
SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004.

1. Fejezet szám, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium

2. Költségvetési szerv

a.)  azonosító adatai
      - törzskönyvi nyilvántartási szám: 329761
      - megnevezése: Szent István Egyetem
      - székhelye: 2100 Gödöll , Páter Károly u. 1.ő
      - szakágazati besorolása: 803010, egyetemi oktatás
      - alapító okirat száma, kelte: 26.927-8/2003.;  2003. augusztus 29.

b.)  szervezet felépítése
       szervezeti egységek megnevezése, létszáma:

 - Állatorvos-tudományi Kar   420
       - Ybl Miklós F iskolai Karő   188
       - Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar   335
       - Mez gazdaság- és Környezettudományi Karő   276
       - Gépészmérnöki Kar   161
       - Jászberényi F iskolai Karő   180
       - Gödöll i Campuső   322
       - Központi feladatok     87
       - Informatikai Hivatal     22
         2004-ben szétosztás alatt     54

Mindösszesen: 1991
Összes engedélyezett létszám:                                        2045  

c.)   szervezeti kapcsolódásai: részjogkör  és részben önállóan gazdálkodóű
költségvetési szerv nincsen

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

      Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma

2003. évi XCV. Törvény A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi
költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról

2002. évi LXII. Törvény A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérlő



1993. évi LXXX. Törvény A fels oktatásrólő
2001. évi CI törvény A feln ttképzésr lő ő
2003. évi XXIV. Törvény A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon

használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá
tételével és ellen rzésének b vítésével összefüggő ő ő
egyes törvények módosításáról

2001. évi LI. Törvény A szakképzési hozzájárulásról és a képzési
rendszer fejlesztésének támogatásáról

1993. évi LXXIX. Törvény A közoktatásról
1992. évi XXXVIII. Törvény Az államháztartásról
1992. évi XXXIII. Törvény A közalkalmazottak jogállásáról
2000. évi C. Törvény A számvitelr lő
2003. évi CXVI. Törvény A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésér lő

és az államháztartás hároméves kereteir lő
1992. évi XXII. Törvény A munka törvénykönyvér lő

193/2003. (XI.26). Kormány rendelet
A költségvetési szervek bels  ellen rzésér lő ő ő

105/2003. (VII.18.) Kormány rendelet
Az államháztartási szervek és a közvállalkozások
közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról,
valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi
átláthatóságról

77/2002. (IV.13.) Kormány rendelet
A fels oktatási alapképzési szakok képesítésiő
követelményeinek kreditrendszer  képzéshezű
illeszked  kiegészítésér lő ő

51/2002. (III.26.) Kormány rendelet
Az egyetemi és f iskolai hallgatók által fizetendő ő
díjakról és térítésekr l, valamint a részükreő
nyújtható egyes támogatásokról

51/2001. (IV.03.) Kormány rendelet
A doktori képzésr l és a doktori fokozatszerzésr lő ő

249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet
Az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
(többször módosított)
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15/2003. (II.19.) Kormány rendelet
A feln ttképzési normatív támogatás részleteső
szabályairól

120/2000. (VII.07.) Kormány rendelet (többször módosított)
A fels oktatási intézmények képzési és fenntartásiő
normatíva alapján történ  finanszírozásárólő

217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet (többször módosított)
Az államháztartás m ködési rendjér lű ő

162/1998. (IX.30.) Kormány rendelet
Az oktatási miniszter feladat- és hatáskörér lő

45/1997. (III.12.) Kormány rendelet 
Az akkreditált iskolai rendszer  fels fokúű ő
szakképzésr lő

183/1996. (XII.11.) Kormány rendelet
A kincstári vagyon kezelésér l, értékesítésér l éső ő
az e vagyonnal kapcsolatos egyéb
kötelezettségekr lő

157/1996. (X.22.) Kormány rendelet 
a m szaki fels oktatási alapképzésiű ő

szakjainak képesítési követelményeir lő

126/1996. (VII.24.) Kormány rendelet
A központi költségvetési szervek szabadkézi
vétellel történ  beszerzéseinek szabályairólő

125/1996. (VII.24.) Kormány rendelet
A központi költségvetési szervek központosított
közbeszerzéseinek részletes szabályairól

96/1995. (VIII.24.) Kormány rendelet
A fels oktatási intézmények létesítésének éső
megsz ntetésének eljárási rendjér lű ő

138/1992. (X.8.) Kormány rendelet
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A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben

33/2002. (V.18.) OM rendelet
Az Oktatási Minisztérium által felügyelt
költségvetési szervekben szakmai alapfeladat
keretében szellemi tevékenység szolgáltatási
szerz déssel, számla ellenében történő ő
igénybevételér lő

25/2002. (V.17.) OM rendelet
A nem állami fenntartású fels oktatásiő
kollégiumok (diákotthonok) támogatásáról

10/2002. (IV.12.) OM rendelet
A Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjról

22/2001. (VII.18.) OM rendelet
A hallgatói sport- és kulturális normatíva
elosztásáról

12/2001. (IV.28.) OM rendelet
A Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzatiő
Ösztöndíjrendszerr lő

7/2001. (II.23.) OM rendelet
A Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjról

6/2001. (II.20.) OM rendelet
 A Széchenyi István Ösztöndíjról

33/2000. (XII.26.) illetve 32/2003. (XII.21.) OM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény fels oktatásban valóő
végrehajtásáról

30/2000. (X.11.) OM rendelet
A közalkalmazottak jogállását érint  kérdésekr lő ő

62/2002. (XII.20.) OM rendelet
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A fels oktatási normatív kutatás támogatáső
felosztásáról és felhasználásáról szóló 6/1997.
(II.12.) MKM rendelet módosításáról

23/1999. (VI.9.) OM rendelet
A fels oktatási intézményhálózat átalakításánakő
támogatásáról

8/1999. (II.1) OM rendelet a m szaki fels oktatásban szakirányúű ő
továbbképzési szakok képzési követelményir lő

36/1999. (XII.27.) PM rendelet
A kincstári rendszer m ködésével kapcsolatosű
pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendje
(többször módosított)

Az Egyetem alap- és vállalkozási tevékenységeinek felsorolása TEÁOR szám szerint

A Szent István Egyetem alaptevékenysége: OKTATÁS, KUTATÁS
Alaptevékenységén belül anyagi és tárgyi kapacitások jobb kihasználása érdekében: alaptevékenységet
kiegészít , kisegít  tevékenységet folytat.ő ő
Az Egyetem vállalkozási tevékenységet nem folytat.

TEÁOR 
szakágazat száma TEVÉKENYSÉG BESOROLÁS

01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

01.12 Zöldség, virág, kertészeti termék termelése

01.13 Gyümölcs, sz l , f szernövény termeléseő ő ű

01.21 Szarvasmarha-tenyésztés

01.22 Juh-, kecske-, ló-, szamár-, bivaly-, öszvértenyésztés

01.23 Sertéstenyésztés

01.24 Baromfitenyésztés

01.25 Egyéb állatok tenyésztése

01.30 Vegyes gazdálkodás

01.41 Növénytermelési szolgáltatás

01.42 Állattenyésztési szolgáltatás

01.50 Vadgazdálkodás

05.01 Haltenyésztés
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05.02 Halgazdálkodás

15.33 Egyéb gyümölcs,- zöldséglé gyártása

15.51 Tejtermék gyártása

15.61 Malomipari termék gyártása

15.93 Bortermelés

15.96 Sörgyártás

15.94 Gyümölcsbor termelése

22.11 Könyv, tankönyv- és jegyzetkiadás

22.13 Id szaki kiadvány kiadása  ő

22.22 Máshova nem sorolt nyomás

22.23 Könyvkötés

22.25 Kisegít  nyomdai tevékenységő

24.41 Gyógyszeralapanyag-gyártás

24.42 Gyógyszerkészítmény gyártása

40.30 G z-, melegvízellátáső

45.31 Villanyszerelés

45.33 Víz-, gáz-, f tésszerelésű

45.42 Épületasztalos-szerkezet szerelése

50.20 Gépjárm javításű

55.10 Szállodai szolgáltatás

55.21 Ifjúsági, turistaszállás-szolgáltatás  (kollégiumi elhelyezés)

55.23 Egyéb szálláshely szolgáltatás

55.51 Munkahelyi étkeztetés

60.23 Egyéb szárazföldi személyszállítás

60.24 Közúti teherszállítás

64.20 Távközlés  

70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

71.10 Gépjárm  kölcsönzésű

71.31 Mez gazdasági gép kölcsönzéseő

71.40 Fogyasztási cikk kölcsönzése

72.21 Szoftverkiadás

72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

72.30 Adatfeldolgozás

72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
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73.10 Természettudományi, m szaki kutatás, fejlesztésű

73.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

74.11 Jogi tevékenység

74.12 Számviteli, adószakért i tevékenységő

74.14 Üzletviteli tanácsadás

74.20 Mérnöki tevékenység tanácsadás

74.30 M szaki vizsgálat, elemzésű

74.40 Hirdetés

74.60 Nyomozási, biztonsági tevékenység

74.70 Takarítás tisztítás

74.81 Fényképészet

74.85 Titkári, fordítói tevékenység

74.87 Máshova nem sorolt egyéb, gazdasági tevékenységet segít  szolgáltatáső

75.24 Közbiztonság, közrend

75.25 T zvédelemű

80.10 Alapfokú oktatás

80.21 Általános középfokú oktatás

80.22 Szakmai középfokú oktatás

80.30 Fels oktatáső

80.42 Máshova nem sorolt feln tt-, és egyéb oktatáső

85.20 Állat-egészségügyi ellátás

90.01 Szennyvíz gy jtése, kezeléseű

90.02 Hulladékgy jtés, -kezelésű

90.03 Szennyez désmentesítéső

91.20 Szakszervezeti tevékenység

91.33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység

92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

92.53 Növény-, állatkert m ködtetéseű

92.61 Sportlétesítmény m ködtetéseű

92.62 Egyéb sport tevékenység

93.01 Textil, sz rme mosása, tisztítása     ő

92.72 Máshova nem sorolható egyéb szabadid s tevékenységő
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 - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: -

 - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:
• Az állatorvos-tudomány, a mez gazdasági tudomány, a biológiai tudomány,ő

a  m szaki  tudomány,   az  élelmiszertudomány,  a  kertészettudomány,  aű
környezettudomány, a közgazdasági  tudomány, a  társadalomtudomány, a
zoológia,  a  tájépítészeti  tudomány  terén  jóváhagyott  képesítési
követelmények szerint egyetemi és f iskolai szint  alapképzést, kiegészítő ű ő
alapképzést,   szakirányú  továbbképzést  valamint  fels fokú  szakképzéstő
folytathat  nappali,  esti  és levelez  tagozaton,  továbbá távoktatásban,  s eő
képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki.

• A  Magyar  Akkreditációs  Bizottság  jóváhagyása  alapján  doktori  (PhD)
képzést folytat és doktori fokozatot ítél oda. Habilitációs eljárást folytat le.

• Továbbképzést  folytat  az  erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései
szerint.

• A  képzéshez  kapcsolódó  tudományterületeken  és  tudományágakban
tudományos  kutatást  és  fejlesztést,  valamint  tudományszervező
tevékenységet végez.

• A Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság, állategészségügy
körébe  tartozó  feladatok  ellátásában,  természetvédelmi  területek
gondozásában, a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint.

• Közoktatási intézmény fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el.
• A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.
• A  nemzeti  és  az  egyetemes  kultúra  és  a  m vészetek  közvetítésével,ű

m velésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretekű
fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.

• Az  oktatás  és  a  kutatás  színvonalas  ellátáshoz  szükséges  nemzetközi
kapcsolatait fejleszti és ápolja.

• Tankönyv, jegyzetíratást és kiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
• Az alaptevékenységi  körbe  tartozó  hallgatók  részére saját  szervezetében

tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári szolgáltatást, kollégiumi elhelyezési,
kulturális  és sportolási  lehet séget nyújt,  továbbá olyan szolgáltatásokat,ő
amelyek a hallgatók beilleszkedését egészséges életvitelét és egészségügyi
ellátást szolgálják.

• Az  alkalmazásában  lév  közalkalmazottak  ellátásával  kapcsolatoső
feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.

• Az  intézmény  infrastruktúrájának  fenntartásával  és  folyamatos
fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat.

• Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési, pénzügyi, gazdasági,
m szaki és más szolgáltató szervezeti egységeket m ködtet.ű ű

- bels  szabályzatban meghatározott kisegít , kiegészít  tevékenység:ő ő ő
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•   az  államilag  finanszírozott  fels fokú  szakemberképzésben  részt  vevő ő
hallgatók  számára  olyan  képzés,  illetve  szolgáltatás  nyújtása, amely
közvetlenül  nem  kapcsolódik  a  képesítési  követelményekben  és  a
tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

• költségtérítéses  fels fokú  szakemberképzés  a  szakindítási   engedéllyelő
rendelkez  szakokon, valamennyi képzési szinten és formában, ő

• felvételi el készít  és egyéb  tanfolyamok tartása;ő ő
• általános továbbképzés;
• az  Országos  Képzési  Jegyzékben  szerepl ,  szakképesítést  nyújtóő

iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
• a  képzéshez  kapcsolódó  tudományágakban  kutatás  és  fejlesztés,

tudományszervezés,  kultúram velés  és  fejlesztés,  m vészeti,ű ű
szaktanácsadási és egyéb tevékenység;

• mez gazdasági  és  élelmiszeripari  termékek  termelése,  feldolgozása,ő
forgalmazása;

• az  intézményi  infrastruktúra  szabad  kapacitásainak  hasznosítása (kiadói
tevékenység,  nyomdaipari  szolgáltatások,  hazai  és  nemzetközi
konferenciák szervezése,  nyomdaipari  termékek gyártása és értékesítése,
munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, oktatást szolgáló létesítmények,
sportlétesítmények, kollégiumi szálláshelyek, valamint kutatási kapacitások
bérbeadása).

- felügyeleti szerv által meghatározott kisegít , kiegészít  tevékenység:ő ő
Az  intézmény  alaptevékenységén  túlmen en  –  alapfeladatai  ellátásánakő
sérelme  nélkül  –  jogosult  az  alapító  okiratban,  valamint  a  Szabályzatban
meghatározott  feladatkörnek  megfelel  vállalkozási  tevékenységre,  a  különő
jogszabályban foglaltak figyelembevételével.

- részvétel gazdasági társaságban:

Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban
Ökológikus Építészetért Alapítvány 
Zöld Gy r  Alapítvány ű ű
Csopak Holiday Center Kft. 
Pro-Natur Ökológiai Kft 
Déli Autópálya Rt 
Agroconsult Kft 
Agrár Kutató Fejleszt  Kft ő
KAGE RT. 

Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban
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Budapest Bank Rt 

Saját alapítású gazdasági társaságok
Babati Májlúd Kkt 
Veterinorg Kft. 

Saját alapítású közhasznú társaságok
GAK Kht. 

e.)  költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

      -   kiadási el irányzat: ő    10.774.676 eFt

      -   saját bevételi el irányzat: 2.722.794 eFtő

      -   átvett pénzeszközök el irányzat: 1.172.880 eFtő

      -    támogatási el irányzat:ő      6.879.002 eFt

      -    engedélyezett létszám (teljes munkaid sre átszámított):  2045ő

      -    január 1-jei betöltött létszám (teljes munkaid sre átszámított) 1991ő

-    fontosabb beszerzések, felújítások:

akadálymentesítés
elektromos fogyasztói hálózat felújítása
hajtó, és veszélyes tüzel anyag tárolótartályokra vonatkozóő
programtervezet végrehajtása
sportcsarnok f tésének átalakításaű
a kísérleti tér közvilágításának felújítása
kertészeti üvegház felújítása
egyetem körüli aszfalt utak kátyúzása,  szükség szerinti javítása
gépészkari aula kupola reluxa szükség szerinti javítása, cseréje
Ida utcai épüket életveszély elhárítás
laboratórium tömb kialakítása
Kisállat Klinika felújítása
tanterem felújítások folytatása a Gyakorló Iskolában
vizesblokkok felújítása
villámvédelem felújítása

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

551337 Fels oktatásban tanulók kollégiumi elhelyezése ő
(ellátottak létszáma, fér helyek száma)ő
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551414 Üdültetés 
(fér helyek száma, üdülési napok száma)ő

801214 Nappali rendszer  általános m veltséget megal. iskolai oktatásű ű
(tanulók létszáma, tanuló csoportok létszáma)

803119 Egyetemi oktatás
(nappali hallgatók száma, nappali hallg-ra átszámított létszám)

803218 F iskolai oktatáső
(nappali hallgatók száma, nappali hallg-ra átszámított létszám)

803317 Egyetemi, f iskolai továbbképzéső
(képzésben résztvev k száma, tanfolyamok száma)ő

803416 Fels fokú szakképesítést nyújtó képzéső
(képzésben résztvev k száma, tanfolyamok száma)ő

923116 Nemzeti Könyvtári és szakkönyvtári tevékenység
(könyvtárak száma)

923215 Múzeumi tevékenység (múzeumok száma)

Gödöll , 2004. február 26.ő

Dr. Molnár József         Tatár Imre
          rektor gazdasági f igazgatóő
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