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Nyugat-magyarországi Egyetem
Költségvetési Alapokmánya
2008. év

1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium

2. Költségvetési szerv
a. Azonosító adatok
Törzskönyvi nyilvántartási szám:

329783-000

Intézmény neve:

Nyugat-magyarországi Egyetem

Székhelye:

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Alapítója:

Magyar Köztársaság Országgyőlése

Gazdálkodási jogköre:

önállóan

gazdálkodó,

teljes

jogkörrel

rendelkezı központi költségvetési szerv
OM azonosítója:

FI21120

Szakágazati besorolása:

803000, egyetemi oktatás

Adószáma:

15760346-2-08

Bankszámla száma:
Nyme:

10033001-00290610-00000000

NymE-SEK:

10047004-00290634-00000000

NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ:

10047004-00290627-00000000

KSH száma:

15760346-8542-312-08

Alapító okirat száma, kelte:

35275/2007., 2007. december 10.
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b. Szervezeti felépítés

c. Szervezeti kapcsolódásai
Pályázati tevékenység eredményeként 2005. évben az alábbi szervezeti egységek kezdték meg
mőködésüket, melyek az egyetem keretgazdálkodásai jogkörrel rendelkezı intézményi egysége:
• Erdı- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont (RET)
• Kooperációs Kutatási Központ (KKK)

d. Tevékenységi köre
Alaptevékenység:
85.42
85.59
90.03
85.10
85.20
85.31
85.32
63.11
58.11
58.14
58.19
72.19
72.20
91.01
93.11
88.91

felsıfokú oktatás,
máshová nem sorolt egyéb oktatás,
alkotómővészet,
iskolai elıkészítı oktatás,
alapfokú oktatás,
általános középfokú oktatás,
szakmai középfokú oktatás,
adatfeldolgozás,
könyvkiadás,
folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása,
egyéb kiadói tevékenység,
egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés
társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
könyvtári, levéltári tevékenyég,
sportlétesítmény mőködtetése
gyermekek napközbeni ellátása.

Kiegészítı tevékenységek:
01.61
01.62
01.70
02.40
58.14
18.12
55.20
55.90
56.29
61.90
68.20
62.02
62.09
72.19
72.20
70.22
71.12
71.20
73.20
74.90

növénytermesztési szolgáltatás,
állattenyésztési szolgáltatás,
vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás,
erdészeti szolgáltatás
folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása,
nyomás,
üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
egyéb szálláshely szolgáltatás,
egyéb vendéglátás,
egyéb távközlés,
saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
információ-technológiai szaktanácsadás,
egyéb információ-technológiai szolgáltatás
egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés,
társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
mérnöki tevékenység, tanácsadás,
mőszaki vizsgálat, elemzés,
piac, közvéleménykutatás
máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység,

85.20
85.31
85.59
59.14
91.01
91.02
93.11
93.19
82.30
82.99

alapfokú oktatás,
általános középfokú oktatás,
máshová nem sorolt egyéb oktatás,
filmvetítés,
könyvtári, levéltári tevékenység,
múzeumi tevékenység,
sportlétesítmény mőködtetése,
egyéb sporttevékenység,
konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
máshová nem sorolt egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás.

Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma
2007. évi CLXIX. Törvény A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl
2007. évi. évi CXLVI. Törvény
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó
egyes törvények módosításáról
2007 évi. CIV. Törvény
a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
módosításáról
2007. évi C. Törvény
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
módosításáról
2007. évi LXXXVII. Törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. Módosítása
2007. évi LXX. Törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása
2007. évi LXVI. Törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása
2007. évi LXIII. Törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása
2006. évi CXXXI. Törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2006. évi CXVII. Törvény
egyes szociális tárgyú törvények módosításáról
2005. évi CXXXIX. Törvény A felsıoktatásról
2001. évi CI. Törvény
A felnıttképzésrıl
2005. évi CXLVIII. Törvény az oktatást érintı egyes törvények módosításáról
2003. évi XXIV. Törvény
A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenırzésének
bıvítésével összefüggı egyes törvények módosításáról
2003. évi CXXIX. Törvény a közbeszerzésekrıl
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 (többször módosított)
1992. évi XXXIII. Törvény A közalkalmazottak jogállásáról
2004. évi CXXIV. Törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
módosításáról
2004. évi CXXII. Törvény
A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási
állományról
2000. évi C. Törvény
A számvitelrıl
2003. évi CXVI. Törvény
A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérıl és az
államháztartás hároméves kereteirıl
1992. évi XXII. Törvény
A munka törvénykönyvérıl
2005. évi CLIV. Törvény
A munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. Törvény,
valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények módosításáról
2003. évi LXXXVI. Törvény A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének
támogatásáról
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2004. évi CXXXIV. Törvény A kutatás-fejlesztésrıl és a technológiai innovációról
2003. évi XC. Törvény
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
1997. évi CLX. Törvény
A múzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmővelıdésrıl
1995. évi CXVII. Törvény
A személyi jövedelemadóról
1992. évi LXXIV. Törvény Az általános forgalmi adóról
2003. évi CX. Törvény
A regisztrációs adóról
2003. évi XCII. Törvény
Az adózás rendjérıl
1997. évi LXXXI. Törvény A társadalombiztosítási nyugellátásról
1997. évi LXXX. Törvény
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl
1998. évi LXVI. Törvény
Az egészségügyi hozzájárulásról
1997. évi LXXIV. Törvény Az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatásról és az
ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerősített befizetésérıl
1998. évi LXXXIV. Törvény A családok támogatásáról
2004. CXXIII. Törvény
A pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát
keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról
1997. évi LXXXIII. Törvény A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól
1997. évi LXXXII. Törvény A magánnyugdíjról és a magán nyugdíjpénztárakról
281/2006. (XII.23.) Kormány rendelet
a 2007-2013. programozási idıszakban az Európai Regionális
Fejlesztési alapból, az Európai Szociális alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi
lebonyolítási és ellenırzési rendszerek kialakításáról
79/2006. (IV.5.) Kormány rendelet
a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
193/2003. (XI.26). Kormány rendelet
A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl
105/2003. (VII.18.) Kormány rendelet
Az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi
kapcsolatok átláthatóságáról, valamint az egyes vállalkozásokon
belüli pénzügyi átláthatóságról
321/2004.(XII.1.) Kormány rendelet Az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti
pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint az egyes
vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról szóló 105/2003.
(VII.18.) kormányrendelet módosításáról
240/2003. (XII.17.) Kormány rendelet
A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól
77/2002. (IV.13.) Kormány rendelet
A felsıoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek
kreditrendszerő képzéshez illeszkedı kiegészítésérıl
381/2004. (XII.28.) Kormány rendelet
A többciklusú felsıoktatási képzési szrkezet bevezetésének egyes
szabályairól
51/2002. (III.26.) Kormány rendelet
Az egyetemi és fıiskolai hallgatók által fizetendı díjakról és
térítésekrıl, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról

6

51/2001. (IV.03.) Kormány rendelet
A doktori képzésrıl és a doktori fokozatszerzésrıl
249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet (többször módosított)
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségeinek sajátosságairól
15/2003. (II.19.) Kormány rendelet
A felnıttképzési normatív támogatás részletes szabályairól
120/2000. (VII.07.) Kormány rendelet (többször módosított)
A felsıoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva
alapján történı finanszírozásáról
217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet (többször módosított)
Az államháztartás mőködési rendjérıl
162/1998. (IX.30.) Kormány rendelet
Az oktatási miniszter feladat- és hatáskörérıl
45/1997. (III.12.) Kormány rendelet
Az akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzésrıl
183/1996. (XII.11.) Kormány rendelet
A kincstári vagyon kezelésérıl, értékesítésérıl és az e vagyonnal
kapcsolatos egyéb kötelezettségekrıl
126/1996. (VII.24.) Kormány rendelet
A központi költségvetési szervek szabadkézi vétellel történı
beszerzéseinek szabályairól
96/1995. (VIII.24.) Kormány rendelet
A felsıoktatási intézmények létesítésének és megszőntetésének
eljárási rendjérıl
138/1992. (X.8.) Kormány rendelet
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
32/2004. (XII.2.) OM rendelet
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. Törvény végrehajtásáról
szóló 13/2004. (IV.27.) OM rendelet módosításáról, valamint a
nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.)
MKM rendelet kiegészítésérıl
33/2002. (V.18.) OM rendelet
Az Oktatási Minisztérium által felügyelt költségvetési szervekben
szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási
szerzıdéssel, számla ellenében történı igénybevételérıl
25/2002. (V.17.) OM rendelet A nem állami fenntartású felsıoktatási 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 Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerrıl
7/2001. (II.23.) OM rendelet A Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjról
6/2001. (II.20.) OM rendelet A Széchenyi István Ösztöndíjról
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33/2000. (XII.26.) illetve 32/2003. (XII.21.) OM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
felsıoktatásban való végrehajtásáról
30/2000. (X.11.) OM rendelet A közalkalmazottak jogállását érintı kérdésekrıl
62/2002. (XII.20.) OM rendelet
A felsıoktatási normatív kutatás támogatás felosztásáról és
felhasználásáról szóló 6/1997. (II.12.) MKM rendelet
módosításáról
23/1999. (VI.9.) OM rendelet
A felsıoktatási intézményhálózat átalakításának támogatásáról
36/1999. (XII.27.) PM rendelet
A kincstári rendszer mőködésével kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatások teljesítésének rendje (többször módosított)
7/1997 (II.13.) NKM rendelet A felsıoktatásban tanuló hallgatók és oktatók szakmai könyvekkel
és folyóiratokkal történı jobb ellátásával kapcsolatos források
elosztásáról
1/200. (I.14.) NKÖM rendelet
a a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérıl,
követelményeirıl és a képzés finanszírozásáról
448/2004 EK rendelet
A strukturális alapok által társfinanszírozott tevékenységek
kiadásaink a támogathatósága tekintetében az 1260/199/EK
tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról
szóló 1685/2000/EK rendelet módosításáról és az 1145/2003/EK
rendelet hatályon kívüli helyezésérıl
Szakfeladat rend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése
011011 Növénytermelés és kertészet
551315 Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı nem fogyatékos
kollégiumi, externátusi elhelyezése (szorgalmi idıben)
551337 Felsıoktatásban tanulók kollégiumi ellátása
552312 Óvodai intézményi étkeztetés
552323 Iskolai intézményi étkeztetés
552334 Kollégiumi intézményi étkeztetés
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
731036 Agrártudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
731047 Mőszaki tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
742311 Mőszaki elemzés és tervezés
801115 Óvodai nevelés
801214 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás
802177 Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás
803119 Egyetemi oktatás
803218 Fıiskolai oktatás
803317 Egyetemi, fıiskolai továbbképzés
804017 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
805113 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás
805212: Pedagógiai szakszolgálat
805410: Pedagógiai szakmai szolgáltatás
923116 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység
923215 Múzeumi tevékenység

gyermekek,

tanulók
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Szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése
Az idei évben további munkát jelent az MSc szakok programjának kidolgozása és létesítésének
kezdeményezése.
Alapképzési szakok
SorKar
sz.

Alapképzés

Szin
MAB döntés
t
szám

Képzési terület

Képzési ág

BA

2005/8/III/2/26.

bölcsészettudomán
y

pedagógia és
pszichológia

andragógia
(mővelıdésszervezı; felnıttképzési szervezı;
munkavállalási tanácsadó szakirány)
1.
andragógia
(mővelıdésszervezı; felnıttképzési szervezı;
AK-FMK
munkavállalási tanácsadó; személyügyi
szervezı szakirány)
2.
MÉK
állattenyésztı mérnöki

BA

2005/8/III/3/2.
(OM engedély)

bölcsészettudomán
y

pedagógia és
pszichológia

BSc

2004/7/VI/2.

mezıgazdasági

3.

BA

2005/8/III/2/114.

agrár
bölcsészettudomán
y

BTK

BTK

anglisztika (szakirány: angol)

4.

TTMK

biológia (szakirány: tanári; akadémiai)

BSc

5.

MÉK

élelmiszermérnöki

BSc

6.

MNSK

7.
8.

FMK
EMK

9.

FMK

10.

TTMK

11.

ének-zene (szakirányok: karvezetés,
egyházzene)
építımővészet
erdımérnöki
faipari mérnöki (akadémiai, technológia és
üzemfenntartás, faipari informatika, marketing
és menedzsment, bútoripari)

modern filológia

2005/10/VII/2/11
élı
természettudomány
.
természettudomány
élelmiszer- és
2004/7/VI/8.
agrár
kertészmérnöki

BA

2006/7/IX/1/24.

mővészetközvetítés

zenekultúra

BA
BSc

2006/8/X/45.
2005/6/IX/2/15.

mővészet
agrár

építımővészet
erdımérnöki

BSc

2005/7/IX/2/11.

mőszaki

anyag-, fa- ás
könnyőipari mérnöki

fizika

BSc

2006/3/VIII/2/1.
2005/7/IX/2/5.

természettudomány

élettelen
természettudomány

FMK

formatervezés
(szakirányok: bútor-termék formatervezı,
csomagolás-grafikai formatervezı, 3 D
tárgytervezı (üveg-kerámia) formatervezı)

BA

2006/8/X/83.

mővészet

iparmővészet

12.

GEO

földmérı és földrendezı mérnöki

BSc

2004/8/VIII/57.

agrár

földmérı és
földrendezı mérnök

13.

TTMK

BSc

2005/7/IX/2/35.

természettudomány

föld- és
földrajztudományi

BA

2005/10/VII/2/24 gazdaságtudomány
.
ok

üzleti

BA

2005/6/X/2/66.

gazdaságtudomány
ok

üzleti

BA

2005/6/X/2/66.

gazdaságtudomány
ok

üzleti

TTMK
14.

KTK
KTK

földrajz
(szakirányok: térinformatika, földrajz x szakos tanár, település- és területfejlesztés)
gazdálkodási és menedzsment
(szakirány: település- és régiómenedzsment;
logisztikai)
gazdálkodási és menedzsment
(szakirány: üzleti információs rendszerek,
közszektor menedzsment)
gazdálkodási és menedzsment
– német nyelven

15.

MÉK

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

BSc

2005/7/IX/2/25.

agrár

gazdasági,
vidékfejlesztési és
informatikus
agrármérnöki

16.

FMK

gazdaságinformatikus
(szakirány: non-profit, üzleti, akadémiai)

BSc

2004/8/VIII/93.

informatika

informatikai

2005/8/III/2/117.

bölcsészettudomán
y

germanisztika

17.

BTK

germanisztika (szakirány: német)

BA

18.

AK

gyógypedagógia

BSc

19.

GEO

igazgatásszervezı

BA

20.

TTMK

21.

TTMK

informatikus könyvtáros
(nyilvános és iskolai könyvtári;
információbróker- és menedzsment szakirány)
ipari termék- és formatervezı (szakirányok:
termékmenedzsment, tervezés és

2005/8/III/2/186.
pedagógusképzés
(OM engedély)
2005/7/IX/2/98.
2005/10/VII/2/27
.
jogi és igazgatási
2év OM
határozat

gyógypedagógia

igazgatási

BA

2005/8/III/2/164.

társadalomtudomán
társadalomismeret
y

BSc

2005/7/IX/2/15.

mőszaki

építészmérnök, ipari
termék- és
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SorKar
sz.

Alapképzés

Szin
MAB döntés
t
szám

Képzési terület

alkalmazástechnika)

Képzési ág
formatervezı mérnök

22.

FMK

ipari termék- és formatervezı (szakirányok:
akadémiai, terméktervezı, bútortervezı,
termékmenedzsment)

BSc

2005/6/VIII/2/22
.

mőszaki

építészmérnök, ipari
termék- és
formatervezı mérnök

23.

KTK

kereskedelem és marketing

BA

2005/8/III/2/80.

gazdaságtudomány
ok

üzleti

24.

TTMK

kémia (szakirány: tanári)

BSc

2005/10/VII/2/5.

természettudomány

élettelen
természettudomány

25.

MNSK

BA

2006/8/X/57.

mővészetközvetítés

vizuális kultúra

26.

MNSK

BA

2006/9/XV/30.

mővészetközvetítés

vizuális kultúra

27.

BTK

BA

2005/7/IX/2/105.

társadalomtudomán
társadalomismeret
y

28.

FMK

BSc

2005/7/IX/2/12.

mőszaki

anyag-, fa- ás
könnyőipari mérnöki

29.

MÉK

BSc

2005/7/IX/2/30.

agrár

környezetgazdálkodás
i és természetvédelmi
mérnöki

30.

EMK

BSc

2004/7/VI/14.

mőszaki

bio-, környezet- és
vegyészmérnöki

31.

TTMK

BSc

2005/10/VII/2/10
természettudomány környezettudomány
.

32.

EMK

BSc

2005/7/IX/2/37.

33.

KTK

BA

2005/6/X/2/135.

34.

BTK

BA

2005/8/III/2/130.

35.

TTMK

36.

MÉK

37.

MÉK
MÉKFMK

mezıgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnöki (szakirányok: erdészeti
gépesítési)
mezıgazdasági mérnök
mezıgazdasági szakoktató (szakirány:
mezıgazdasági)

39.

TTMK

mőszaki menedzser

40.

FMK

41.

KTK

42.

BTK

43.

MÉK

mőszaki szakoktató (szakirányok: faipari,
könnyőipari, informatikai, környezetvédelmi)
nemzetközi gazdálkodási (szakirányok:
európai üzleti kapcsolatok, nemzetközi
kommunikáció, regionális fejlesztés)
nemzetközi tanulmányok (szakirányok:
jelenkori Európa-elméleti kérdések, jelenkori
Európa-gyakorlat)
növénytermesztı mérnöki

BPK

óvodapedagógus

38.

44.
BPK
45.

MNSK
MNSK

46.
AK
47.

BTK

képi ábrázolás
(szakirányok: festı, díszítı festı, képgrafika)
kézmőves (szakirányok: bırmővesség, szövıtextilmővesség, festett-nyomott
textilmővesség, nemszıtt-nemezelt
textilmővesség, papírmővesség, kerámia)
kommunikáció és médiatudomány (szakirány:
szervezeti kommunikáció PR, újságírás)
könnyőipari mérnöki (szakirány: akadémiai,
papírfeldolgozó és csomagolástechnológus,
nyomdaipari)
környezetgazdálkodási agrármérnök
(szakirányok: környezet-menedzsment,
környezettechnika, hulladékgazdálkodás)
környezetmérnöki (szakirány: akadémiai,
természetvédelmi, területfejlesztési ésrendezési)
környezettan
(szakirány: tanári; technikai)
környezettan
(szakirány: környezetkutató
felkészítı/akadémiai/, környezettan x - szakos
tanár)
közszolgálati (közszolgálati menedzser,
európai közszolgálati szervezı)
magyar
(finnugor; nyelvmentor szakirány)
matematika

óvodapedagógus (német nemzetiségi
szakirány)
pedagógia (nevelési asszisztens; oktatási
asszisztens szakirány)
rekreációszervezés és egészségfejlesztés
(szakirányok: rekreáció-szervezés,
egészségfejlesztés)
rekreációszervezés és egészségfejlesztés
(szakirányok: rekreáció-szervezés,
egészségfejlesztés)
romanisztika (szakirányok: francia alapszakos

BSc

BSc
BSc
BSc
BSc

2005/8/III/2/1.
2év OM
határozat
2006/7/IX/1/34.
2év OM
határozat
2004/8/VIII/68.
2005/10/VII/2/32
.
2006/3/VIII/2/12
.
(AHI)

természettudomány környezettudomány
gazdaságtudomány
ok
bölcsészettudomán
y

közgazdasági
magyar

természettudomány matematikatudomány

agrár

agrár mőszaki

agrár

mezıgazdasági

agrár

mezıgazdasági

mőszaki

mőszaki menedzser,
mőszaki szakoktató

BSc

2006/6/X/4/8

mőszaki

mőszaki menedzser,
mőszaki szakoktató

BA

2005/6/X/2/139.

gazdaságtudomány
ok

üzleti

BA

2005/6/X/2/22.

társadalomtudomán
Politikatudomány
y

BSc

2004/8/VIII/64.

agrár

BA

2005/7/IX/2/61.

pedagógusképzés

BA

2005/7/IX/2/61.

pedagógusképzés

BA

2005/10/VII/2/18 bölcsészettudomán
.
y

Mezıgazdasági
óvodapedagógus,
tanító
óvodapedagógus,
tanító
pedagógia és
pszichológia

BSc

2005/8/III/2/193.

sporttudomány

testkultúra

BSc

2005/8/III/2/194.

sporttudomány

testkultúra

BA

2005/8/III/2/142.

bölcsészettudomán

modern filológia
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SorKar
sz.

Alapképzés

Szin
MAB döntés
t
szám

bölcsész, olasz alapszakos bölcsész)

48.

BTK

49.

BTK

szabad bölcsészet (esztétika; etika;
filmelmélet és filmtörténet; filozófia;
vallástudomány szakirány)
szabad bölcsészet - esztétika szakirány
szlavisztika (horvát/nemzetiségi; orosz;
szlovén/nemzetiségi szakirány)

Képzési terület

2006/9/XV/36.

y

BA

2005/9/V/1/10.

bölcsészettudomán
y

BA

2005/8/III/2/153.

bölcsészettudomán
y
társadalomtudomán
y
társadalomtudomán
y
társadalomtudomán
y

Képzési ág

szabad bölcsészet

modern filológia

AK

szociálpedagógia

BA

2005/7/IX/2/83.

BPK

szociálpedagógia - székhelyen kívül: Pápa

BA

2006/3/VIII/2/5.

AK

szociálpedagógia - székhelyen kívül: Pécs

BA

2005/7/IX/2/84.

MNSK

tanító

BA

2005/6/X/2/10.

pedagógusképzés

AK

tanító

BA

2005/7/IX/2/66.

pedagógusképzés

52.

EMK

természetvédelmi mérnöki

BSc

2005/6/IX/2/11.

agrár

53.
54.

FMK
MNSK

tervezıgrafika (szakirány: -)
testnevelı edzı

BA
BSc

2006/9/XV/35.
2005/8/III/2/198.

55.

BTK

történelem (szakirány: -)

BA

2005/8/III/2/62.

történelem

56.

AK

turizmus-vendéglátás (szálloda-szervezés,
vendéglátás-szervezés)

BA

2005/8/III/2/68.

mővészet
sporttudomány
bölcsészettudomán
y
gazdaságtudomány
ok

57.

EMK

vadgazda mérnöki

BSc

2005/6/IX/2/13.

agrár

környezetgazdálkodás
i és természetvédelmi
mérnöki

Képzési ág

50.

51.

szociális
szociális
szociális
óvodapedagógus,
tanító
óvodapedagógus,
tanító
környezetgazdálkodás
i és természetvédelmi
mérnöki
iparmővészet
sport

üzleti

Mesterképzési szakok
SorKar
sz.

Mesterképzés

Szint MAB döntés
szám

Képzési terület

1.

EMK

természetvédelmi mérnök

MSc

2006/7/IX/1/67.

agrár

2.

EMK

vadgazda

MSc

2006/9/XV/24.

agrár

FMK

faipari mérnök
(szakirányok: fatudományi, technológia és
üzemfenntartás, terméktervezı, faszerkezettervezı, faipari informatika, marketing és
menedzsment)

MSc

2007/7/XIV/1/17
.

faipari mérnöki (angol nyelven)

MSc

3.
FMK

anyag-, fa- ás
könnyőipari mérnöki

MA

2007/8/XII/5/2.

informatika,
mőszaki

MA

2007. október 5.

gazdaságtudomány
ok

vállalkozásfejlesztés

MA

2007/8/XII/3/84.

gazdaságtudomány
ok

KTK

vezetés és szervezés (szakirányok:
információmenedzsment, emberi erıforrásmenedzsment és szervezetfejlesztés)

MA

2007/8/XII/3/85.

gazdaságtudomány
ok

8.

MÉK

élelmiszer-biztonsági és –minıségi mérnök

MSc

2007/6/VIII/2/5.

agrár

élelmiszer- és
kertészmérnöki

9.

MÉK

növényorvos (szakirányok: -)

MSc

2007/8/XII/2/11.

agrár

mezıgazdasági

4.

FMK

5.

KTK

6.

KTKBMF

7.

mérnöktanár
(faipari mérnök, könnyőipari mérnök)
közgazdálkodás és közpolitika (szakirányok:
közintézményi menedzsment, egészségügy
gazdaságtan és menedzsment)

mőszaki

környezetgazdálkodás
i és természetvédelmi
mérnöki
környezetgazdálkodás
i és természetvédelmi
mérnöki
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Folyamatban lévı mesterképzési szakindítási kérelmek

1.

FMK-BMF

2.

FMK

3.

GEO

könnyőipari mérnöki
(szakirány: 7)

MSc

szakindítás
folyamatban

fa- és bútoripari terméktervezı mérnöki
birtokrendezı

szakindítás
folyamatban

MSc

szakindítás
folyamatban

A tanári mesterszakok indítási kérelmeinek véleményezési eljárása folyamatban van
1.

BTK

tanári modul

MA

2.

BTK

pedagógia tanár

MA

3.

BTK

technika tanár

MA

Mesterszak létesítési kérelmek:
Sorsz. Kar
1. EMK

Mesterképzési szaklétesítés iránti kérelem
KKK - képzési és kimeneti követelmény

MAB határozat

erdımérnök

2007/8/XII/2/5.

Felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti tevékenység
Képzési területek és képzési szintek:
• agrár,
• bölcsészettudományi,
• gazdaságtudományok,
• informatika,
• jogi és igazgatási,
• mőszaki,
• mővészet,
• pedagógusképzés,
• sporttudomány,
• társadalomtudomány,
• természettudomány,
• mővészetközvetítés
Tevékenységi körök:
Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége
-

A meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést,
továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.
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-

-

-

-

-

-

-

Az oktatásért felelıs miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott
szakindítási engedélye alapján kifutó rendszerben egyetemi és fıiskolai szintő
képzést folytat és e képzésben oklevelet ad ki.
A meghatározott szakmacsoportban felsıfokú szakképzést folytathat s e képzésben
bizonyítványt ad ki.
Meghatározott tudományterületeken doktori képzést és habilitációs eljárást folytat.
Az Ftv., a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben és a felnıttképzésrıl szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsıoktatásnak nem minısülı
szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok
megvalósításában.
A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve
mővészeti ágban, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket,
tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb
kutatásokat végez.
Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok
ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint.
Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási és pedagógiai
szolgáltatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló
közoktatási intézmény fenntartója.
A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.
A képzés céljait szolgáló gyakorlóhelyet (mőhelyt) tart fenn.
A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mővészetek közvetítésével, mővelésével és
fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul
a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.
Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait
fejleszti és ápolja.
Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyvés jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést,
kulturális és sportolási lehetıséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a
hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását
szolgálják.
Az alkalmazásában lévı közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat
végez, a vonatkozó jogszabályok szerint.
Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével
kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat.
Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsı ellenırzési feladatot ellátó
funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, mőszaki
szolgáltató és más, a mőködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket
mőködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetı anyagi
feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibıl származó
támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az államháztartáson kívüli forrásból
származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.
Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
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Kiegészítı tevékenység:
−

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

−

a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely
közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és kimeneti követelmények, a
szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési
programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;
felvételi elıkészítı és egyéb tanfolyamok tartása;
továbbképzés;
felnıttképzési tevékenység;
szakmai szolgáltatási tevékenység (szaktanácsadók közvetítése, pedagógiai
tájékoztatás, tanulói tájékoztatás, tanácsadás, felvételi tájékoztatás,
tehetségfejlesztési tanácsadás, versenyszervezés, mérési és értékelési
tanácsadás);
szakszolgálati tevékenység (nevelési tanácsadás, továbbtanulási és
pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés, konduktív pedagógiai
szolgáltatás);
az Országos Képzési Jegyzékben szereplı, szakképesítést nyújtó
iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mővészeti ágban,
kultúramővelés és fejlesztés, mővészeti, szaktanácsadói és egyéb
tevékenység;
természettudományi
és
mőszaki
kutatás,
kísérleti
fejlesztés
társadalomtudományi kutatás;
agrár- és vidékfejlesztés egyéb feladatai;
az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása
(laborszolgáltatás, kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,
nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés,
sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi
szálláshelyek bérbeadása),
nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység
Intézményünknek, a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek nincs.
Részvétel gazdasági társaságban
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 121. §-a értelmében az intézményünknek
lehetısége nyílt gazdasági társaság alapítására.
2007. évben alapított gazdasági társaság (100 %-os tulajdoni hányaddal):
1. Universitas Fidelissima Kft.
A PPP keretében Sopronban megvalósuló kollégium bıvítés és felújítás gazdasági társaság
keretein belül történı üzemeltetése.
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2. Pannon Famulus 2007 Kft.
A PPP keretében megvalósuló szálloda és tanszálló gazdasági társaság keretein belül történı
üzemeltetése.
3. NYME KKK Nonprofit Kft.
A Kooperációs Kutatási Központ K+F munkájának folytatására alakított gazdasági társaság.

e. Költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés
alapján
adatok e Ft-ban

1 341 479

0

Mőködési bevétel

1 211 108

331 056

1 101 736

18 000

0

0

119 000

38 080

120 503

0

8 627

145 000

46 390

454 200

0

0

0

0

0

0

0
6 333 476

Támogatás értékő
mőködési bevétel
Egyéb mőködési
célú p.e. átvétel
Támogatás értékő
felhalmozási bevétel
Egyéb felhalmozási
célú p.e. átvétel
Kölcsön bevétel
Összesen

1 031 269 989

Kölcsönök

1 835 089

Egyéb intéz.
felh.

1 623 237

Tám. értékő
felh.

Ellátottak
pénzb.jutt.

4 858 368

Felújítás

Dologi
kiadások

Költségvetési
támogatás

Megnevezés

Intézményi
beruházás

Munkaad
terh.jár.

Egyéb
mőköd.célú
támog.kiad.

Személyi
juttatás

Tám. értékő
mők.

Kiadási jogcímek

Összesen

0

0

0

0

9 929 193

0

0

0

0

0

2 661 900

0

0

0

0

0

0

286 210

0

8 000

0

0

0

0

0

653 590

0

0

0

69 797

0 1 703

0

0

71 500

0

0

0

0 433 100

0

0

0

0

0

2 038 763

3 511 528

1 359 479

8 627

0

9 031 772 886

11 000

0

2 900

0

447 000

0

0

0

1 492

1 492

11 000 1 703

2 900

2008. január 01. engedélyezett létszám:

1.835,0 fı

2008. január 01. betöltött (számított) létszám:

1.757,9 fı

1 492 14 050 885
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f. Szakfeladatonként a szakfeladat
feladatmutatók megnevezése, köre

szám

megjelölésével

a

01 Feladatmutató
02 Teljesítménymutató
Szakfeladat
megnevezése és
száma

1
5 5 1 3 1 5
diákotthoni,
kollégiumi
szállásnyújtás
5 5 1 3 3 7
felsıoktatásban
tanulók kollégiumi
ellátása
5 5 2 3 1 2

Sorszám

Megnevezése

Egy-sége

4

0 1
0 2

3
ellátottak száma (fı)
férıhelyek száma (db)

0 1
0 2

ellátottak száma (fı)
férıhelyek száma (db)

0 1

étkezési ellátottak
száma (fı)
étkezési nap. száma
(nap/év)
étkezési ellátottak
száma (fı)
étkezési nap. száma
(nap/év)
étkezési ellátottak
száma (fı)
étkezési nap. száma
(nap/év)
nev.igénylık létszáma
(fı)
férıhelyek száma (db)
tanulók létszáma (fı)

2

Záró

5

Átlag

7

397

393

2 536

397
2 218
2 536

óvodai intézményi 0 2
étkeztetés
5 5 2 3 2 3 0 1
iskolai intézményi
közétkeztetés
5 5 2 3 3 4
kollégiumi
intézményi
közétkeztetés
8 0 1 1 1 5
óvodai nevelés

Záró
állományból
tárgyévi
nettó
fejlesztés
állománya
6

0 2
0 1
0 2
0 1

0 2
8 0 1 2 1 4 0 1
nappali rendsz.
szakközépisk. nev., 0 2 tanulócsoportok száma
okt.
(db)
8 0 2 1 7 7 0 1 tanulók létszáma (fı)
általános iskolai
0 2 tanulócsoportok száma
nappali rendsz.
(db)
nev., oktatás
8 0 3 1 1 9 0 1 nappali hallgatók száma
(fı)
egyetemi oktatás
0 2
nappali hall-ra szám
(fı)
8 0 3 2 1 8 0 1 nappali hallgatók száma
(fı)
fıiskolai oktatás
0 2
nappali hall-ra szám
(fı)
8 0 3 3 1 7 0 1 képzésben részt.száma
(fı)
egyetemi, fıiskolai 0 2 tanfolyamok száma (db)
továbbképzés
8 0 4 0 1 7 0 1 oktatás.résztv.száma
(fı)
iskolarendsz. kiv.
nem szak.oktatás, 0 2
csoprotok száma
vizsg.
(csoport)

235

235
220

899

581
185

113

112
200

235

235
235

944

674

1 107

46
782
48

1 710

1 836
1 907

6 539

5 081
7 083

1 073

1 105
34

805

627
32

01 Feladatmutató
02 Teljesítménymutató
Szakfeladat
megnevezése és
száma

Sorszám

8 0 5 1 1 3 0 1
napköziott.
tanulószob. ellát. 0 2
8 0 5 2 1 2 0 1
Pedagógiai
szakszolgálat

0 2

9 2 3 1 1 6
nemzeti könyvt. és
szakk.tev.
9 2 3 2 1 5
múzeumi
tevékenység

0 1

Megnevezése

Egy-sége

elhelyezésben rész.
létszáma (fı)
férıhelyek száma (db)
ellátásra jogosultak
létszáma (fı)
ellátásban részesülök
létszáma (fı)

Záró

Átlag

271

229
271

18

18
18

könyvtárak száma (db)

0 2 beszerzett kötetek (db)
0 1 múzeumok száma (db)
0 2

Záró
állományból
tárgyévi
nettó
fejlesztés

6
8 210

6
8 210

6

6

21

21

kiállítások száma (db)

Prof. dr. Faragó Sándor
rektor

Herczeg László
gazdasági fıigazgató
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