programok megvalósítása az alapító okiratban foglaltak 
szerint történt. 

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása 

A támogatási programok keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit 
mutatják be támogatásonként az alábbi táblázatok: 

 

Támogatási program elnevezése: Állami alaptámogatások  

Támogató megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 1 év, ami áthúzódik a következő évekre  

 Támogatás összege eFt  1 619 423 

 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg: 1 619 423 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg: 1 374 444 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg: 1 619 423 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 1 137 814 

 Dologi: 169 131 

 Felhalmozási: 67 499 

 Összesen: 1 374 444 

Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 

Az alaptámogatás folyósított összegét előlegként a kötelezettségek között könyveltük. Tárgyidőszaki 
felhasználása az egyéb bevételek között került elszámolásra, a költségek ellentételezése céljából 
szükséges előleg összege, 1 619 423 eFt átvezetésre került. 
 

Támogatási program elnevezése: Közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás  

Támogató megnevezése: SZ-SZ-B Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 
Járási Hivatal 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  
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 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 1 év  

Támogatás összege eFt  11 658 

 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg: 4 905 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg: 4 905 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg: 4 703 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 4 829 

 Dologi: 76 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 4 905 

Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a program 10 fő álláskereső béréhez és az azt terhelő 
szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatást. 

Az Egyetem a támogatást cél szerint használta fel a tárgyidőszakban. 
 

Támogatási program elnevezése: EFOP támogatások,  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma EU-s 
Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2017-2021  

Támogatás összege eFt  1 415 101 

 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg: 60 834 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg: 60 834 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 37 083 

 Dologi: 22 999 

 Felhalmozási: 752 

 Összesen: 60 834 

Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 

Az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás csökkentése céljából elnyert támogatási összeg: 419 917 eFt A tárgyidőszakban a kapott 
támogatás terhére 18 615 eFt-ból 752 eFt felhalmozásra, 1 846 eFt dologi kiadásokra, 16 017 eFt 
személyi kiadásokra került elszámolásra. 
Az EFOP 3.1.2. projekt megvalósítása 2017. január 01-én kezdődött az Eszterházy Károly Egyetem 
konzorciumvezetésével, valamint hat további egyetem és az Oktatási Hivatal részvételével. A projekt 
első szakasza (mintegy 20 hónap) a Komplex Alapprogram kidolgozásával telt. Ebben az időszakban 
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fejlesztették ki a program koncepcióját, az alprogramokat, valamint a program tanítási-tanulási 
startégiáját is (DFHT/Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportban). Ennek keretében több, 
mint 50 nyomtatott kiadvány készült. Két KAP koncepció (eredeti és bővített), két DFHT koncepció 
(eredeti és bővített), öt alprogrami megalapozó tanulmány, öt alprogrami koncepció, öt módszertani 
eszköztár, 24 tanítói-tanári kézikönyv, intézményi útmutatók, tájékoztatók, szülő-tanulói kiadvány, 
illetve egyéb szakmai anyag készült el. 
A projekt záró kifizetési igénylése és szakmai beszámolója 2022. március 28-án került benyújtásra. 

 

Az EFOP-3.2.14-17-2017-00004 Nyelvtanulással a boldogulásért NyEW WAY-Az angol nyelvoktatás 
megújítása céljára elnyert támogatási összeg: 330 000 eFt. A tárgyidőszakban a kapott támogatás 
terhére csak dologi kiadások kerültek elszámolásra 17 087 eFt összegben. 
A projekt keretében közel 2400 diák és félévenként  24 egyetemi hallgató bevonásával, a vállalt 
indikátorok teljesültek. A nem formális angol nyelvi foglalkozások esetében a vállalt 3860 óra 
megvalósult.  
 A projektbe bevont iskolák: MSzC Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma,  
Mátészalka, MSzC Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma, Mátészalka  MSzC Bethlen Gábor 
Szakgimnáziuma  Szakközépiskolája és Kollégiuma Nyírbátor, Esze Tamás Gimnázium, Mátészalka, 
Művészeti Gimnázium, Nyíregyháza, Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és 
Gimnázium,  Nyíregyháza, Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza, Arany János Gimnázium Általános 
Iskola és Kollégium, Nyíregyháza Móricz Zsigmond Gimnázium, Ibrány, Váci Mihály Gimnázium, 
Tiszavasvári. A foglalkozásokon 2.400 tanuló vett részt és 24 hallgató látott el asszisztensi feladatokat. 
A projekt keretében könyvtárgyarapításra is sor került, mely során módszertani könyvekkel és 
nyelvkönyvekkel gazdagítottuk a Nyíregyházi egyetem könyvtárát.  A  pályázat keretében öt kötetnyi 
gyakorlóanyagot jelentettünk meg, (This Way sorozat Angol gyakorlók). 
A projekt záró kifizetési igénylése és szakmai beszámolója 2021. július. 28-án került benyújtásra. 

 

Az EFOP-3.3.6-17-2017-00016 MTMI Élményközpont Nyíregyházán elnyert támogatási összeg: 26 573 
eFt. A tárgyidőszakban a kapott támogatás terhére 6 966 eFt-ból 6 331 eFt személyi és 635 eFt dologi 
kiadás elszámolására került sor. 
A projekt elsődleges célja az MTMI szakok népszerűsítése, az általános- és középiskolás diákok 
orientációja a műszaki-, természettudományos-, matematikai- és informatikai területek irányába. 
A projektben összesen 20 iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást, melyek közül 10 
nyíregyházi 10 pedig a környékbeli településeken működik. A diákok 5-8. és 9-12. évfolyamba jártak, 
de jellemzően 12. végzős középiskolások nem látogatták az Élményközpontot. A szakmai programok 
2019 januárjában vették kezdetüket és a COVID járvány miatt meghosszabbított fizikai befejezési 
határidőig, 2021. április 29-ig folytak. Az Élményközpont ezen időszak alatt a lehetőségekhez képest 
teljes kapacitással működött, és a vállalt tevékenységi formák öt MTMI tudományterületen zajlottak. 
A tevékenységi formák közül a 20 iskola számára lebonyolítottunk összesen 969 db havi szakkört, 712 
db foglalkozássorozatot, 29 db kihelyezett természettudományos órát, 14 db kiscsoportos foglalkozást, 
9 db klubfoglalkozást, 13 db nyári tábort, 12 db témanapot és 130 db tanulmányi versenyt. Összesen 
6820 diák vett részt a 20 közoktatási intézményből valamilyen tevékenységi formán. 
A COVID járvány miatt a projekt utolsó két félévében meg kellett szakítanunk egyes foglalkozásokat, 
míg másokat vándorkiállítás keretében, az egészségügyi szabályok betartásával az iskolákba 
telepítettünk ki. 
Az online oktatást érintő tevékenységi formák és azok megvalósítási időtartama: témanap és 
tanulmányi verseny 2021. január 15. és 2021. április 29. között zajlott le. 
A projekt záró kifizetési igénylése és szakmai beszámolója 2022. március.31-án került benyújtásra. 

 

Az EFOP-3.4.4-16-2017-00020 JEEP! – Junior Engineer Education Program. Pályaorientáció – 
matematika, természettudományos, műszaki és informatikai szakok népszerűsítése a Nyíregyházi 
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Egyetemen elnyert támogatási összeg: 169 942 eFt. A tárgyidőszakban a kapott támogatás terhére 
mindössze 34 eFt személyi kiadás került elszámolásra. 
A projekt átfogó célja a Nyíregyházi Egyetemen a minőségi oktatáshoz való hozzáférés 
esélyeinek növelése. A projekt céljai között szerepelnek az alábbiak: a felsőoktatásba való 
bekerülés fokozása megfelelő és célzott kommunikációs tevékenységekkel és nem-formális 
tanulási formákkal, a Nyíregyházi Egyetemre jelentkező fiatalok számának emelése, az 
intézmény vonzerejének növelése, ezen belül is kiemelten ösztönözni az MTMI szakokra való 
jelentkezést. További cél a lemorzsolódás csökkentése, különösen a műszaki területen, az 
országosan mutatkozó pedagógushiányra megfelelő válasz kínálása, a pedagógus pálya 
vonzóvá tétele a potenciális célcsoportokban. 
A projekt az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség konzorciumi partnerrel együttműködve 
valósult meg. 
Megvalósult fontosabb eredményeink, jógyakorlatok: - 

- Fontos eredményünk az ún. Junior Engineer Education Program, amely 12 témakörben, 
20 foglalkozás keretében interaktív képzést adott a középiskolás diákoknak MTMI 
területeken. (3 csoportban 30 diák vett részt.) – 

- Készségfejlesztő előadások MTMI területen – 
- Élményközpontú szakmai napok szervezése Készségfejlesztő előadásokat, élményközpontú 

szakmai programokat, pályaorientációs foglalkozásokat, eseményeket szerveztünk, digitális 
tartalmat fejlesztettünk (online tesztek, tartalmak, videók, előadások) MTMI roadshowkat 
tartottunk, interaktív versenyeket, kutatóhelyi nyílt napokat szerveztünk. Többek között MTMI 
Nyári egyetemeket, táborokat, mini állásbörzét szerveztünk. 

13 db szakmai együttműködési megállapodást kötöttünk a projekt keretén belül. Közel 120 egyetemi 
oktató és szakember vett részt a programok megvalósításában. Kialakítottunk egy Interaktív 
Élménylabort. Az MTMI szakokat népszerűsítő programokhoz, foglalkozásokhoz több millió forint 
értékben informatikai és LEGO robotokat is beszereztünk.  
A projekt záró kifizetési igénylése és szakmai beszámolója 2021. április 30-án került benyújtásra 

 

Az EFOP-3.5.1-16-2017-00017 "NYÍREGYHÁZI EGYETEM-DUÁL" – Új utakon a duális 
felsőoktatással a Nyíregyházi Egyetemen, az Északkelet-magyarországi térség felemelkedéséért elnyert 
támogatási összeg: 366 337 eFt. A tárgyidőszakban a kapott támogatás terhére 14 941 eF-ból 14 701 
eFt személyi és 240 eFt dologi kiadás került elszámolásra. 
Sajnos a COVID helyzet miatt jelentősen le kellett csökkentenünk az ezen időszakra kontakt 
rendezvények, foglalkozások számát, ahol lehetett, ezeket MS.Teams platformon pótoltuk. Összesen 1 
db új, határozatlan időre, 2 szakra vonatkozó duális képzésre szóló vállalati együttműködési 
megállapodást hagyott jóvá az Oktatási Hivatal, ill. 5 db új kooperatív együttműködési megállapodást 
kötöttünk 2 szakunkon a régió vállalataival.  
A duális vállalati partnerekkel együttműködve 2 szakmai fórumot (duális work shopot) szerveztünk, 
szakonként munkacsoportokat alakítottunk ki a tantárgyi tematikák és a duális gyakorlati képzési 
programok kidolgozásához, összesen 21 új üzemi tematikát készítettünk a cégekkel együttműködve. 
A tárgyidőszakban 3 szakon 6 hallgató vett részt a kooperatív képzésben. Az új KKK-nak megfelelő 
tananyagként 11 db új hagyományos és Moodle típusú jegyzetet, segédletet, feladatgyűjteményt 
készítettünk, amelyeket a tárgyidőszakban 610 hallgató használt. 
A vállalati szakembereket újabb 11 témakör/tantárgy területén vontuk be az egyetemi képzésbe (a 
jelenléti oktatás elmaradása miatt a tervezett külső előadások többségét el kellett halasztanunk). 1 
db sikeres házi TDK konferenciát szerveztünk 98 résztvevővel. 
A pályázat megvalósítása során kifejlesztett tananyagok (63 jegyzet, e-learning modul, digitális 
taneszköz) nagyban hozzájárultak ahhoz is, hogy a pandémia idején bevezetett online oktatás 
alatt se változzon az oktatás minősége az egyetemen és a jövőben is hozzájárulnak az immár 
alapítványi fenntartású egyetem további fejlődéséhez. 
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A projekt záró kifizetési kérelme és szakmai beszámolója 2022.március 31-én került 
benyújtásra 
 

Az EFOP-3.5.2-17-2017-00001 a Kooperatív képzések és Oktatási innováció a Szakmai 
Tanárképzésben Kelet-Magyarországon (KOSZT) elnyert támogatási összeg: 102 332 eFt. A 
tárgyidőszakban a kapott támogatás terhére 3 191 eFt dologi kiadás került elszámolásra.  
A „Kooperatív képzések és oktatási innováció a szakmai tanárképzésben Kelet-
Magyarországon (KOSZT)” című projekt általános célja a felsőoktatásban való részvétel és 
végzettségi szint növelése a Kelet-Magyarországi régióban kooperatív képzések és oktatási 
innováció megvalósításával a mérnökpedagógia és szaktanár képzések területén. A projekt 
megvalósításának ideje 2017. július 1. és 2020. június 30. közötti időszak. A konzorciumban 
(Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Nyíregyházi Egyetem) megvalósuló EFOP-3.5.2-17-
2017-00001 azonosítószámú projekt az EFOP-3.5.2-17 kódszámú felhívás keretében részesült 
400 742 ezer Ft támogatásban, 100%-ban uniós finanszírozással valósul meg. A Nyíregyházi 
Egyetem ebből 102 332 ezer Ft támogatásban részesült. 
A projekt megvalósítása során a 2017. júlisus.01 - 2020. december 31 közötti időszakban a vállalt 
szakmai feladatot teljesítésre kerültek mindhárom konzorciumi partner részéről. 
A projekt záró kifizetési kérelme és záró szakmai beszámolója 2021. március 31-én került benyújtásra, 
jelenleg hiánypótlás alatt áll. 

Az Egyetem a támogatást cél szerint használta fel a tárgyidőszakban. 
 

Támogatási program elnevezése: ERASMUS+ támogatások  

Támogató megnevezése: TEMPUS Közalapítvány  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2018-2021  

Támogatás összege eFt  13 768 

 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg: 13 768 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg: 13 768 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg: 39 021 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 13 541 

 Dologi: 71 

 Felhalmozási: 156 

 Összesen: 13 768 

Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 

Az ERASMUS+ 2018/2019 tanévre (elnyert támogatás összege 111 950 EUR) kapott támogatásból a 
tárgyidőszakban 156 eFt felhalmozási kiadás került elszámolásra. 

Az ERASMUS+ 2019/2020 tanévre (elnyert támogatás összege 179 769 EUR) kapott támogatásból a 
tárgyidőszakban elköltött 4 793 eFt-ot, 4 733 eFt személyi, 60 eFt dologi kiadásra került felhasználásra 

Az ERASMUS+ 2020/2021 tanévre (elnyert támogatás összege 166 802 EUR) kapott támogatásból a 
tárgyidőszakban elköltött 5 449 eFt-ot, 5 445 eFt személyi, 4 eFt dologi kiadásra került felhasználásra. 
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Az ERASMUS+ az Együttműködés a Tiencsini Egyetemmel megnevezésű projektre (elnyert támogatás 
összege 19 500 EUR) kapott és tárgyidőszakban elköltött 3.370 eFt-ot, 3 363 eFt személyi-, 7 eFt 
dologi kiadásra került felhasználásra. 

Az ERASMUS+ 2021/2022 tanévre (elnyert támogatás összege 105 749 EUR) 39 021 eFt támogatási 
előlegként folyósításra került. 

Az Egyetem a támogatást cél szerint használta fel a tárgyidőszakban. 
 

Támogatási program elnevezése: 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00020  

Támogató megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2019-2022  

Támogatás összege eFt  40 000 

 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg: 10 490 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg: 10 490 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 4 240 

 Dologi: 5 450 

 Felhalmozási: 800 

 Összesen: 10 490 

Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 

A Nyíregyházi Egyetemen az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat támogatásával 
Technológiai és Tudástranszfer Iroda (TTI) került létrehozásra, mely 2021. augusztusától 
Technológiai és Tudástranszfer Közponként működik tovább.  
A TTK célja, hogy előmozdítsa az Egyetemen keletkező tudományos eredmények piaci 
hasznosítását, a technológia transzfert, valamint elősegítse az Egyetem és az üzleti szféra 
szereplői közötti kutatási, fejlesztési, technológiai és innovációs (K+F+I) együttműködéseket.  
 A pályázat első megvalósítási szakaszának megvalósítási ideje 2020. február 01- 2021. 
szeptember 30, amelyre az Egyetem 40 000 eFt támogatásban részesült.  
A Nyíregyházi Egyetem a pályázat folytatására többlettámogatási igényt nyújtott be a NKFIH 
felé, melynek eredményeként a pályázat 2023. szeptember 30-ig meghosszabbításra került és 
további 75 323 eFt támogatásban részesül.   

Az Egyetem a támogatást cél szerint használta fel a tárgyidőszakban. 
 

Támogatási program elnevezése: 35. OTDK Pedagógiai és Tanulásmódszertani 
szekció rendezésének támogatása 

 

Támogató megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Alap 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
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 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020-2021  

Támogatás összege eFt  31 900 

 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg: 8 670 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg: 8 670 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg: 50 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 5 457 

 Dologi: 3 213 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 8 670 

Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 

Az OTDK Pedagógiai szekció elnyert támogatási összege: 18 400 eFt , és Michelin Hungária 
Abroncsgyártó Kft –től 50 eFt támogatás. Az OTDK Tanulásmódszertani szekció elnyert támogatási 
összege: 13 450 eFt.  

Az OTDK Pedagógiai szekciójának rendezése: a tárgyidőszakban a kapott támogatás terhére 3 825 eFt, 
2 642 eFt személyi és 1 183 eFt dologi költségkerült elszámolásra. Az OTDK Tanulásmódszertani 
szekciójának rendezése: a tárgyidőszakban a kapott támogatás terhére 4 845 eFt, 2 815 eFt személyi és 
2 030 eFt dologi költség került elszámolásra.  
A Nyíregyházi Egyetem 2021. április 20-22. között adott otthont az Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi, valamint a Tanulás- és 
Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióinak. A konferencia szervezése már 2020. májusában 
megkezdődött. 31 850 ezer Ft támogatás érkezett a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alaptól. 
A pandémia miatt online bonyolították le a versenyzők bejelentkezését, a zsűri vagy az egyetemről, 
vagy online végezte munkáját. Az online rendezés miatt a támogatásból jelentős részt fordítottunk az 
intézmény technikai/ technológiai feltételrendszerének a biztosítására, eszközök beszerzésére, amelyből 
így az egyetem is profitált az itt maradó eszközök révén. A Konferencia sikeres volt, az egyik 
szekcióban 236 pályamunkát, a másik szekcióban 151 dolgozatot mutattak be. A konferencia 
érdeklődőinek száma meghaladta a 4 000 főt. Az első helyezettek számára 2021. augusztus 23-24. 
között jelenléti OTDK Plusz megrendezésére került sor mindkét szekcióban. A tárgyidőszaki 
felhasználás ennek a konferenciának a költségeit tartalmazza. 

A támogatási összeg cél szerinti felhasználása a pénzügyi utasítás szerint dokumentált. 
  

Támogatási program elnevezése: Bursa ösztöndíj  

Támogató megnevezése: Bursa Hungarica Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020-2021 év  

Támogatás összege eFt  6 138 
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 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg: 5 634 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg: 5 634 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg: 6 138 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 5 634 

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 5 634 

Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 

Az ösztöndíj célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 
részvételének támogatása. Az ösztöndíj fedezetét egyrészt az önkormányzatok által adományozott 
támogatás (minimum 2 000 Ft/hó), másrészt az intézményi ösztöndíjrész (maximum 5 000 Ft/hó) adja. 
Az intézmény elektronikus adatbázisban kapja meg a pályázók névsorát, ezen keresztül igazolja vissza 
a támogatáskezelőnek a hallgató jogosultságát és utalja az ösztöndíjakat (az önkormányzati és 
intézményi támogatást egyaránt). 2021./2022. tanév I. félévben önkormányzati forrásból 5 634ezer Ft 
került kifizetésre. 

A támogatás cél szerinti felhasználása a pénzügyi utasítás szerint történt. 
 

Támogatási program elnevezése: Stipendium Hungaricum program  

Támogató megnevezése: Külgazdasági és Külügyminisztérium  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2021-2022 tanév  

Támogatás összege eFt  27 120 

 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg: 3 345 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg: 3 345 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg: 27 120 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 3 079 

 Dologi: 266 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 3 345 

Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretében a 2021.év őszi szemeszterére 12 555 eFt 
2022.év tavaszi szemeszterére 14 564 eFt támogatást nyert el a Nyíregyházi Egyetem. A támogatás, 
előlegként folyósításra került. 

A támogatás cél szerinti felhasználása a pénzügyi utasítás szerint történt, 3 079 eFt személyi, 266 eFt 
dologi költségekre elszámolásra került a tárgyidőszakban. 
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A Stipendium Hungaricum program oktatáspolitikai célja, hogy elősegítse a magyar felsőoktatás 
nemzetköziesítését, minőségfejlesztését, erősítse a magyar tudományos elit nemzetközi kapcsolatait, 
növelje a felsőoktatási intézmények kulturális sokszínűségét és népszerűsítse a világban a versenyképes 
magyar felsőoktatást. A 2017/2018-as tanév I. félévében a Nyíregyházi Egyetem is csatlakozott a 
Stipendium Hungaricum programhoz.  
A 2021/2022. tanévben már tizennégy külföldi hallgató kezdte meg a program keretében tanulmányait, 
tízen alapképzésben, négyen a Magyar, mint idegen nyelv előkészítő képzésben. Hét hallgató 
Angolából érkezett, rajtuk kívül vannak még Vietnámból, Pakisztánból, Jemenből, Kazahsztánból és 
Braziliából. Célunk még több külföldi hallgató számára vonzóbbá tenni intézményünket, ezzel növelve 
a hallgatói létszámot és az ebből befolyó támogatást. 

Az Egyetem a támogatást cél szerint használta fel a tárgyidőszakban. 
 

Támogatási program elnevezése: CEEPUS ösztöndíjak  

Támogató megnevezése: TEMPUS Közalapítvány  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2021-2022 Tanév  

Támogatás összege eFt  9 851 

 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg: 1 406 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg: 1 406 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg: 3 145 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 1 406 

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1 406 

Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 

A CEEPUS 2020/2021. tanévi támogatás cél szerint felhasznált összege 756 eFt, a pénzügyi utasítás 
szerint személyi költségekre, a CEEPUS 2021/2022. tanévi támogatás cél szerint felhasznált összege 
650 eFt, a pénzügyi utasítás szerint személyi költségekre történt.  
A CEEPUS közép-európai felsőoktatási csereprogram. A program célja, hogy lehetővé tegye a 
résztvevő országok felsőoktatási intézményei számára vendégtanárok fogadását, hallgatói 
mobilitásokat, nyelvi és szakmai kurzusokon, valamint nyári egyetemeken való közös részvételt. Az 
országba érkező ösztöndíjasok költségeit és ösztöndíját a fogadó ország fedezi. A pandémiás helyzet 
miatt sokkal kevesebb oktatót tudott fogadni az egyetem, mint előző években. 

Az Egyetem a támogatást cél szerint használta fel a tárgyidőszakban. 
 

Támogatási program elnevezése: GINOP-2.2.1-15-2017-00055 Implantátumok 
osteoszintézisének kutatása és trabekuláris 
szerkezetének kifejlődése 

 

Támogató megnevezése: ITM-Uniós Fejlesztések Fejezeti 
kezelésű.előirőányzata. 
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Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2017-2021  

Támogatás összege eFt  200 000 

 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg: 40 530 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg: 40 530 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 9 595 

 Dologi: 23 691 

 Felhalmozási: 7 244 

 

 

Összesen: 40 530 

Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 

A projekt fő célja, hogy a jelenleginél lényegesen idő- és költséghatékonyabb módszerekkel, Additive 
Manufacturing (AM) technológiával állítsunk elő olyan implantátumokat, melyek az emberi szervezet 
számára magasabb fokú biokompatibiltást és biofunkcionalitást jelentenek, gyorsabb gyógyulás és 
jelentősen hosszabb idejű használhatóság mellett.  
A konzorciumban megvalósuló projekt  tagjai a IV. Mérföldkő során az alábbi konkrét feladatokat 
oldották meg: 
Debreceni Egyetem: 
-Egyedi implantátumok előgyártmányainak megtervezése és elkészítése titán alapú 3D nyomtatással;  
-Állatkísérletek megtervezése és végrehajtása juhokon; 
-Kísérleti beültetések kvantitatív elemzése. 
Kereken-Pálya Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: 
-Speciális infrakamera kifejlesztése, a komplex rendszer tesztelése, rendszervalidálás. 
-Multispektrális infravörös vizsgálatok; 
Nyíregyházi Egyetem 
-Matematikai módszerek algoritmizálása, implementálása, végeselemes és laborvizsgálatok elemzése; 
-Infra és CT felvételek képjavító, minőségellenőrző rendszer kialakítása, eredmények analízise. 
VARINEX Informatikai Zrt. 
-Speciális mikrostruktúrájú implantátumok gyártása 3D nyomtatással; 
-Implantátumok piaci bevezetésének előkészítése. 
A projekt eredményeképpen olyan egyedülálló rendszert hoztunk létre és vezettünk be, amely biztosítja 
a személyre szabott, rácsos szerkezetű titán csont- és ízületpótló implantátumok előgyártmányainak 
elkészítését. 
A projekt záró kifizetési igénylése és szakmai beszámolója 2022. március 02-án került benyújtásra. 

 A támogatás cél szerinti felhasználása a pénzügyi utasítás szerint történt. 
 

Támogatási program elnevezése: K120348 Klímaváltozás hatásainak mérése a 
magyar partifecske állomány alapján. 

 

Támogató megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Alap 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
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 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016-2021  

Támogatás összege eFt  29 590 

 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg: 878 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg: 878 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 878 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 878 

Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 

A pályázat megvalósítása során terepi munka (A fészkelő helyek Tisza magyar szakaszán), - 
laboratóriumi munka és a vizsgálati eredmények publikálása történt. 
Klímaváltozás hatásai a hosszú távon vonuló madarakra témában a tiszai partifecske fészkelő 
állománynál végzett hosszú távú integrált monitoring keretében vizsgálják a klímaváltozás hatásait 
egyedi és populációs szinten a vonuló madaraknál.  A klímaváltozás és a környezeti elemekbe kikerült 
különféle szennyezőanyagok élő szervezetekre, biológiai sokféleségre gyakorolt hatásait 
tanulmányozzák hazai és nemzetközi partnerekkel együttműködve. A tárgyidőszakban a projekt 
lezárult, a tárgyidőszaki felhasználás 878 eFt dologi kiadás volt. 

A támogatás cél szerinti felhasználása a pénzügyi utasítás szerint dokumentált.  
 

Támogatási program elnevezése: MNB általi közgazdasági szakemberképzés 
támogatása 

 

Támogató megnevezése: MNB  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2021-2022  

Támogatás összege eFt  22 500 

 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg: 6 136 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg: 6 136 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 6 136 

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 6 136 
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Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatási szerződés célja az MNB által meghirdetett „Egyetemi hálózat a fenntartható fejlődésért” 
Horizontális Programja keretében a Nyíregyházi Egyetem által a hosszútávú fenntartható 
közgazdaságtan oktatás támogatása.  Tananyagfejlesztés, ösztöndíj támogatás, konferencia szervezése- 
lebonyolítása. 
A Magyar Nemzeti Bank által alapított a hazai, gazdaságtudományi képzési területen működő 
felsőoktatási intézmények számára „Egyetemi hálózat a fenntartható fejlődésért horizontális program” 
elnevezésű támogatási programjában a Nyíregyházi Egyetem is részt vesz, melynek keretében a Magyar 
Nemzeti Bank a közgazdászképzésben részt vevő hallgatókat, valamint az abban szerepet vállaló 
oktatókat támogatja pénzügyi eszközökkel – a hazai közgazdászképzés komplex fejlesztésének céljából. 
A program keretében a gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók részesülhetnek un. „MNB 
Speciális Ösztöndíjban” maximum 30 hallgató 5 hónapon keresztül, havi 30.000 Ft összegben. Ezen 
kívül a program széleskörű lehetőséget biztosít oktatóink kutatási projektjeinek a támogatására, 
konferenciák szervezésére és az azokon való részvételre, előadások díjazására.  
A program során 2021/2022. tanév I. félévben 6 136eFt került felhasználásra, a hallgatóknak kifizetett 
ösztöndíj 3 480 eFt volt, míg az oktatóknak részére 2 656 eFt személyi kifizetés történt.  
A támogatás cél szerinti felhasználása a pénzügyi utasítás szerint dokumentált. 
 

Támogatási program elnevezése: NTP-PKTF-20-0017 a hazai és határon túli 
pályakezdő fiatalok innovációinak 
támogatása 

 

Támogató megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020-2021  

Támogatás összege eFt  3 600 

 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg: 1 454 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg: 1 454 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 54 

 Felhalmozási: 1 400 

 Összesen: 1 454 

Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 

A pályázat megvalósításának ideje 2020. december 01.-től a járványügyi helyzet miatt 2021. december 
31-ig tartott, és a támogatás teljes összege 3,6 MFt volt. 
A kitűzött célok megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség program 
támogatta. 
A projekt fókuszában a hazai és a határon túli magyar kiemelkedően tehetséges és pályakezdő 
fiataloknak az innovációs ökoszisztéma folyamataival és szereplőivel való megismertetése és az 
innovatív ötleteik megvalósításának támogatása állt. A program keretében a fiatalok  több tréningen 
vehettek részt, amelyek elősegítették a fiatalok önmenedzselő, innovációs és vezetői készségeinek 
fejlődését. A programba bekapcsolódó fiatalok részletesen megismerhették az innovációs környezet 
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sajátosságait, a startupok világát, a kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) rendszer alapjait és 
összefüggéseit és a különböző pályázati és forrásteremtési lehetőségeket. 
A kiválasztott hallgatók 2 munkacsoportban kezdték el a különböző projektelemek megvalósítását. Az 
1. munkacsoportban a hallgatók innovációs mikroprojekteket fogalmaztak meg. Ennek eredményeként 
új ötletek, termékek, szolgáltatások vagy modellek) kidolgozására került sor, amelyek újszerűek és 
különböző társadalmi, gazdasági igényeket elégítenek ki. A 2. munkacsoport konkrét K+F+I igényre 
kiírt feladatokat dolgozott ki, amelyek egy-egy vállalat által megfogalmazott és beküldött feladat, ill. 
probléma megoldására irányultak. 
A projekt megvalósításának részét képezte még 2 szakmai nap, amelyen online formában több mint 100 
hallgató vett részt, valamint egy szakmai kiállítás is, amelyen a fiatal innovátorok be is mutatták az 
ötleteik első prototípusait. 
A projektet decemberben a „Hallgatói innovációs ötletek” versenye zárta. A verseny keretein belül 
közel 40 tehetséges hallgató mutatta be a saját innovatív ötletét, amelyet egy szakmai zsűri értékelt és 
adott jól hasznosítható tanácsokat az előadók részére. 

A támogatás cél szerinti felhasználása a pénzügyi utasítás szerint történt, 54 eFt dologi, 1 400 eFt 
felhalmozási költségekre elszámolásra került a tárgyidőszakban. 

 

Támogatási program elnevezése: Nyíregyháza Város klímastratégiájának 
kidolgozása 

 

Támogató megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 1 év  

Támogatás összege eFt  1 361 

 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg: 1 361 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg: 1 361 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 1 361 

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1 361 

Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 
Nyíregyházán, című projekt keretében elkészítendő Nyíregyháza Város Klímastratégiájának 
kidolgozása. 
A stratégia kidolgozása magába foglalja az adatgyűjtésen, a kutatómunkákon, a kutatásokon és 
felmérések elvégzésén kívül a települési stratégia tervezetének kötelező, széles körű helyi társadalmi 
véleményeztetését, valamint az elfogadott stratégia megismertetését is.  
A támogatásból tárgyidőszakban 1 361 eFt személyi költség elszámolása történt. A támogatás cél 
szerinti felhasználása a pénzügyi utasítás szerint dokumentált. 
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Támogatási program elnevezése: Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj program 
beregszászi képzésű hallgatók részére 

 

Támogató megnevezése: Pallasz Athéné Alapítvány  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2021.09.01-2022.06.30  

Támogatás összege eFt  6 000 

 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg: 450 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg: 450 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg: 6 000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 450 

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 450 

Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 

„Kárpát-medencei közgazdászképzés támogatása” A pályázatban elnyert összeg a beregszászi 
kihelyezett képzésben résztvevő gazdálkodási és menedzsment szakos 15 fő hallgató között kerül 
kiosztásra ösztöndíj címen. 

A támogatás cél szerinti felhasználása a pénzügyi utasítás szerint dokumentált. A tárgyévben 450 eFt 
személyi költség került elszámolásra. 
A gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók 2021-ben immár harmadik alkalommal vehetnek 
részt a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványa által alapított „Kárpát-
medencei Ösztöndíj” Programban, mely során a határon túli képzésben részt vevők hallgatói 
ösztöndíjban részesülhetnek tanulmányi, tudományos, létfenntartási költségeik fedezésére: maximum 
15 hallgató, 10 hónapon keresztül, havi 40.000 Ft összegben. Ezt az ösztöndíjat Kárpátalján, a 
Beregszászi Főiskolán magyar anyanyelvű hallgatók kaphatják meg. 2021-ben a hallgatói létszám 
(három évfolyamon) több mint 50 hallgató volt. 
 

Támogatási program elnevezése: PPP kiváltás támogatása 2021. évben  

Támogató megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2021-2022  

Támogatás összege eFt  4 409 000 

 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg: 4 409 000 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg: 1 844 947 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
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 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 4 215 

 Felhalmozási: 1 840 732 

 Összesen: 1 844 947 

Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatás célja a PPP konstrukcióban megvalósult projektek kiváltása.  

A Nyíregyházi Egyetem PPP1 szerződése szerint, amely létrejött a Sandra Form Kft „ifjúsági szálló 
létesítése, férőhelyek bérbevétele, szolgáltatások bérlete” tárgyában. A támogatás összege: 2 335 000 
eFt. A PPP1 szerződés kiváltása nem történt meg. A támogatásból tárgyévben kiváltás előkészítő 
munkákra 4 215 eFt került felhasználásra. 

A Nyíregyházi Egyetem PPP2 szerződése szerint, amely létrejött a Strabag-Oktatási PPP Kft a 
Nyíregyházi Főiskola fejlesztésével kapcsolatban létrejött határozott idejű bérleti és szolgáltatási 
szerződés tárgyában. A támogatás összege: 2 074 000 eFt. A PPP2 szerződés kiváltásra került 1 840 
732 eFt összegben. 

A támogatás cél szerinti felhasználása a pénzügyi utasítás szerint dokumentált. 
 

Támogatási program elnevezése: Tanítsunk Magyarországért mentorprogram 
2019/2020. 

 

Támogató megnevezése: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft   

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2019-2021 évek  

Támogatás összege eFt  12 371 

 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg: 12 371 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg: 12 371 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 11 587 

 Dologi: 784 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 12 371 

Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 

A kölcsönös tanulásról, egymás támogatásáról, a magyar közösségek megerősítéséről szól a Tanítsunk 
Magyarországért program, melynek célja a kistelepüléseken élő hetedikesek, nyolcadikosok 
felkarolása, segítése azért, hogy ők is ugyanolyan eséllyel tudjanak továbbtanulni vagy találják meg a 
helyüket a munka világában – ugyanolyan sikeresek lehessenek, mint a városi, a nagyvárosi társaik.  
A Nyíregyházi Egyetemen a Tanítsunk Magyarországért programot 2019. február 7-én mutatták be. 
Jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 9 hátrányos helyzetű iskolájában 233 tanulót mentorálnak 38 
mentor hallgató bevonásával. Ezen belül a tanulóknak élménynapokat szerveztek az iskola indulásakor, 
a hallgatók 30 órás mentor-felkészítő kurzuson vettek részt. 
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A támogatásból 108 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melynek visszautalása 2022. 
március 31-én megtörtént. 

A támogatás cél szerinti felhasználása a pénzügyi utasítás szerint dokumentált. 

 

Támogatási program elnevezése: Tangazdaság növénytermesztés földalapú 
támogatása 

 

Támogató megnevezése: MVH  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 1 év  

Támogatás összege eFt  15 130 

 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg: 11 881 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg: 11 881 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg: 15 130 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 11 881 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 11 881 

Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 

A földalapú támogatás alapvető célja a mezőgazdasági termelés nyereségességének biztosítása. 
Tangazdaságunkban a kapott földalapú támogatás lehetővé teszi, hogy a vetésforgó tervezése 
során ne csak a termelés eredményessége legyen szempont. Vetésforgóban így szerepeltetni 
tudjuk a ritkábban termesztett, de az agrártudományterületen tanuló hallgatók oktatásában 
fontos alternatív, ökológiai gazdálkodásban használható növényeket. A 2021-es évben mind a 
konvencionálisan termesztett hagyományosnak minősülő növények (kukorica, őszi búza, 
napraforgó), mind az ökológiai gazdálkodásban termesztett alternatív növények (mézontófű, 
tavaszi rozs, fehér mustár) jelentős bevételt hoztak, ami nem csak gazdasági, hanem oktatási 
szempontból is nagy jelentőséggel bírt. 

A tárgyidőszakban 11 604 eFt Zöldesítési támogatás és 3 526 eFt Egységes területalapú 
támogatás SASP érkezett. 

A támogatás cél szerinti felhasználása a pénzügyi utasítás szerint dokumentált. 
 

Támogatási program elnevezése: A kassai és nyíregyházi botanikus kert 
dendrológiai gyűjtemény fejlesztése 

 

Támogató megnevezése:   

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  
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Támogatás időtartama: 1 év  

Támogatás összege  17 325 
EUR 

 -ebből a tárgyidőszakra jutó összeg eFt 148 

 -tárgyidőszakban felhasznált összeg eFt 148 

 -tárgyidőszakban folyósított összeg eFt  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyidőszakban felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi eFt 148 

 Felhalmozási eFt  

 Összesen eFt 148 

Támogatás tárgyidőszaki felhasználásának szöveges bemutatása 

Az elnyert pályázat két együttműködő intézmény az UPJS Botanikus Kertjében, a szlovákiai Kassán és 
a Nyíregyházi Botanikus Kertben valósult meg. 

A Nyíregyházi Botanikus Kert egy régebbi relaxációs és oktatási központtal (játszótér és labirintus) 
rendelkezik, amelyet a projekt során felújított. A támogatás cél szerinti felhasználása a pénzügyi 
utasítás szerint dokumentált. 
A projektben együttműködés történik, a fafajokkal kapcsolatos ismeretek népszerűsítését célzó 
különféle tevékenységek előkészítésében, a két együttműködő intézmény között, az UPJŠ Botanikus 
Kertjében, a szlovákiai Kassán és a Nyíregyházi Botanikus Kertben. A Nyíregyházi Botanikus Kert egy 
régebbi relaxációs és oktatási központtal (játszótér és labirintus) rendelkezik, amelyet a projekt során 
újra éleszteni szeretne, és Kassán új dendrológiai oktatási pálya építését valósítják meg, relaxációs 
tevékenységekkel kibővítve. A két intézmény alkalmazottainak megrendezett work-shop-on 
bevezetésre kerül a fák mindkét nyelvű megjelölésének rendszere, kiegészítve a fák éghajlatváltozás 
szempontjából betöltött jelentőségével kapcsolatos információkkal. A korszerűsített és új létesítmények 
kiépítése mindkét botanikus kertben ösztönzi a látogatókat a biológiai ismeretek bővítésére, hasonló, de 
mégis különböző elemeket fognak találni mindkét intézményben, amelyek elősegítik a turisztikai 
szolgáltatások bővítését és a látogatószám növelését. A tárgyidőszakban a projekt lezárult, ezért a 
tárgyidőszaki felhasználás 148 eFt dologi kiadás volt. 

4. Elemzések 

4.1. Adatok változása 

4.1.1. Mérlegadatok változása 
eFt 

  Előző 
időszak  

2021. 08. 01 

Tárgyidősza
k 

2021.12.31. 

Abszolút 
változás 

Változás % 

A. Befektetett eszközök 9 442 674 11 314 822 1 872 148 119,83 

A.I. Immateriális javak 6 212 12 417 6 205 199,89 

A.II. Tárgyi eszközök 9 432 978 11 298 921 1 865 943 119,78 

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 484 3 484 0 100,0 

B. Forgóeszközök 173 480 4 211 853 4 038 373 2 427,86 

B.I. Készletek 107 476 59 466 -48 010 55,33 

B.II. Követelések 56 186 121 764 65 578 216,72 

B.III. Értékpapírok 
0 0 0 

0 
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  Előző 
időszak  

2021. 08. 01 

Tárgyidősza
k 

2021.12.31. 

Abszolút 
változás 

Változás % 

B.IV. Pénzeszközök 9 818 4 030 623 4 020 805 41 053,4 

C. Aktív időbeli elhatárolások 7 798 60 794 52 996 779,61 

  ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 9 623 952 15 587 469 5 963 517 161,97 

D. Saját tőke 5 622 192 7 087 450 1 465 258 126,06 

D.I. Jegyzett tőke 14 418 084 14 418 084 0 100,0 

D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 0 0 

D.III. Tőketartalék 379 244 257 810 -121 434 67,98 

D.IV. Eredménytartalék -9 175 136 -8 173 890 1 001 246 89,09 

D.V. Lekötött tartalék 0 0 0 0 

D.VI. Értékelési tartalék 0 0 0 0 

D.VII. Adózott eredmény 0       585 446 585 446 0 

E. Céltartalékok 0 0 0 0 

F. Kötelezettségek 196 560 5 065 713 4 869 153 2 577,18 

F.I. Hátra sorolt kötelezettségek 0 0 0 0 

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 4 238 4 238 0 

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 196 560 5 061 475 4 864 915 2 575,03 

G. Passzív időbeli elhatárolások 3 805 200 3 434 306 - 370 894 90,25  

  FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 9 623 952 15 587 469 5 963 517 161,97 

4.1.2. Eredménykimutatás adatainak változása 
eFt 

  Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Változás %-
an 

I. Értékesítés nettó árbevétele 0 794 407 n.r. 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 -45 933 n.r. 

III. Egyéb bevételek 0 2 106 517 n.r. 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 0 937 501 n.r. 

V. Személyi jellegű ráfordítások 0 1 129 778 n.r. 

VI. Értékcsökkenési leírás 0 26 351 n.r. 

VII. Egyéb ráfordítások 0 186 914 n.r. 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 0 574 447 n.r. 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 12 590 n.r. 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 1 591 n.r. 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 0 10 999 n.r. 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 0 585 446 n.r. 

X. Adófizetési kötelezettség 0 0 n.r. 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY 0 585 446 n.r. 
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4.2. Mérlegtételek megoszlása 

Eszközök összetétele és annak változása 

Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Befektetett eszközök 98.12 72.59 
Immateriális javak 0.06 0.08 
Tárgyi eszközök 98.02 72.49 
Befektetett pénzügyi eszközök 0.04 0.02 

Forgóeszközök 1.80 27,02 
Készletek 1.12 0.38 
Követelések 0.58 0.78 
Értékpapírok 0.00 0.00 
Pénzeszközök 0.10 25.86 

Aktív időbeli elhatárolások 0.08 0.39 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00 

4.3. Vagyoni helyzet 

Befektetett eszközök használhatósága 

A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó 
érték 100.0 %-át, a tárgyidőszakban 98.1 %-át tette ki. 

Befektetett eszközök pótlása 

A tárgyidőszakban beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke és a tárgyidőszakban 
elszámolt terv szerinti amortizáció aránya 41,9 : 1. 

Befektetett eszközök fedezettsége 

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 59,54 %-ban, a tárgyidőszakban 
62,64 %-ban fedezte. 

Saját tőke / Befektetett eszközök 

előző év  5 622 192 / 9 442 674 = 59,54 % 

tárgyév   7 087 450 / 11 314 822 = 62,64  % 

Készletek fedezettsége 

A készletek finanszírozására az előző évben 5 231,11 %-ban, a tárgyidőszakban 11 918,49 %-ban a 
saját tőke nyújtott fedezetet. 

Saját tőke / Készletek 

előző év 5 622 192 / 107 476 = 5 231,11 % 

tárgyév 7 087 450 / 59 466 = 11 918,49 % 

Készletek forgási sebessége 

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) a tárgyidőszakban 
11,5 nap volt. 

Vevőállomány átlagos futamideje 

A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) a 
tárgyidőszakban 21,2 nap volt. 

 

 



-29- 

NYÍREGYHÁZI EGYETEM Kiegészítő melléklet 
 

Saját tőke változása 

A saját tőke az előző évhez képest 1 465 258 eFt értékkel, 26,1 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a 
jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. 

Tőkeerősség 

Az Egyetem saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 58,42 %, a tárgyidőszakban 
45,47 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent, a stabilitás szempontjából  nem megfelelő, az 50 %-ot 
sem éri el. 

Saját tőke / Források összesen       

előző év   5 622 192 / 9 623 952 = 58,42 % 

tárgyév    7 087 450 / 15 587 469 = 45,47 % 

Tőkeszerkezeti mutató 

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 3,49 %-át, a tárgyidőszakban 71,47 %-át tették ki. A 
tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.  

Kötelezettségek / Saját tőke  

előző év  196 560 / 5 622 192 = 3,49 % 

tárgyév 5065 713 / 7 087 450 = 71,47 % 

Kötelezettségek dinamikája 

Az Egyetem kötelezettségei az előző évhez képest 4 869 153 eFt értékkel, 2 577,18 %-kal növekedtek. 
Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 100.0 %-ról 99,92 %-ra csökkent. 

4.4. Likviditás és fizetőképesség 

Likviditási mutató I. (Current ratio, Hosszú távú likviditás) 

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző 
évben 88,26% a tárgyidőszakban 83,21 % volt. A változás 94,28%, a hosszú távú likviditás gyengült.  

Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek: 

előző év   173 480 / 196 560 = 88.26 % 

tárgyév   4 211 853 / 5 061 475 = 83,21 % 

Likviditási mutató II. (Quick ratio- gyorsráta) 

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök 
együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző 33,58%, a 
tárgyidőszakban 82,04% volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított. 

Forgóeszközök-Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek: 

 előző év           66 004 / 196 560 = 33,58% 

 tárgyév       4 152 387 / 5 061 475 = 82,04 % 

A fordulónapon a likvid eszközök 82,04 %-ban fedezték a kötelezettségeket. 

Likvid eszközök aránya 

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 0,68 %, a 
tárgyidőszakban 26,64% volt. 

Forgóeszközök-Készletek / Eszközök összesen: 

 előző év           66 004 / 9 623 952 = 0,68 % 

 tárgyév       4 152 387 / 15 587 469 = 26,64 % 

Kötelezettségek és bevételek 

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 976 napi 
árbevétel nyújtana fedezetet.  

Kötelezettségek / Egy napi árbevétel                5 065 713 / (794 407 / 153 nap) = 976 nap 
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4.5. Jövedelmezőség 

Eszközarányos adózott eredmény (ROA) 

Az adózott eredmény a tárgyidőszakban a mérlegfőösszeg 3,76 %-át teszi ki. 

Adózott eredmény / Összes eszköz         585 446 /  15 587 469 = 3,76 

Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE) 

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya a tárgyidőszakban 8,26 % volt. 

Adózott eredmény / Saját tőke            585 446 / 7 087 450  = 8,26 

Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) 

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 0 Ft, a tárgyidőszakban 73,7 % volt 

Adózott eredmény / Árbevétel           585 446 / 794 407 = 73,7 % 

 

A fenti jövedelmezőségi mutatók csak tárgyidőszakban értelmezhetőek. 

4.6. Cash flow-kimutatás 
 

Cash flow-kimutatás (Sztv. 7. mell.) 

 Megnevezés  Előző időszak 
eFt 

Tárgyidőszak 
eFt 

I. Működési cash flow (1-13. sorok) 0 4 784 053 
1a. Adózás előtti eredmény + 0 585 446 

  ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, 0 0 
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben + 0 0 
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) + 0 585 446 
2. Elszámolt amortizáció + 0 26 351 
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 0 21 865 
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 0 0 
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 0 10 
6. Szállítói kötelezettség változása + 0 39 776 
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 0 4 552 063 
8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 0 - 370 894 
9. Vevőkövetelés változása + 0 -61 379 
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + 0 43 811 
11. Aktív időbeli elhatárolások változása + 0 -52 996 
12. Fizetett adó (nyereség után) - 0 0 
13. Fizetett osztalék, részesedés - 0 0 

II. Befektetési cash flow (14-18. sorok) 0 -1 873 169 
14. Befektetett eszközök beszerzése - 0 -1 873 169 
15. Befektetett eszközök eladása + 0 0 
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 

megszüntetése, beváltása + 0 0 
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 0 0 
18. Kapott osztalék, részesedés + 0 0 

III Finanszírozási cash flow (19-26. sorok) 0 1 101 247 
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 Megnevezés  Előző időszak 
eFt 

Tárgyidőszak 
eFt 

19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele + 0 0 
20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 

+ 0 0 
21. Hitel és kölcsön felvétele + 0 0 
22. Véglegesen kapott pénzeszköz + 0 1 101 247 
23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 0 0 
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 0 0 
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 0 0 
26. Véglegesen átadott pénzeszköz - 0 0 

IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) + 0 4 012 131 
27. Devizás pénzeszközök átértékelése + 0 8 674 

V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) + 0 4 020 805 

4.7. Cash flow-kimutatás korrekciós tételei 

A cash flow-kimutatás a számviteli politika szerint jelentős összegű korrekciót sem az adózás előtti 
eredményt illetően, sem a mérlegsorok állományváltozásához kapcsolódóan nem tartalmaz. 

5. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

5.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) időszakhoz kapcsolódóan a tárgyidőszakban ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek 
minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyidőszaki adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat 
legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

Az Egyetem az Nftv. 117/C. § (4a) bekezdése szerint: „Az általános és kizárólagos jogutód 
felsőoktatási intézmény a fenntartóváltás napján nyitó mérleget köteles készíteni, amelybe az (1) 
bekezdés szerinti fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézmény záró beszámolója mérlegében 
kimutatott vagyoni elemeket azok jellegének, és a záró beszámoló mérlegében bemutatott könyvszerinti 
értékének megfelelően veszi fel azzal, hogy a saját tőkén belül a nemzeti vagyon induláskori értéke 
jegyzett tőkeként, a nemzeti vagyon változásai és az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 
tőketartalékként, a mérlegszerinti eredmény- és a felhalmozott eredmény eredménytartalékként veendő 
fel a nyitómérlegbe”. 

5.2. Sajátos tételbesorolások 

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása 
bemutatást kívánna. 

5.3. Összehasonlíthatóság 

Össze nem hasonlítható adatok 

A Nyíregyházi Egyetem mérlegében az adatok nem hasonlíthatók össze az előző időszak megfelelő 
nyitó adatával. Az eltérések oka a fenntartó váltás miatti áttérés az államszámvitelről az állami 
támogatást igénybe vevő egyéb szervezetek számviteli törvény szerinti kettős könyvvezetése alapján 
készített éves beszámolójára. A megelőző időszak 7 hónap, a tárgyidőszak 5 hónap. Az időszakok 
hosszának eltérése miatt az adatok nem összehasonlíthatók. Az előző év soron a 2021. 01. 01-től 07. 
31-ig terjedő időszak záró adataival megegyező nyitó adatok szerepelnek, a tárgyidőszaki mérlegsor a 
2021. 08. 01-től 2021. 12. 31-ig terjedő törtidőszak adatait tartalmazza. 
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Tétel átsorolások 

A mérlegben az előző időszakhoz képest - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl 
- az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai 
döntések miatt nem változott. 

Értékelési elvek változása 

Az előző időszak mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - az esetleges jogszabályi előírások 
változásain túl - nem változtak. 

5.4. A mérleg tagolása 

Összevont tételek a mérlegben 

A Nyíregyházi Egyetem a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a 
tárgyidőszakban nem élt. 

Új tételek a mérlegben 

A tárgyidőszaki beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

Tételek tovább tagolása a mérlegben 

A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével a Nyíregyházi Egyetem a tárgyidőszakban nem élt. 

Tételek elhagyása a mérlegben 

A mérlegben - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma szerinti összes 
tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban. 

5.5. Valós értéken történő értékelés bemutatása 

Pénzügyi instrumentumok 

A Nyíregyházi Egyetem pénzügyi instrumentumait sem az előző időszakban, sem a tárgyidőszakban 
valós értéken történő értékelés címen nem értékelte át. 

Piaci érték (jelenérték) meghatározása 

Tekintettel arra, hogy a Nyíregyházi Egyetem a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt, 
így a piaci érték (jelenérték) meghatározásának módját nem határozta meg. 

Valós értékelés értékelési különbözetei 

A beszámolóban valós értéken történő értékelés értékelési különbözete egyetlen pénzügyi 
instrumentum esetében sem szerepel. 

Valós értékelés értékelési tartalékai 

A Nyíregyházi Egyetem a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt, így a saját tőkében e 
címen értékelési tartalék nem szerepel. 

Származékos ügyletek bemutatása 

A Nyíregyházi Egyetem - mivel a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt - származékos 
ügyletei bemutatására nem kötelezett. 

Fedezeti ügyletek hatékonysága 

A Nyíregyházi Egyetem - mivel a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt - fedezeti 
ügyletei hatékonyságának bemutatására nem kötelezett. 
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5.6. Mérlegen kívüli tételek 

Nyitott származékos ügyletek 

A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, 
vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs. 

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek 

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése 
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 

A Nyíregyházi Egyetem pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy 
előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által 
külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánt - tételek és megállapodások nincsenek. 

5.7. Befektetett eszközök 

5.7.1. Immateriális javak és Tárgyi eszközök 

Bruttó érték alakulása 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az 
alábbi táblázat: 
 

Bruttó érték alakulása 

Mérlegtétel (eFt) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból 
átsorolás 

Záró 

Alapítás-átszervezés aktivált 
értéke 0 0 0 0 0 

Kísérleti fejlesztés aktivált 
értéke 0 0 0 0 0 

Vagyoni értékű jogok 5 676 7 269 0 0 12 945 

Szellemi termékek 536 0 0 0 536 

Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 

Immateriális javakra adott 
előlegek 0 0 0 0 0 

Immateriális javak összesen 6 212 7 269 0 0 13 481 

Ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok 9 283 583 1 839 964 145 446 0 10 978 101 

Műszaki berendezések, gépek, 
járművek 0 0 0 0 0 

Egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek 145 837 40 751 0 0 186 588 

Tenyészállatok 0 0 0 0 0 

Beruházások, felújítások 3 558 1 921 597 1 887 984 0 37 171 

Beruházásokra adott előlegek 0 122 348 0 0 122 348 

Tárgyi eszközök összesen 9 432 978 3 924 660 2 033 430 0 11 324 208 
 
A nyitó oszlopban az ingyenes vagyonjuttatásként kapott eszközök nyilvántartási értéken, azaz a 
kivezetett eszközök nettó értékével azonos érték, mint bekerülési érték szerepel (Nftv. 117/C. §) 
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Halmozott értékcsökkenés alakulása 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be 
mérlegtételenként az alábbi táblázat: 
 

Halmozott értékcsökkenés alakulása 

Mérlegtétel (eFt) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból 
átsorolás 

Záró 

Alapítás-átszervezés aktivált 
értéke 0 0 0 0 0 

Kísérleti fejlesztés aktivált 
értéke 0 0 0 0 0 

Vagyoni értékű jogok 0 701 0 0 701 

Szellemi termékek 0 363 0 0 363 

Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 

Immateriális javak összesen 0 1 064 0 0 1 064 

Ingatlanok és jogok 0 8164 0 0 8164 

Műszaki berendezések, gépek, 
járművek 0 0 0 0 0 

Egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek 0 17 123 0 0 17 123 

Tenyészállatok 0 0 0 0 0 

Beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök összesen 0 25 287 0 0 25 287 
 

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása 

A tárgyidőszaki terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegtételenként az alábbi 
táblázat: 
 

Tárgyidőszaki terv szerinti értékcsökkenés 

Mérlegtétel (eFt) Lineáris Degresszív Telj.arány Egyéb Összesen 

Alapítás-átszervezés aktivált 
értéke 0 0 0 0 0 

Kísérleti fejlesztés aktivált 
értéke 0 0 0 0 0 

Vagyoni értékű jogok 676 0 0 25 701 

Szellemi termékek 28 0 0 335 363 

Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 

Immateriális javak összesen 704 0 0 360 1 064 

Ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok 8 164 0 0 0 8 164 

Műszaki berendezések, gépek, 
járművek 0 0 0 0 0 

Egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek 7 024 0 0 10 999 17 123 

Tenyészállatok 0 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök összesen 15 188 0 0 10 999 25 287 
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Terven felüli értékcsökkenés 

A tárgyidőszakban terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszaírására nem 
került sor. 

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása 

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor. 

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a beszámolási 
időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem 
került sor. 

Immateriális javak jelentős tételei 

A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 
szerepel. 

Tárgyi eszközök jelentős tételei 

A Nyíregyházi Egyetem tárgyi eszközein belül az épületek értékének jelentős változásának oka a PPP 
konstrukcióban megvalósuló - PPP2 szerződés, a Strabag-Oktatási PPP Kft - projekt kiváltása. A 
kiváltás 1 811 670 e Ft összegben növelte az Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó 
értékét, 29 062 eFt értékben az Egyéb berendezés, felszerelések bruttó értékét. 

5.7.2. Befektetett pénzügyi eszközök  

A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek 
minősülő tétel nem szerepel. 

 

Név Érték  Elszámolt 
értékveszté

s 

Könyv 
szerinti 
érték 

Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozások  1 100 0 1 100 

Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 100 0 100 

ENEREA Nonprofit Kft. 1 000 0 1 000 
Többségi befolyás alatt álló társaságok 5 800 5 800 0 

Campus-Land Kft. 5 800 5 800 0 
Minősített többséggel ellenőrzött társaságok 3 073 689 2 384 

Nyír-Inno-Spin Kft 1 540 0 1 540 

Spin-Direkt Kft 1 533 689 844 

Összesen 9 973 6 489 3 484 

Befektetett pénzügyi eszközök elszámolt értékvesztései 

A Nyíregyházi Egyetem mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan nyilvántartott 
értékvesztés az előző időszakban 6 489 eFt, a tárgyidőszakban nem került elszámolásra és visszaírásra 
nem került sor. 

Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései 

A mérlegben megjelenő befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke 3 484 eFt, az egyes tételek 
esetében a fordulónapi valós értéket nem haladja meg jelentősen 

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn. 



-36- 

NYÍREGYHÁZI EGYETEM Kiegészítő melléklet 
 

5.8. Forgóeszközök 

5.8.1.Készletek  

 

Megnevezés  

Könyv szerinti 
érték eFt 

Megoszlás % 

Üzemeltetési, fenntartási anyagok 1 759 2,96 

Befejezetlen termelés  3 023 5,08 

Állatok 981 1,65 

Késztermékek Bessenyei Könyvkiadó 22 170 37,28 

Késztermékek Tangazdaság 3 040 5,11 

Késztermék egyéb 4 104 6,9 

Áruk Jegyzetbolt  24 389 41,02 
Összesen 59 466 100 

Készletek értékvesztései 

A Nyíregyházi Egyetem mérlegében a készletekhez kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az 
előző időszakban, sem a tárgyidőszakban nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor. 

 

5.8.2. Követelések alakulása 
 

 

Megnevezés (eFt) 

Előző időszak Megoszlás 
% 

Tárgyidőszak Megoszlás 
% 

     

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 
(vevők) 48 883 87,00 110 262 90,56 

Követelések kapcsolt vállalkozásokkal 
szemben 7 303 13,00 24 0,02 

Követelések jelentős tulajdoni részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben  

 
1 100 0,90 

Követelések egyéb részesedési viszonyban 
lévő vállalkozással szemben  

 
0  

Váltókövetelések   0  

Egyéb követelések   10 378 8,52 

Követelések összesen 56 186 100 121 764 100 
 

A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi 
táblázat: 

Követelések értékelése 

Megnevezés (eFt) Eredeti Könyvszerinti Tárgyidőszaki értékvesztés Halmozott 
 érték érték elszámolás visszaírás értékvesztés 

Követelések áruszállításból és 
szolgáltatásból (vevők) 240 879 110 262 22 353 488 130 617 

Követelések kapcsolt 
vállalkozásokkal szemben 24 24 0 0 0 

Követelések jelentős tulajdoni 
részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben 1 100 1 100 0 0 0 
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Megnevezés (eFt) Eredeti Könyvszerinti Tárgyidőszaki értékvesztés Halmozott 
 érték érték elszámolás visszaírás értékvesztés 

Követelések egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással 
szemben 0 0 0 0 0 

Váltókövetelések 0 0 0 0 0 

Egyéb követelések 10 378 10 378 0 0 0 

Követelések összesen 252 381 121 764 22 353 488 130 617 
 
A követelések mérleg értéke 121 764 eFt, melyből a legjelentősebb a Követelések áruszállításból és 
szolgáltatásból (vevők) 110 262 eFt.  
 

Megnevezés (eFt) Eredeti Könyvszerinti Halmozott 
 érték érték értékvesztés 

Vevői kintlévőség 145 672 79 985 65 687 

ebből Gyakorlóiskola kintlévőség 8 624 5 151 3 473 

Hallgatói kintlévőség 95 207 30 277 64 930 

Összesen 240 879 110 262 130 617 
 

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) korosbított állománya 

Megnevezés Tárgyidőszak 
eFt 

Megoszlás
% 

Határidőn belüli vevői követelés 27 264 24,73  
1-90 nap 70 615  64,04 
91-180 nap 10 853 9,84 
181-365 nap 1 530 1,39 
365 napon túli 0 0,00 

Összesen 110 262 100 

Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben 

A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések 24 eFt. 

Követelések jelentős tételei 

A mérleg Követelések sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 
szerepel. 

5.8.3. Értékpapírok  

A Nyíregyházi Egyetem a fordulónapon értékpapírral nem rendelkezik. 

5.8.4. Pénzeszközök  

A Nyíregyházi Egyetem pénzeszközi  

 

Megnevezés Előző időszak 
eFt 

Tárgyidőszak 
eFt 

OTP főszámla  3 647 196 
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Megnevezés Előző időszak 
eFt 

Tárgyidőszak 
eFt 

Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói 
támogatására vezetett fizetési számla 9 818 9 808 
Pályázatokra elkülönített számlák  106 858 
NEPTUN gyűjtőszámla  55 377 
Vagyoni biztosítékra elkülönített számla  1 000 
Devizabetét számlák  210 384 

Összesen 9 818 4 030 623 

A Nyíregyházi Egyetem, mint költségvetési szerv megszűnt 2021. július 31-ével. A megszűnés napját 
megelőző napon a teljes pénzeszköz állomány, - az OTP-nél vezetett lakásépítési alap számla 
kivételével - beutalásra került, mint a költségvetési szerv fenntartójának az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium részére. Az ITM a beutalt pénzeszközt, nyilatkozat alapján az Egyetem OTP 
kereskedelmi banknál megnyitott számlákra visszautalta 2021. augusztus 17–én. 

Hátra sorolt eszközök 

A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a 
kibocsátónál hátra sorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző időszakban, sem a tárgyidőszakban 
nem szerepel. A Nyíregyházi Egyetemnek a fordulónapon nincs hátra sorolt eszköze. 

5.9. Aktív időbeli elhatárolások 
 

Megnevezés  Előző időszak 
eFt 

Tárgyidőszak 
eFt 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 4 291 55 001 
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3 507 5 793 

Összesen: 7 798 60 794 
 

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai 

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának összege 55 001 eFt. 

Elhatárolt költségek és ráfordítások 

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások összege 5 793 eFt. 

Halasztott ráfordítások 

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző időszakban, 
sem a tárgyidőszakban nem szerepelnek. 

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő 
tétel nem szerepel. 

5.10. Saját tőke 

Saját tőke elemeinek változása 

A saját tőke elemeinek tárgyidőszaki változásait, valamint a változások okait mutatja be az alábbi 
táblázat: 
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Saját tőke alakulása 

Tőkeelem  Előző időszak 
eFt 

Tárgyidőszak 
eFt 

Változás 

Jegyzett tőke 14 418 084 14 418 084 0  

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0 0  

Tőketartalék 379 244 257 810 -121 434 

Eredménytartalék -9 175 136 -8 173 890 1 001 246 

Lekötött tartalék 0 0  0 

Értékelési tartalék 0 0  0 

Adózott eredmény 0 585 446 585 446 

Saját tőke összesen 5 622 192 7 087 450 1 465 258 

 

Az Egyetem az Nftv. 117/C. § (4 a) bekezdése szerint: „Az általános és kizárólagos jogutód 
felsőoktatási intézmény a fenntartóváltás napján nyitó mérleget köteles készíteni, amelybe az (1) 
bekezdés szerinti fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézmény záró beszámolója mérlegében 
kimutatott vagyoni elemeket azok jellegének, és a záró beszámoló mérlegében bemutatott könyvszerinti 
értékének megfelelően veszi fel azzal, hogy a saját tőkén belül a nemzeti vagyon induláskori értéke 
jegyzett tőkeként, a nemzeti vagyon változásai és az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 
tőketartalékként, a mérlegszerinti eredmény és a felhalmozott eredmény eredménytartalékként veendő 
fel a nyitómérlegbe”. 

Jegyzett tőke  

Az Nftv. 117/C.§ (4.a) bekezdése szerint: Nyíregyházi Egyetem jegyzett tőke, nyitó értéke megegyezik 
a 2021. július 31-én, mint költségvetési szerv, záró beszámoló szerinti nemzeti vagyon induláskori 
értékével. A Nemzeti vagyon induláskori értéke 2014. január 01. óta változatlan volt. 

                                                                                                                                                                        Forint 

Záró mérlegérték 2021. július 31. 

 

Nyitó mérleg 2021. 
augusztus 01. 

Nemzeti vagyon induláskori értéke 2014. január 01. a 36/2013 NGM rendelet alapján Jegyzett tőke  

11   Immateriális javak bruttó értéke 255 093 949 

14 418 084 432 

12   Ingatlanok bruttó értéke 9 334 658 642 

131 Gépek, berendezések bruttó értéke 3 986 045 749 

132 Járművek bruttó értéke 88 799 357 

14  Tenyészállatok bruttó értéke 8 223 750 

16  Üzemeltetésre átadott ingatlanok bruttó értéke 573 176 613 

      Beruházások 79 323 551 

17 Tartós részesedések 12 870 000 

21  Vásárolt anyagok 4 965 068 

23  Áruk 29 268 953 

25  Saját termelésű készletek 45 658 800 

Saját tőke összesen 14 418 084 432 14 418 084 432 

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke 

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz. 
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Tőketartalék 

Az Nftv. 117/C.§ (4. a) bekezdése szerint: Nyíregyházi Egyetem tőketartalék nyitó értéke a 2021. július 
31-én, mint költségvetési szerv, záró beszámoló a nemzeti vagyon változásai és az egyéb eszközök 
induláskori értéke és változásai. 

                                                               Tőketartalék változása                                                 Forint                                                                                                                    

Megnevezés  Nyitó / Záró Változás 

Záró mérlegérték 2021. július 31. 379 243 871  
    Nemzeti vagyon változásai  -125 155 983  
    Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 504 399 854  

Nyitó mérlegérték 2021. augusztus 01. 379 243 871  

Vagyonkezelt eszközök kivezetése (2021. július 31. 
zárómérleg szerinti Immateriális javak + Tárgyi eszközök 
könyv szerinti értéke 

    -9 439 189 617 

Visszavett eszközök nyilvántartási értéke   9 293 743 905 
-Saját vagyon felvétele nyilvántartási értéken 2021. augusztus 01.  137 197 450 

-MNV Zrt 2021.augusztus 01. Ingyenes vagyonjuttatás 
nyilvántartási értéken Ingóság  

 152 049 443 

-MNV Zrt 2021.december 22. Ingyenes vagyonjuttatás 
nyilvántartási értéken Ingatlan 

 9 004 497 012 

Halasztott bevétel korrekció (MNV Zrt 2021.július 01-
december 22.elszámolt értékcsökkenés miatt) 

 24 011 609 

Záró mérlegérték 2021. december 31. 257 809 768  

A tőketartalék csökkenése a modellváltás következménye. Az Nftv. 8. § (4) bekezdése, továbbá a 
Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény alapján.  

Az ingatlanok kivezetéskori értéke a 2021. július 31. beszámoló szerint eltér a vagyonjuttatáskor 
nevesített értéktől. Egyrészt a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatás miatt 
csökkent, másrészt az MNV Zrt a Nyíregyházi Egyetem tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzéséig, 2021. december 22-ig elszámolta az értékcsökkenést, amely további csökkenést 
eredményezett. 

                                                  Vagyonjuttatás eltérés részletezése                                             Forint 

Megnevezés  Nyitó / Záró 

Ingyenes vagyonjuttatás a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány részére 48 830 310 

MNV Zrt által 2021. augusztus 01-2021.december 22 között elszámolt 
értékcsökkenése a visszaadott ingatlanokra vonatkozóan 

96 615 402 

Összesen 145 445 712 

 

Eredménytartalék 

Az Nftv. 117/C.§ (4a) bekezdése szerint: Nyíregyházi Egyetem eredménytartalék nyitó értéke a 2021. 
július 31-én, mint költségvetési szerv, a záró beszámoló mérleg szerinti eredménye és a felhalmozott 
eredmény,- veszteség értéke.  

Az eredménytartalék táridőszaki változása, a modellváltás, az ITM által visszautalt pénzeszközök. Az 
Nftv. 117/C. § (4c) bekezdése szerint a fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézmény a 
fenntartóváltáshoz kapcsolódóan a jogelőd felsőoktatási intézmény által az állami fenntartó útján a 
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jogutód felsőoktatási intézmény részére átadott pénzeszközt az eredménytartalékkal szemben köteles a 
könyveibe felvenni. 

                           Eredménytartalék változása                                             Forint                                                                                                                             

Megnevezés  Nyitó / Záró 

Záró mérlegérték 2021. július 31.  
    Felhalmozott eredmény  -7 415 522 355 

    Mérleg szerinti eredmény -1 759 613 841 

Nyitó mérlegérték 2021. augusztus 01. -9 175 136 196 

Nftv. 117/C § (4c) alapján ITM által visszautalt pénzeszközök  1 001 246 610 

Záró mérlegérték 2021. december 31. -8 173 889 586 

 

                           A 2021. július 31. felhalmozott eredmény megbontása évek szerint. 

Megnevezés  Forint 

A Felhalmozott eredmény induláskori értéke 2014. január 01. a 
36/2013 NGM rendelet alapján 

-5 997 788 074 

2014 26 115 642 

2015 -692 952 417 

2016 -536 625 266 

2017 -209 652 733 

2018 -12 429 946 

2019 -20 785 843 

2020 115 367 371 

előző évek jelentős hibahatása -86 771 089 

Összesen -7 415 522 355 

Az Nftv. 117/C. § (4f) bekezdése szerint az Eredménytartalék feltöltésére lehetőség nyílt. A negatív 
Eredménytartalék részben vagy egészen megszüntethető a jegyzett tőke terhére a fenntartó ez irányú 
döntése alapján, amely bármely időpillanatban meghozható.  

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 

A Nyíregyházi Egyetem beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel. 

Lekötött tartalék jogcímei 

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg. 

Értékelési tartalék  

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 
szerepel. 

Értékhelyesbítések alakulása 

A Nyíregyházi Egyetem a tárgyidőszakban nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott 
értékhelyesbítése nincs. 

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök 

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek. 
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Tőkemegfelelés 

A Nyíregyházi Egyetem fordulónapi saját tőkéje alacsonyabb, mint a jegyzett tőkéje. A saját tőke 
összege 7 087 450 E Ft, ami a 14 418 084 E Ft összegű jegyzett tőke 49,16 %-a. A tőkeszerkezet 
rendezésére, az erre vonatkozó intézkedések meghozatalára az Nftv.117/C § (4f) szerint a fenntartónak 
van lehetősége. 

5.11. Céltartalékok 

Céltartalékok - várható kötelezettségekre  

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző időszakban, sem a 
tárgyidőszakban nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták. 

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre 

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző 
időszakban, sem a tárgyidőszakban nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem 
indokolták. 

Céltartalékok - jövőbeni költségekre 

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző időszakban, sem a tárgy időszakban 
nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták. 

Céltartalékok - egyéb címen 

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző időszakban, sem a tárgyidőszakban nem 
szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták. 

5.12. Kötelezettségek 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. 

Biztosított kötelezettségek 

A mérlegben kimutatott tárgyidőszakban a kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal 
biztosított kötelezettség nem szerepel. 

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek 

A tárgyidőszaki kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy 
egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél. 

5.12.1. Hátra sorolt kötelezettségek  

A fordulónapon hátra sorolt kötelezettség nem állt fenn. 

5.12.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek  

A mérleg Hosszú lejáratú kötelezettségek sorának összege 4 238 eFt, ami a kauciókból származik. A 
tárgyidőszaki adatban egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn. 

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre 

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy 
önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú 
lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra. 
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Kötelezettségek átsorolása 

A tárgyidőszakban a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes 
törlesztése átsorolására nem került sor. 

5.12.3. Rövid lejáratú kötelezettségek  

Megnevezés  Előző időszak 
eFt  

% Tárgyidőszak 
eFt  

% 

Vevőktől kapott előlegek   76 192 1,50 
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 196 480 99,88 236 258 4,67 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 245 0,12 4 749 025 93,83 

Összesen 196 725 100 5 061 475 100 
 
A rövid lejáratú kötelezettségek összege 5 061 475 eFt, amelyek közül a legjelentősebb az egyéb rövid 
lejáratú kötelezettségek között szereplő, államháztartásból kapott támogatási előleg 4 436 120 eFt 

 
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból korosbított állománya 

Megnevezés  Tárgyidőszak 
eFt 

% 

Határidőn belüli szállítói tartozás 215 672 91,29 
1-90 nap 12 143 5,14 
91-180 nap 808 0,34 
181-365 nap 7 374 3,12 
365 napon túl 261 0,11 

összesen 236 258 100 
 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek  
A rövid lejáratú kötelezettségek összege 5.061.475 eFt, amelyek közül a legjelentősebb az egyéb rövid 
lejáratú kötelezettségek 4.749.025 eFt értékben. 
 

Megnevezés Tárgyidőszak 
eFt 

Megoszlás
% 

Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó kötelezettség 214 036 4,51 

Kapott támogatási előlegek 4 478 394 94,3 

NEPTUN gyűjtőszámla hallgatói letétek 55 377 1,17 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 218 0,02 

összesen 4 749 025 100 
 
A kapott támogatási előlegek között tartjuk nyilván a költségek és ráfordítások 
ellentételezésére kapott támogatási előlegeket mindaddig, amíg az elszámolás alapján a 
támogatás elfogadásra nem kerül. 

A kapott támogatási előlegek: 

- 4.409.000 eFt az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól ITM FEIF/1442-4/2021 
kapott PPP konstrukcióban megvalósult projektek kiváltására kapott támogatási előleg 
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- 27.120 eFt a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól Stipendium Hungaricum 
ösztöndíjprogram KKM/49391-2/2021/Adm. 2021 őszi és 2022. tavaszi szemeszterére 
kapott támogatási előleg 

- 3.145 eFt a Tempus Közalapítványtól CEEPUS 2021/2022 FEIF/611-/2021-ITM 
SZERZ/CE-15 támogatási előleg 

- 39.021 eFt a Tempus Közalapítványtól Erasmuus+2021/20222021-1-HU01-KA131-
HED-000003271 105.749 EUR támogatási előleg 

- 108 eFt IFKA NFA-KA-ITM-4/2019 támogatási maradvány 

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn. 

5.13. Passzív időbeli elhatárolások 

Passzív időbeli elhatárolások alakulása 

Megnevezés  Előző időszak 
eFt 

Tárgyidőszak 
eFt 

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 730 966 333 335 
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 71 344 134 712 
Halasztott bevételek 3 002 890 2 966 259 

Összesen: 3 805 200 3 434 306 

Elhatárolt bevételek 

A bevételek passzív időbeli elhatárolásának Összege 333 335 eFt, amelyből tárgyidőszakban 57 499 eFt 
befolyt bevétel, az előző időszakban 275 836 eFt költségek ellentételezésére kapott támogatás 
elhatárolása volt szükséges, amelynek egyes tételei nem jelentősek. 

 

Elhatárolt költségek, ráfordítások 

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott 134 712 eFt költség és ráfordítás jelentősebb összegei, a 
terv szerinti értékcsökkenés támogatás intenzitásnak megfelelő összegei szerepelnek. Időbeli alakulásuk 
a nagyrészében 100 %-os támogatás intenzitás mellett megvalósult fejlesztések használati idejének 
végéig jelentős marad. 

Halasztott bevételek 

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek összege 2 966 259 eFt, a fel nem 
használt fejlesztési célra, támogatásként kapott összeg jelentős, ami kiadásként nem került még 
elszámolásra, illetve az értékcsökkenés támogatás intenzitás arányos fedezeteként még nem került 
elhatárolásra. 

Halasztott bevételek alakulása 

Megnevezés Előző időszak 
eFt 

Tárgyidőszak 
eFt 

Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása 2 997 714 2 961 158 
KEOP-4.10.0/C/12-2013-0057 2 281 2 143 
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0477 1 268 1 191 
KEOP-3.1.3/2F/09-11-2011-0001 6 541 6 486 
DT-SZA/100/2013  171 0 
Klímaváltozás hatásainak mérése a partifecske áll.alapján 1 771 1 489 
EFOP-3.1.2-16-2016-00001 A köznevelési módszertan megújítása a 35 114 32 408 
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végzettség nélküli iskolaelhagyás csökk. céljából 
EFOP-3.4.3-16-2016-00018 tudásfejl. És hasznosítás a NYE-n 14 598 13 995 
EFOP-3.5.1-16-2017-00017 NYE-DUÁL- Új utakon a duális felsőokt.sal a 
NYE-n 13 589 12 651 
EFOP-3.4.4-16-2017-00020 A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő 
kézségfejlesztő és komm prog. Megvalósítása 12 359 12 325 
EFOP-3.6.2-16-2017-00001 Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági 42 824 40 515 
GINOP-2.2.1-15-2017-00055 Implantátumok osteoszintézisének kutatása és 
trabekuláris szerk.kifejl. 39 087 36 301 
EFOP-3.5.2-17-2017-00001 Kooperatív képz.és Okt.innováció a szakmai 
tanárképzésben (KOSZT) 8 505 7 994 
EFOP-4.1.3-17-2017-00128 NYE Eötvös J.Gy.Ált Isk.és Gimn.tanulást 
segítő tereinek infrastrukt.fejl. 91 924 91 106 
EFOP-3.2.14-17-2017-00004 NyEW WAY-Az angol nyelvoktatás 
megújítása 24 266 24 038 
EFOP-3.3.5-17-2017-00069 Közösségi élmény alapú tanulás 2 198 2 198 
2019-1.2.1-Egyetem-ÖKO-2019-000 20 1 186 1 047 
2020-2.1.1-ED-2020-00058 OTDK 1 067 986 
NYE részvétele az ÉK-magyaro.-i Gazd.fejl.Zóna 761 714 
EMMI Haszonélvezeti jog kivásárlása (Immorent Kft) 2 698 204 2 673 571 
Térítés nélkül átvett, ajándékba kapott eszközök értékének elhatárolása 5 176 5 101 
Eötvös játszótér 5176 5 101 

6. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

6.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyidőszakban ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek 
minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyidőszaki adatai korábbi időszakra vonatkozóan 
korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

6.2. Összehasonlíthatóság 

A Nyíregyházi Egyetem eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti 
átrendezéseken túl - nem összehasonlíthatók az előző üzleti év és időszaka megfelelő adatával, amiatt 
hogy a beszámolási időszak eltérő (előző év 365 nap, illetve az előző időszakban 212, tárgyidőszakban 
153 naptári nap). 

Adófizetési kötelezettség változása 

A Nyíregyházi Egyetem adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások 
hatásain túl - történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlítását nem 
teszi lehetővé. A fenntartó változása miatt az államháztartási számvitel rendszeréből kikerült és az 
állami támogatást igénybe vevő, közhasznú, közfeladatot ellátó egyéb szervezetként számviteli törvény 
szerinti éves beszámolót készít. 

6.3. Az eredménykimutatás tagolása 

Összevont tételek az eredménykimutatásban 

A Nyíregyházi Egyetem az eredménykimutatás arab számmal jelzett tételei összevonásának 
lehetőségével a tárgyidőszakban nem élt. 

Új tételek az eredménykimutatásban 

A tárgyidőszaki beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 

Tovább tagolt tételek az eredménykimutatásban 
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Az eredménykimutatás tételei tovább tagolásának lehetőségével a Nyíregyházi Egyetem a 
tárgyidőszakban nem élt. 

Tételek elhagyása az eredménykimutatásban 

Az eredménykimutatásban - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma 
szerinti összes tétel feltüntetésre kerül, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban. 

6.4. Bevételek 

Bevételek alakulása 

A Nyíregyházi Egyetem bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Bevételek alakulása és megoszlása 

Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 eFt % eFt % 

Árbevétel 0 - 794 407 27,7 

Aktivált saját teljesítményérték 0 - -45 933 -1.6 

Egyéb bevételek 0 - 2 106 517 73.5 

Pénzügyi műveletek bevételei 0 - 12 590 0.4 

Bevételek összesen 0 - 2 867 581 100.0 

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek 

A beszámolási időszakban árbevételként, egyéb bevételként, illetőleg pénzügyi műveletek bevételeként 
elszámolt összegek kapcsolt vállalkozástól származó bevételt nem tartalmaznak. 

6.4.1. Árbevétel  

Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adata 794 407 eFt. 

            Tevékenységenként az árbevétel alakulása 

Megnevezés Tárgyidőszak 
 eFt % 

Hallgatók költségtérítései és díjbevételei 330 780 41,64 

Köznevelésben résztvevő tanulók ellátási díjbevétele 11 463 1,44 

Vagyonhasznosítás  142 237 17,90 

Kutatással kapcsolatos szolgáltatások  4 547 0,57 

Szállodai szolgáltatások  25 394 3,20 

Állattartással kapcsolatos szolgáltatások  181 0,02 

Növénytermesztés készletértékesítés  89 489 11,27 

Villamosenergia értékesítés  109 239 13,75 

Közvetített (eladott) szolgáltatások  36 965 4,65 

Egyéb nem nevesített értékesítés 40 566 5,11 

Ügyviteli szolgáltatás 3 546 0,45 

Bevételek összesen 794 407 100.0 

Export árbevétel bemutatása 

A Nyíregyházi Egyetem a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített. 

Exporttámogatás felhasználása 

A Nyíregyházi Egyetem a beszámolási időszakban exporttámogatást nem vett igénybe. 
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6.4.2. Egyéb bevételek 
Egyéb bevételek megoszlása 

Megnevezés Tárgyidőszak 
 eFt % 

Állami közfeladat finanszírozási szerződésből származó 
támogatás  1 619 423 76,88 

Egyéb állami támogatás 430 358 20,43 

Pályázati támogatások bevétele 52 338 2,49 
  ebből  Európai Uniós pályázatok  25 876 1,23 

  ebből Hazai pályázatok 26 462 1,26 

 Egyéb támogatások 50 0,00 

Támogatások összesen 2 102 170 99,80 

Tárgyi eszköz, immateriális javak kivezetéséhez kapcsolódó 
bevétel 10 0,00 

Követelések visszaírt értékvesztése 489 0,02 

Egyéb nem nevesített egyéb bevétel 3 848 0,18 

Bevételek összesen 2 106 517 100.0 

Végleges jelleggel kapott támogatások 

A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, elszámolt vissza nem térítendő 
támogatások főbb jellemzőit - külön bemutatva a felhasználást jogcímenként és évente - mutatja be az 
alábbi táblázat. 

Végleges jelleggel kapott támogatások 

Támogatás (eFt) Kapott Felhasználás Rendelkezésre 
 összeg korábbi tárgyidőszaki álló összeg 

Önkormányzattól kapott támogatás 0 0 0 0 

Központi költségvetésből kapott támogatás 2 076 244 0 1 410 751 665 493 

  ebből  állami közfeladat finanszírozási 
szerződésből származó támogatás 1 619 423  1 374 444 244 979 

Nemzetközi szervezettől kapott támogatás 25 876 0 11 881 13 995 

Más gazdálkodótól kapott 50 0 50 0 

Összesen: 2 102 170 0 1 422 682 679 488 

 

Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk 

Jogszabály előírása alapján a Nyíregyházi Egyetem a 2021. évi IX. törvény a közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő alapítványokról KEKVA törvény 20. § (1) bekezdése értelmében a 
keretmegállapodás hatálya alatt kapott feladatfinanszírozási támogatás jogcím szerinti és a 
támogatásokkal kapcsolatban további információk közlésére kötelezett. A támogatásokhoz kapcsolódó 
kiegészítő információk az alábbiak. 

Felsőfokú oktatás közfeladat támogatása 129.098 eFt 

Felsőfokú tudományos kutatási és művészeti alkotótevékenység közfeladat támogatása 40.752 eFt 

Felsőfokú közfeladatellátásához kapcsolódó infrastrukturális támogatása 182.496 eFt 

Kiemelt felsőoktatási ágazati célokhoz kapcsolódó támogatások 81.536 eFt 

Egyéb közfeladat és önállóan felvállalt egyéb egyedi feladatok támogatása 1.185.541 eFt 
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Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek 

A tárgyidőszakban elszámolt bevételek közül nagysága vagy előfordulása miatt kivételesnek tekintendő 
tételek jellege és összege az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: 
 

Bevétel jellege  Összeg eFt 

Fenntartói támogatás - állami közfeladat finanszírozási 
szerződésből származó támogatás 1 619 423 

6.4.3. Pénzügyi műveletek bevételei 
A Nyíregyházi Egyetem Pénzügyi műveletek bevételei 12.590 eFt: 
- az Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 5.625 eFt: a bankszámlák látra szóló és 
lekötött betét kamatok elszámolásait tartalmazza 
- a Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 6.965 eFt: 425 eFt a külföldi pénzértékre szóló 
eszközök és kötelezettségek pénzügyi rendezése során elszámolt árfolyamnyereség és 6 540 
eFt a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésekor 
összevont árfolyamnyeresége. 

6.5. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A Nyíregyházi Egyetem ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 

Megnevezés Előző időszak Tárgyidőszak 
 eFt % eFt % 

Anyagjellegű ráfordítások 0 - 937 501 41,0 

Személyi jellegű ráfordítások 0 - 1 129 778 49,5 

Értékcsökkenési leírás 0 - 26 351 1,2 

Egyéb ráfordítások 0 - 186 914 8,2 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 - 1 591 0,1 

Ráfordítások összesen 0 - 2 282 135 100.0 

6.5.1. Anyagjellegű ráfordítások  

 

Megnevezés  Összeg eFt Megoszlás 
% 

Anyagköltség 186 824 19,93 

Igénybe vett szolgáltatások értéke 726 033 77,43 

Egyéb szolgáltatások értéke 5 461 0,58 

Eladott áruk beszerzési értéke 285 0,04 

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 18 898 2,02 

Anyagjellegű ráfordítások összesen 937 501 100 

Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - 
egyedileg jelentősnek minősülő az igénybe vett szolgáltatások értéke 726.033 eFt. 
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 6.5.2. Igénybe vett szolgáltatások  

A tárgyidőszakban igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit mutatja be jogcímenként az 
alábbi táblázat 

 

Megnevezés Összeg eFt Megoszlás 
% 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 141 354 19,47 

Oktatás és továbbképzés költségei 952  0,13 

Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások 23 474 3,23 

Bérleti díjak 285 924 39,38 
   ebből PPP konstrukció díja 263 616  

Vásárolt élelmezés 17 544 2,42 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 21 419 2,95 

Közüzemi díjak 27 818 3,83 

Kiküldetések  1 898 0,26 

Hirdetés, reklám, propaganda szolgáltatások 7 369 1,01 

Ügyvédi, jogi, közjegyzői, ügyviteli szolgáltatások 8 914 1,23 

Egyéb nem nevesített szolgáltatások 189 367 26,09 

Igénybe vett szolgáltatások összesen 726 033 100 

6.5.3. Személyi jellegű ráfordítások  

 

Megnevezés  Összeg eFt Megoszlás 
% 

Bérköltség 845 641 74,85 

Rendszeres bérköltség 728 539 64,49 

Nem rendszeres bérköltség 94 466 8,36 

Megbízási díjak 22 636 2,00 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 143 680 12,72 

Betegszabadság, munkáltatót terhelő táppénz 4 212 0,37 

Munkába járás költségek térítése 3 507 0,31 

Jubileumi jutalom 29 040 2,57 

SZÉP kártya 80 000 7,08 

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 12 766 1,13 

Reprezentáció  3 551 0,32 

Egyéb nem nevesített személyi jellegű egyéb kifizetés 10 604 0,94 

Bérjárulékok 140 457 12,43 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 1 129 778 100 
 

A Személyi jellegű ráfordítások 74,85%-át a rendszeres bérjövedelmek teszik ki, amelyek a 
foglalkoztatottak részére kifizetett alapbéreket, munkáltatói döntésen alapuló jövedelmeket, pótlékokat 
és rendszeres kereset-kiegészítéseket tartalmazzák. 
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A megbízási díjak jelentős része az oktatáshoz kapcsolódó külső óraadói szerződések összegét jelenti. 

Az összes személyi jellegű ráfordítások 12,72%-át a személyi jellegű egyéb kifizetések, 12,42%-át a 
bérjárulékok alkotják. 

A bérjárulékokon belül a szociális hozzájárulási adó összege 135.791 e Ft, a rehabilitációs hozzájárulási 
adó összege 4.637 e Ft volt. Az egyéb munkáltatót terhelő járulékok összege 9 eFt. 

6.5.4. Értékcsökkenési leírás 

 

Megnevezés  Összeg eFt Megoszlás 
% 

Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése 704 2,67 

Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 8 164 30,98 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti 
értékcsökkenése 7 024 26,66 

Kisértékű tárgyi eszközök használatba vételkor egy összegben 
elszámolt értékcsökkenési leírás 10.459 

 

39,69 

Terv szerinti értékcsökkenési leírás összesen 26 351 100 

A Nyíregyházi Egyetem a tárgyidőszakban csak terv szerinti értékcsökkenést számolt el. 

6.5.5. Egyéb ráfordítások 

 

Megnevezés  Összeg eFt Megoszlás 
% 

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása – ösztöndíjak 138 425 74,06 

Adók, illetékek, kötelező díjak 3 545 1,89 

Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 22 353 11,96 

Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségáltalány 1 993 1,07 

Egyéb nem nevesített ráfordítások 20 598 11,02 

Egyéb ráfordítások összesen 186 914 100 

Az Egyéb ráfordítások jelentős része a Hallgatók részére különböző jogcímeken (tanulmányi, szakmai, 
köztársasági, szociális, kulturális, sport, tudományos diákköri, Bursa, MMB, TMO, Erasmus) elszámolt 
ösztöndíj. 

6.5.6. Pénzügyi műveletek ráfordításai  
A Nyíregyházi Egyetem Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 591 eFt: 
a Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, a külföldi pénzértékre szóló eszközök és 
kötelezettségek pénzügyi rendezése során elszámolt árfolyamvesztesége. 

Költségek költségnemenként 

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat: 
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Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása 

Költségnem Előző időszak Tárgyidőszak 
 eFt % eFt % 

Anyagjellegű ráfordítások 0 0.0 937 501 44.78 

Személyi jellegű ráfordítások 0 0.0 1 129 778 53.96 

Értékcsökkenési leírás 0 0.0 26 351 1.26 

Költségnemek összesen 0 0.0 2 093 630 100.0 

6.6. Adófizetési kötelezettség 

Társasági adó megállapítása 

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az általános szabályok 
szerint került sor. A közhasznú alaptevékenység eredménye a következő évben kerül felhasználásra.  

Adófizetési kötelezettség egyéb sajátosságai 

A vállalkozási tevékenység bevételének 11%-a anyagigazgatási költségként, annak terhére elszámolásra 
került az áramdíj költségek arányos része. A tevékenységet végzők megbízási díjainak könyvelése után 
megmaradó eredmény nem érte el az ezer forintot, ami a közhasznú alaptevékenységre visszaforgatásra 
kerül, így társasági adófizetési kötelezettség nem képződik. 

6.7. Eredmény 

Döntés az eredmény felhasználásáról (osztalék jóváhagyásáról) 

Az arra jogosult szerv javaslata szerint az eredménytartalékból és a tárgyidőszaki adózott eredményből 
osztalék alap nem képződik, így osztalék nem kerülhet kifizetésre. A tárgyidőszaki közhasznú 
eredmény a közhasznú alaptevékenységben kerül felhasználásra, illetve a közhasznú 
eredménytartalékba kerül. 

Lezárt származékos ügyletek az eredményben 

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban származékos ügyletei nem voltak. 

Nettó módon elszámolt értékpapírügyletek 

A tárgyidőszakban értékpapírok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán ráfordítások és bevételek 
egymással szembeni (nettó) elszámolására nem került sor. 

7. Tájékoztató adatok 

7.1. Vezető állású munkavállalók, kiemelt juttatások 

Vezető állású munkavállalók munkadíja 

A vezető állású munkavállalók tevékenységükért a beszámolási időszakban 46 456 eFt bruttó 
munkabérben és 4 250 eFt személyi jellegű kifizetésben részesültek, ami összesen 50 706 eFt. 
 

Megnevezés (eFt) Tiszteletdíj 
összege 

Vezető állású munkavállalók 50 706 

Összesen: 50 706 
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Korábbi vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kötelezettségek 

A korábbi vezető tisztségviselőkkel, a felügyelő bizottság tagjaival szemben semmiféle nyugdíjfizetési 
kötelezettség nem áll fenn. 

Könyvvizsgáló által felszámított díjak 

A tárgyidőszaki üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került 
felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló 
könyvvizsgálatáért felszámított díj összege: 8 661 eFt 

7.2. Bér- és létszámadatok 

Létszámadatok 

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámának állománycsoportonként bontása nem releváns, az 
összesített létszámadatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Átlagos állományi létszám megoszlása 

Megnevezés Előző időszak Tárgyidőszak 

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 454 438 
  Nyíregyházi Egyetem  341 324 

  Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 113 114 

Béradatok 

A foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének állománycsoportonként bontása nem értelmezhető, az 
további érdemi információt nem nyújt. Az összesített bérköltség alakulását mutatja be alábbi táblázat: 

Bérköltség alakulása 

Megnevezés eFt Előző időszak Tárgyidőszak 

Bérköltség 0 845 641 
  Nyíregyházi Egyetem  629 380 

  Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium  216 261 

   

A Nyíregyházi Egyetemen 2021. szeptember 01-től 15%-os bérfejlesztés valósult meg, mely a 
tárgyidőszakban 59 128 eFt többlet bérköltséget eredményezett. 

Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései 

A tárgyidőszakban foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseinek azösszesített 
kifizetéseit mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Béren kívüli juttatások megoszlása 

Jogcím (eFt) Összeg 

Betegszabadság munkáltatót terhelő táppénz 4 212 
Munkába járással kapcsolatosköltségek térítése 3 507 
Napidíj 164 
Jubileumi jutalom 29 040 
SZÉP Kártya 80 000 
Szociális támogatások 30 
Munkáltatót terhelő Szja 12 766 
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Jogcím (eFt) Összeg 

Reprezentáció és étkezési hozzájárulás 3 551 
Egyéb személyi jellegű kifizetések 10 410 

Összesen: 143 680 
 

Bérjárulékok jogcímenként 

A tárgyidőszakban elszámolt bérjárulékokat mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat, amelyben a 4 
637 eFt összeggel kimutatott Rehabilitációs hozzájárulás az egyéb munkáltatót terhelő hozzájárulások 
soron szerepel. 
 

Bérjárulék (eFt) Összeg 

Szociális hozzájárulási adó 135 791 
Szakképzési hozzájárulás 0 
Egyéb bérjárulékok 4 666 

Összesen 140 457 

Egyéb bér- és létszámadatok 

A munkajogi létszám 453 fő. Az átlagos állományi létszám 438 Fő. 

7.3. Környezetvédelem 

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok 

A tevékenység jellegéből adódóan a Nyíregyházi Egyetem közvetlenül nem termel, nem tárol és nem 
kezel veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok mennyisége 
elenyésző. Tárolásukról, kezelőségükről és az évi kétszeri elszállításukról szerződéssel rendelkezik az 
egyetem. 

Környezetvédelmi költségek 

Környezetvédelemmel kapcsolatos konkrét költségeke az előző időszakban és a tárgyidőszakban csak a 
veszélyes hulladék elszállítás évi kétszeri költsége került elszámolásra. 

Környevédelmi céltartalékok 

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem 
az előző időszakban, sem a tárgyidőszakban céltartalék-képzés nem történt. 

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek 

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon 
nem állt fenn. 

7.4. COVID-19 hatások 

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a Nyíregyházi Egyetem gazdálkodására is hatást 
gyakorolt, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert bizonytalanságot nem 
jelentett.  
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1. A szervezet azonosító adatai 
 

  

Név: Nyíregyházi Egyetem 

Székhely: 4400. Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. 

Oktatási Hivatal általi nyilvántartási száma: FI74250 

  
 
 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

1. Az Egyetem cél szerinti (közhasznú) alaptevékenysége az oktatás és a tudományos kutatás. 

2. Az Egyetem oktatási tevékenysége során: 

2.1. Alapító Okiratában meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, 
továbbá szakirányú továbbképzést folytathat magyar és idegen nyelven, s e képzésben oklevelet adhat 
ki. 

2.2. Az Alapító Okiratban meghatározott képzési területen felsőoktatási szakképzést folytat. 
2.3. Az Nftv. a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben, a nemzeti köznevelés-ről szóló 
2011. évi CXC. törvényben, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltak 
szerint részt vesz a köznevelési, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az 
ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.  

3. Az Egyetem a képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és 
kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket folytat, tudományszervezési és technológiai innovációs feladatokat 
lát el, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. 

4. Az Egyetem gondoskodik a hallgatói tehetséggondozásról és az oktatói, kutatói utánpótlás 
neveléséről. 

5. Az Egyetem alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő, szolgáltatási tevékenységei (cél szerinti, 
közhasznú tevékenység) során. 

5.1. Az Nftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a 
vonatkozó külön jogszabályok rendelkezési szerint. 

5.2. Köznevelési intézmény alapítójaként és fenntartójaként köznevelési feladatokat lát el, 
pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló köznevelési intézmény fenntartója. 

5.3. A gyakorlati képzés céljára gyakorlati képző helyet (tangazdaságot, tanszállodát) biztosít, illetve 
üzemeltet.  

5.4. A képzés céljait szolgáló művészeti gyakorlóhelyeket (műhelyeket) tart fenn. 

5.5. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti 
kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást 
támogató egyéb kutatásokat végez. 

5.6. 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 lére. 

5.7. Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátáshoz szükséges hazai és nemzetközi kapcsolatait fejleszti 
és ápolja.  
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5.8. Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez. 

5.9. 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. 

5.10. Az alkalmazásban lévő munkavállalók ellátásával kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó 
jogszabályok szerint. 

5.11. A felsőoktatási intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével 
kapcsolatban részben saját szervezetében, részben kiszervezett tevékenység keretében lát el feladatokat. 

5.12. 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. 

5.13. Felvételi előkészítő tartása. 

5.14. A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, 
szaktanácsadói és egyéb tevékenység. 

5.15. A felsőoktatási intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak  hasznosítása (üzemi étkeztetés, 
sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása). 

5.16. Közgyűjteményi tevékenységet, illetve közművelődési feladatokat lát el. 

5.17. A magyar, mint idegen nyelv képzés külföldi hallgatóknak. 

5.18. Előkészítő tanulmányok képzés angol nyelven. 

6. Az Egyetemen az alaptevékenység ellátásán túl köznevelési, nyilvános könyvtári, közművelődési, 
közgyűjteményi, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, egyéb feladatok: az Egyetemen könyvtár, 
tangazdaság működik. 

7. Az Egyetem vállalkozási tevékenységet csak az alaptevékenységét nem veszélyeztetve végezhet. A 
vállalkozási tevékenység felső határa: nem korlátozott, kivéve jogszabályban meghatározott módon. 

2.1. Közhasznú tevékenységek bemutatása 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Oktatási és tudományos kutatási tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény, továbbiakban (Nftv.) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: A felsőoktatásban résztvevők 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 4 236 fő 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Az Egyetem alapképzést, mesterképzést, és szakirányú továbbképzést folytat magyar és idegen nyelven, 
valamint a képzésben teljesítettekről oklevelet adhat ki. Az egyetem cél szerinti közhasznú 
alaptevékenysége az oktatás és a tudományos kutatás során gondoskodik a hallgatói 
tehetséggondozásról és az oktatói, kutatói utánpótlás neveléséről, valamint számos az 
alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatási tevékenységet lát el a cél szerinti közhasznú 
tevékenység során. Az egyetemi könyvtár és a tangazdaság az alaptevékenység ellátásán túl köznevelési, 
nyilvános könyvtári, közművelődési és közgyűjteményi, agrár- és vidékfejlesztési, valamint egyéb 
feladatokat is ellátott. A gyakorló iskolában köznevelési feladatot lát el. 
A 2021. évben végzett tevékenységek eredményeit a 2021. évi közhasznúsági szakmai 
beszámoló tartalmazza. 
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3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
                                                           

Megnevezés  Előző időszak 
eFt 

Tárgyidőszak 
eFt 

Fenntartói támogatás  1 619 423 
EU Kohéziós alapból nyújtott támogatás  25 876 
Egyéb támogatások  456 623 
Személyi jövedelemadó meghatározott részének átutalt összeg  248 

Összesen:  2 102 170 
 

4. Vezető állású munkavállalónak nyújtott juttatás 
 

Tisztség  Előző időszak 
eFt 

Tárgyidőszak 
eFt 

Magasabb vezetők bruttó bére és személyi jellegű kifizetései  50 706 

Összesen:  50 706 
 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok  Előző időszak 
eFt 

Tárgyidőszak 
eFt 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás  50 706 
B. Éves összes bevétel  2 913 514 
ebből:    
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 

 
248 

D. Közszolgáltatási bevétel  0 
E. Normatív támogatás  1 619 423 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 

 
25 876 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]  1 267 967 
H. Összes ráfordítás (kiadás)  2 328 068 
ebből:    
I. Személyi jellegű kiadás  1 129 778 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai  2 278 589 
K. Adózott eredmény  585 446 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 

 

16 
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6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése * 
 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói   

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  

(két évi bevétel átlaga)   

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  

(két év egybeszámított adózott eredménye)   

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X  

(személyi jellegű ráfordítások aránya)   

Társadalmi támogatottság mutatói   

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 

(szja 1% a korrigált árbevételhez)   

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X  

(közhasznú ráfordítások aránya)   

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X  

(közérdekű önkéntesek száma)   
 
 
*Az egyetem a közhasznúsági besorolását nem a Civil törvény e mutatóinak a teljesülése 
biztosítja, hanem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 96. §-a alapján került 
az Oktatási Hivatalnál bejegyzésre. 
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A. NYÍREGYHÁZI EGYETEM BEMUTATÁSA 

A szervezet azonosító adatai: 
 Egyetem neve: Nyíregyházi Egyetem 
 Egyetem rövidített neve: NYE 
 Egyetem székhelye: 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31./B 
 Egyetem adószáma: 19308708-4-15 
 Egyetem Oktatási Hivatal általi nyilvántartási száma: FI74250 
 OH bejegyző határozat száma: FNYF/1330-3/2021. 
 Fenntartó: Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 
 Képviselők: Vassné prof. dr. Figula Erika rektor 

                     Halkóné dr. Rudolf Éva  kancellár 
 

A Nyíregyházi Egyetem 2021. július 31. napjától megszűnt költségvetési intézményként 
működni, melynek a fenntartója az Innovációs és Technológiai Minisztérium volt. 

2021. augusztus 01. napjától Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány látja el a fenntartói feladatokat 
a Nyíregyházi Egyetem tekintetében, amelyet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítványokról szóló 2021.évi IX. törvény (KEKVA tv.) 1. mellékletében foglalt táblázat 20. 
pontja alapján a Magyar Állam alapított, mint közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítványt. 

Az Egyetem, mint önálló jogi személy, államilag elismert nem állami egyetemként folytatja 
tevékenységét. 

Az Egyetem a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.) és az egyesülési jogról, 
közhasznú jogállásról, valamint a Civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV törvény rendelkezései szerint, valamint az Oktatási Hivatal nyilvántartása alapján 
közhasznú szervezetként működik. 

A közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmény közhasznú (cél szerinti) 
alaptevékenysége: oktatás, tudományos kutatás. 

A fenntartón keresztül juttatott állami támogatással, fenntartó által adott támogatással, saját 
bevételeivel, illetve egyéb forrásból származó eszközökkel kerül biztosításra az Egyetem 
működése. A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a 
Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény alapján az 
ingóságok az Egyetem tulajdonába kerültek 2021. augusztus 01.-én az MNV Zrt.-től. Az 
ingatlanok tulajdonba adására a 2021. évi XXI. törvény 5.§(1) és (7) bekezdése szerint 2021. 
december 22-én kerülhetett sor, amikor a Nyíregyházi Egyetem tulajdonjogának az ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzése megtörtént.  

 

I. Az Egyetem vezetése 

Az egyetem vezetésében az Nftv. rendelkezései, valamint az SZMSZ-ben meghatározott elvek 
szerint választott vezetőtestületek (Szenátus és tanácsok), operatív, tanácsadó és ellenőrző 
testületek (bizottságok), érdekegyeztető fórumok és vezetők vesznek részt. Az Mt. 208.§ (1) 
bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló az Egyetemen: a rektor, a kancellár, a 
rektorhelyettesek és a gyakorló iskola igazgatója és helyettesei.  
A 17 tagú Szenátus az Egyetem vezető testülete, mely meghatározza az egyetem képzési és 
kutatási feladatait és ellenőrzi azok végrehajtását. Az elnöki feladatot a Rektor látja el. 
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Az egyetem első számú felelős vezetője a Rektor, aki dönt minden olyan ügyben, amit az alapító 
okirat, a szervezeti és működési szabályzat és a kollektív szerződés nem utal más személy vagy 
testület hatáskörébe. A rektor gyakorol az oktatói-kutatói munkakörben dolgozók, valamint az 
SZMSZ-ben meghatározott, oktatói-kutatói munkát segítő egyéb személyzet felett munkáltatói 
jogkört. Az illetmények tekintetében, ezen dolgozók juttatásának megállapításra kancellári 
egyetértéssel jogosult.  

Az Egyetem oktatási, kutatási, illetve alkotóművészeti tevékenység ellátására alapított intézetek 
útján látja el feladatát, amelyek munkáját egyéb szervezeti egységek segítik. Az intézetek felett 
a Rektor gyakorol teljes szakmai irányítási és munkáltatói jogkört. 

A kancellár az Alapító Okiratban, valamint a Szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott feladatai tekintetében az Egyetem felelős vezetője, az Nftv-ben, az Alapító 
Okiratban és a Szervezeti és működési szabályzatban meghatározott körben az Egyetem 
képviselője. Az egyetem intézményi működtetését a Kancellár végzi, akit a fenntartó bíz meg. 
A kancellár felel az egyetemen a gazdasági-, jogi-, munkaügyi- belső ellenőrzési-, igazgatási-, 
informatikai, vagyongazdálkodási, beszerzési- és közbeszerzési tevékenységért és egyéb az 
SZMSZ-ben meghatározott feladatokért.  
A Rektort feladatai ellátásában a rektorhelyettesek segítik (általános- és oktatási rektorhelyettes), 
feladataikat külön munkaköri leírásban rögzítik. Az általános rektorhelyettes szakmai irányítása 
alatt működik a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda és a Központi Könyvtár. A Rektor 
akadályoztatása esetén az Egyetem és a Szenátus vezetőjeként jár el. Az oktatási rektorhelyettes 
oktatási feladatokban segíti a Rektor munkáját, szakmai irányításával működik a Hallgatói 
Szolgáltató Központ. Mindkét rektorhelyettes alaptevékenységeit az Nftv. 2. § (1) rögzíti.  
 

II. Az Egyetem szervezeti tagolása 

Az Egyetem alaptevékenysége ellátását intézeti és központi struktúrában látja el. A felsőoktatás 
jelenleg 12 intézetben zajlik, amelyek felölelik a gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, 
műszaki tudományi, agrártudományi, pedagógiai, spottudományi, társadalomtudományi, 
természettudományi, informatikai, művészetközvetítés területeket. A Bessenyei György 
Pedagógusképző Központ látja el részben a pedagógus képzéssel kapcsolatos feladatokat. 
 
A Nyíregyházi Egyetem oktatási-kutatási feladatokért felelős intézetei a következők:  

- Alkalmazott Humántudományok Intézete,  
- Gazdálkodástudományi Intézet,  
- Környezettudományi Intézet,  
- Matematika és Informatika Intézet,  
- Műszaki és Agrártudományi Intézet,  
- Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet,  
- Óvó- és Tanítóképző Intézet,  
- Testnevelés és Sporttudományi Intézet,  
- Történettudományi és Filozófia Intézet, Turizmus és Földrajztudományi Intézet,  
- Vizuális Kultúra Intézet, Zenei Intézet,  
- Bessenyei György Pedagógusképző Központ.  

Az Egyetem, mint fenntartó felügyeli az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnáziumot. 
A Kancellár az egyetem szolgáltató és funkcionális szervezetein keresztül biztosítja az 
intézmény működtetését. A Kancellár irányítása alá tartoznak a következő személyek és 
egységek: 
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- gazdasági vezető  
- vállalati kapcsolatokért és innovációért felelős főigazgató (2021. decemberéig a 

munkakör még nem került betöltésre) 
- belső ellenőrzési vezető,  
- Igazgatási és Humánpolitikai központ, 
- Gazdasági Igazgatóság (ez utóbbinak részét képezi a Gazdasági Iroda, 

Vagyongazdálkodási Iroda és Informatikai Szolgáltató Iroda), 
- Kommunikációs és Marketing Iroda,  
- Központi Könyvtár 
 
Rektor és a Kancellár közös szakmai irányítása alá tartozik, kancellári munkáltatói jogkörrel: 
- Technológiai és Tudástranszfer Központ (ennek részegységeit képezik a Pályázati és 

Projektiroda, a Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda és a Partiumi 
Tudáscentrum).  

 

B. AZ EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 

1. A felsőoktatási intézmény oktatási tevékenységének értékelése 

1.1 Az oktatási tevékenység bemutatása  
A járványhelyzet miatt a 2021-es gazdasági év számos nehéz feladat elé állította a Nyíregyházi 
Egyetemet. A nehézségek leküzdése mellett az akadémiai vezetés továbbra is fő célkitűzésének 
tekintette a folyamatos megújulást, a képzésfejlesztést és bővítést, a nemzetköziesítést, valamint 
a K+F+I terület megerősítését. A korábbi években megkezdett folyamat részeként, jelentős 
lépéseket tettünk a tanárképzés fejlesztése és új szakok kidolgozása terén is.  
A Nyíregyházi Egyetem jelenleg az alábbi képzési területeken és szinteken folytat, illetve 
folytathat képzést: 
Képzési terület: 

 agrár, 
 bölcsészettudomány, 
 gazdaságtudományok, 
 informatika, 
 műszaki, 
 művészetközvetítés, 
 pedagógusképzés, 
 sporttudomány, 
 társadalomtudomány, 
 természettudomány. 

Képzési szint: 

felsőoktatási szakképzés 
  székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok, informatika, műszaki. 

alapképzés 
 a Nyíregyházi Egyetem telephelyén: agrár, bölcsészettudomány, 

gazdaságtudományok, informatika, műszaki, művészetközvetítés, pedagógusképzés, 
sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány; 

     székhelyen kívüli képzések: gazdaságtudományok, (Ukrajna, 90202 Beregszász, 
Kossuth tér 6. a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködésben); 
4 féléves, újabb oklevelet adó tanárképzésben, tanító szakképzettség birtokában külföldi, 
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székhelyen kívüli képzési helyen (Beregszászon) az Ének-zene tanár, valamint a 
Testnevelő tanár szakok futnak. 

mesterképzés 

 székhelyen, telephelyen: bölcsészettudomány, pedagógusképzés, 
társadalomtudományi képzés. 

1.2 Képzésfejlesztésben elért legfontosabb eredmények 
 

A képzési paletta bővítése minden szinten megtörtént az elmúlt években, és ez a folyamat 2021-
ben is folyamatosan zajlott. A 2020/21-es tanévtől újra indítottuk a 2013-ban felfüggesztett 
alapszakjaink közül a következő alapszakokat: Anglisztika, Pedagógia és Informatikus-
könyvtáros. Emellett sikeresen akkreditáltattuk a Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő 
mesterszakot. 2021 szeptemberében elindítottuk a Coach, a Mérnök coach, valamint a Business 
coach szakirányú továbbképzési szakokat. A 2020/2021-es tanévben (2020 októberi adatok) 
alapján 3357 fő, a 2021/2022-es tanévben (2021. októberi adatok) alapján 3206 fő aktív 
hallgatója volt az Egyetemünknek. 

Ezzel párhuzamosan a Pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzéseként a 
gyakorlatvezető óvodapedagógus ismeretkört, illetve a Pedagógus-szakvizsga – gyakorlatvezető 
tanító ismeretkört is meghirdettük. 
2021-ben újabb képzésekkel jelentünk meg székhelyen kívüli képzési helyen (Beregszászon) a 
4 féléves, újabb oklevelet adó tanárképzésben, tanító szakképzettség birtokában az Ének-zene 
tanár, valamint a Testnevelő tanár szakokkal, illetve sikeresen elindítottuk a Gyógy- és 
fűszernövények felsőoktatási szakképzési szakot is. 

2021-ben levelező tagozaton elindítottuk a mérnökinformatikus alapképzési szakot. A 
2020-ban nyilvántartásba vett idegennyelvű (angol) képzések közül (Repülőmérnöki BSc szak, 
Légiközlekedési-hajózó szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak, Gazdálkodási és 
menedzsment BSc szak, Gépészmérnöki BSc szak, Mezőgazdasági mérnöki BSc szak, 
Programtervező informatikus BSc szak, Anglisztika BA szak, Biológia BSc szak, Turizmus-
vendéglátás BSc szak, Zenekultúra BA szak) nappali tagozaton a mezőgazdasági mérnök és 
biológia alapszakok képzéseit indítottuk be. Két nyelvi előkészítőt (magyar, mint idegen nyelv 
és angol nyelvi előkészítő) szerveztünk külföldiek számára. Képzési palettánk új szakirányú 
továbbképzési szakokkal bővült (repülési specialista, repülési szakmérnök szakirányú 
továbbképzési szak), melyeket 2022 februárjában nappali tagozaton indítottunk. Új szakként 
vették nyilvántartásba a légijármű-vezetés felsőoktatási szakképzési szakot is. 

A jövőben a Nyíregyházi Egyetem még nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a hallgatók 
idegen nyelvi oktatására, ezzel segítjük őket a nyelvvizsga megszerzésében. A 2021/22-es 
tanévtől kezdődően önálló idősávja van a szabadon választható idegen nyelvű óráknak és a 
hallgatók 6-7, akár 10 féléven át tanulhatják az idegen nyelvet, amivel biztosíthatják azt a tudást, 
ami sikeressé teszi a nyelvvizsga megszerzését.  
Egyetemünk a lehetőségeihez mérten mindent megtett a hallgatói létszám növelése érdekében. 
Beiskolázási programunkat nemcsak kampány jelleggel végeztük, hanem azt kiterjesztettük a 
teljes évre vonatkozóan.  
A járványhelyzet miatt a már korábban bevezetett elemeket online formában valósítottuk meg. 
Emellett számos új, innovatív módszer segítségével igyekeztünk a beiskolázási 
tevékenységünket javítani az alábbiak szerint: 

- Az Egyetemet népszerűsítő „Felvételi online podcast Norbival” címmel sorozatot 
indítottunk, melyet az intézmény YouTube csatornájára töltöttünk fel.  

- 2021 őszén több alkalommal tartottunk online nyílt napot „Kapcsoljuk a Nyíregyházi 
Egyetemet” címmel, melyet élőben streameltünk az intézmény YouTube csatornája 
segítségével.  
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- Képzési területeket, szakokat népszerűsítő videoanyagokat készítettünk, melyeket az 
Egyetem Facebook oldala, valamint YouTube csatornája segítségével osztottunk meg.  

- Pályázati források felhasználásával számos közép- és emelt szintű érettségire felkészítő 
kurzus indítására is sor került biológia, kémia, matematika, fizika és más tantárgyakból. 

1.3 Képzési területek, szintek, rendek, szakok, hallgatói létszámadatainak bemutatása: 
A Nyíregyházi Egyetem hallgatói létszámadatai idősorosan 

Tanév (októberi 
statisztika) 

Aktív hallgatói létszám 
(fő) 

2019/20 3623 
2020/21 3357 
2021/22 3206 

 
A Nyíregyházi Egyetem hallgatói létszámadatai képzési területek, képzési szintek szerint (2021 

októberi adatok alapján) 

Képzési terület Képzés neve 
alapképzés 
(BA/BSc) 

egyéb 
felsőoktatá

si 
szakképzés 

mesterképz
és 

(MA/MSc) 

osztatlan 
képzés 

szakirányú 
továbbképzés 

Összesen 

agrár 
gyógy- és 
fűszernövények 

  11    11 

 mezőgazdasági   40    40 

 
mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
gépészmérnöki 

34      34 

 mezőgazdasági mérnöki 105      105 

agrár összesen  139  51    190 

bölcsészet-tudomány andragógia 1   10   11 

 anglisztika 50      50 

 közösségszervezés 54      54 

 
mentálhigiénés 
közösség- és 
kapcsolatépítő 

   21   21 

 pedagógia 6      6 

 szlavisztika 14      14 

bölcsészettudomány 
összesen 

 125   31   156 

gazdaság-
tudományok 

Business Coach      9 9 

 
gazdálkodási és 
menedzsment 

340  109    449 

 
mérnök-közgazdász 
(főiskolai) 

     22 22 

 
település- és 
területfejlesztési 
menedzsment 

     17 17 

 turizmus-vendéglátás 18  34    52 

gazdaság-
tudományok összesen 

 358  143   48 549 

informatika mérnökinformatikus 8      8 

 
programtervező 
informatikus 

208  90    298 

informatika összesen  216  90    306 

műszaki gépészmérnöki 123      123 

 járműmérnöki 24      24 

 
környezet- és 
vízgazdálkodási 
szakmérnök 

     6 6 
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Képzési terület Képzés neve 
alapképzés 
(BA/BSc) 

egyéb 
felsőoktatá

si 
szakképzés 

mesterképz
és 

(MA/MSc) 

osztatlan 
képzés 

szakirányú 
továbbképzés 

Összesen 

 közlekedésmérnöki 48      48 

 
légiközlekedési-hajózó 
szakmérnöki 

     4 4 

 
minőségirányítási 
szakmérnök 

     10 10 

 munkavédelmi      16 16 

 
munkavédelmi 
szakmérnök 

     17 17 

 műszaki   57    57 

 repülőmérnöki 77      77 

 tűzvédelmi szakmérnök      17 17 

műszaki összesen  272  57   70 399 

művészet-közvetítés képalkotás 73      73 

 képi ábrázolás 29      29 
 zenekultúra 1      1 
művészet-közvetítés 
összesen 

 103      103 

pedagógus-képzés 
csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 

105      105 

 
egészségfejlesztő 
mentálhigiéné 

     21 21 

 fejlesztőpedagógus      34 34 

 osztatlan tanári képzés     353  353 

 óvodapedagógus 255      255 

 pedagógus szakvizsga      30 30 

 tanári    120   120 

 tanító 180      180 

pedagógus-képzés 
összesen 

 540   120 353 85 1098 

sporttudomány edző 75      75 

 
sport- és 
rekreációszervezés 

94      94 

 sportszervezés 20      20 

 sportszervező 12      12 

sporttudomány 
összesen 

 201      201 

társadalomtudomány coach      12 12 

 informatikus könyvtáros 7      7 

 
kommunikáció- és 
médiatudomány 

1      1 

 szociálpedagógia 82   40   122 

társadalom-tudomány 
összesen 

 90   40  12 142 

természettudomány biológia 23      23 

 földrajz 8      8 

 környezettan 1      1 

természettudomány 
összesen 

 32      32 

Egyéb előkészítő tanulmányok  17     17 

 
Nemzetközi program 
képzése 

 10     10 

 
vendéghallgatói 
tanulmányok 

 3     3 

Egyéb összesen   30     30 

Összesen  2076 30 341 191 353 215 3206 
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1.4 A 2020/21. és a 2021/22. tanév felvételi eredményeinek értékelése, összehasonlítása 
 
A Nyíregyházi Egyetemre a 2020-as évben keresztféléves eljárásban, általános eljárásban, 
póteljárásban, a beregszászi kihelyezett képzésünkre és a szakirányú továbbképzési szakjainkra 
összesen 1088 jelentkező nyert felvételt. Ez a szám 2021-ben 1203 főre emelkedett. Örvendetes, 
hogy megnőtt a jelentkezési kedv, ez főleg az Egyetem sikeres beiskolázási kampányának 
tulajdonítható. A számok azt bizonyítják, hogy hatékonyabban tudtuk megszólítani a 
középiskolás diákokat, és motiválni a továbbtanulásukban bizonytalankodókat. 
Tendenciózusan a beiratkozott hallgatók száma mindig kisebb, mint a felvettek száma. 2020-ban 
általános eljárásban 702-en lettek az egyetem hallgatói. 2021-ben az általános eljárásban 
felvettek száma 869 fő volt, ami közel 25%-s növekedést mutat az előző évhez képest. Ebből a 
levelező tagozatra 471 fő, míg a nappali tagozatra 398 fő nyert felvételt. 
A felvételi eljárásokban a hallgatók kb. 70%-a állami ösztöndíjas képzésben kezdhette meg a 
tanulmányait. Legnépszerűbb képzéseink a gazdálkodási és menedzsment, az óvodapedagógus, 
a programtervező informatikus és a repülőmérnöki alapképzési szakok voltak. A teljes 
statisztikát a fenti táblázatok tartalmazzák. 2020 évi képzésekhez képest újdonságként jelent meg 
a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzési szak, melyre összesen 13-an nyertek 
felvételt. Beregszászban is elindítottuk a rövid ciklusú tanárképzési szakjainkat testnevelőtanár, 
valamint ének-zene tanár szakképzettségeken, melyeken 8-8 fő nyert felvételt és kezdhette meg 
mesterfokozatú tanulmányait. 2020-hoz képest ezek az értékek még nem jelentettek számottevő 
hallgatói tömeget, de hosszú távon perspektivikusan kiszámítható utánpótlás-bázis 
biztosításának fontos elemei lehetnek.  
 

2021/22-es tanév I. félévére felvételt nyert hallgatók száma képzési területenként 

Képzési szint/Képzési terület 
Állami 

ösztöndíjas 
Egyéb Önköltséges Összesen 

alapképzés (BA/BSc/BProf) 521  134 655 
agrár (kivéve állatorvosi) 56  3 59 
bölcsészettudomány 64  12 76 
gazdaságtudományok 45  62 107 
informatika 67  1 68 
műszaki 47  28 75 
művészetközvetítés 27  2 29 
pedagógusképzés 124  13 137 
sporttudomány 42  8 50 
társadalomtudomány 42  4 46 
természettudomány 7  1 8 
egységes, osztatlan képzés 44  2 46 
pedagógusképzés 44  2 46 
felsőoktatási szakképzés 211  26 237 
agrár (kivéve állatorvosi) 28  4 32 
gazdaságtudományok 86  6 92 
informatika 47  5 52 
műszaki 50  11 61 
mesterképzés (MA/MSc) 76  13 89 
bölcsészettudomány 18   18 
pedagógusképzés 48  11 59 
társadalomtudomány 10  2 12 
Részismeret/Előkészítő tanulmányok  9 9 18 
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Képzési szint/Képzési terület 
Állami 

ösztöndíjas 
Egyéb 

Önköltsége
s 

Összese
n 

(üres)  9 9 18 
szakirányú továbbképzés   158 158 
gazdaságtudományok   34 34 
műszaki   46 46 
pedagógusképzés   62 62 
társadalomtudomány   16 16 
Végösszeg 852 9 342 1203 
     

 
1.5 Képzési innováció bemutatása 
 
A 2021-es évben az alábbi képzéseket regisztráltattuk az Oktatási Hivatalnál, bővítve ezzel a 
képzési kínálatunkat: 

- Repülőmérnöki alapképzési szak angol nyelven, 
- Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak angol nyelven, 
- Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés, 
- Repülési specialista szakirányú továbbképzési szak, 
- Repülési szakmérnök szakirányú továbbképzési szak, 
- Rövid ciklusú tanári mesterképzési szak Beregszász székhelyen kívüli képzésben, 

 
Mátészalkán Közösségi Felsőoktatási Képzési Központot hoztunk létre, így várhatóan 2022. 
szeptemberében elindítjuk a Csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint Gépészmérnöki 
alapképzési szakokat, illetve Kisvárdán is Közösségi Felsőoktatási Képzési Központot hoztunk 
létre Edző, Sportszervezés és Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakokkal. 
 
1.6 Képzési hatékonyság bemutatása 
 
A képzési hatékonyság terén a legfontosabb tevékenységek és eredmények a következőkben 
foglalhatók össze: 

- A Nyíregyházi Egyetem nagy hangsúlyt kíván fektetni a hallgatók idegennyelv-
oktatására, ezzel segítve őket a nyelvvizsga megszerzésében. 

- A 2021/22-es tanévtől kezdődően nappali tagozaton önálló idősávja van a szabadon 
választható idegennyelv-óráknak, így nem ütköznek más kurzusokkal. A nyelvvizsga 
megszerzésében ennek kiemelt jelentősége van. 

- A lemorzsolódás csökkentése érdekében számos szakon felzárkóztató kurzusokat 
szerveznek az intézmény oktatói, mely elősegíti a mintatanterv szerinti előrehaladást is. 

 
 
1.7 Nemzetközi aktivitás bemutatása  
 
Az intézmény további nemzetköziesítését, a külföldi hallgatók számának növelését végig 
stratégiai célként kezeltük, ennek megvalósítása érdekében a nemzetközi láthatóságunk növelése 
mellett az országos és nemzetközi kapcsolatépítésre, valamint az angol nyelvű képzéseink 
minőségi fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt. Oktatási programjaink propagálása céljából 
további nemzetközi oktatási ügynökségekkel kezdtük meg az együttműködést, illetve 
rendszeresen részt vettünk országos és határon túli konferenciákon és nemzetközi online 
felsőoktatási vásárokon (pl.: BMI Indiai Nemzetközi Felsőoktatási vásár). 
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A Nyíregyházi Egyetem intézményi pályázatot nyújtott be 11 angol nyelvű képzésével 2021. 
június 15-én a Tempus Közalapítvány által meghirdetett Stipendium Hungaricum és a Diaszpóra 
Felsőoktatási Ösztöndíjprogramban való részvételre a 2022/23, 2023/24 és 2024/25-ös tanévre 
vonatkozó pályázati felhívásra. A sikeres intézményi pályázatnak köszönhetően a Nyíregyházi 
Egyetem a Stipendium Hungaricum Licenc-et az alábbi szakokra nyerte el: Magyar nyelvű 
előkészítő program (1 éves), Repülőmérnöki BSc szak (angol nyelven), Légiközlekedési -hajózó 
szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak (angol nyelven), Gazdálkodási és menedzsment 
BSc szak (angol nyelven), Gépészmérnöki BSc szak (angol nyelven), Mezőgazdasági mérnöki 
BSc szak (angol nyelven), Programtervező informatikus BSc szak (angol nyelven), Anglisztika 
BA szak, Biológia BSc szak (angol nyelven), Turizmus-vendéglátás BSc szak (angol nyelven), 
Zenekultúra BA szak (angol nyelven). 
Az eredményes előkészítő tevékenységeknek köszönhetően 2021. szeptemberében összesen 5 
különböző angol nyelvű programon fogadtunk külföldi hallgatókat, a világ 17 különböző 
országából. Nemzetközi diákjaink közül az ERASMUS + ösztöndíjasok mellett 14 fő 
Stipendium Hungaricum pályázat keretében érkezett, a többiek önköltséges képzésen vesznek 
részt. 
Tempus Közalapítványnál, nyári egyetem előkészítésére és szervezésére nyertünk pályázatot 
novemberben, így 2 hetes magyar nyelvtanfolyami kurzusok szervezése valósul meg a 
Nyíregyházi Egyetemen külföldi állampolgárok számára. 
2021-ben a Nyíregyházi Egyetem több olyan nemzetközi mobilitási ösztöndíjprogramban is 
részt vett, amely segítségével nemzetközi kapcsolatokhoz és tapasztalatokhoz juthattak az 
oktatók és a kutatók. (Erasmus+, CEEPUS, Campus Hungary). 2021-ben kiemelt ERASMUS+ 
partnerkapcsolat született a törökországi Mendemyet University-vel, bilaterális szerződés 
keretében.  
 
1.8 Dolgozói mobilitási lehetőségek a külföldi tapasztalatszerzésre 

 
A fentebb említett ösztöndíjprogramok (ERASMUS+, CEEPUS) révén nemzetközi 
projektekhez és együttműködésekhez jutott az Egyetem, illetve a dolgozói mobilitások 
segítségével nemzetközi tapasztalatokhoz jutnak az oktatók, a kutatók, valamint az oktatást 
segítő munkatársak is.  
 
1.9 Köznevelési tevékenység bemutatása 
 
Az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Eötvös Gyakorlóiskola) a 
Nyíregyházi Egyetem fenntartásában működő olyan 12 évfolyamos többcélú intézmény, 
egységes iskola, amely a színvonalas köznevelési feladatellátása mellett egy – végzettségét és 
innovatív szellemiségét tekintve alkotó pedagógusokkal és dolgozókkal – egyéni arculatot 
tükröző, sokrétű tevékenységet biztosító oktatási műhely is egyben. Az innovatív műhelymunka 
számos területen jelentkezik: oktatóink folyamatosan képzésekben vesznek részt, 
másoddiplomákat szereznek, szakértői és szaktanácsadói munkát végeznek, szerepet vállalnak a 
tudományos tevékenységekben. Mindezek mellett számos kulturális és közéleti feladatot látnak 
el. 
Az intézmény humánpolitikájának prioritásai a stabilitásra törekvés, a jogkonformitás, a 
tervszerűség, a kiszámíthatóság, a humánum és a kollegialitás. Az Eötvös Gyakorlóiskola a 
feladatellátásához szükséges személyi feltételekkel rendelkezik. Az intézmény kiegyensúlyozott 
működése személyi feltételeinek biztosítása – a pedagógusutánpótlás és az adminisztratív-
technikai dolgozók alkalmazása terén megjelenő kihívások kezelése mellett – kiemelt 
szempontként van jelen. 
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Az Eötvös Gyakorlóiskola tanulólétszáma az elmúlt éveket, tanéveket tekintve kiegyensúlyozott 
statisztikai mutatókkal jellemezhető. Az iskola iránti érdeklődés, az iskolaválasztás az 
iskolahasználók körében változatlanul egyenletes. (A 2019 és 2021. évek közötti tanulólétszám 
változás oka egyrészt az 1. évfolyamon indított osztályok számának a különböző okok miatti 
tudatos csökkentésével – a korábbi négy párhuzamos első osztály helyett csak három osztály 
indításának –, másrészt az ún. nagygimnáziumi osztályok számának változásával – négy helyett 
három párhuzamos osztály – indokolható.) 
 

Az Eötvös Gyakorlóiskola diáklétszámára vonatkozó adatok, trendek (fő) 
                    

Tagozat Évfolyam 2019. év 2020. év 2021. év 
Általános iskola 
alsó tagozat 

1 – 4. évfolyam 341 334 325 

Általános iskola 
felső tagozat 

5 – 8. évfolyam 188 171 144 

Nyolcosztályos 
gimnázium 

5 – 8. évfolyam 296 269 241 

Nyolcosztályos 
gimnázium 

9 – 12. évfolyam 207 186 205 

Négyosztályos 
gimnázium 

9 – 12. évfolyam 108 110 115 

Összesen: 1 – 12. évfolyam 1140 1070 1030 

 
Az Eötvös Gyakorlóiskola olyan lehetőséget biztosít az ide jelentkező és itt tanuló gyermekek 
számára, amely lehetővé teszi az általános iskola első osztályába belépő kisdiáknak, hogy a 
kisiskolás éveket, az általános iskola felső tagozatát, a nyolcévfolyamos gimnáziumot, valamint 
a nagygimnáziumi időszakot is egy alma materen/campuson belül töltse el. Érettségi után a 
diákok egyazon intézményben (a Nyíregyházi Egyetemen) diplomát is szerezhetnek. 
Az Eötvös Gyakorlóiskola tanulóinak tanulmányi eredményei hosszabb idő átlagában jó, illetve 
a jónál magasabb értékű eredményeket mutatnak. Az iskola átlaga általában 4.25 és 4.50 
intervallum között mozog. Az elmúlt tanévben ez az érték pozitív irányban mozdult el, és 
átlagosnál magasabb – az iskola átlagán túl – az 1-4. évfolyamon és a nyolcosztályos gimnáziumi 
képzésben résztvevő osztályoknál. 
Az Eötvös Gyakorlóiskola érettségiző osztályainak eredményei hosszabb idő átlagában a 4.00 
és 4.50 közötti értékeken belül mozognak. A négy és a nyolcosztályos gimnáziumi osztályok 
érettségi eredményei között néhány tizednyi eltérés mutatható ki, ugyanakkor mindkét képzési 
forma esetében az adatok jelentősen meghaladják az országos statisztikai átlagot. 
Az Eötvös Gyakorlóiskola a kompetenciamérések eredményei alapján évek óta rendszeresen 
szerepel az Oktatási Hivatal által közzétett listán, amely kiemeli azon iskolákat, amelyek az 
átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztik a diákok képességeit. Az Eötvös Gyakorlóiskola az 
Országos kompetenciamérés utolsó két értékelt évének eredményei alapján a legtöbb hozzáadott 
pedagógiai értéket teremtő magyar iskolák között szerepel. 
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Az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium dolgozóira 
vonatkozó adatok, trendek (fő) 

 

Megnevezés 2019. év 2020. év 2021. év 

Pedagógusok száma 101 97 98 

Nem pedagógusok 
száma 

21 23 24 

Összesen: 122 120 122 
 

2. A felsőoktatási intézmény kutatási tevékenységének értékelése 

 
2.1 Kutatási eredmények elérésének, K+F+I kompetenciák bemutatása 
 
Jelenleg a Nyíregyházi Egyetemen 3 fő tudományterülethez (élettelen természettudományok és 
matematika, élő természettudományok, humán- és társadalomtudományok, 
(ld.https://mta.hu/doktori-tanacs/tudomanyagi-nomenklatura-106809) tartozó kutatások 
folynak. Az előbbiekhez kapcsolódva 28 tudományágban folyik kutatási és kutatásfejlesztési 
tevékenység, és több mint 50 kutatócsoporthoz vagy személyekhez köthető kutatási téma fut. 
(ld. Kutatási témák/Nyíregyházi Egyetem (nye.hu)) A képzési kínálathoz tematikaijában 
szervesen illeszkedő és a térség specifikus problémáira reflektáló jellege miatt az alábbi 
tudományágakhoz kapcsolódó kutatásokat jelölte ki az intézmény stratégiai kutatási területként: 
szociológiai tudományok, műszaki és informatikai tudományok, természet- és 
környezettudományok, agrártudományok, gazdaságtudományok és neveléstudományok.  
 
Az egyetem oktatóinak-kutatóinak lehetősége van lektorált tudományos cikkek megjelentetésére 
az Egyetem saját kiadványában, az Acta Academiae Nyiregyhaziensis köteteiben is. A 
Nyíregyházi Egyetem kutatói több tudományágban a nemzetközi színtéren is jelen vannak. 
Rendszeresen vesznek részt kiemelten fontos nemzetközi konferenciákon, workshopokon és 
tanulmányutakon. Kutatási anyagaikat rangos (D1-es, Q1-es, Q2-es besorolású) nemzetközi 
folyóiratokban publikálják. A tudományos kutatást nagymértékben segíti az Egyetemen elindult 
nemzetköziesítési folyamat, mely új kereteket ad ennek a tevékenységnek is.  
Az egyetem megalakulása óta működteti a Tudományos Tanácsot, mint döntés-előkészítő, 
véleményező, tanácsadó és anyagi támogatást odaítélő testületet, létrehozta a Külügyi 
Bizottságot, ujjászervezte a Technológia- és Tudástranszfer Központot, valamint honlapján 
angol nyelven is elérhetővé tette az intézményben folyó kutatásokat. (ld. Research | University 
of Nyíregyháza (nye.hu)  A Technológia- és Tudástranszfer Központ kiemelten fontos 
kapcsolódási pontként van jelen az Egyetem és a potenciális vállalkozások között, tevékenysége 
újjászervezésével nagyobb lehetőség nyílik a nemzetközi pályázatokba való bekapcsolódásra és 
a szakmai együttműködések, kutatási tevékenységek fejlesztésére nemzetközi szinten is. 
 
A kutatás eredménye elsősorban közleményekben jelentkezik. A Nyíregyházi Egyetem a fentebb 
ismertetett tudományterületeken aktív publikációs és művészeti tevékenységet folytat, ennek 
részletezését az alábbiakban mutatjuk be. Az intézmény összes MTMT-ben jegyzett 
publikációinak száma az elmúlt 3 évben 579 és 474 között mozgott, míg az teljes tudományos 
publikációk száma ugyanezen időintervallumban 326 és 225 között változott. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a 2021-es adat még minimális mértékben emelkedhet, hiszen 2022-es év első 
negyedében még várhatók 2021-es évszámmal megjelenő művek, így az érték elérheti a 2020. 
évi számot (243). Ugyanakkor, a legrangosabb WOS/Scopus indexált művek száma 2020-2021 
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évek viszonylatában örvendetes emelkedést mutatott. Az összes publikációra kapott idézettségek 
száma 2502-3045 között ingadozik az utóbbi 3 évben. Ezek az értékek – tekintve, hogy az 
Egyetemen igen szerteágazó kutatások folynak, az oktatók óraterhelése igen magas és jelenleg 
még Egyetemen nem működik doktori iskola – igen jónak mondhatók. Kutatóink elsősorban az 
MTMI szakokhoz kapcsolódó kutatásokban nemzetközi téren is elismerésnek örvendenek, 
ugyanakkor, a kutatási témáknál ismertetett összes területen aktív tudományos aktivitás jellemzi 
munkatársainkat. A tudományos kutatás a fenntartóváltással nagyobb anyagi támogatást kapott, 
így kiemelt területeken aktívabb alkotói-tudományos tevékenység várható, mely minden 
bizonnyal jelentkezni fog a rangos WOS/Scopus azonosítóval rendelkező publikációk számában 
is.  
 

 
Az intézmény összes publikációja, illetve alkotóművészeti tevékenysége idősorosan, típusokra bontva a 

2019-2021 között 
 

Tárgy Magyar nyelvű (db) Idegen nyelvű (db) 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Szakkönyv 28 9 11 6 5 1 

Cikk, 
tanulmány 

nem 
lektorált 

71 101 66 20 51 12 

lektorált* 186 132 135 73 53 66 

Szerkesztett 
konferenciakötet 

4 1 6 1 1 0 

Konferenciakötetben 
megjelent 

42 11 6 9 20 0 

Egyetemi, főiskolai 
jegyzet 

8 5 0 1 12 1 

Egyetemi, főiskolai 
jegyzet átdolgozás 

1 0 0 0 0 0 

Könyvismertetés 15 15 6 3 1 2 

Katalógus 0 0 2 0 0 0 

Zenei CD 0 0 0 0 0 0 

Alkotóművészeti 
tevékenység 

18 18 38 0 0 0 

Előadóművészeti 
tevékenység 

57 33 60 0 0 0 
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Nyíregyházi Egyetem publikációinak száma az MTMT alapján, idősorosan 

Év 
Összes 
publikáció 

Összesből teljes 
tudományos 

Scopus/WoS által 
indexált teljes 
tudományos 

2019 579 326 42 
2020 495 243 27 
2021 474 225 37 
Összesen 1548 794 106 

 
A WOS/SCOPUS és MTA folyóirat listájában szereplő publikációk száma idősorosan 

 Adatbázis Magyar nyelvű (db) Idegen nyelvű (db) 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Cikk 
lektoráltból* 

SCOPUS/WOS 0 0 2 42 27 37 

MTA folyóirat 
listákban 
szerepel 

72 71 47 19 11 7 

 
A publikációkra kapott idézettségek száma idősorosan 

Tárgy Idézők intézményi összesítője (db) 
Összes eddig 
kapott idéző 

 2019 2020 2021 

Független 2089 2221 1957 - 
Függő 751 824 545 - 
Összesen 2840 3045 2502 59 283 

 
 

2.2 K+F+I Pályázati eredmények bemutatása 
 
K+F+I projekt a GINOP-2.2.1-15-2017-00055 „Implantátumok osteoszintézisének kutatása és 
trabekuláris szerkezet kifejlesztése Additive Manufacturing alkalmazásával” című pályázat. 
A projektet négytagú konzorcium valósítja meg: Varinex Informatikai Zrt. (vezető), Debreceni 
Egyetem, Nyíregyházi Egyetem és a Kereken-Pálya Kft. A Nyíregyházi Egyetem által 
megvalósított főbb szakmai feladatok a következők: szelektív lézeres olvasztással előállított 
alkatrészek tulajdonságainak vizsgálata, a gyártási paraméterek hatásának vizsgálata az 
anyagjellemzőkre, a gyártás optimalizálási lehetőségeinek keresése, a gyártott trabekuláris 
szerkezetek vizsgálata képalkotó módszerekkel, szimuláció. Főbb tevékenységek: trabekuláris 
szerkezetű próbatesteket terveztünk, melyet a konzorciumi partner gyártott le annak érdekében, 
hogy CT (computer tomográfiai) képalkotó eljárással a gyártott alkatrészek alakhelyességének 
és méretpontosságát ellenőrizzük. Emellett olyan felületjavító eljárás kísérleti vizsgálatát és 
annak kiértékelését végeztük el, amely alkalmas Ti6Al4V anyagból szelektív lézeres 
olvasztással készített alkatrészek több felületi jellemzőjének egyidejű javítására. Az ütőmunka 
kísérleti eredményeire nemlineáris regresszióval empirikus formulát illesztettünk, amely 
lehetővé teszi, a fajlagos ütőmunka (törékenység) tervezését a gyártási paraméterek 
függvényében. Különálló és beépített környezetben elhelyezkedő trabekuláris Ti6Al4V 
anyagból készített szerkezetek mechanikai szimulációját végeztük el több terhelési esetre. A 
számítások elvégzéséhez módszertani fejlesztésre is szükség volt, amit sikerrel véghezvittünk. 
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Metallográfiai mikrocsiszolatokat készítettünk Ti6Al4V próbatestekből, amelyeken pásztázó 
elektronmikroszkópos képalkotással leképeztük az anyagban kialakult pórushibákat. Ezeket 
csoportosítottuk, megszámláltuk. Kimutattuk, hogy a pórushibák minősége és mennyisége is 
szoros összefüggésben áll a gyártási paraméterekkel. 
 
A 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00020 számú projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alapból biztosított támogatással, a 2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO pályázati program 
finanszírozásával valósul meg. A Nyíregyházi Egyetemen az Egyetemi Innovációs 
Ökoszisztéma pályázat támogatásával Technológiai és Tudástranszfer Iroda (TTI) került 
létrehozásra, mely 2021 augusztusától Technológiai és Tudástranszfer Közponként működik 
tovább. A TTK célja, hogy előmozdítsa az Egyetemen keletkező tudományos eredmények piaci 
hasznosítását, a technológia transzfert, valamint elősegítse az Egyetem és az üzleti szféra 
szereplői közötti kutatási, fejlesztési, technológiai és innovációs (K+F+I) együttműködéseket. A 
pályázat megvalósítási ideje (első és második szakasz): 2020.02.01-2023.09.30. A pályázat első 
szakaszában az alábbi tevékenységek valósultak meg: 

- A Nyíregyházi Egyetem oktatói és hallgatói a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 
innováció és kutatásmenedzsment képzésen vehettek részt. 

- A Hungarian Startup University Program (HSUP) keretében a hallgatók 
megismerkedhettek a startup vállalkozás létrehozásának folyamatával. 

- Egy új a Szellemi tulajdon védelme C típusú tantárgy került elindítása, kiemelkedő 
hallgatói érdeklődés mellett. 

- A pályázatnak köszönhetően Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szervezésében 30 fő 
szerzett alapfokú iparjogvédelmi szakképesítést. 

- Az első Egyetemi hallgatói ötlet/pich-verseny az INPUT Program Neumann Nonprofit 
Közhasznú Kft. támogatásával, egyetemi és középiskolás csapatok részvételével került 
sikeresen megrendezésre. 

- Az érdeklődők startup vállalkozói és üzletfejlesztési tréningeken vehettek részt. 

 
Megvalósult az egyetemi K+F+I kapacitások felmérése és felülvizsgálata, és egy egységes 
tudásmenedzsment adatbázis kialakítása. Ennek eredményeként lehetővé vált egy egyablakos 
átfogó és részletes tájékoztatási felület létrehozása azon kutatási területekkel, melyeket kutatói, 
szakértői szolgáltatásként az ipari szereplők részére az Egyetem kínál. A program kapcsán 
számos együttműködési megállapodás, K+F+I szerződés került aláírásra. Szakmai napok 
keretében lehetőséget biztosítottunk az érdeklődők számára a Nyíregyházi Egyetem K+F+I 
potenciáljának megismerésére és közös szakmai együttműködések kialakítására. 

Az Egyetem 2021-ben csatlakozott a Nemzeti Kutatási-Fejlesztési és Innovációs Hivatal, 
valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával létrejött 
Területi Innovációs Platform kezdeményezéshez, amelynek célja a vállalati kutatásfejlesztési és 
innovációs együttműködések feltárása. 

 
2.3 Vállalati és intézményi K+F+I együttműködések bemutatása  

 
A Nyíregyházi Egyetem megbízási szerződés keretében részt vett a GINOP-2.2.1-15 („K+F 
versenyképességi és kiválósági együttműködések”) „A Pannon régió növényeinek genetikai 
hasznosítása” kódszámú és elnevezésű projekt feladatinak megvalósításában. A konzorcium 
résztvevői: Törökszentmiklósi ZRt (vezető)- 1,9 milliárd Ft, Debreceni Egyetem (konzorcium 
tag) – 290 millió Ft, Nyíregyházi Egyetem (K+F feladat végzése alvállalkozóként) – 12,598 
millió Ft. A projekt keretében a Műszaki és Agrártudományi Intézet munkatársai kutatásokat 
végeztek a témában, melynek alapján kutatási jelentés született "Komplex technológia 
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szennyvízüledékek fitoremediációjára, illetve toxikus elemekkel enyhén szennyezett talajú 
területek rekultivációjára, bioenergetikai hasznosítására vonatkozóan" címmel.  
A vállalati megrendelések teljesítése jellemzően a Nyíregyházi Egyetem többségi tulajdonában 
lévő Nyír-Inno-Spin Kft. közreműködésével valósul meg. 2021-ben a Kft. közreműködésével az 
alábbi vállalati K+F+I megbízások teljesítése történt meg teljesen vagy részarányosan: 

 

K+F+I megbízások teljesítése a Nyír-Inno-Spin KFt. közreműködésével 

Vállalat neve Szolgáltatás bemutatása Mennyiség Típus 

PRI-MO-RA 2000 Kft. PRI-MO-RA 2000 Kft termék és 
gyártás fejlesztéséhez kapcsolódó 
szellemi tulajdonú és egyéb 
jogvédelmi lehetőségek felkutatása. A 
lehetőségekről tanulmány és 
szakvélemény készítése 

1 db Vállalati 
megrendelésre 
végzett K+F+I 
tevékenység 

PRI-MO-RA 2000 Kft. PRI-MO-RA 2000 Kft. termék és 
gyártás fejlesztéséhez kapcsolódó 
hegesztéstechnológia robotizálási 
lehetőségeinek felmérése. A 
lehetőségekről tanulmány és 
szakvélemény készítése 

1 db Vállalati 
megrendelésre 
végzett K+F+I 
tevékenység 

Nitrogénművek Zrt. Tudományos kutatási együttműködés 
szántóföldi haszonnövények 
tápanyag-ellátásának vizsgálata, 
különös tekintettel a nitrogén-
műtrágyák, mikroelem-tartalmú 
levéltrágyák és talajjavító szerek 
együttes hatásának tanulmányozására. 

1 db 
(2 

részteljesítéssel) 

Vállalattal 
közösen végzett 

K+F+I 
tevékenység 

SGS Hungária Zrt. Növényvédő szer vizsgálatok 
lefolytatásához (GLP Field Trial 
kísérletekhez) szükséges szántóföldi 
terület biztosítása, a szükséges kultúra 
nevelése, öntözése,  

1 db 
(10 kísérlet) 

Vállalattal 
közösen végzett 

K+F+I 
tevékenység 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 
Önkormányzat 

HUSKROUA/1702/7.1/0023 
azonosítójú, „Korszerű határok 
infrastruktúra-sikeres Kárpátok 
régió” (MOBI) című projekt 
megvalósítása. Szakértői, szakmai 
segítői tevékenység nyújtása a 
Megrendelő részére a projekttel 
összefüggésben valamennyi érintett 
területen (út-kerékpárút, határátkelők, 
vasút, repülőterek és vízi útvonalak, 
ökológia, regionális fejlesztés és 
tervezés, térképészet)  

1 db 
(4 

részteljesítéssel) 

Vállalattal 
közösen végzett 

K+F+I 
tevékenység 
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3.  A felsőoktatási intézmény alaptevékenységet támogató belső 
szolgáltatásainak értékelése 

3.1 A hallgatókat célzó szolgáltatások 
A hallgatói ösztöndíjak, normatívák jogcímein kifizetett összegekről, a fizetendő díjakról, az 
elosztás elveiről és a támogatások időtartamáról a Nyíregyházi Egyetem Hallgatóinak Térítési 
és Juttatási Szabályzata rendelkezik. E szabályzat határozza meg a hallgatók által fizetendő 
díjak, térítések befizetésének és kezelésének rendjét is. 
A 2020-as évhez képest a hallgatók részére nyújtott támogatásaink, ösztöndíjaink köre nem 
változott. Egyedüli változás a Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíjának összege, az 
addigi 40.000 Ft/hó összegről 2021. szeptemberétől 50.000 Ft/főre növekedett. 
A 2021-es évben kifizetett ösztöndíjakat az alábbi táblázatokban foglaltuk össze: 
 
 

A hallgatói ösztöndíjak jogcímenkénti bontásban 

Jogcím 
Ösztöndíjban 

részesült 
(fő) 

Kifizetett 
minimum összeg 

(Ft/hó) 

Kifizetett 
maximum összeg 

(Ft/hó) 

I. évfolyamosok alaptámogatása 
(pályázat alapján) 

10 12 000 12 000 

Intézményi szakmai, tud. és köz. 105 10 000 350 000 
Rendkívüli szociális támogatás 12 150 000 200 000 
Rendszeres szociális támogatás 270 21 000 37 000 
Tanulmányi alapösztöndíj 762 8 000 19 000 
Tanulmányi differenciált ösztöndíj 683 3 000 40 000 

 
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (köztársasági ösztöndíj) 
Az Nftv. 2016. július 1-jétől hatályos módosítása szerint a köztársasági ösztöndíj összege 2017 
februárjától (a 2016/17. tanév második félévétől) 40 000 Ft/fő/hó. Az ösztöndíj neve ugyanezen 
időponttól nemzeti felsőoktatási ösztöndíj lett. 
A pályázat kiírására a hatályos nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (2011. évi CCIV. tv.) 
alapján, valamint az 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet 24. §-ban foglaltak és az intézményi 
szabályzat figyelembevételével került sor. Az intézményi feltételeket is tartalmazó kiírást május 
hónapban tettük közzé a hallgatók számára. A 2021/2022. tanévre 8 fő nyújtott be érvényes 
pályázatot, melyek az egyetem Szenátusának jóváhagyása után felterjesztésre kerültek az 
oktatásért felelős miniszter felé. Az ösztöndíj ütemezése a következők szerint alakult: 

- 2021. január                                 5 fő 40 000 Ft/fő/hó ösztöndíjban részesült; 
- 2021. februártól júniusig       5 fő 40 000 Ft/fő/hó ösztöndíjban részesült; 
- 2021. szeptembertől decemberig 8 fő 40 000 Ft/fő/hó ösztöndíjban részesült. 

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj 
Az ösztöndíj célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 
részvételének támogatása. Az ösztöndíj fedezetét egyrészt az önkormányzatok által 
adományozott támogatás (minimum 2 000 Ft/hó), másrészt az intézményi ösztöndíjrész 
(maximum 5 000 Ft/hó) adja. Az intézmény elektronikus adatbázisban kapja meg a pályázók 
névsorát, ezen keresztül igazolja vissza a támogatáskezelőnek a hallgató jogosultságát és utalja 
az ösztöndíjakat (az önkormányzati és intézményi támogatást egyaránt). Az ösztöndíjban 
részesülők számát és a 2021-ben kifizetett összegeket az alábbi táblázat tartalmazza. 
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A kifizetett Bursa Hungarica ösztöndíjak 

 
Miniszteri ösztöndíj 
A Magyarországon állami ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytató külföldi állampolgárok 
részére az oktatásért felelős miniszter ösztöndíjat adományoz. Az ösztöndíj pályázat útján 
nyerhető el, melynek eredményéről évente a Balassi Intézet jogutódja, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem értesíti az intézményt. Az ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva 15%-
a. A 2021-es évben nem történt kifizetés. 
 
Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai 
hallgatók motiválása a pedagógusi hivatás gyakorlására, egyúttal az oklevél megszerzését 
követően álláshely biztosítása. További törekvés a hazai köznevelés szaktanári ellátottságának 
megerősítése, a hiányszakok iránti érdeklődés felkeltése. 2021-ben az ösztöndíjban részesülő 
aktív hallgatóink száma 111. Az ösztöndíj differenciáltan, 25 000–50 000–75 000 Ft/fő/hó 
összegben kerül megállapításra. 
 
Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 
Az ösztöndíj az élsportolók támogatására született, így elsősorban sporttevékenység támogatható 
belőle. Az ösztöndíjat az alábbiak szerint folyósították: 

- A 2020/2021 tanév 1. félévre 2021. februárjában 3 fő hallgató nyerte el az ösztöndíjat, 2 
fő 600 000 Ft, 1 fő pedig 800 000 Ft díjazásban részesült. 

- A 2020/2021-es tanév 2. félévre 2021. júniusában 2 fő hallgató részesült a 
támogatásban.1 főnek 600.000 Ft, 1 főnek pedig 800.000 Ft ösztöndíj került kiutalásra. 

Magyar Nemzeti Bank „Kiválósági Ösztöndíj” 
A Magyar Nemzeti Bank „Kiválósági Ösztöndíj” pályázatot hirdetett meg a felsőoktatási 
intézményekben gazdaságtudományok képzési területen tanulmányokat folytató hallgatók 
számára, így az egyetem gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatói számára is. Az 
intézményi szabályzat (Szabályzat a MNB Kiválósági Ösztöndíjprogram elbírálási rendjéről és 
feltételeiről) alapján a 2021. évben 7 hallgató volt jogosult a támogatásra. 

- A 2020/2021 tanév 1. félévre 3 fő hallgató egyösszegben kapta meg az 5 havi ösztöndíjat, 
tehát 2021. januárjában 200 000 Ft/fő, azaz összesen 600 000 Ft került kiutalásra. 

- 2021. februártól júniusig 3 fő hallgató részére 40 000 Ft/fő/hó támogatás került 
kiutalásra, összesen 600 000 Ft. összegben. 

- 2021. szeptemberétől az ösztöndíj összege már 50 000 Ft/hó/fő volt. A 2021 
szeptembertől decemberig kifizetett ösztöndíjak összege 4 főnek összesen 800 000 Ft 
volt. 

 

Jogcím Összesen (Ft) Ösztöndíjban 
részesült(fő/év) 

Kifizetett 
összeg min. 

(Ft/hó) 
 

Kifizetett 
összeg max. 

(Ft/hó) 

Bursa intézményi rész 11 364 100 369 2 000 5 000 

Bursa önkormányzati 
rész 

13 760 900 367 2 000 20 000 
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Magyar Nemzeti Bank „Speciális Ösztöndíj” 
A Magyar Nemzeti Bank „Speciális Ösztöndíj” pályázatot hirdetett meg a felsőoktatási 
intézményekben gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon, teljes idejű képzésben 
tanulmányokat folytató hallgatók számára. Az intézményi szabályzat (Szabályzat a MNB 
Speciális Ösztöndíjprogram elbírálási rendjéről és feltételeiről) alapján a 2021. évben 29 fő 
hallgató 30 000 Ft/fő/hó támogatást nyert el, melynek eredményeképpen 2021. szeptembertől 
decemberig 29 fő 30 000 Ft/fő/hó ösztöndíjban részesült. 
 
Stipendium Hungaricum 
A Stipendium Hungaricum program oktatáspolitikai célja, hogy elősegítse a magyar felsőoktatás 
nemzetköziesítését, minőségfejlesztését, erősítse a magyar tudományos elit nemzetközi 
kapcsolatait, növelje a felsőoktatási intézmények kulturális sokszínűségét és népszerűsítse a 
világban a versenyképes magyar felsőoktatást. A 2017/2018-as tanév I. félévében a Nyíregyházi 
Egyetem is csatlakozott a Stipendium Hungaricum programhoz. A 2018/2019. tanévben már két, 
Angolából érkezett hallgató vett részt magyar nyelvű, nappali tagozatos gépészmérnöki 
alapképzésben. 2020 szeptemberétől négy külföldi hallgató a magyar, mint idegen nyelv 
előkészítő képzésben kezdte meg tanulmányait. A Stipendium Hungaricum ösztöndíj havi 
összege az alábbiak szerint oszlott el 2021-ben: 
Stipendium Hungaricum ösztöndíj rész: 
- 2021. január 6 fő 43 700 Ft/fő/hó ösztöndíjban részesült; 
- 2021. februártól augusztusig 6 fő 43 700 Ft/fő/hó ösztöndíjban részesült; 
- 2021. szeptembertől decemberig 14 fő 43 700 Ft/fő/hó ösztöndíjban részesült. 
Stipendium Hungaricum lakhatási támogatás: 
- 2021. január hónapban  (lakhatási) 3 fő 40 000 Ft/fő/hó ösztöndíjban részesült; 
- 2021. februártól augusztusig (lakhatási) 3 fő 40 000 Ft/fő/hó ösztöndíjban részesült; 
- 2021. szeptembertől decemberig (lakhatási) 2 fő 40 000 Ft/fő/hó ösztöndíjban részesült. 
 
Szakmai gyakorlatok ösztöndíja 
A Nyíregyházi Egyetem az elemi költségvetésében 2018-tól speciális programok, feladatok 
jogcímen az osztatlan tanárképzésben résztvevők kötelező egyéves összefüggő gyakorlatához 
munkadíj fizetésére speciális támogatást kapott. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény 84.§ (2) a) és f) pontja alapján az állami támogatás célja olyan hallgatói juttatás nyújtása, 
amely egyben speciális felsőoktatási feladat ellátását biztosítja. A juttatásra azok a hallgatók 
jogosultak, akik a tanárképzés egyéves összefüggő egyéni iskolai gyakorlatán vesznek részt 
2018. évtől kezdődően. Intézményünk hallgatói közül 2021-ben a félévek közötti átfedések miatt 
167 fő részesült az ösztöndíjban. A szakmai gyakorlatok ösztöndíj havi összege 2021 januárban 
104 650 Ft volt, 2021. februártól az összeg havi 108 810 Ft-ra emelkedett. A 2021. évben 
kifizetett ösztöndíj összesen 88 033 400 Ft volt. A kifizetések ütemezése az alábbiak szerint 
alakult: 

- 2021. január                                       77 fő   104 650 Ft/fő/hó ösztöndíjban részesült; 
- 2021. februártól júniusig               88 fő   108 810 Ft/fő/hó ösztöndíjban részesült (1 fő 

2021 júniusában már nem kapott ösztöndíjat rendkívüli passzív félév kérelem miatt); 
- 2021. szeptembertől decemberig      74 fő    108 810 Ft/fő/hó ösztöndíjban részesült. 

 

3.2 Munkavállalókat célzó szolgáltatások bemutatása 
 

A humánerőforrás-gazdálkodás terén az Egyetem vezetése célul tűzte ki, hogy új 
teljesítményértékelési rendszert dolgoz ki az oktatók és dolgozók körében, amelyhez 
kapcsolódóan a modellváltással megnőttek az anyagi elismerés lehetőségei is. Az Oktatói 
Teljesítményértékelő Rendszer (OTE) célja az oktatói teljesítmények objektív mérésére és 
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összehasonlítására alkalmas adatok gyűjtése és rendszerezése, amely a differenciált bérezés 
alapjául szolgál.  
 
Az egyetem vezetésének részvételével, csapatmunkában kidolgozott ún. „OTE2” oktatói 
teljesítménymérő rendszer keretén belül az egyetem oktatói 11 főkategóriában, 85 
alkategóriában értékelhetik oktatási-kutatási, oktatás- és kutatásszervezési és egyéb 
teljesítményüket, és ezekre 250-féle esetben kaphatnak különféle mértékben pontokat. Az új 
„OTE2” az elektronikus tesztelést követően 2021 őszén bevezetésre került (elérhető a 
https://ote2.nye.hu/ egyetemi intranetes felületen). Ebben kötelező vállalásokat, 
minimumkövetelményeket (indikátorokat) fogalmaztunk meg minden oktató számára a 
tudományágak sajátosságainak figyelembevételével, az oktatási és tudományos tevékenységre, 
képző- és zeneművészeti, valamint sportteljesítményre vonatkozóan. 
 
Ösztönzési elemként 2021-ben bevezetésre került dolgozók számára a cafeteria rendszer. Az 
OTP Szép Kártyára maximum 200 ezer forint került feltöltésre.  
 
Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ továbbfejlesztésével bővíteni kívánjuk a központ 
szolgáltatásait, ezzel is elősegítve a speciális igényű hallgatók beilleszkedését, 
esélyegyenlőséget biztosítva nekik a tanulásban, illetve a tartalmas szabadidő eltöltésében. 
Olyan új szolgáltatások is megjelentek a komplex hallgatói szolgáltatások mellett, amelyek a 
Nyíregyházi Egyetem különböző szervezeti egységeinek, oktatási és nem oktatási profilú 
struktúráinak munkavállalói számára is elérhetőek. 

A hosszútávú intézményfejlesztési célok között első helyen szerepel az úgynevezett digitális 
egyetem megvalósítása. Az egyetem jövője és hosszútávú fenntarthatósága szempontjából 
kiemelt jelentősége van annak, hogy az intézmény informatikai háttere megfelelő színvonalú 
legyen. 

 
3.3 Infrastruktúra, hallgatói szolgáltatások és működést támogató rendszerek fejlesztése 

Az Egyetem a modellváltást követően olyan beruházások megvalósítását tervezte, illetve 
valósította meg, amelyek a korábbi forráshiánnyal küszködő költségvetési időszakban nem 
lehetett véghezvinni. 

 
2021. évben a 3.számú kollégiumi épület felújítása több lépcsőben megtörtént.  
A mezőgazdasági növényház vázának megerősítése, új fólia felhelyezése 4. negyedévben 
elkezdődött. 
 
A Nyíregyházi Egyetem Atlétikai Csarnokának ponyvaszerkezetét 2019. májusában viharos szél 
bontotta meg, amelynek állaga tovább romlott, mivel forráshiány miatt az Egyetem nem tudta a 
ponyva cseréjét megkezdeni. A tető- és ponyvaszerkezet, illetve a belső felújítási munkák 2021. 
nyarán kezdődhettek meg és 2022. januárjára készültek el. Az Atlétikai Csarnok teljes 
helyreállítási költsége megközelítette a 100 millió forintot. 
 
2021. december 22-én a Strabag Oktatási PPP Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft., a Strabag-
MML Magas-és mérnöki Létesítmény Építő Kft. és a Nyíregyházi Egyetem között 
megszüntetésre került a "kollégium felújítását követő hosszú távú üzemeltetés" tárgyú - a 
jogelődök által 2006. március 23. napján létrejött ingatlan bérleti és szolgáltatási szerződés és a 
hozzá kapcsolódó haszonélvezeti jogviszony is lezárásra került. A kiváltási program 1,84 
milliárd Ft állami hozzájárulással valósult meg. 
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Több fejlesztés is elindult, melyek a következők: a térfigyelő kamera rendszer bővítése, a 
beléptető közlekedési sorompók cseréje, automatikájának modernizálása, Eötvös 
Gyakorlóiskolában a tűzjelző rendszer bővítése és felújítása. 
A jobb munkakörülmények biztosítása érdekében beszerzésre került 17 darab nagy teljesítményű 
multifunkciós nyomtató, 20 darab iratmegsemmisítő berendezés, 50 darab ergonómikus 
irodaszék. 
 
Digitalizáció területén az Egyetem a következő eredményeket érte el: 

- intézményi informatikai szolgáltatások megvalósítása a HPE DL560 
szuperszámítógépen; 

- Office 365 felhőszolgáltatások előkészítése az egyetemi hallgatók részére; 
- szerverterem szünetmentes áramforrás kapacitásának helyreállítása; 
- Iktató Rendszer verziófrissítése; 
- Kollégiumi Adminisztrációs Rendszer igényeknek megfelelő továbbfejlesztése; 
- Bessenyei Hotel új honlapjának elkészítése mobilbarát nézettel; 
- az egyetemi honlap és intézményi aloldalak technológiai alapjainak és megjelenésének 

megújítása, különös tekintettel a mobil eszközökön történő felhasználóbarát 
megjelenésre 

- a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány részére dokumentum és iratkezelés 
felhőszolgáltatás biztosítása; 

- Tudástér portál (egyetemi kutatási, fejlesztési és innovációs adatbázis) létrehozása 
- online felvételi folyamat műszaki kidolgozása; 
- intézményi informatikai hálózati fejlesztések előkészítése; 
- alternatív működésű központi Wi-Fi rendszer biztosítása az I. kollégiumban a külföldi 

hallgatók részére; 
- intézményi Red Hat Akadémia indításának előkészítése, szervezése, laborkörnyezet 

kiépítése, eszközök telepítése. 

3.4 A felsőoktatási intézmény humánerőforrás-politikájának értékelése 

2021. augusztus 1-vel bekövetkezett modellváltással a munkavállalók a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény hatálya alól a munka törvénykönyve hatálya alá kerültek. 
A modellváltás jogi megvalósítása lehetőséget biztosított a humánerőforrás területén a tartalmi 
megújulásra, amely az intézményi stratégiai célokkal összhangban a teljesítményértékelési és 
juttatási, ösztönzési rendszer megújítását is magával hozta. 
Első lépcsőben az alacsony szintű bérek lehetőségekhez mért növelése volt a fenntartó célja, 
melyhez állami támogatást is kapott az intézmény a Közfeleadat-finanszírozási Szerződés 
keretében. Ez 15%-s emelést tett lehetővé minden oktatóra, dolgozóra tekintettel, differenciálás 
nélkül. 
További 15%-s bértömeg felhasználására nyílt lehetőség 2022. január 1-től, de ekkor már 
differenciáltan, teljesítményértékelés alapján történik. 
Más egyetemekkel szemben a Nyíregyházi Egyetemen az oktatói létszám csökkenése vált 
jellemzővé az utóbbi években, melyet az alábbi táblázat is alátámaszt. 
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A dolgozói létszám változása a 2019–2021. októberi statisztika adatok alapján 

Év  
Egyéb dolgozók Oktatók 

Eötvös 
Gyakorlóiskola Összesen (fő) 

Létszám-
csökkenés (%) 

Teljes Részfogl. Teljes Részfogl. Össz. fogl. 

2019 163 2 176 30 122 493      +3,3* 
2020 161 1 170 18 120 470  4,6 
2021 152 4 157 14 122 449 4,5 

 
*a létszámnövekedés oka a "NyEW WAY - Az angol nyelvoktatás megújítása a Nyíregyházi Egyetemmel" című EFOP-3.2.14-17-
2017-00004 azonosító számú projekt megvalósítása keretében részfoglalkozású nyelvtanárok alkalmazása (az októberi adatok 
alapján: 18 fő, ebből 2 fő teljes munkaidőben, 16 fő részmunkaidőben). 

 
Az oktatói elvándorlás, más egyetemek elszívó hatását csökkentve az egyetemi vezetés a 
fenntartóval történt egyeztetések után jelentős mértékű béremelés végrehajtását határozta el 
2022. január 1-től. Ezzel együtt az oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalók munkaköri követelményeit is módosította. Ennek értelmében 2022. január 1-jei 
hatállyal sor került a munkaszerződések módosítására, amelyben  

- meghatározásra kerültek a kötelezően ellátandó, általános munkaköri követelmények, 
munkakörönként differenciáltan eltérő mértékben, 2022-2026 közötti időintervallumra, 
évenkénti bontásban, továbbá 

- valamennyi oktató, kutató, tanár számára a munkakör betöltésének további feltételeként, 
egyéni teljesítmény-követelmény - amelyben az MTMT publikáció, ebből WoS/Scopus 
differenciált mértékben - került meghatározásra, 2022-2026 közötti időintervallumra, 
évenkénti bontásban.  

 
A korábban kifejlesztett teljesítménymérő rendszert 2021-ben átdolgozták, elvégezték az 
értékelési kategóriák kritérium és pontozási rendszerének pontosítását, az értékelési pontszámok 
felülvizsgálatát az értékelési területek stratégiai fontosságának figyelembevételével. Ezt 
követően a módosított „OTE2” 2021 őszén bevezetésre került, amely oktatók által történő 
kitöltésével alapját képezi a differenciált béreknek.  
 

Minősített oktatók-kutatók létszáma (2019.-2020.-2021. december 31.) 

Év 
MTA 

doktor 
Kandi-
dátus 

PhD DLA 
Összes 

minősített 

Oktatói 
munkakörben 
fogl. összesen 

Minősítettek 
aránya 

oktatókon belül 
(%) 

2019 2 8 112 7 129 206 62,6 

2020 3 5 109 7 124 188 66,0 

2021 3 3 96 9 111 166 66,9 

 
A minősített oktatók aránya magas és viszonylag állandó szintet képvisel (66% fölötti). 
A Nyíregyházi Egyetemen a képzési palettának megfelelő oktatói humánerőforrás rendelkezésre 
áll, illetve folyamatosan biztosított. A modellváltással felértékelődött a minősített oktatók 
helyzete. A Közfeladat-finanszírozási Szerződésben lefektetett indikátorok teljesítésében 
elsősorban nekik lesz szerepük. 
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Az oktatók életkorát vizsgálva, megállapítható, hogy a 25-39 évesek 15%-t, a 40-54 évesek 
53%-t tesznek ki, míg az 55-65 évesek, illetve idősebbek aránya 32%. A 45 éven felüliek 
aránya 69%.  
A magas átlagéletkor csökkentése érdekében megemelt bérekkel, jobb munkafeltételek 
biztosításával tennénk vonzóbbá a fiatalabb generáció számára az oktatói-kutatói munkát a 
Nyíregyházi Egyetemen. 
 
 
Összegzés 
 
A Nyíregyházi Egyetem fennállása óta több, működését meghatározó változás történt, de a 
modellváltás korszakalkotónak nevezhető. Fenntartása az állami szférából alapítványi 
rendszerbe került át. A Közfeladat-finanszírozási Szerződés megkötésével az oktatás, kutatás 
tovább fejlesztésének, magas színvonalon való művelésének az alapjait raktuk le. Ezáltal 
lehetővé válnak azon fejlesztések, melyekkel vonzóbbá tehetjük az Egyetemet a leendő 
hallgatók részére, versenyképes jövedelmet tudunk biztosítani a munkavállalók számára, 
olyan tudást, képzést, kutatási és egyéb irányú tevékenységet tudunk felmutatni, amivel 
biztosíthatjuk az intézmény jövőjét. 
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1. Bemutatkozás 

 

1.1. A Nyíregyházi Egyetem bemutatása 

 
 Egyetem neve: Nyíregyházi Egyetem 
 Egyetem rövidített neve: NYE 
 Egyetem jogállása: magán felsőoktatási intézmény, mint önálló jogi személy 
 Egyetem gazdálkodási módja: önállóan működő, közhasznú egyéb szervezet 
 Fenntartó: Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 
 Egyetem adószáma: 19308708-4-15 
 Egyetem csoport adóazonosító száma: 17782311-5-15 
 Egyetem KSH jelzőszáma: 19308708-8542-563-15 
 Egyetem Oktatási Hivatal általi nyilvántartási száma: FI74250 
 Egyetem székhelye: 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B 
 Telephelyek: 

 4552 Napkor Kállói út 58., Hrsz: 0178/26 
 4461 Nyírtelek Ferenc Tanya, Hrsz:0138/9 

                Székhelyen kívüli képzés helye: 
 90202 Beregszász Kossuth tér 6. Ukrajna 
 Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,  

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. 

 Egyetem internetes honlapjának címe: www.nye.hu 
 Egyetem főtevékenysége: oktatás és tudományos kutatás 

A Nyíregyházi Egyetem (NYE) jogelődje a Bessenyei György Tanárképző Főiskola és a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolai Kara, amelyek 
integrációjával az 1999. évi LII. törvény alapján jött létre a 2000. január 1-től a Nyíregyházi 
Főiskola nevet viselő intézmény. 

Az Oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. 
törvény 42. § (2) bekezdése kiegészítette a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény (a továbbiakban Nftv.) 115. §-át, amelynek értelmében a Nyíregyházi Főiskola 2016. 
január 1. napjától Nyíregyházi Egyetem megnevezéssel működik. 

Az Egyetem közhasznú cél szerinti feladatait 2021. július 31-ig állami fenntartású, költségvetési 
szervként látta el. A fenntartótól, az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott 
költségvetési támogatásból, valamint egyéb bevételekből gazdálkodott. 

2021. augusztus 01. napjától az egyetemi modellváltás folyamatában a Nyíregyházi Egyetemen 
is fenntartóváltás történt. 

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
(KEKVA tv.) 1. mellékletében foglalt táblázat 20. pontja alapján a Magyar Állam által alapított 
közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány lett 
a fenntartója a Nyíregyházi Egyetemnek 2021. augusztus 01. napjától.  

Az Egyetem, mint önálló jogi személy, államilag elismert nem állami egyetemként folytatja 
tevékenységét. 

Az Alapítvány közvetlenül és a modellváltó egyetem útján a KEKVA tv. 1. melléklete 20. pontja 
szerinti közfeladatokat látja el. 
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A Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 
megkötött Közfeladat-finanszírozási szerződésben, illetve Keretmegállapodásban az állam 
vállalja a közfeladat-ellátásához és az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra fenntartásához mind az 
Alapítvány, mind az Egyetem számára pénzbeli hozzájárulást nyújt. 

 
1.1.1. A szervezet 

Nyíregyházi Egyetem fenntartója a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány, amely 5 kuratóriumi 
taggal rendelkezik. A fenntartó és a NYE közös 3 tagú Felügyelő Bizottsága, mint ellenőrző 
szerv működik. 

Az Alapítvány és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) között létrejött Közfeladat-
finanszírozási Szerződés határozza meg az Egyetem 2021-2026 közötti működését, a teljesítendő 
indikátorokat és feladatokat és a finanszírozás összegét. 

Az egyetem vezetésében a 2011.évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.) 
rendelkezései, valamint az SZMSZ-ben meghatározott elvek szerint választott vezetőtestületek 
(Szenátus és tanácsok), operatív, tanácsadó és ellenőrző testületek (bizottságok), érdekegyeztető 
fórumok és vezetők vesznek részt.  

Az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló az Egyetemen: a rektor, a 
kancellár, a rektorhelyettesek és a gyakorló iskola igazgatója és helyettesei.  
2021. augusztus 1-jétől az Egyetem stratégiai területeinek magasabb vezetőjeként kialakításra 
került az oktatás- és képzésfejlesztési főigazgató, továbbá a vállalati kapcsolatokért és 
innovációért felelős főigazgató, magasabb vezetői beosztás.  
 

1.1.2. A vezetés 
 

A 17 tagú Szenátus az Egyetem vezető testülete, mely meghatározza az egyetem képzési és 
kutatási feladatait és ellenőrzi azok végrehajtását. A Szenátus dönt többek között az egyetemi 
szabályzatok elfogadásáról, a képzési-kutatási tevékenységek indításáról, megszüntetéséről. 
Döntési hatáskörébe tartozik továbbá a humánerőforrás gazdálkodáson belül az oktatói címek 
adományozása, tanári, kutatói pályázatok elbírálása. A Szenátus előzetesen véleményezi az 
intézményfejlesztési tervet, az éves beszámolót, a vagyongazdálkodási tervet.  
Az elnöki feladatokat a Rektor látja el.   
 
Az egyetem első számú felelős vezetője a Rektor. Felel a hazai és nemzetközi oktatási, kutatási 
kapcsolatokért, együttműködésért. Koordinálja az intézmény oktatási, kutatási együttműködését 
más intézményekkel, a felsőoktatás országos testületeivel. Kapcsolatot tart az érdekképviseleti 
szervekkel. Eljár és dönt minden olyan ügyben, amit az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési 
Szabályzat és a Kollektív szerződés nem utal más személy vagy testület hatáskörébe. A rektor 
gyakorol az oktatói-kutatói munkakörben dolgozók, valamint az SZMSZ-ben meghatározott, 
oktatói-kutatói munkát segítő egyéb személyzet felett munkáltatói jogkört. Az illetmények 
tekintetében, ezeknek a dolgozóknak a juttatásai megállapításra kancellári egyetértéssel jogosult. 
A rektort a köztársasági elnök bízza meg, felette a munkáltatói jogokat a Fenntartó gyakorolja. 
 
A kancellár az Alapító Okiratban, valamint a Szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott feladatai tekintetében az Egyetem felelős vezetője, az Nftv.-ben, az Alapító 
Okiratban és a Szervezeti és működési szabályzatban meghatározott körben az Egyetem 
képviselője. Az egyetem intézményi működtetését a Kancellár végzi, akit a fenntartó bíz meg. 
A kancellár felel az egyetemen a gazdasági-, jogi-, munkaügyi- belső ellenőrzési-, igazgatási-, 



-4- 

NYÍREGYHÁZI EGYETEM Üzleti jelentés 
 

informatikai, vagyongazdálkodási, beszerzési- és közbeszerzési tevékenységért és egyéb az 
SZMSZ-ben meghatározott feladatokért.  

A Rektort feladatai ellátásában a rektorhelyettesek segítik (általános- és oktatási rektorhelyettes), 
feladataikat külön munkaköri leírásban rögzítik. 

 
1.1.3. Belső ellenőrzés 

A gazdálkodás belső ellenőrzéséért a belső ellenőrzési vezető felel, aki tevékenységét a 
kancellárnak közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a kancellárnak küldi meg. A 
belső ellenőrzés legfőbb jellemzője a függetlenség. A vezetői ellenőrzés több szintű, a pénzügyi 
ellenjegyzés és érvényesítés kialakult rendszerét az előző időszakhoz hasonlóan gyakorolja. A 
folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések rendszere megbízhatóan működik 
a kettős könyvvitel jelenleg alkalmazott rendszerében is. 

 
1.1.4. Szervezeti felépítés 

Az Egyetem az alaptevékenység ellátását intézeti és központi struktúrában látja el. A felsőoktatás 
jelenleg 12 akadémiai intézetben zajlik, amelyek felölelik a gazdaságtudományi, 
bölcsészettudományi, műszaki tudományi, agrártudományi, pedagógiai, sporttudományi, 
társadalomtudományi, természettudományi, informatikai, művészetközvetítés területeket. A 
Bessenyei György Pedagógusképző Központ látja el részben a pedagógusképzéssel kapcsolatos 
feladatokat. 

Az Egyetem, mint fenntartó felügyeli az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 
működését. 

Az Egyetem szolgáltató és funkcionális szervezetein keresztül valósul meg az intézmény 
működtetése, amelynek fő feladata az alaptevékenységek biztosítását szolgáló szervezeti 
egységek céljai, feladatai megvalósításának támogatása. 

Kialakításra került a Gazdasági Igazgatóság, mint gazdasági szervezet, élén a gazdasági 
vezetővel.  
A gazdasági szervezetet alkotja a Gazdasági Iroda, a Vagyongazdálkodási Iroda, továbbá az 
Informatikai Szolgáltató Iroda. 

A magyar és külföldi hallgatók, valamint dolgozók lelki egészségvédelmének biztosítása, 
karriertanácsadási, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadási szolgáltatások ellátása, továbbá a 
fogyatékossággal élő hallgatók integrációjának elősegítése, hátránykezelésük érdekében 
különböző szolgáltatások biztosítása céljából kialakításra került a rektor irányítása alatt álló 
Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ. 

Korábban a rektornak közvetlenül alárendelt, az általános rektorhelyettes szakmai irányításával 
működő Technológiai és Tudástranszfer Iroda közös rektori-kancellári irányítás alatt álló 
Technológia-és Tudástranszfer Központtá alakult. A Központ létrehozásnak célja, hogy 
elősegítse az Egyetemen keletkező tudományos eredmények piaci hasznosítását, a technológia 
transzfert, valamint az Egyetem és az üzleti szféra szereplői közötti kutatási, fejlesztési, 
technológiai és innovációs (K+F+I) együttműködéseket, felnőttképzési tanfolyamok 
szervezését, a célcsoportok számára történő kiajánlását/szolgáltatását. Ezen célok 
megvalósítására az alábbi szervezeti egységek kialakítására, illetve áthelyezésére került sor: 
Pályázati és Projekt Iroda, Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda, Partiumi 
Tudáscentrum. 
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Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ feladat-és hatásköréből kikerült és a kancellár 
irányítása alatt került kialakításra az intézményi PR tevékenység ellátására a Kommunikációs- 
és Marketing Iroda. A szervezeti egység kialakításának a célja az Egyetem hazai és nemzetközi 
láthatóságának fokozása az oktatás, kutatás-fejlesztés terén.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat részletesen tartalmazza az intézmény szervezeti 
felépítését, döntéshozatali rendjét és az egyes szervezeti egységek alá- és fölérendeltségi 
viszonyait, működését, feladatait. 

 

1.1.5. Telephelyek 

Az önálló szervezeti egységként működő telephelyek, fióktelepek főbb adatai az alábbiak: A 
Nyíregyházi Egyetem a beszámolási időszakban székhelyén kívül mind belföldön, mind 
külföldön rendelkezett telephelyekkel. A telephelyek az alábbiak: 

4552 Napkor Kállói út 58.,   Hrsz: 0178/26 és  

4461 Nyírtelek Ferenc Tanya,    Hrsz:0138/9,  

Az Egyetem székhelyén kívüli képzési helye: 

90202 Beregszász Kossuth tér 6.  Ukrajna 

Az Egyetem fenntartott intézménye és székhelye: 

Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,  

4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 12.   

 

1.1.6. Cégcsoport 

A Nyíregyházi Egyetem anyavállalatnak minősül. A leányvállalat (ok) és a részesedések az 
alábbiak: 

Gazdálkodó 
szervezet neve 

Cégjegyzék 
száma 

Főtevékenység 
Jegyzett 

tőke 
(eFt) 

Tulajdoni 
részesedés 

(% 

100 %-os részesedés 

Campus-Land 
Nonprofit Kft. 

15-09-074513 
Az NYE PPP beruházásainak 
üzemeltetése 

5 800 100 

Az Nftv. 88. § (5) bek.-nek megfelelően a Nyíregyházi Egyetem (korábban Nyíregyházi Fő-
iskola) élt annak lehetőségével, hogy társasági formában végeztesse üzemeltetési feladatát. A 
Nyíregyházi Főiskola 100%-os tulajdonában lévő társaságot alapvetően a PPP konstrukcióban 
felújított épületek üzemeltetésére hozta létre a Főiskola/Egyetem. 2010-ben a nem PPP-s te-
rületek kiszervezett üzemeltetési tevékenység megszűnt (lejárt a határozott idejű szerződés). 
Az intézmény vezetősége az elvégzett gazdaságossági számítások alapján úgy döntött, hogy a 
továbbiakban az üzemeltetési tevékenységet külső cég számára nem szervezi ki, hanem rész-
ben a meglévő saját tulajdonú, egyébként is üzemeltetési tevékenységet végző cégére bízza, 
míg bizonyos üzemeltetési tevékenységet saját alkalmazottjaival látja el. Ennek következtében 
2011-ben a 2009. évhez viszonyítva éves szinten 100-120 millió forint költségmegtakarítást 
lehetett elérni. A Campus-Land Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (CL Np Kft.) 2009. jú-
lius 1. napjától jogutódlással vette át a feladatokat a szintén 100% intézményi tulajdonú, ko-
rábban alapított Hallgatói Centrum Kht-től. 
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A CL Np Kft. üzleti tevékenysége során fő cél volt az üzemeltetési költség csökkentése az 
elérhető legjobb szolgáltatási szint nyújtása mellett, a rugalmas, átlátható működés biztosítása 
szigorú monitoring mellett. 

50 % feletti részesedések 

Nyír-Inno-Spin Kft. 15-09-076905 
Egyéb természettudományi, 
műszaki kutatás, fejlesztés 

3 000 51,33 

Spin-Direkt Kft. 15-09-076915 
Társadalomtudományi humán 
kutatás, fejlesztés 

3 000 51,11 

Nyír-Inno-Spin Kft. főtevékenysége szerint „egyéb természettudományi kutatás-fejlesztés” 
feladatokat lát el. A Kft. hathatós közreműködésével 2012-ben elindult a Nyíregyházi Egye-
tem anyagvizsgáló laboratóriumának akkreditálása, amit 2013. márciusban a laboratórium 
meg is szerzett. Ennek köszönhetően 2013-ban egy új tevékenységi kör irányába nyílt lehető-
ség. A 2021. évi gazdasági tevékenységét az alábbi szolgáltatási területeken végezte: fémek 
mechanikai anyagvizsgálata, roncsolásmentes anyagvizsgálatok, roncsolásos anyagvizsgála-
tok, műszaki szakértés és tanácsadás, egyéb tevékenységek. 
A Spin-Direkt Kft. főtevékenysége szerint „társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés” 
feladatokat lát el. 2021-ben a korábban megkötött együttműködési megállapodásokkal 
kapcsolatban a partnercégekkel való folyamatos kapcsolattartás, közös pályázati lehetőségek 
áttekintése, konzultációk szervezése, a pályázatban létrejött eredmények fejlesztése volt az-
alapvető cél. A részesedés fenntartása a „Norvég” projektben vállalt kötelem. 

25 % alatti részesedések 

Enerea Nonprofit Kft. 15-09-074123 
Üzleti élet szabályozása, 
hatékonyságának ösztönzése 

8 800 11,3 

Magyar 
Hegesztéstechnikai és 

Anyagvizsgálati 
Egyesülés 

01-07-090107 M.n.s. egyéb oktatás 9 000 1,11 

Az Enerea Nonprofit Kft. működésének célja alapvetően az energiahatékonyság elősegítése, 
az energiaforrások racionális felhasználásának támogatása, az új és megújuló energiaforrások 
alkalmazásának előmozdítása, illetve az energiadiverzifikáció támogatása volt az Észak-al-
földi régióban a pályázati források elérhetőségén keresztül. A társaság többségi tulajdonosi 
döntésének értelmében a jövőben a Kft. túlnyomórészt a nyíregyházi és Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megyei regionális pályázati lehetőségeiben fog koordinációs szerepet vállalni, így a 
társaságban a tulajdonosi hányad fenntartása, lehetőség szerinti növelése indokolt. 
A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés tevékenységei a célkitűzések 
végrehajtása érdekében a következő fő csoportokba sorolhatók: 
– az állami képzési (OKJ), minősítési (MHT), terméktanúsítási (GM) rendszerekben rendeleti 
kijelölések alapján végzett tevékenységek; 
– a magyar (NAT) és a nemzetközi (EWF, TÜV CERT) akkreditációk, megállapodások (TÜV 
Rheinland, ÉMI-TÜV Bayern, SLV München és SLV Halle) alapján végzett tevékenységek; 
– a magyar hegesztő és anyagvizsgáló képesítések és minősítések európai harmonizációja 
(EWF diplomák és MSZ EN szabványok alapján végzett minősítések és tanúsítások); 
– rendszeres nagyrendezvények (Hegesztéstechnikai Szakkiállítások és Hegesztőfelelősök 
Országos Konferenciája, vizsgáztatók továbbképzése); 
– a hazai szabványosításban, valamint 
– hazai és nemzetközi pályázatokon való részvétel 
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1.2. Egyetem tevékenységének bemutatása 

A Nyíregyházi Egyetem Alapító Okiratában meghatározott területeken felsőoktatási 
szakképzést, alapképzést, mesterképzést, és szakirányú továbbképzést folytat magyar és angol 
nyelven, valamint a képzésben teljesítettekről oklevelet adhat ki.  

Az Egyetem fő tevékenysége közfeladat. Az Egyetem cél szerinti közhasznú alaptevékenysége, 
az oktatás és a tudományos kutatás során gondoskodik a hallgatói tehetséggondozásról és az 
oktatói, kutatói utánpótlás neveléséről. Emellett számos, az alaptevékenységhez kapcsolódó 
kiegészítő szolgáltatási tevékenységet lát el a cél szerinti közhasznú tevékenység során. A 
Központi Könyvtár és a Tangazdaság az alaptevékenység ellátásán túl köznevelési, nyilvános 
könyvtári, közművelődési és közgyűjteményi, agrár- és vidékfejlesztési, feladatokat is ellát. Az 
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium köznevelési feladatot lát el. A cél 
szerinti közhasznú alaptevékenységéhez kiegészítő szolgáltatási tevékenységek kapcsolódnak. 

1.2.1. Elért eredmények 
 
A képzési paletta bővítése az elmúlt évek során folyamatos volt. A 2020/21-es tanévtől újra 
indítottuk a 2013-ban felfüggesztett alapszakjaink közül a következő alapszakokat: Anglisztika, 
Pedagógia és Informatikus-könyvtáros. Emellett sikeresen akkreditáltattuk a Mentálhigiénés 
közösség- és kapcsolatépítő mesterszakot. 2021. szeptemberben elindítottuk a Coach, a Mérnök 
coach, valamint a Business coach szakirányú továbbképzési szakokat.  

Ezzel párhuzamosan a Pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzéseként a gyakorlatvezető 
óvodapedagógus ismeretkört, illetve a Pedagógus-szakvizsga – gyakorlatvezető tanító 
ismeretkört is meghirdettük. 2021-ben újabb képzésekkel jelentünk meg székhelyen kívüli 
képzési helyen (Beregszászon) a 4 féléves, újabb oklevelet adó tanárképzésben, tanító 
szakképzettség birtokában az Ének-zene tanár, valamint a Testnevelő tanár szakokkal, illetve 
sikeresen elindítottuk a Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzési szakot is. 2021-ben 
levelező tagozaton elindítottuk a mérnökinformatikus alapképzési szakot.  

A 2020-ban nyilvántartásba vett idegennyelvű (angol) képzések közül (Repülőmérnöki BSc 
szak, Légiközlekedési-hajózó szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak, Gazdálkodási és 
menedzsment BSc szak, Gépészmérnöki BSc szak, Mezőgazdasági mérnöki BSc szak, 
Programtervező informatikus BSc szak, Anglisztika BA szak, Biológia BSc szak, Turizmus-
vendéglátás BSc szak, Zenekultúra BA szak) nappali tagozaton a mezőgazdasági mérnök és 
biológia alapszakok képzéseit indítottuk be. Két nyelvi előkészítőt (magyar, mint idegen nyelv, 
és angol nyelvi előkészítő) szerveztünk külföldi hallgatók számára.  

1.2.2. Bővülési tervek 
 
Képzési palettánk új szakirányú továbbképzési szakokkal bővült (Repülési specialista, Repülési 
szakmérnök szakirányú továbbképzési szak), melyeket 2022. februárjában nappali tagozaton 
indítunk. Új szakként vették nyilvántartásba a Légijármű-vezetés felsőoktatási szakképzési 
szakot is. 
A 2021-es évben az alábbi képzéseket regisztráltattuk az Oktatási Hivatalnál, bővítve ezzel a 
képzési kínálatunkat: 

- Repülőmérnöki alapképzési szak angol nyelven, 
- Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak angol nyelven, 
- Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés, 
- Repülési specialista szakirányú továbbképzési szak, 
- Repülési szakmérnök szakirányú továbbképzési szak, 
- Rövid ciklusú tanári mesterképzési szak Beregszász székhelyen kívüli képzésben 
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Mátészalkán Közösségi Felsőoktatási Képzési Központot hoztunk létre, így várhatóan 2022. 
szeptemberben elindítjuk a Csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint Gépészmérnöki 
alapképzési szakokat, illetve Kisvárdán is Közösségi Felsőoktatási Képzési Központot hoztunk 
létre, ahol lehetőség lesz Edző, Sportszervező és Gazdálkodási és menedzsment alapképzési 
szakokon tanulni. 

1.2.3. Stratégiai célok 
 
Az intézmény további nemzetköziesítését, a külföldi hallgatók számának növelését végig 
stratégiai célként kezeltük, így a nemzetközi láthatóságunk növelése mellett az országos és 
nemzetközi kapcsolatépítésre, valamint az angol nyelvű képzéseink minőségi fejlesztésére 
fordítottunk kiemelt figyelmet. Oktatási programjaink propagálása céljából további nemzetközi 
oktatási ügynökségekkel kezdtük meg az együttműködést (pl.: Iránból), illetve rendszeresen 
részt vettünk országos és határon túli konferenciákon és nemzetközi online felsőoktatási 
vásárokon (pl.: BMI Indiai Nemzetközi Felsőoktatási vásár). 

A Nyíregyházi Egyetem intézményi pályázatot nyújtott be 11 angol nyelvű képzésével 2021. 
június 15-én a Tempus Közalapítvány által meghirdetett Stipendium Hungaricum és a Diaszpóra 
Felsőoktatási Ösztöndíjprogramban való részvételre a 2022/23, 2023/24 és 2024/25-ös tanévre 
vonatkozó pályázati felhívásra. A sikeres pályázatnak köszönhetően a Nyíregyházi Egyetem 3 
évre nyerte el a Stipendium Hungaricum Licenc-et az alábbi szakokra: Magyar nyelvű előkészítő 
program (1 éves), Repülőmérnöki BSc szak (angol nyelven), Légiközlekedési-hajózó 
szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak (angol nyelven), Gazdálkodási és menedzsment 
BSc szak (angol nyelven), Gépészmérnöki BSc szak (angol nyelven), Mezőgazdasági mérnöki 
BSc szak (angol nyelven), Programtervező informatikus BSc szak (angol nyelven), Anglisztika 
BA szak, Biológia BSc szak (angol nyelven), Turizmus-vendéglátás BSc szak (angol nyelven), 
Zenekultúra BA szak (angol nyelven). 

Novemberben eredményesen pályáztunk a Tempus Közalapítványnál, nyári egyetem 
előkészítésére és szervezésére. A tervezett program keretében 2 hetes nyelvtanfolyami kurzusok 
szervezése valósul meg a Nyíregyházi Egyetemen, melyeken külföldi állampolgároknak lesz 
lehetősége arra, hogy térítésmentesen segítséget kapjanak a magyar, mint idegen nyelv 
tanulásához. 

Az intézményben jól működnek az Európai Uniós mobilitási programok, melyek egyaránt 
nagyszerű lehetőséget adnak az oktatóknak és hallgatóknak a szakmai fejlődésre, nemzetközi 
kultúrák megismerésére és felbecsülhetetlen értékű tapasztalatszerzésre. Bár a pandémia miatt 
nem történt annyi tényleges kiutazás, mint korábban, 2021-ben a Nyíregyházi Egyetem több 
olyan nemzetközi mobilitási ösztöndíjprogramban is részt vett, amely segítségével nemzetközi 
kapcsolatokhoz és tapasztalatokhoz juthattak az oktatók és a kutatók. (Erasmus+, CEEPUS, 
Campus Hungary). 2021-ben kiemelt ERASMUS+ partnerkapcsolat született a törökországi 
Mendemyet University-vel, bilaterális szerződés keretében. Az Erasmus programon keresztül 
megkezdtük a teljes digitalizációra való felkészülést.  

1.3. Várható fejlődés, várható változások 

A Nyíregyházi Egyetemen jelentős változást hozott a 2021. augusztus 01.-én bekövetkezett 
fenntartóváltás. 

2021. évben megindult képzési innováció keretében több új képzést regisztráltunk az Oktatási 
Hivatalnál. Ezen az úton tovább haladva szeretnénk bővíteni képzési kínálatot a társadalmi 
elvárásoknak megfelelően.  
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Az oktatási programok fejlesztése a piaci igények alapján történik, jelentős hangsúlyt kívánunk 
fektetni az idegen nyelvű képzésekre és a magas színvonalú nyelvoktatásra. A 2021/22-es 
tanévtől kezdődően önálló idősávja van a szabadon választható idegen nyelvű óráknak, így a 
hallgatók részére biztosíthatjuk azt a tudást, ami sikeressé teszi a nyelvvizsga megszerzését.  

A hosszútávú intézményfejlesztési célok között első helyen szerepel az úgynevezett digitális 
egyetem megvalósítása. Az egyetem jövője és hosszútávú fenntarthatósága szempontjából 
kiemelt jelentősége van annak, hogy az intézmény informatikai háttere megfelelő színvonalú 
legyen. Ennek megvalósítása két részből tevődik össze: 

- Egyrészt szükséges olyan informatikai eszközök beszerzése az oktatók és hallgatók 
részére egyaránt, amelyek a követelményeket és elvárásokat kielégítik. 

-  A másik rész talán még ennél is fontosabb egy olyan hálózati rendszer kialakítása, 
valamint folyamatos működtetése, amely képes kiszolgálni azokat az igényeket, 
melyeket a digitális felsőoktatás megkövetel. Fenntartói elvárás a digitális oktatás minél 
hangsúlyosabb megjelenése az oktatásban, ennek érdekében a digitális tananyagok 
kidolgozása válik szükségessé.  

A humánerőforrás-gazdálkodás terén az Egyetem vezetése célul tűzte ki, hogy az oktatói 
teljesítményértékelési rendszer (OTE) példáját követve új teljesítményértékelési rendszert 
dolgoz ki az egyéb dolgozók körében is, amelyhez rendelkezésre állnak a modellváltással az 
anyagi elismerés lehetőségei is. 

Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ továbbfejlesztésével bővíteni kívánjuk a központ 
szolgáltatásait, ezzel is elősegítve a speciális igényű hallgatók beilleszkedését, 
esélyegyenlőséget biztosítva nekik a tanulásban, illetve a tartalmas szabadidő eltöltésében. 

A tehetséges hallgatók a kötelezően előírt tananyagon kívül érdeklődési területükön tovább 
gondolkodva kiemelkedő, tudományos munkát végeznek, jelentkezhetnek a diákkörökbe és 
TDK házi versenyen mutathatják be tudományos munkájukat. Az Egyetemen jelenleg is 
színvonalas szakkollégiumban bővíthetik ismereteiket a hallgatók, ahol a létszám bővítését 
tűztük ki célul. Ennek érdekében a kollégiumban lakóknak 50%-os kedvezményt biztosítunk a 
kollégiumi díjból, valamint további ösztöndíjlehetőségek állnak diákjaink rendelkezésére. 

A leendő egyetemi hallgatói létszám növelése érdekében nagyarányú beiskolázási kampányt 
indítottunk, 2022. szeptemberben az intézményben nappali képzésben tanulmányait megkezdő 
hallgatók laptopot kapnak, illetve egyes meghatározott képzési területeken további 
ösztöndíjakkal segítjük a tanulmányaikat. 

Az Egyetemi sportélet minőségi javulása tekintetében jelentős változás a 2019-től beszakadt 
tetejű atlétikai csarnok közel 100 millió forintból történő helyreállítása, amelyet 2022-ben már 
használatba vehetnek a hallgatók.  

2. Egyetemi politikák 

2.1. Társadalmi szerepvállalás 

Az Egyetem számos partnerrel, a gazdaság és a kulturális élet jelentős szereplőivel működik 
együtt oktatási, kutatási, közéleti és szolgáltatási célok megvalósítása területén. A cégekkel, 
városokkal, kulturális szervezetekkel közösen megvalósuló programok, pályázatok a fő 
tevékenységeken túl a térség meghatározó szereplőjévé teszik a Nyíregyházi Egyetemet.  
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2.2.1. Foglalkoztatáspolitika jelenlegi állapotának és a modellváltás hatásainak bemutatása 

Az Egyetem foglalkoztatási politikája megváltozott a 2021. augusztus 1-i jogállásváltozás 
következtében. A dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, helyette munkaviszony 
létesült. 

2021. évben a létszámcsökkentést eredményező jogviszony megszüntetések akadémiai 
oldalon 21,3%-ban nyugdíjazás jogcímén történtek, 2% volt a lemondás,  27,6% a közös 
megegyezés.  Intézményi szinten összesen közös megegyezéssel a jogviszonyok 44,6%-a szűnt 
meg, amely mutatja a 2021. évben is jellemző fluktuációt, a munkaerőpiac elszívó erejét.  

A dolgozói létszám változása a 2019–2021. októberi statisztika adatok alapján      
(munkajogi létszám) 

Év 
Egyéb dolgozók Oktatók 

Összesen (fő) 
Létszám-

csökkenés (%) Teljes Részfogl. Teljes Részfogl. 

2019 163 2 176 30 371 *+3,3 
2020 161 1 170 18 350      - 5,7 
2021 152 4 157 14 327      - 6,6 

 
*a létszámnövekedés oka a "NyEW WAY - Az angol nyelvoktatás megújítása a Nyíregyházi Egyetemmel" című 
EFOP-3.2.14-17-2017-00004 azonosító számú projekt megvalósítása keretében részfoglalkozású nyelvtanárok 
alkalmazása (az októberi adatok alapján: 18 fő, ebből 2 fő teljes munkaidőben, 16 fő részmunkaidőben). 

2.2.2. Új lehetőségek 
 
A modellváltás jogi megvalósítása lehetőséget biztosított a humánerőforrás területén a tartalmi 
megújulásra, amely az intézményi stratégiai célokkal összhangban a teljesítményértékelési és 
juttatási, ösztönzési rendszer megújítását is magával hozta. 

Első lépcsőben az alacsony szintű bérek lehetőségekhez mért növelése volt a fenntartó célja, 
melyhez állami támogatást is kapott az intézmény a Közfeleadat-finanszírozási Szerződés 
keretében. Ez 2021. szeptember 01.-től 15%-s emelést tett lehetővé minden oktatóra, dolgozóra 
tekintettel, differenciálás nélkül. 
További 15%-s bértömeg felhasználásra 2022. január 1-től nyílt lehetőség, de ekkor már 
differenciáltan, teljesítménymutatók alapján.  

2021. évre fenntartói kezdeményezésre a dolgozók max. 200 000 Ft értékű SZÉP kártya 
juttatásban részesültek, melyet a további években is fenn kíván tartani. 
Az oktatói elvándorlás, más egyetemek elszívó hatását csökkentve az egyetemi vezetés a 
fenntartóval történt egyeztetések után jelentős mértékű béremelést hajtott végre 2022. január 1-
től. Ezzel együtt az oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 
munkaköri követelményeit is módosította. Ennek értelmében 2022. január 1-jei hatállyal sor 
került a munkaszerződések módosítására, amelyben  

- meghatározásra kerültek a kötelezően ellátandó, általános munkaköri követelmények, 
munkakörönként differenciáltan eltérő mértékben, 2022-2026 közötti időintervallumra, 
évenkénti bontásban, továbbá 

- valamennyi oktató, kutató, tanár számára a munkakör betöltésének további feltételeként, 
egyéni teljesítmény-követelmény került beépítésre amelyben az MTMT publikációk, 
ebből WoS/Scopus indexált művek differenciált mértékben  kerültek meghatározása, 
2022-2026 közötti időintervallumra, évenkénti bontásban.  

-  
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2.2.3. Minőségi elmozdulás 
 

Minősített oktatók-kutatók létszáma (2019.-2020.-2021. december 31.)                     
(munkajogi létszám) 

Év MTA 
doktor 

Kandi-
dátus 

PhD DLA 
Összes 

minősített 

Oktatói 
munkakörben 
fogl. összesen 

Minősítettek 
aránya 

oktatókon belül 
(%) 

2019 2 8 112 7 129 206 62,6 

2020 3 5 109 7 124 188 65,9 

2021 3 3 96 9 111 166 66,8 

 
Az intézmény humánerőforrás politikája mindig a minőségen alapult. Az Egyetem fejleszti a 
dolgozók tudását, belső tanfolyamokat szervez, és törekszik jól képzett munkavállalókkal 
feltölteni az üres pozíciókat. A számszerű kimutatásokat, az oktató-hallgató arány, az 
összdolgozói, összoktatói létszámadatok, valamint az oktatók minősítettségének idősoros 
bemutatásával adjuk közre. Az oktató-hallgató arányról elmondható, hogy az oktatók 
átszámított intézményi létszáma alapján egy oktatóra hozzávetőlegesen 19 hallgató jut, mely 
igen kedvezőnek ítélhető. A problémát az jelenti, hogy az egyetem 10 képzési területén az egyes 
szakok tekintetében nagyarányú az eltérés a hallgatói létszám tekintetében. A fentebb említett 
oktatói-hallgatói arány intézményi szinten nagyon nagy eltéréseket mutat. A minősített oktatók 
aránya magas és viszonylag állandó szintet képvisel (66% fölötti). A hallgatói létszámadatokkal 
párhuzamosan a dolgozók száma is csökken, ez a tendencia remélhetőleg a modellváltás 
következtében mérséklődik, sőt megfordul. 

Oktató-hallgató arány bemutatása 2019-2021. októberi statisztika alapján                     
(munkajogi létszám) 

Év 
Átszámított oktatói 

létszám 
Aktív hallgatók 

létszáma 
Egy oktatóra jutó 
hallgatói létszám 

2019 190 3623 19,06 
2020 178 3357 18,86 
2021 165 3206 19,43 

 

Oktatói előléptetések (2019.-2020.-2021. december 31.)                                                    
(munkajogi létszám) 

Év 
Oktatói beosztások 

Egyetemi 
tanár 

Egyetemi 
docens 

Főiskolai 
tanár 

Főiskolai 
docens 

Adjunktus Mesteroktató Összesen 

2019 1 4 3 4 2  14 
2020 2 4     6 
2021 2 - - - 3 5 10 

 

A Nyíregyházi Egyetemen a képzési palettának megfelelő oktatói humánerőforrás többnyire 
rendelkezésre áll. Vannak olyan nagylétszámú hallgatóval rendelkező intézetek, ahol a hiányzó 
humánerőforrást külső óraadókkal pótoljuk. Fontos feladat a hiányszakmák területén az oktatói 
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létszám emelése. A modellváltással felértékelődött a minősített oktatók helyzete. A Közfeladat-
finanszírozási Szerződésben lefektetett indikátorok teljesítésében elsősorban nekik lesz 
szerepük. A modellváltás időszakára eső előléptetések örvendetesen növekedtek 2020-hoz 
képest, aminek a pénzügyi háttere is biztosított.  

2.3. Kutatás, fejlesztés 

K+F célok, K+F tevékenység bemutatása 

Az oktatási tevékenység mellett az eredményes kutatási tevékenység is fontos stratégiai eleme a 
Nyíregyházi Egyetem fejlődési folyamatának. Jelenleg a Nyíregyházi Egyetemen 3 fő 
tudományterülethez (élettelen természettudományok és matematika, élő természettudományok, 
humán- és társadalomtudományok) (ld.https://mta.hu/doktori-tanacs/tudomanyagi-
nomenklatura-106809) tartozó kutatások folynak. Az előbbihez kapcsolódva 28 tudományágban 
folyik kutatási és kutatásfejlesztési tevékenység, és több mint 50 kutatócsoporthoz vagy 
személyekhez köthető kutatási téma fut. (ld. Kutatási témák Nyíregyházi Egyetem (nye.hu)). A 
kutatómunka nemzetközi megjelenítése a WOS/Scopus adatbázisok által jegyzett cikkek 
számának növekedésével még intenzívebbé vált. Az egyetem oktatóinak-kutatóinak lehetősége 
van lektorált tudományos cikkek megjelentetésére az Acta Academiae Nyiregyhaziensis 
köteteiben is. A Nyíregyházi Egyetem kutatói több tudományágban a nemzetközi színtéren is 
jelen vannak. Rendszeresen vesznek részt kiemelten fontos nemzetközi konferenciákon, 
workshopokon és tanulmányutakon is. 

Az alkalmazott kutatási tevékenység erősítésével, az abból származó bevételek növelésével 
jelentős hozzájárulás történik az Egyetem finanszírozásához. Az oktatói, kutatói publikációk 
minél rangosabb helyeken történő megjelenése az Egyetem elismertségét növeli.  

Az Egyetem 2021-ben csatlakozott a Nemzeti Kutatási-Fejlesztési és Innovációs Hivatal, 
valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával létrejött 
Területi Innovációs Platform kezdeményezéshez, amelynek célja a vállalati kutatásfejlesztési és 
innovációs együttműködések feltárása. 

Megvalósult az egyetemi K+F+I kapacitások felülvizsgálata, és egy egységes 
tudásmenedzsment adatbázis kialakítása is. Ennek eredményeként létrejött egy egyablakos 
átfogó és részletes tájékoztatási felület azon kutatási területekkel, melyeket kutatói, szakértői 
szolgáltatásként az ipari szereplők részére az Egyetem kínál. A program kapcsán számos 
együttműködési megállapodás, K+F+I szerződés került aláírásra. Szakmai napok keretében 
lehetőséget biztosítottunk az érdeklődők számára a Nyíregyházi Egyetem K+F+I potenciáljának 
megismerésére és közös szakmai együttműködések kialakítására. 
 
A 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00020 számú projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alapból biztosított támogatással, a 2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO pályázati program 
finanszírozásával valósul meg. A Nyíregyházi Egyetemen az Egyetemi Innovációs 
Ökoszisztéma pályázat támogatásával Technológiai és Tudástranszfer Iroda (TTI) került 
létrehozásra, mely 2021. augusztustól Technológiai és Tudástranszfer Közponként (TTK) 
működik tovább. A TTK célja, hogy előmozdítsa az Egyetemen keletkező tudományos 
eredmények piaci hasznosítását, a technológia transzfert, valamint elősegítse az Egyetem és az 
üzleti szféra szereplői közötti kutatási, fejlesztési, technológiai és innovációs (K+F+I) 
együttműködéseket. 
 
A vállalati megrendelések teljesítése jellemzően a Nyíregyházi Egyetem többségi tulajdonában 
lévő Nyír-Inno-Spin Kft. közreműködésével valósul meg. 2021-ben a Kft. közreműködésével az 
alábbi vállalati K+F+I megbízások teljesítése történt meg teljesen vagy részarányosan: 
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K+F+I megbízások teljesítése a Nyír-Inno-Spin KFt. közreműködésével 

Vállalat neve Szolgáltatás bemutatása Mennyiség Típus 
PRI-MO-RA 2000 Kft. PRI-MO-RA 2000 Kft. termék és 

gyártás fejlesztéséhez kapcsolódó 
szellemi tulajdonú és egyéb 
jogvédelmi lehetőségek felkutatása. 
A lehetőségekről tanulmány és 
szakvélemény készítése 

1 db Vállalati 
megrendelésre 
végzett K+F+I 
tevékenység 

PRI-MO-RA 2000 Kft. PRI-MO-RA 2000 Kft. termék és 
gyártás fejlesztéséhez kapcsolódó 
hegesztéstechnológia robotizálási 
lehetőségeinek felmérése. A 
lehetőségekről tanulmány és 
szakvélemény készítése 

1 db Vállalati 
megrendelésre 
végzett K+F+I 
tevékenység 

Nitrogénművek Zrt. Tudományos kutatási 
együttműködés szántóföldi 
haszonnövények tápanyag-
ellátásának vizsgálata, különös 
tekintettel a nitrogén-műtrágyák, 
mikroelem-tartalmú levéltrágyák és 
talajjavító szerek együttes 
hatásának tanulmányozására. 

1 db 
(2 

részteljesítéssel) 

Vállalattal 
közösen végzett 

K+F+I 
tevékenység 

SGS Hungária Zrt. Növényvédő szer vizsgálatok 
lefolytatásához (GLP Field Trial 
kísérletekhez) szükséges 
szántóföldi terület biztosítása, a 
szükséges kultúra nevelése, 
öntözése,  

1 db 
(10 kísérlet) 

Vállalattal 
közösen végzett 

K+F+I 
tevékenység 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 
Önkormányzat 

HUSKROUA/1702/7.1/0023 
azonosítójú, „Korszerű határok 
infrastruktúra-sikeres Kárpátok 
régió” (MOBI) című projekt 
megvalósítása. Szakértői, szakmai 
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2.4. Környezetvédelem 

2.4.1. Környezetvédelmi felelősség 

Az Egyetem a beszerzések során előnyben részesíti a környezetbarát anyagból készült, alacsony 
fogyasztású termékek, eszközök beszerzését. Az új nyomtatók és a személygépkocsi beszerzés, 
valamint a meglévő napelemes rendszerek folyamatos karbantartása, működtetése is 
környezetvédelmi szempontok szemelőtt tartásával történik. Az Egyetem a tulajdonában lévő 
kapcsolt szerkezetű gázmotoros kiserőművet energiahatékonyan működteti. 2021-ben a 
megtermelt villamosenergia értékesítéssel és ennek következtében megtermelt hőenergia 
felhasználással (melyet nem kellett külön megvásárolni) az intézmény mintegy 90 millió forint 
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bevételt és megtakarítást ért el. Az épületautomatikai rendszerek tudatos működtetésével 
jelentősen csökkenthető az épületek energia felhasználása, mely során keletkezett megtakarítás 
pontos értékben nem határozható meg. 

2.4.2. Környezetvédelem pénzügyi hatásai 

Tudatos odafigyeléssel jelentős költségcsökkentés érhető el. Elektromos üzemű gépkocsik 
használatával jelentősen csökkent a fosszilis üzemanyag költség, a költségcsökkenés mértéke 
2021-ben mintegy 0,5 millió forintra tehető. A napelemes rendszer használatával csökkentjük az 
üvegházhatású gázok kibocsátásával járó villamosenergia mennyiségének a megvásárlását, 
mellyel 2021-ben közel 15 millió forint megtakarítás keletkezett. A selejtezés során keletkezett 
elektronikai eszközöket olyan szakcéggel szállíttatjuk el, amely az elektronikai eszközökben 
lévő nehézfémek (arany, ezüst, réz…) kivonásával csökkentik a környezet terhelését. A 
lecsökkent dolgozói létszámnak és a megnövekedett elektronikus on-line oktatásnak 
megfelelően lecsökkent a fénymásoló papír beszerzés mennyisége, mellyel együtt lecsökkent a 
felhasznált tonerek és festékpatronok (veszélyes hulladék) mennyisége is. Ezzel 2021-ben 
mintegy 3-4 millió forint megtakarítása vált lehetővé. 

2.4.3. Környezetvédelmi fejlesztések 
Az egyetemünk fontosnak tartja a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés gazdasági és 
társadalmi szerepének növelését. Az épületeink energiaigényének egy részét napelemek 
biztosítják, az egyetemen működő rendszer 367 kW, míg a Gyakorlóiskolában 42 kW 
teljesítményű. Gyakorlóiskolánk épületére elhelyezésre került egy levegő mintavevő állomás 
melynek mérési adatait folyamatosan nyomon követjük. 
2.4.4. Környezetvédelmi támogatások 

KEF program keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium két darab Volkswagen e-
Golf típusú elektromos gépkocsival látta el az Egyetemet.  

Tanítsunk Magyarországért program keretében megpályáztunk és el is nyertünk 34 millió 
forintot kilenc személyes, kerekesszékes mozgáskorlátozott személyek szállítására is alkalmas 
elektromos személygépkocsi beszerzésére, amely kifejezetten a környezet kímélését szolgálja. 

2.4.5. Környezetvédelmi eszközök kezelése 

A környezetvédelem eszközei tekintetében az Egyetem a környezetvédelem valós igényei szerint 
alakítja politikáját. Ennek elsődleges célja, hogy úgy gazdálkodjunk a rendelkezésre álló 
erőforrásainkkal, hogy azok a környezet védelmét valóban ellássák. 
Ezen cél érdekében alakult meg az ÖKOEGYETEM csoport 2020. november 24-én a 
Nyíregyházi Egyetem intézeteinek és nem oktatási egységeinek képviselőivel, összesen 17 fővel 
melynek célja a Nyíregyházi Egyetem fenntarthatósági és környezetvédelmi szemléletének 
fejlesztése és segítése. Feladatuknak tartják a környezetvédelem és fenntarthatóság 
vonatkozásában szemléletformáló előadások, interaktív foglalkozások, tájékoztató és 
felvilágosító programok és akciók szervezését hallgatók és a lakosság számára is. Programjaik 
kapcsolódtak az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Építésgazdaságért, 
Infrastrukturális Környezetért és Fenntarthatóságért Felelős Államtitkárság által felügyelt 
szemléletformáló országos és nemzetközi kampányokhoz (pl. hulladékcsökkentési hét, 
fenntarthatósági hét stb.) 
 
2.4.6. Környezetvédelmi intézkedések 
A Nyíregyházi Egyetemen veszélyes hulladék az oktatás során keletkezik, amelyet az 
elszállításig jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolunk. A keletkezett veszélyes hulladékot 
évente kétszer erre specializálódott céggel megsemmisítés céljából elszállíttatjuk. A 
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hulladékgyűjtés szelektív módon valósul meg. A hulladékszállítással kapcsolatos jelentéseket 
tárgyév március 1-ig minden évben bejelentjük.  

3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 

3.1. Beszámolási időszak értékelése 

3.1.1. Üzletmenet bemutatása 

A 2021. év jelentős változásokat hozott a Nyíregyházi Egyetem életében. Az év első hét 
hónapjában költségvetési szervként működött az intézmény, miközben megkezdődött a 
felkészülés a fenntartóváltás jogi és szervezeti kialakítására. A járványhelyzet miatt a 2021-es 
gazdasági év kihívásokkal teli volt. A nehézségek leküzdése mellett az akadémiai vezetés 
továbbra is fő célkitűzésének tekintette a folyamatos megújulást, a képzésfejlesztést és bővítést, 
a nemzetköziesítést, valamint a K+F+I terület megerősítését.  

2021. augusztus 01. napján történt átalakulással az Egyetem, mint közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány által fenntartott, nem állami egyetemként folytatta működését. 
Tevékenységét, finanszírozásának alapvető elveit és biztosítékait meghatározza a Nyíregyházi 
Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és ITM között létrejött 
Keretmegállapodás és Közfeladatfinanszírozási Szerződés.  

A tárgyév eltérően a szokásos üzleti évtől 2021. augusztus 01-től 2021. december 31. közötti 
időszakot öleli fel. A működés feltételeit az év első hét hónapjában az intézmény 
vagyonkezelésében lévő állami vagyon biztosította. Előzetes tájékoztatás, illetve a Nyíregyházi 
Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény alapján 2021. augusztus 01-én az 
MNV Zrt. az Egyetem tulajdonába adta az ingó vagyont. A Nyíregyházi Egyetem 
tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése 2021. december 22-én megvalósult, 
így az ingatlanok is egyetemi tulajdonba kerültek. Az ingatlanok 2021.08.01-2021.12.22 közötti 
értékcsökkenését az MNV Zrt. számolta el. 

A modellváltással jelentősen megnőtt az Egyetem finanszírozottsága, amely különböző 
feltételek és indikátorok teljesítése esetén válik véglegessé.  

 3.1.2. Beszámolási időszak értékelése 

A jelen beszámoló által felölelt beszámolási időszak gazdálkodása a várakozásoknak 
megfelelően alakult. 
3.1.3. Tervteljesülés értékelése 

A beszámolási törtidőszak tervezését több bizonytalansági tényező is befolyásolta. Az átalakulás 
során a bevételeket nem tudtuk megfelelően prognosztizálni, így túlteljesítés történt, míg a 
kiadások tervhez közeli értéken maradtak. Ezt az alábbi táblázat mutatja be. 

 

Bevételek és kiadások alakulása    2021.08.01.-2021.12.31. között 

Megnevezés 2021. Terv 2021.Tény Eltérés 

Bevételek összesen 2 204 538 2 913 514 708 976 

Kiadások összesen 2 252 254 2 328 068 75 814 
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3.1.4. Éves beszámoló értékelése 

Jelen beszámoló a Nyíregyházi Egyetem vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és 
üzletmenetéről megbízható és valós képet nyújt, a múltbeli tény- és várható jövőbeni adatok 
alapján további magyarázatok nélkül a tényleges körülményeknek megfelelő képet ad. A 
beszámoló adatai, a gazdálkodás körülményeit elegendő és megfelelő módon mutatják be. 

3.2. Fordulónap utáni események 

3.2.1. Mérlegkészítésig bekövetkezett események 

A mérleg fordulónapját követően olyan lényeges esemény nem következett be, amely a tényleges 
körülmények megítélését befolyásolná. Teljeskörű vevő egyenlegközlés valósult meg és a 
mérlegsorokat alátámasztó leltárak, valamint a nyilvántartások egyeztetése megtörtént. 
3.2.2. Fordulónap utáni folyamatok 

A mérleg fordulónapját követő olyan jelentős folyamat nem volt, amely a valós körülmények 
megítélését befolyásolná. Az egyenlegközlés után nem teljesítő vevők fizetési felszólítást 
kaptak. 

A fenti kockázatok kezelése kapcsán követendő politika és alkalmazandó átvilágítás eljárások 
nem kerültek kialakításra. 

4. Belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszerek  

Az Egyetem belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszerének főbb jellemzői a 
beszámolókészítés összefüggésében az alábbiak:  
- a számviteli elvek érvényesülésének megítélése a modellváltás miatti rendkívüli helyzetben  
- az előző tört időszak és a tárgyidőszak, mint szintén tört időszak adatainak értelmezése 
- a nyilvántartási és beszámolási rendszer változása miatti új feladatok és közhasznúságból eredő 
egyéb nyilvántartások miatti bizonytalanság  
- a tőkemegfelelés és a negatív eredménytartalék kezelésének értelmezése 
- a támogatások bevételként történő elszámolásának, és az eredményhatásuk kiküszöbölése 
miatti változások alkalmazása értelmezésének bizonytalanságai.  
Egy fő belső ellenőr a kancellár irányítása mellett végzi a belső ellenőrzési feladatokat.  
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