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I. HALLGATÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA - OKTATÁSI KÍNÁLATUNK BŐVÜLÉSE

A hallgatói létszám alakulását az alábbi táblázat mutatja:
2005. októberi statisztika lapján

Nappali Esti és LevelezőLétszám
           Képzési szint Állami Költségt. Állami. Költségt. Összesen

Egyetemi 364 40 161 176 741
Főiskola 2311 460 1620 2836 7227
Felsőfokú
szakképzés 470 26 315 31 842

Szakirányú
továbbképzés

- - - 793 793

Távoktatás - - - 175 175
Tanfolyam - 192 - - 192

Összesen 3145 718 2096 4011 9970

Az egy évvel korábbi statisztikát figyelembe véve a hallgatói létszám 10 %-kal emelkedett. Ezen
belül 11 %-kal nőtt a költségtérítéses képzésben résztvevőké, míg az állami finanszírozottak száma
1%-kal csökkent.

Hallgatói létszám finanszírozása normatív alapon történt.
2005. év szeptemberében a Bolognai Képzésnek megfelelően elindult a programtervező
informatikus BSc szak.

II. GAZDASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA

Intézményünk finanszírozását kormányrendelet határozza meg. Az állami támogatáson kívül
működési bevételeink és az átvett pénzeszközök határozzák meg döntően kiadási lehetőségeinket. A
költségvetés fő jogcímei már 2004. augusztusában az OM részéről meghatározásra kerültek, amit az
eredeti előirányzat készítésekor figyelembe kell venni. Részben ez, részben az év során jelentkező
bevételeink okozzák a jelentős mértékű évközi előirányzat-módosításokat (18% a bevételi
főösszeghez képest).
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Az előirányzat-módosítások növelték a bevételi – és kiadási főösszeget, de szerkezeten belüli
átcsoportosításokat is jelentettek.
Működési bevételeink 18%-kal haladták meg az eredeti előirányzatot, amiben meghatározó részt
képvisel 30%-os növekedéssel, az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek sora. Itt szerepel
a költségtérítéses képzés bevétele is.

Az elmúlt évben két „PPP Konstrukcióban” megvalósuló fejlesztés előkészítése és szerződéskötése
történt meg. A „kollégium felújítás program” keretében a Leányka úti kollégium régi, leromlott
állapotú szintjein korszerű apartman jellegű elhelyezést alakíttatunk ki. Az átalakítás 2006.
januárjában elkezdődött. A beruházás révén megvalósuló szolgáltatásnyújtás két ütemben történik.
2006. május 15-én a teljes kollégium a beruházó üzemeltetésébe kerül, és befejeződik a 3 épületből
álló épületegyüttes első blokkjának rekonstrukciója. A teljes körű szolgáltatásnyújtás 2006.
szeptember 15-vel kezdődik. A fejlesztés révén 400 korszerű kollégiumi férőhely jön létre.

A másik fejlesztésünk szintén a Leányka úti Campus-on történik. A „sportszakmai képzések
infrastrukturális fejlesztése” során új sportlétesítmények és ehhez kapcsolódó szálláshelyek jönnek
létre. Megépítésre kerül 144 férőhelyes szállás, teniszcsarnok, két fallabda-pálya és fittnesz-
centrum, felújítjuk a 3 salakos teniszpályát, és műanyag borítást kap az atlétikai futópálya.
A kivitelezési munkálatok 2006. áprilisban kezdődnek és a létesítmények átadása 2007. június 30-
val zárul.

A vállalkozások szakképzési alapjukból 31 mFt-ot adtak át intézményünknek, amit döntően
felhalmozási kiadásokra fordítottunk. Legjelentősebb támogatónk a Kereskedelmi és Hitelbank Rt
(4 mFt) és a Mátrai Erőmű Rt (4 mFt). A befolyt összeg 38 db szerződésből tevődött össze.
Új bevételi forrásunk jelentkezett az Innovációs, kutatási-fejlesztési tevékenységünk keretén belül
végzett szolgáltatásainkból.

Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Alapítványnak, közalapítványnak
támogatást nem nyújtottunk, közhasznú társaságokban, gazdasági társaságokban tulajdoni
részesedéssel nem rendelkezünk.

Az intézmény kezelésében lévő befektetett eszközök nettó értéke 20 %-kal emelkedett, ezen belül
az ingatlanok értéke 40%-kal nőtt. A gépek, berendezések, és felszerelések nettó értéke viszont
20%-kal csökkent, ami az elkövetkező években beruházásokat, felújításokat tesz szükségessé.
Vevőállományunk értéke 16 mFt, míg rövidlejáratú kötelezettségünk 76 mFt.

A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

Bevételeinket döntően a hallgatói létszám alakulása határozza meg.
A bevételek és kiadások alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az összkiadásból a személyi
kiadások 41 %-ot képviselnek, ami megegyezik az előző évivel. A dologi kiadások az eredeti
előirányzathoz képest – előirányzat növeléssel és átcsoportosítással 44 %-kal emelkedtek. Ezt az
intézményi bevételek, valamint évközben a felügyeleti szervtől kapott támogatás növekedése tette
lehetővé. A gyakorló iskola költségvetésének teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
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A BEVÉTELEK ALAKULÁSA

1. Alaptevékenység bevételei (1. sz. melléklet – Bevételek 1. sor)

A tervezés során az intézmény a bevételi előirányzatát e bevétel fajtákra tervezi. E soron
szerepelnek a kollégiumi díjak, a gyakorlóiskola tanulóinak étkezés térítési díjai, a
közalkalmazottjaink által fizetett szolgálati férőhely térítési díjak, tandíj, vizsgaismétlés,
különeljárás, diákigazolvány, beiratkozási díj, felvételi eljárási díjai. Ezen a soron szereplő
bevételünk felül tervezett volt, ugyanis az eredeti előirányzathoz képesti többletteljesítést 50%-os
befizetési kötelezettség terhelte volna a még 2005-ben hatályos költségvetési törvény szerint.

2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb és sajátos bevételek (1. sz. melléklet – Bevételek 2-3.
sor)
• Működési bevételeink között oktatási, kollégium hasznosítási tevékenységünk bevétele a

legjelentősebb (oktatásból és bérbeadásból 564,5 mFt, tandíjból 28,5 mFt.)
• Főiskolánk – bevételes tevékenység keretén belül több rendezvénynek adott otthont, melyek

bevételei hozzájárultak alapfeladataink teljesítéséhez.
3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1. sz. melléklet – Bevételek 5. sor)

• A főiskola működéséhez 3.247 mFt állami támogatást biztosított az Oktatási Minisztérium.
(2004-ben: 3.153 mFt)

• A költségvetési támogatás 2005-ben az eredeti előirányzathoz képest az alábbi jelentősebb
tételekkel változott.

-végleges zárolás:  - 19.200 eFt
-Központi beruházás 50.000 eFt
-Közoktatás támog. kieg. 24.283 eFt
-Béremelés, létszámcsökkentés 18.816 eFt
-Fogyatékos hallgatók tám.   5.300 eFt
-Kollégium és lakhatási tám. 22.600 eFt
-OTKA kutatások 11.450 eFt
- Egyéb pályázatok tám.   7.728 eFt

Összesen: 120.983 eFt
• A hallgatók jegyzetellátására biztosított támogatás 7 eFt/fő/év.

• A hallgatók kulturális- és sport támogatása 820,-Ft/fő/év.

4. Átvett pénzeszközök (1. sz. melléklet – Bevételek 6. sor)

Átvett pénzeszközök között a pályázatok: (EU-s; HEFOP; GVOP; EQUAL) és az
önkormányzatoktól átvett pénzeszközök, szakképzési hozzájárulások összege szerepel. Itt szerepel a
munkaerőpiaci alaptól, a PHARE-tól kapott támogatás. A BURSA Ösztöndíjakra érkezett,
hallgatókat megillető ösztöndíj összege is e soron szerepel.

PHARE pályázatok támogatása és megtérülése: 23.607 eFt
Szakképzési hozzájárulás: 29.908 eFt
BURSA Önkormányzati: 29.609 eFt
MPA pályázat : 50.208 eFt
EU-s pályázatok : 150.627 eFt
Széchenyi Terv pály. Megtérülése: 8.614 eFt
OM előző évi pénzm. elsz. kül.: 65.964 eFt
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5. A 2005. évi pénzmaradvány
adatok eFt-ban

Megnevezés Személyi
kiadás

Munkál-
tató által
fizetett

járulékok

Dologi
kiadások

Hallgatók
juttatásai

Átadott
pénzeszk.

Intézményi beruházás
és felújítás Összesen

Felhasználható
maradvány 22.560 5.701 55.257 17.728 0 133.149 234.395

2005. évi pénzmaradvány kötelezettség-vállalással terhelt. A költségvetési törvény alapján az
Oktatási Minisztérium kötelező pénzmaradvány képzést írt elő, amit 80%-kal teljesítettünk. Az
elmaradás oka, hogy az OM egyik háttérintézményétől a teljesítéshez hiányzó pénzösszeg nem
érkezett meg.

6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1. sz. melléklet Bevételek 7. sor)
2005-ben feleslegessé vált, vagy elhasználódott eszközök értékesítéséből származó bevételeink
láthatók ezen a soron.

A KIADÁSOK ALAKULÁSA

1. Rendszeres-bér, létszámgazdálkodás (1. sz. melléklet – I. sor)

2005. januárjában a személyi juttatások csak a kötelező előrelépések összegével emelkedtek. 2005.
szeptemberében 4,5%-os bérfejlesztést hajtottunk végre a költségvetési törvény előírásainak
megfelelően, aminek fedezete döntően saját bevételeink növekedése volt. A személyi juttatásokon
belül közalkalmazottaink szabadságra eső bérét rendszeres juttatásként kell tervezni, míg kifizetése
(1. sz. melléklet 1-2 sor) az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között szerepel. Ezt
magyarázza az e két soron található jelentős eltérés az eredeti előirányzat és teljesítés között. A
dolgozóinknak biztosított étkezési jegy összegét az SZJA tv.-ben biztosított adómentes értékhatárig
növeltük. Évközben 80 mFt-ot csoportosítottunk át dologi kiadások fedezetére, ezen átcsoportosítás
nélkül az intézmény működésképtelenné vált volna.

Létszámgazdálkodás

2005-re az engedélyezett átlagos állományi létszám 676 fő, amit betartottunk.
11 közalkalmazotti viszony szűnt meg úgy, hogy a munkakör betöltésre nem került. A
megszűnéshez kapcsolódó többlet kiadásokat (felmentési illetmény, végkielégítés) az OM
biztosította.
A munkaerőforgalmat elemezve megállapítható, hogy 42 közalkalmazotti jogviszony szűnt meg (13
fő oktató, 19 fő szakoktató és 10 fő gyakorló iskolai dolgozó) és 65 új (34 fő oktató; 19 fő nem
oktató és 12 fő gyakorló iskolai dolgozó) jogviszony létesült. Az oktatói létszám növekedésében
szerepel 19 fő részfoglalkozású további jogviszonyban történő alkalmazás. Felvételüket az
indokolta, hogy intézményünk rendelkezzen a Bolognai Képzéshez igazodó szakindítások személyi
feltételeivel. A munkaerőforgalom alapján az intézményi létszám összességében 1%-kal
emelkedett.

2. Dologi kiadások

2.1. Készletbeszerzés (1. sz. melléklet – 9. sor)

Ez a sor tartalmazza az 50 eFt egyedi érték alatti valamennyi készletbeszerzés ÁFA nélküli értékét.
Bútorozásra 13 mFt-ot, számítástechnikai eszközök beszerzésére 15 mFt-ot, irodaszerre,
nyomtatványra 7,7 mFt-ot, könyv-folyóirat beszerzésére 23 mFt-ot, munka-védőruha beszerzésére
610 eFt-ot költöttünk.
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2.2. Kommunikációs szolgáltatások (1. sz. melléklet – 10. sor)

Telefonkiadásaink az előző évihez képest 15%-kal csökkentek ami új szerződéseinknek tudható be.

2.3 Szolgáltatási kiadások (1. sz. melléklet – 11. sor)

E sor tartalmazza a bérleti díjak, az energia költségeit.
• A fénymásoló gépek bérlete, lektori lakások bérleti díja, a testnevelés szakos hallgatók

uszodában történő oktatásához szükséges bérleti díj szerepel ezen a soron.

• Energiafelhasználás területén a gáz mennyiségi felhasználása 2004-ben 9%-kal csökkent,
ami 2005-ben 8%-kal emelkedett, de még így is a két évvel azelőtti szinten maradt.
Villamos energia felhasználásunk 1 %-kal nőtt. A villamos energia felhasználás
növekedésének oka új beruházásaink belépése. A Leányka úti távhő szolgáltatás a 2004. évi
szinten maradt.

KARBANTARTÁSI FELADATOK
2005-ben elvégzett jelentősebb karbantartásaink:
Előkészítettük az ”A” épület tetőkarbantartásához szükséges tervdokumentációkat. A Líceum

épületében három számítógépes tanterem teljes felújítása történt meg. Az Érsekkerti kollégium

egyik szárnyában a Pedagógiai, Pszichológiai és Tanárképzési Fakultás irodáit alakítottuk ki.

A „D” épületben tetőjavítás és két szinten vizesblokk karbantartás történt. Több épületünkben

festettünk.

2.4. Vásárolt közszolgáltatások (1. sz. melléklet – 12. sor)

• Ezen a soron jogi és egészségügyi szolgáltatásért kifizetett összegek szerepelnek.

2.5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (1. sz. melléklet – 14. sor)

2005. évi kiadásaink jelentősen meghaladják az eredeti előirányzatot. A kiadások növekedését
nemzetközi kapcsolataink, a Phare pályázatok és régiós szerepvállalásainkból adódó
kötelezettségeink indokolják. Jelentősen fokoztuk oktatási kínálatunkat tartalmazó hirdetéseinket.

2.6. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés (1.sz. melléklet - 14/a sor)

Az esti, levelezős képzésre történt számlás kifizetések szerepelnek ezen a soron.
2.7. Egyéb dologi kiadások (1. sz. melléklet – 15. sor)

Itt szerepeltetjük a különféle költségtérítések kapcsán felmerült visszafizetéseket, temetési
költségeket.

3. Egyéb folyó kiadások (1. sz. melléklet – IV. sor)

E soron szerepel az Önkormányzathoz befizetett idegenforgalmi adó, valamint a belföldi és
nemzetközi tagsági díjak, pályázati díjak befizetése.

4. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (1. sz. melléklet – V. sor)

Itt szerepel a Főegyházmegyei Könyvtár bevételéből az egyházat megillető 65 %-os rész és
szerződés alapján a kihelyezett képzés bevételéhez kapcsolódó pénzátadási kötelezettség.
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5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (1. sz. melléklet – VI. sor)

E soron szerepel az ösztöndíj és a lakhatási támogatás kifizetése, valamint a hallgatóknak
jegyzetvásárlásra biztosított bón értéke, a két gyakorlóiskola tanulóinak tankönyvvásárlási
támogatása. Hallgatóink 26 %-ának tudtunk kollégiumi elhelyezést biztosítani. 900 hallgató kapott
lakhatási támogatást 3-6 eFt/hó összegben.

6. Felhalmozási kiadások

Felújítás
2004-ben bevételeink 5%-ából felújítási előirányzatot kellett képeznünk. A Gyakorló Iskoláknak
biztosított felújítási előirányzat, dologi előirányzat cserével történt. A jogcímenkénti bontást a 3.sz.
melléklet tartalmazza. Legjelentősebb a Gyakorló Iskola Barkóczy utcai épületének bővítéssel
egybekötött felújítása és a Líceum épületében lévő Kápolna és Könyvtár felújítási munkáinak
megkezdése, a Líceum belső energiahálózatának cseréje. A 2005. évi felújításainkat a 3. sz.
melléklet tartalmazza. (1. sz. melléklet 18. sor)

Beruházás (1. sz. melléklet – 19. sor)
Kiemelt figyelmet fordítottunk az intézmény számítástechnikai eszközeinek folyamatos
fejlesztésére és elkezdődött a Leányka úti Kollégium kollégiumi férőhelyeinek bővítése. Új
tornatermet kapott a Gyakorló Iskola. Beruházásainkat a 4. sz. melléklet tartalmazza.

7. Lakáskölcsön (1. sz. melléklet – 21. sor)

2005-ben a törlesztések összegének figyelembe vételével 4 dolgozó részére biztosítottunk
támogatást.

8. Az előirányzattal rendelkező egységek gazdálkodása
A Főiskolai Tanács által meghatározott kereteket a főiskola szervezeti egységei 2005-ben
betartották. A TÜSZ alkalmazása túlköltést nem tett lehetővé. A kötelezettség vállalással terhelt
maradványok 2006-ban a szervezeti egységekhez felvitelre kerültek. Egységeink a dologi
kiadásokkal gazdálkodnak, személyi kiadás előirányzatával a rektor, a gazdasági főigazgató és a
gyakorló iskolák igazgatói rendelkeznek.

9. Gazdálkodás egyéb fontos területei
• Közbeszerzési tevékenységünk

2005-ben közbeszerzési eljárást folytattunk le a Gyakorló Iskola tornaterem bővítésére,
HEFOP 4.1.2 pályázat megvalósítására (Líceum tanulói terem kialakítása)a két „PPP”
projekt szolgáltatóinak kiválasztására. A központosított közbeszerzés keretében beszerzendő
eszközök vásárlása a kijelölt szállítóktól történik. Közbeszerzési tevékenységünket az
intézményi közbeszerzési szabályzat alapján végezzük.

• Ellenőrzési tevékenységünk
Elkészítettük FEUVE Szabályzatunkat, ami a következő Szenátusi Ülés elé kerül
elfogadásra. A költségvetés tervezés, beszámolás számvitelei és pénzügyi munkánk során a
szabályzatban leírtak betartásával történik. A belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok
eredményeit, megállapításait munkánkban hasznosítjuk.

• Leltározás, selejtezés
2005-ben vezetőváltás miatt átadó – átvevő leltárak történtek. A leltár kiértékelése után
személyes kártérítés nem történt, mivel hiány nem került kimutatásra. Folyamatosan
végeztük az elhasznált eszközök selejtezését, megsemmisítését, vagy értékesítését. 26
egységnél selejteztünk 72 mFt bruttó értékben, amibe döntően elavult számítástechnikai
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eszközök tartoztak. A leselejtezett eszközök nettó értéke 0 Ft volt, a használható eszközöket
óvodának és általános iskolának adtuk át.

• Hallgatói munkavégzés
Hallgatóink 2005-ben is részt vehettek az intézményi feladatok megoldásában. A kollégiumi
portaszolgálatot csütörtöktől hétfő reggelig a hallgatók látják el, és részt vettek a TIK, RIK
adminisztrációs munkájában is.
Hallgatói munkára 14,7 mFt-ot költöttünk, amiből a kollégiumi portaszolgálat 6 mFt-ot
képviselt. A hallgatói munka, mivel járulékmentes olcsóbbá tette a feladatok elvégzését.

10. Munkavédelem, tűzvédelem

Főiskolai dolgozók munkaegészségügyi ellátását, a szükséges védőeszközöket és felszereléseket,
munkaruhákat biztosítottuk. Hozzájárulunk dolgozóink képernyő előtti munkavégzése miatt
szükségessé váló szemorvosi vizsgálat költségeihez és az esetlegesen szükséges szemüveg
megvásárlásához. Fogászati ellátásra szakorvossal szerződést kötöttünk.
Az elmúlt évben 6 tanulói baleset történt.

11. Kapcsolat a Közalkalmazotti Tanáccsal, Szakszervezeti Bizottsággal, HÖK-kel

Mind a három szervezet működéséhez a főiskola pénzügyileg hozzájárult. Karbantartási munkákat
végeztünk a tiszafüredi bázisunkon. Csereüdültetéshez az Érsekkerti Kollégiumban 6 szobát
biztosítottunk, kedvezményes áron 3 alkalommal autóbuszt béreltünk dolgozóink szabadidős
programjaihoz. A HÖK a hallgatói előirányzattal gazdálkodott, de ezen túlmenően támogattuk a
HÖK és a Szakkollégium rendezvényeit is.

III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

A gyakorló iskolák 2005. évi gazdálkodását az 2. sz. melléklet tartalmazza. A két Gyakorló Iskola
szervezetileg 2005. szeptemberében összevonásra került, de gazdálkodási adataikat 2005. december
31-ig még külön is nyilvántartjuk. Összességében előirányzatukat betartották a Szent-Györgyi A.
Iskola túlköltését a 2. sz. Gyakorló Iskola megtakarítása fedezte.

IV. NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK 2005-BEN

Külügyi tevékenységünk alapelvei 2005-ben nem változtak, de – EU - tagságunk miatt –
hangsúlyosabbá vált az európai régió szerepe. Ez megmutatkozott mind az európai tanár és diák-
mobilitási (Erasmus) programjaink számában, mind a programban résztvevők számának
növekedésében. Több európai egyetemmel (pl. a párizsi Sorbonne, a drezdai Műszaki Egyetem stb.)
kötöttünk új Erasmus–megállapodást a következő tanévekre.

Korábbi nemzetközi partnereinkkel sikerült megőrizni a jó együttműködésen alapuló kapcsolatot,
valamennyi lejáró kétoldali szerződésünket meghosszabbítottuk. Külön figyelmet szenteltünk 2005-
ben is a szomszédos országok azon felsőoktatási intézményeinek, ahol magyar nyelvű képzés is
van, vagy legalább magyar anyanyelvű oktatók és hallgatók is vannak. Így továbbra is élő a
kapcsolatunk, pl. a besztercebányai, a zsolnai, a nyitrai és az ostravai egyetemekkel. Ebből a körből
új partnerintézményünk lett, pl. az eperjesi egyetem.
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2005-ben vettük fel a kapcsolatot a lengyelországi Slupsk város Pedagógiai Egyetemével.
Főiskolánk rektorhelyettesének slupski látogatása után tanárok látogattak a partner intézménybe,
ahol tudományos konferencián vettek részt, illetve művészeti alkotótáborban dolgoztak. Ez a
partnerkapcsolat nagyon gyümölcsözőnek ígérkezik a jövőben is.

A külügyes kollégáink közreműködésével valósult meg 2005-ben is Egerben a Kepes György
Nemzetközi Alkotótábor, melynek alkotásait később Slupskban is kiállították. Megjegyzendő, hogy
az alkotótáborhoz a Visegrádi Alapítvány támogatását is megszereztük.
Az Európán kívüli partnerkapcsolat-ápolás és építés 2005-ben is sikeres volt. Az USA-beli
Valdostai Egytemmel, az egyiptomi Delta Akadémiával (Mansura) és a Szentpétervári
Filmtudományi Egyetemmel a megkötött szerződésünk szerint folyt az együttműködés, oktatók és
hallgatói csoportok cseréjére/látogatására került sor. Tudományos konferenciára szóló meghívásnak
is eleget téve főiskolánk rektora és két rektorhelyettese a malajziai Open University vezetőivel
pontosította az együttműködés további lehetőségeit Kuala Lumpur-ban.

 A malajziai látogatás jó alkalmat biztosított a vietnami meghívás elfogadására is, így viszonozni
tudtuk a Ho Chi MInh–városi Testnevelési Főiskola vezetőinek 2004-es egri látogatását.
Együttműködési szerződés aláírására is sor került a két intézmény között, továbbá egy másik,
szintén tanárképzéssel foglalkozó vietnami főiskola vezetőivel is az együttműködés kiépítéséről
folytatunk eredményes tárgyalásokat.

Külügyes tevékenységünknek jelentős része szorosan kapcsolódott a főiskolai oktatók külföldi
tudományos konferenciákra való kiutaztatásának szervezésével. Intézményünk csak olyan kollégák
kiutazását támogatta, akik előadást is tartottak a konferencián. Ilyen esetekben a részvétellel járó
költségeknek maximum a felét intézményi központi külügyi keretből támogattuk.

V. NÉHÁNY FELADAT MUTATÓ ALAKULÁSA 2005-BEN:

Megnevezés 2004. 2005. 2005/2004
%-ban

Egy oktatóra jutó nappali
tagozatos hallgatói létszám: 13 13,1 101

Egy nappali tagozatos
hallgatóra jutó költség

(eFt/év):
662 704 106

Egy üzemeltetési, igazgatási
létszámra jutó hallgatói

létszám:
69 73 106

Egy nappali tagozatos
hallgatóra jutó bérköltség,

járulékokkal: (eFt/év)
442 477 108

Intézményi átlagbér
eFt/hó 172 189 110

Állami finanszírozás
részaránya az összes

bevételből (%)
70 70 100



EEsszztteerrhháázzyy  KKáárroollyy  FFőőiisskkoollaa
GGaazzddaassáággii  IIggaazzggaattóóssáágg

9

VI. ÖSSZEFOGLALÁS

A költségvetési támogatás és saját bevételeink biztosították az intézmény működését.
Bevételeinket és kiadásainkat közel 16 %-kal növelni tudtuk az eredeti előirányzathoz képest.
Képzési kínálatunk és a hallgatók létszáma növekedett. Szolgáltatásaink az informatika és a
kollégiumi ellátás terén jelentősen fejlődött. Javultak a Gyakorló Iskola működésének tárgyi
feltételei.
Intézményünk gazdasági folyamatai szabályozottak, de 2006-ban az új Felsőoktatási Törvény
miatt szabályzataink aktualizálása szükséges.

Eger, 2006. 03. 31.

P.H.

                                        Dr. Hauser Zoltán                                                        Vadászi János
             rektor gazdasági főigazgató
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Kiadások     1.sz. melléklet
adatok eFt-ban

Ssz. Megnevezés
2005 évi
eredeti

előirányzat

2005. évi
módosított

2005. évi
tény

1. Rendszeres személyi juttatás 1587255 1224822 1226377
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 174063 293070 292080
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 37555 41687 39501

4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és
hozzájárulások 64282 63303 63242

5. Állományba tartozók különféle juttatásai 2000 2701 1356
6. Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai
7. Állományba nem tartozók juttatásai 130894 347059 280031
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 1996049 1980292 1902587

II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK
ÖSSZESEN 642230 625217 605767

9. Készletbeszerzés 74139 135720 109317
10. Kommunikációs szolgáltatások 30685 25810 258210
11. Szolgáltatási kiadások 351880 493208 493206
12. Vásárolt közszolgáltatások 5665 2745 2745
13. Általános forgalmi adó 97225 137399 137149
14. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 28602 46706 46275
14/a Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 144105 254518 239422
15. Egyéb dologi kiadások 1000 1410 1384
III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 733301 1097516 1055308
16. Különféle költségvetési befizetések 62243 0 0
17. Adók, díjak, befizetések 12422 14111 14111
IV. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 74665 14111 14111
V. PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS 4374 10100 7449
VI. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 459473 442388 409391

18. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 0 150127 131921

19. Intézményi beruházási kiadások és ÁFA-ja 102345 286074 184604
20. Központi beruházás és ÁFA-ja 0 332216 332216
VII. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 102345 618290 516820
21. Lakáskölcsön nyújtás 1200 2000 1450
VIII. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4013637 4940041 4644804

Bevételek

Ssz. Megnevezés
2005 évi
eredeti

előirányzat

2005. évi
módosított 2005. évi

tény

1. Alaptevékenység bevételei 187900 179172 165407
2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 482586 628663 628663
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 29083 32228 32226
4. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 21451 27242 27146
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 721020 867305 853442
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3126417 3247399 3247399
6. Átvett pénzeszközök 164000 616807 569855
II. TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3290417 3864206 3817254
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1000 1000 616
8. Lakáskölcsön törlesztés 1200 2000 2357
9. Pénzmaradvány igénybevétel 0 205530 205530
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4013637 4940041 4879199
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2. sz. melléklet

GYAKORLÓ INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

MEGNEVEZÉS
EKF Gyak. Ált. Isk.

(eFt/év)
OM támogatás 745.977
Saját bevételek 170.281
2004. évi pénzmaradvány 28.911
Bevételek összesen: 945.169
2005. évi kiadások 923.262*
2005. évi pénzmaradvány 21.907

* ebből a tornacsarnok építés 113.464 eFt.
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3.sz. melléklet

eFt

Felújítások 2005.

Sorszám Megnevezés/Jogcím Bevétel
15 %-a

Pénz-
maradvány

OM
támogatás

Átvett
pénz Összesen

1.
2. Gyak.Isk. Barkóczy úti ép.
felújítása 55.312 4.070 25.000 - 84.382

2.
4. Gyak.Isk. tornaterem
felújítás.újjáépítés 2.297 - - 5.000 7.297

3.
HEFOP 4.1.2. Líceum és
Kápolna, Könyvtár 2.176 - - 19.564 21.740

4. Koll. és Sport PPP. Elők. 3.000 - - - 3.000

5. EKF: „D” épület vizesblokk - 9.457 - - 9.457

6. Érsekkerti koll. - 6.045 - - 6.045

Összesen: 62.785 19.572 25.000 24.564 131.921
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4. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Beruházások 2005.

Sorszám Megnevezés/Jogcím Pénzmaradvány Átvett pénz OM támogatás Összesen
1. Vagyonértékű jog - 10.253 1.347 11.600
2. Szellemi termék 355 6.177 - 6.532
3. Épület, építmény 690 28.857 14.364 43.911
4. Számítástech. eszközök 25.048 38.072 1.179 64.299
5. Egyéb gépek, berendezések, bútor 26.183 26.483 1.797 54.463
6. Jármű beszerzés - - 4.017 4.017

Összesen: 52.276 109.842 22.704 184.822

Központi beruházások:
7. Leányka úti koll. tetőtér 10.000 53.292 155.460 218.752
8. Szent-Györgyi A. Ált.Isk. Tornaterem - 77.600 35.864 113.464

Központi Beruházás Összesen: 10.000 130.892 191.324 332.216
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 62.276 240.734 214.028 517.038
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AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA
SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVRŐL

1. Intézményi szerkezeti változások

a) Szolgáltatásokban
2005-ben a főiskola képzési szolgáltatásainak változására készült fel az intézmény. A
kétciklusú képzésre történő áttérés előkészületei megtörténtek, az intézmény 21 alapszakot
sikeresen akkreditált, és a képzés következő tanévben történő indításának feltételeit
megteremtette. Jelentős lépések történtek a könyvtári szolgáltatás, valamint a hallgatói önálló
tanulás feltételei színvonalának javítása érdekében.

b) Vezetésben
A főiskolán az év folyamán megvalósult szervezetfejlesztés következtében a magasabb
vezetők száma egy fő fakultás főigazgatóval bővült. A vezető beosztások száma egy fő
fakultás főigazgató-helyettessel és egy fő intézeti igazgatóval növekedett.

c) Szervezeti egységekben
2005-ben a főiskola a mesterszintű tanárképzés működtetéséhez új szervezeti egységet hozott
létre Pedagógiai – Pszichológiai és Tanárképzési Fakultás néven. A sikeres akkreditációig a
fakultás kari jogosítvánnyal rendelkező önálló oktatási egységként működik.
A természettudományos képzés minőségének javítása érdekében a Természettudományi
Főiskolai Karon új szervezeti egység jött létre Környezettani Intézet néven, melyhez három
tanszék tartozik a Kémia, a Fizika és a Környezettudományi Tanszék.
A Természettudományi Karon működő Biológiai Intézethez csatlakozott a Földrajz Tanszék.
A csatlakozással megszűnt a Biológiai Intézet, a létrejött új egység neve Biológiai és Földrajzi
Intézet.
Az Integrált Természettudományi Szolgáltató és Kutató Központ 2005. július 1-től nem az
intézethez tartozó kutatócsoport, hanem közvetlenül karhoz rendelt egységként működik.
2005. szeptember 1-től a hatékonyabb munka céljából újjászerveztük a gyakorlati képzés
koordinálásában fontos szerepet betöltő szakmai szervezetet a Tanárképzési és Továbbképzési
Kollégiumot.

A 2005/06-os tanév kezdetétől szervezeti átalakulást hajtottunk végre a gyakorlóiskolákban (a
két gyakorlóiskola egyesítése, egy irányítás alá vonása)

2. Hallgatói változások

a) A 2005/06-os tanév őszi félévére 9778 hallgató iratkozott be az Eszterházy Károly
Főiskolára, ebből főiskolai és egyetemi alapképzésre valamint kiegészítő alapképzésre 8143.
Főiskolai szintű képzésekre, nappali tagozatra 2771 fő, esti tagozatra 317 fő, levelező
tagozatra 4139 fő, távoktatásra 175 fő. Egyetemi szintű képzésre, nappali tagozatra 404 fő,
levelező tagozatra 337 fő.
Felsőfokú szakképzést hallgatói jogviszonyban 842 fő folytat, melyből 496 hallgató nappali
tagozatos, 346-an pedig levelező tagozaton folytatják tanulmányaikat.
Szakirányú továbbképzésben, valamint pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú
továbbképzési szakon, levelező tagozaton 793 hallgató tanul.
A 9778 hallgatóból 5241 államilag finanszírozott, a többiek költségtérítést fizetnek.
2005-ben 10 akkreditált felnőttképzési programon 185 fő teljesítette az előírt
követelményeket és tett sikeres vizsgát.
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Ez évhez kötődik, hogy intézményünk további 7 új program-akkreditációt nyújtott be olyan
céllal, hogy a társadalom minden tagja számára biztosított legyen a gazdasági, kulturális és
technológiai fejlődés kihívásainak való megfelelés, valamint, hogy eredményesen tudjanak
bekapcsolódni a munka világába.

b) Köztársasági ösztöndíjak
A 2005/06-os tanévben kiemelkedő tanulmányi, közösségi, közéleti és egyéb tevékenység
alapján 27 hallgató részesül havi 30.250 Ft-os Köztársasági ösztöndíjban.

c) Egyéb ösztöndíjak
Tanulmányi ösztöndíjban a 2005/06-os tanév tavaszi félévében 1948 nappali tagozatos,
államilag finanszírozott hallgató részesül. Az ösztöndíj havi összege intézményünkben
meghaladja a 18 millió Ft-ot.
Az Esélyt a tanulásra pályázaton 37 hallgató nyert ösztöndíjat, a számukra utalható összeg
havonta 8550 Ft/fő.
Bursa Hungarica ösztöndíjat 857 hallgató kap főiskolánkon, az ösztöndíj intézményi része
több, mint 3 millió Ft havonta.
A Lyceum Pro Scientiis Alapítvány 2005-ben is 10 hónapos időtartamra kiváló tanulmányi
eredményt elérő, hátrányos helyzetű 10 fő főiskolai hallgató számára havi 20.000 forint
összegű ösztöndíjat adományozott.

d) Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok
Főiskolánk 4 kollégiumban 911 férőhellyel rendelkezik, ebből 41 hely a szakkollégiumé. A
kollégiumi térítési díj:
 - I-II. kategóriába tartozó kollégiumi férőhely esetében 6.000 Ft/fő/hó
- III-IV. kategóriába tartozó kollégiumi férőhely esetében 8.000 Ft/fő/hó

Lakhatási támogatásra 1828 hallgató jogosult, a 2005/06-os tanév tavaszi félévében számukra
ezen a jogcímen 4,3 millió Ft-ot osztott szét az FHÖK.
Rendszeres szociális támogatásban 995 hallgató részesül, havi 5,7 millió Ft értékben.

e) Jegyzettámogatás
Jegyzettámogatásra a nappali tagozatos, államilag finanszírozott hallgatók jogosultak,
létszámuk a 2005/06-os tanévben 3145 fő. A főiskola hallgatóinak adható támogatásokról
szóló szabályzat szerint a hallgatók közvetlen támogatására 4900 Ft fordítható egy naptári
évben. A fennmaradó összeg a jegyzet- és tankönyvellátás közvetett támogatására szolgál,
amely a Líceum Kiadó hatáskörében működési és fejlesztési kiadások finanszírozására
fordítható.

f) Sport, kultúra támogatás

A főiskola 2x500.000 forinttal támogatta a sportklubot, ahol – állami feladatként! – egy
tantárgy, a Sportszakmai gyakorlat oktatása zajlik. Az OM sportnormatívájából 1,7 millió
forintot kapott a sportklub, ami a hallgatók sportfoglalkozásainak, versenyeinek,
mérkőzéseinek lebonyolítására használt az egyesület.

A hallgatói igények, szakmai kezdeményezések széles területet ölelnek át. Két alkalommal
irodalmi pályázatot írtunk ki a Miskolci Egyetemmel közösen, melynek anyagából önálló
kötetet adtunk ki. A pályázati támogatás és közös költségviselés miatt intézményünket 150-
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200 ezer Ft terheli. Karonként 2 fővel részt vettünk a győri Egyetemi-, Főiskolai Országos
versmondó döntőn, költsége; 100-120.000,- Ft.
A Kepes György Nemzetközi Művésztelep 5 nemzet részvételével már 4 éve működik
Főiskolánkon egyetemi kapcsolatainkra építve. Programunkat 1 millió Ft-al a Visegrad Fund,
Heves megye és Eger város önkormányzatai 400.000,- Ft-tal támogatta, intézményünk
különböző szakterületekről 1,2 millió Ft-ot biztosított a működésre.
A főiskola EGRES Néptánc Együttesének rendszeres, igényes szakmai munkája támogatására
mintegy 1 millió Ft-ot biztosítottunk (koreográfia, fellépő ruhák, utazások).
A Miskolci Egyetemmel több területre kiterjedő Együttműködési megállapodás alapján
működünk együtt, a hallgatói kezdeményezésekre 200.000,- Ft-ot biztosított intézményünk.
Állandó, saját színházbérletet szerveztünk hallgatóink részére, melynek költségét átlag 50%-
ban támogatjuk, félévente mintegy 500.000,- Ft összegben. A Filharmóniánál 100 db éves
bérlettel rendelkeztek hallgatóink, a színházhoz hasonló támogatással.
A hallgatói önkormányzat kulturális és szórakoztató rendezvényeit az intézmény a hallgatói
normatívából és saját bevételeiből is támogatta.

g) Tudományos diákköri tevékenység
2005-ben az Eszterházy Károly Főiskolán 22 tudományos diákkörben tevékenykedtek a
hallgatók. Az év legfontosabb feladata a XXVII. Országos Tudományos Diákköri
Konferenciára való felkészülés, illetve a konferencián való eredményes szereplés volt. Az
előzsűrizés keretében lebonyolított intézményi háziversenyeken 197 dolgozattal 203 fő vett
részt, akik közül az OTDK-ra 84 hallgató jutott tovább 82 dolgozattal. A 84 hallgató közül
nyolc különböző szekcióban 16 diák 15 dolgozattal ért el kimagasló eredményt. Két diák első
helyezett, négy fő második helyezett, hét fő pedig harmadik helyezett lett. Négy diák kapott
különdíjat. Az Eszterházy Károly Napok keretében a kimagasló eredményt elért diákokat és
konzulens tanáraikat külön díjazásban is részesítettük. A nyertes dolgozatokat publikációra
készítettük elő egy immár hagyományos TDK kötet számára. A további eredményes diákköri
munka érdekében pályáztunk, és 1.160 e Ft-ot nyertünk az OM által – a tudományos diákköri
kutatási és művészeti tevékenység támogatására – kiírt pályázaton. 2005 őszén megkezdtük a
felkészülést a XXVIII. OTDK-ra.

3. Hallgatói mobilitás Eu-mobilitás (Bologna)

A 2005-2006 tanév során intézményünk tovább folytatta eredményes munkáját az Európai
Uniós mobilitási programok által nyújtott lehetőségek megvalósítása terén Az eddigi
gyakorlathoz hasonlóan intézményünk elsősorban az ERASMUS programban volt érdekelt. A
programban résztvevő kimenő, illetve bejövő hallgatók létszáma örvendetes évről évre való
növekedést mutat. Főbb partnereink közé sorolhatóak: Ausztria, Németország, Hollandia,
Belgium, Litvánia, és Franciaország. Kiutazó hallgatóink főbb célállomásai Hollandia,
Belgium, Franciaország, Ausztria, és Németország voltak  A beutazó hallgatók belga, francia,
holland litván és portugál társintézményekben tanulnak.

Kiemelendő, hogy belga társintézményünkből négy hallgató teljesítette tanítási gyakorlatát
ének-zene területen. Francia társintézményünkből a 2004/2005-ös tanév második félében 5
hallgatót, a 2005/2006 tanév első félévében pedig négy hallgatót fogadtunk a
Gazdaságtudományi Intézet tanszékein, és ugyancsak ezen a területen és a fenti időbeli
ütemezésben tanult hét, illetve négy litván hallgató. Továbbá, jelenleg egy éves részképzésen
tartózkodik egy portugál hallgató, aki tanulmányai első felét a 2005/2006 tanév első félévében
végezte el.
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Ugyancsak az ERASMUS programon belül a 2005-ben a 2004/2005 tanév második félévében
kilenc hallgatónk vett részt részképzésen: 1 hallgató Belgiumban, 2 hallgató Hollandiában, 3
hallgató Ausztriában, 1 hallgató Németországban és 2 Franciaországban. A 2005/2006 tanév
első félévében 5 hallgatónk vett részt részképzésen 3 Ausztriában, 1 Belgiumban és 1
Németországban. Ez összességében 14 kiutazó hallgatót jelent. Intézményünk ugyancsak
érdekelt, a LEONARDO szakképzési mobilitási programban, amelynek keretében hat
hallgatónk Finnországban, négy hallgatónk, pedig Romániában vett részt szakmai
gyakorlaton.

Összességében elmondható, hogy intézményünk a mobilitási tervben foglalt célokat
teljesítette, és az elért mobilitási teljesítmény arányaiban megfelel a magyar felsőoktatási
intézmények egésze átlagteljesítményének.

4. Képzési szerkezet változása

A 2005/06-os tanévben a Bologna-folyamatnak megfelelő első BSc szakunkat indítottuk el a
Természettudományi Főiskolai Karon, ahol programtervező informatikus szakképzettséget
lehet szerezni nappali és levelező tagozaton.

A bologna folyamatból adódó a tanári mester szakok indításának előkészítése érdekében
2005-ben a szervezeti változásokon túlmenően a tanárképzésben érintett tanszékekre újabb
minősített oktatók kerültek. Ugyanakkor elindult egy szorosabb együttműködés – a szakmai
felügyeletet ellátó – szaktanszékekkel . A szakvezető tanárok szakmódszertani szemináriumi
órákat tartanak az adott szak hallgatóinak és ösztönözzük a szakvezető tanárokat a doktori
képzésbe történő bekapcsolódásba.

5. Gyakorlóintézmények változásai

Az EKF gyakorlóiskolájában általános iskolai, gimnáziumi (ének-zene, rajz-vizuális tagozat)
szakképzés (képzőművészet) folyik. A fentiből következően mind a főiskolai szintű
tanárképzés, mind az egyetemi szintű tanárképzésben résztvevő hallgatók számára a
gyakorlóiskola a gyakorlati képzés lehetőségét biztosítja. A napközis, osztályfőnöki
pedagógiai-pszichológiai gyakorlatot maradéktalanul a gyakorlóiskolában végzik hallgatóink.
A nevelési- oktatási, tanítási gyakorlat és záró tanítás többségében a gyakorlóiskolában
történik, de a nagy létszámú tanárszakok esetében (biológia, földrajz, történelem,
számítástechnika) külső gyakorlati képzési helyet is igénybe veszünk. (Ezekkel az iskolákkal,
illetve tanárokkal megállapodási szerződés alapján történik az együttműködés.)
A gyakorlóiskolában a szakvezető tanárok száma 54 (ez azonban az egyes tanárszakok
számától függően akár félévenként is változhat).
A záró tanításokon mind a gyakorlóiskolában, mind a külső (városi gyakorlóhelyen a
szaktanszékek oktatói részt vesznek).
A külső egyéni tanítási gyakorlat és nevelési tevékenység a hallgató szabad választása alapján
történő iskolában folyik.

6. Oktatói változások

A Főiskolán a főállásban foglalkoztatott oktatók száma 245 (+ 10 fő gyakornok) volt. 2005-
ben 7 fő szerzett tudományos minősítést. Oktatóink közül 2005-ben 1 fő habilitált.
Az év folyamán 23 fő oktató magasabb beosztásba került: 12 fő adjunktusi, 1 fő mestertanári,
3 fő főiskolai docensi és 7 fő főiskolai tanári címet kapott. További jogviszonyban 36 főt
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foglalkoztatott a Főiskola. Ebből 16 fő egyetemi tanár, 1 fő főiskolai tanár, 9 fő egyetemi
docens, 5 fő főiskolai docens, 2 fő főiskolai adjunktus, 3 fő főiskolai tanársegéd. A külső
foglalkoztatottak száma 151 fő volt (óraadók).
Főiskolánkon 3 fő külföldi oktató dolgozott, 3 oktatónk külföldi felsőoktatási intézményben is
oktató, 1 fő meghívott oktatóként dolgozik külföldi felsőoktatási intézményben.
Az elmúlt év folyamán 9 fő oktató távozott és 5 fő új oktató lépett munkába.

7. K+F tevékenység

Az Eszterházy Károly Főiskolán az intézmény jövője szempontjából kiemelten fontosnak
tartjuk a tudományos kutatás-fejlesztési tevékenységet. Ennek érdekében 2005-ben is
különösen fontos volt az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A magasan
kvalifikált oktatóink (kutatóink) száma – a főiskolai szektorban - kiemelkedő, mivel 2005.
decemberi adatok szerint, főiskolánkon tudományos minősítéssel (vagy azzal egyenértékű
művészeti díjjal) első helyen alkalmazott (főállású) oktatóink száma az eddigi legmagasabb,
113 fő. Ez több mint 40%-os minősítettséget jelent a főállású oktatóink között. Az
eredményes tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységhez szükséges anyagi forrásokat
pedig 2005-ben is részben az OM biztosította keretből (pl. konkrét K+F feladatokra,
doktoranduszok segítésére, OTKA-ra és egyéb ösztöndíjakra, OTDK-ra), K+F feladatra (pl.
Kut. és Techn. Innovációs Alaptól, más intézmény pályázataiból és ösztöndíjaiból) átvett
pénzeszközökből, a külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból, részben
az eredményes pályázati tevékenységünkkel elnyert pályázati támogatásokból, továbbá a
bevételes tevékenységünkből biztosítottuk.

Bekapcsolódtunk a nemzeti kutatási és fejlesztési programokba, a régió igényeinek
megfelelően részt veszünk azokban az alkalmazott (pl. boranalitikai, élelmiszeranalitikai,
talajvizsgálati) kutatásokban, melyek regionális igényeket és a térség piaci szereplői által
megfogalmazott feladatokat hivatottak megoldani. A 2005-ös évben sikeres pályázataink
közül- az elnyert támogatás mértéke szerint - kiemelendőek az alábbi című pályázatok:
– Pázmány Péter Program, Regionális Egyetemi Tudásközpont, amelyben

élelmiszeranalitikai és méréstechnikai, műszer- és technológiafejlesztési, továbbá
marketing és termékhasznosítási alapprogramok találhatók.

– Jean Monnet „Chair”, Európai Uniós tanulmányok az észak-magyarországi régió humán
erőforrásainak szolgálatában.

– Infokommunikációs alapműveltség és módszertani kompetenciák tanár szakos
felsőoktatási hallgatók számára.

– Megemlítendő, hogy nagyon sikeres volt a 2005-ben befejeződött „Egri bikavér, mint
hungaricum versenyképességének növelése és védetté tétele” című, konzorciumban
megvalósított kutatásunk.

A főiskolánkon folyó kutatások alapvetően két nagy részre oszthatók. Az egyik a
szaktudományi alapkutatások, a másik − részben az előző eredményeket is felhasználó −
alkalmazott kutatások. Az alapkutatások területén több nemzetközileg is elismert tudományos
műhely, kutatócsoport működik. Ilyenek például a biológiai és földrajztudományi, a
matematikai és informatikai, a történelemtudományi, a nyelv és irodalomtudományi, továbbá
a filozófiai műhelyek. Alkalmazott kutatásokban elsősorban oktatás-módszertani, alkalmazott
pszichológiai és pedagógiai, továbbá gazdasági, gazdaságföldrajzi, táj és környezetvédelmi,
élelmiszeranalitikai és élelmiszerbiztonsági kutatások folynak.
Az alapkutatást folytató kollégák kutatási eredményei – a kutatás természeténél fogva – csak
hosszabb idő elteltével hasznosulnak. Ugyanakkor nagyon sok olyan kutatási eredmény
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született, amelyeket már sikerült beilleszteni a tananyagokba. Ezek kézzel fogható eredménye
a számos megjelent tankönyv, főiskolai jegyzet, különböző új képzési, továbbképzési
program, multimédia. A természettudományos kutatási eredmények gyakorlati
hasznosulásáról külön is érdemes szólni. Itt közvetlen módon hasznosul a régió igényének
megfelelően végzett kutatás, pl. a bor- és élelmiszeranalitika, a környezettudomány, a talajtan,
a napenergia hasznosítása, a hidrobiológia, a növényélettan és a településföldrajz területen

8. Változások az intézményi szolgáltatásban

Könyvtár
A szolgáltatás minőségének javítása érdekében 2005 decemberétől az Aleph 500 16-os
verziójával dolgozunk, 2005. szeptembertől bevezettük a diákigazolvánnyal történő könyvtári
kölcsönzést.
Új szolgáltatásaink a 2005. évben: könyvtár- és könyvismertető havonta a Líceum TV-ben,
régi könyvek virtuális adatbázisa, szakdolgozattár - hozzáférés lokális számítógépen,
könyvtárhasználati útmutató interneten, könyvtárhasználati segédanyag nyomtatható
formátumban az interneten: Könyvtári Hol-Mi címen, multimédiás könyvtárismertető az
interneten a Bibliotheca Eszterházyana kutató könyvtári szakrészlegről.

Informatika

A már 5 éve működő WEBCT távoktatási rendszerünket és a Humán Erőforrásaink kezelését
SAP alapokra helyeztük.
Az év elejétől kezdve 90 dolgozónk részére biztosítottunk szélessávú 1 éves Internet elérést a
melegétkeztetés alternatívájaként.
A HEFOP 4.1.2 pályázat keretében elindítottuk a Líceum épületében a „Felsőoktatási
intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása” projektet. A projekt tartalma Regionális
Forrásközpont kialakítása, a számítógép-hálózati infrastruktúra korszerűsítése. A munkálatok
befejezése 2006. II. felében várható.

Sport
A hallgatók térítésmentesen vehettek részt heti két alkalommal aerobic foglalkozáson. Az
intézményi házibajnokságokon (úszás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, kispályás labdarúgás)
is ingyenes a részvétel, csakúgy, mint a szemeszterenkénti meghirdetett három túrán. Jelképes
összegért használhatták a hallgatók és a dolgozók a szaunával és konditermekkel felszerelt
Fitneszcentrumot, illetve a 4 teniszpályát.

Kulturális szolgáltatások
Az elmúlt évihez képest intenzitásában változott a helyzet és a művészi színvonalában,
felszereltségében fejlődő Egres Néptánc Együttes mellett gyarapodtunk egy művészeti
közösséggel, a Színházi Műhellyel. Előrelépés, hogy a lengyel Slupsk város Egyetemével
létrejöhetett a művészeti csoportjaink cseréje. Néptánc Együttesünk sikerrel vendégszerepelt 4
előadással Slupskban, s a Pomeránia Egyetem Big-Bandja volt főiskolánk vendége 3
koncertre.
A Kepes György Nemzetközi Művésztelep kiállításának szlovákiai és lengyelországi
vándoroltatása is gazdagította főiskolánk kulturális életét.
Az intézmény hallgatói számára a hallgatói önkormányzat számos kulturális és szórakoztató
programot szervezett. A támogatott színház- és hangversenybérletek révén a hallgatók
jelentős hányada vált színház- és hangversenylátogatóvá.
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Tanácsadás
A főiskola hallgatói részére a tanácsadó szolgáltatást a Diáktanácsadó Iroda végzi szaktanszék
felügyeletével. 2005-ben az Iroda információs tanácsadást, életvezetési tanácsadást végzett,
valamint közösségfejlesztő programot szervezett a hallgatóknak.

9. Megvalósuló beruházások, felújítások

Költségvetési támogatásból és átvett pénzeszközökből valósult meg 2005. évben a Leányka
úti kollégium bővítése tetőtér-beépítéssel, valamint a gyakorlóiskola új tornaterme.
Ugyancsak átvett pénzből (pályázatok is) és intézményi forrásból bővült több mint 60 millió
Ft értékben a számítástechnikai eszközök állománya, mintegy 50 millió Ft értékben pedig
további gép, műszer és berendezés beszerzése történt.
Az elmúlt évben két „PPP Konstrukcióban” megvalósuló fejlesztés előkészítése és
szerződéskötése történt meg. A „kollégium felújítás program” keretében a Leányka úti
kollégium régi, leromlott állapotú szintjein korszerű apartman jellegű elhelyezést alakíttatunk
ki. Az átalakítás 2006. januárjában elkezdődött. A beruházás révén megvalósuló
szolgáltatásnyújtás két ütemben történik. 2006. május 15-én a teljes kollégium a beruházó
üzemeltetésébe kerül, és befejeződik a 3 épületből álló épületegyüttes első blokkjának
rekonstrukciója. A teljes körű szolgáltatásnyújtás 2006. szeptember15-vel kezdődik. A
fejlesztés révén 400 korszerű kollégiumi férőhely jön létre.

A másik fejlesztésünk szintén a Leányka úti Campus-on történik. A „sportszakmai képzések
infrastrukturális fejlesztése” során új sportlétesítmények és ehhez kapcsolódó szálláshelyek
jönnek létre. Megépítésre kerül 144 férőhelyes szállás, teniszcsarnok, két fallabda-pálya és
fittnesz- centrum, felújítjuk a 3 salakos teniszpályát, és műanyag borítást kap az atlétikai
futópálya. A kivitelezési munkálatok 2006 áprilisában kezdődnek.
A 2005. évben az intézményben megvalósított felújítások értéke 132 millió Ft volt, melynek
közel fele intézményi bevétel volt. A másik felének a fedezete pénzmaradványból, OM
támogatásból, illetve átvett pénzeszközből állt össze.
A legjelentősebb a gyakorlóiskola Barkóczy utcai épületének bővítéssel egybekötött
felújítása, valamint a Líceum épületében lévő volt kápolna és könyvtár felújítási munkáinak, a
Líceum belső energiahálózata cseréjének az előkészítése, megkezdése volt.

Eger, 2006. április 24.

Dr. Hauser Zoltán Vadászi János
rektor gazdasági főigazgató


