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A Szegedi Tudományegyetem
alapító okirata
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16.§-ának (1)
bekezdése és a 115.§-ának (2) b/ pontja, továbbá a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. §-ának (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a 3. §-ának (2) bekezdésében és a
4. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.
30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ára
a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény)
központi költségvetési szerv alapító okiratának – az államháztartásért felelős miniszterrel
egyetértésben – egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

I.
Általános rendelkezések
1. A költségvetési szerv:
1.1. Neve: Szegedi Tudományegyetem.
1.2. Rövidített megnevezése: SZTE.
1.3. Angol nyelvű megnevezése: University of Szeged.
2. Székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
3. A költségvetési szerv besorolása: közszolgáltató költségvetési szerv – közintézet.
4. A létrehozásáról rendelkező jogszabály: a felsőoktatási intézményhálózat
átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt módosító 1999. évi
LII. törvény.
5. Működési köre: az Ftv-ben foglaltak szerint a Magyar Köztársaság területe (és e
területen kívül).
6. Felügyeleti szerv neve, székhelye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, 1055 Budapest,
Szalay u. 10-14.
Az alapító jogok gyakorlója: az Ftv-ben foglaltak szerint a Magyar Köztársaság
Országgyűlése.
7. Az intézmény működési helye:
7.1. Az intézmény telephelyei:
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.
7.2. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
- 1191 Budapest, József Attila u. 74.
- 6100 Kecskemét, Nyíri u. 83.
- 6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.
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- 5000 Szolnok, Abonyi u. 36.
7.3. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény:
- neve: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája,
Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája
címe: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8.
- neve: Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
címe: 6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 3-5.
- neve: Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
címe: 6722 Szeged, Szentháromság u. 2.
-

neve: Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti
Szakközépiskola
címe: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.

7.4. Az intézmény részjogkörű költségvetési egysége:
- Szegedi Tudományegyetem Dél-alföldi Agrártudományi Centrum
címe: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.,
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
címe: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
8. Közvetlen jogelőd:
A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január
1-jei hatállyal létrehozott intézmény jogelődei:
– a József Attila Tudományegyetem, Szeged, amelynek jogelődje a kolozsvári és
pozsonyi m. kir. Tudományegyetem ideiglenes áthelyezéséről szóló 1921. évi XXV.
törvénycikkel
Szegeden
ideiglenesen
elhelyezett
kolozsvári
Ferenc
József
Tudományegyetem, az Országos Nép- és Családvédelmi Alapról szóló 1940. évi XXIII.
törvénycikkel felállított Magyar királyi Horthy Miklós Tudományegyetem; az egyetem József
Attila nevét 1963-ban vette fel; a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, szegedi
Élelmiszeripari Főiskolai Kara és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi
Konzervatóriuma 1998-tól került az egyetem szervezetébe;
– a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged, amelynek jogelődje a
kolozsvári és pozsonyi m. kir. Tudományegyetem ideiglenes áthelyezéséről szóló 1921. évi
XXV. törvénycikkel Szegeden ideiglenesen elhelyezett kolozsvári Ferenc József
Tudományegyetem, az orvostudományi egyetemek szervezetének és működésének
átmeneti szabályozása tárgyáról szóló 27/1951. (I. 28.) MT számú rendelettel önállóvá vált
orvostudományi egyetem, amely Szent-Györgyi Albert nevét 1987-től vette fel; 1989. július lével főiskolai kart alapított;
– a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, amelynek jogelődje az 1873-ban
budapesti Polgár Iskolai Tanítóképző Intézet és Polgár Iskolai Tanárképző Intézet
egyesítésével létrehozott és 1928-ban Szegedre helyezett Állam Polgári Iskolai Tanárképző
Főiskola, majd az 1947-ben létesített Szegedi Pedagógiai Főiskola, amely 1973-ban veszi
fel Juhász Gyula nevét;
– a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar,
Hódmezővásárhely, amelynek jogelődje az 1896-ban alapított Állami Mezőgazdasági
Középiskola, az 1961-ben létrehozott
Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum,
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Hódmezővásárhely, a szegedi Élelmiszeripari Főiskolán Állattenyésztési Kar létesítéséről, a
Főiskola kari tagozódásáról és a hódmezővásárhelyi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum
megszüntetéséről szóló 1033/1972. (VII. 31.) Mt.h. számú határozattal létrehozott
Állattenyésztési Kar a szegedi Élelmiszeripari Főiskolán, az egyetemek kari tagozódásáról,
valamint az egyetemi továbbképző intézetekről szóló 37/1986. (VIII. 31.) MT sz. rendelettel
létrejött Állattenyésztési majd Mezőgazdasági Főiskolai Kar a debreceni Agrártudományi
Egyetemen.
9. Jogszabályban meghatározott közfeladat: A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény szerint a felsőoktatási intézmény a felsőoktatás feladatainak ellátására jött
létre.
II.
Az intézmény alap-, kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége
1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
1.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
 Az 1.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést
mesterképzést, egységes, osztatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést
folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.
 Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási
engedélye alapján kifutó rendszerben egyetemi és főiskolai szintű képzést folytat.
 Az 1.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsőfokú szakképzést
folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki.
 Az Ftv. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben és a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő
szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok
megvalósításában.
 Az intézmény szabályzatának mellékletében felsorolt területeken, az erre
vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint részt vesz a szakorvos–, a
szakfogorvos–, a szakgyógyszerész–, klinikai szakpszichológus, népegészségügyi
szakember képzésében, beleértve a más felsőfokú végzettséggel rendelkezők
egészségügyi szak– és továbbképzését is.
 A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-,
alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést,
technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez,
illetve zeneművészeti tevékenységet folytat.
 Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát
el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló közoktatási intézmény
fenntartója.
 A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.
 Egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgáltatót létesít és tart fenn klinikai
központként.
 Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz egészségügyi és agrárgazdaság körébe
tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései
szerint.
 A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével
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és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek a testkultúrális és
sport ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi
létre.
Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi
kapcsolatait fejleszti és ápolja.
Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgató részére saját szervezetében tankönyvés jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést,
kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek
a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását
szolgálják.
Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
Az alkalmazásban lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat
végez, a vonatkozó jogszabályok szerint.
Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével
kapcsolatban saját szervezetében lát el feladatokat.
Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot
ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki
szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket
működtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető anyagi
feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereiből származó
támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az államháztartáson kívüli forrásból
származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.
1.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve
folytathat
képzési terület:
- agrár,
- bölcsészettudomány,
- gazdaságtudományok,
- informatika,
- jogi és igazgatási,
- műszaki,
- művészet,
- művészetközvetítés,
- orvos- és egészségtudomány,
- pedagógusképzés,
- sporttudomány,
- társadalomtudomány,
- természettudomány;
alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok,
informatika, jogi és igazgatási, műszaki, művészet, művészetközvetítés, orvos- és
egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány,
természettudomány;
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székhelyen kívül:
- jogi és igazgatási (6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.),
- orvos- és egészségtudomány (6001 Kecskemét, Nyíri u. 83.),
- társadalomtudomány (1191 Budapest, József Attila u. 74.).
mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok,
informatika, jogi és igazgatási, műszaki, művész, orvos- és egészségtudomány,
pedagógusképzés, társadalomtudomány, természettudomány.
1.1.2. Felsőfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést
folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:
- egészségügy,
- egyéb szolgáltatások,
- elektrotechnika-elektronika,
- élelmiszeripar,
- gépészet,
- informatika,
- kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
- közgazdaság,
- mezőgazdaság,
- művészet, közművelődés, kommunikáció,
- oktatás,
- szociális szogláltatások,
- ügyvitel,
- vegyipar,
- vendéglátás, idegenforgalom;
székhelyen, telephelyen kívül:
- egészségügy (5000 Szolnok, Abonyi u 36., 6001 Kecskemét, Nyíri u. 83.),
- ügyvitel (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 5.).
1.1.3. Tudományterület, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
- bölcsészettudományok,
- orvostudományok,
- társadalomtudományok,
- természettudományok.
2. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége:
Ilyen tevékenységek elsősorban:
 a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül
nem kapcsolódik a képzési és kimeneti követelményekben, a szakmai és
vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban
foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;
 felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása;
 továbbképzés;
 felnőttképzési tevékenység;
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 az
Országos
Képzési
Jegyzékben
szereplő,
szakképesítést
nyújtó
iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– kivételes zenei tehetségű fiatalok számára előkészítő tagozat működtetése,
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, kultúraművelés és fejlesztés,
művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység;
 az egészségbiztosítás által nem finanszírozott gyógyító, egészségügyi,
népegészségügyi szolgáltatás;
 az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói
tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása,
munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló
helyiségek és kollégiumi szálláshelyek bérbeadása, humán-egészségügyi ellátás,
számítástechnikai
tevékenység,
hulladékgyűjtés,
kezelés,
családorvosi,
foglakozás-egészségügyi ellátás, hangszerek bérbeadása);
 szabadidős és amatőr sportszolgáltatás, iskolai sportrendezvények szervezése;
 nyelvvizsgáztatási tevékenység.
3. A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége:
A költségvetési szerv nem folytat kisegítő tevékenységet.
4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
A költségvetési szerv nem folytat vállalkozási tevékenységet.
5. Az alaptevékenység, kiegészítő
szakfeladatrend szerinti megjelölése:
5.1. A tevékenységek 2009.
szakfeladatrendi besorolása:

és

kisegítő

december

31-éig

tevékenység
érvényes

államháztartási
államháztartási

22111-5 Könyv- és zeneműkiadás
55133-7 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása
55141-4 Üdültetés
55142-5 Egyéb szálláshely szolgáltatás
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
73101-4 Természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
73102-5 Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
73103-6 Agrártudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
73201-1 Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
80111-5 Óvodai nevelés
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
80131-3 Alapfokú művészet-oktatás
80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
80311-9 Egyetemi oktatás
80321-8 Főiskolai oktatás
80331-7 Egyetemi, főiskolai továbbképzés
80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
7
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80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
85112-1 Aktív fekvőbeteg ellátás
85113-2 Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbetegellátás
85114-3 Krónikus fekvőbeteg ellátás
85122-0 Művese kezelés
85124-2 Járóbetegek gondozóintézeti ellátása
85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
85127-5 Járóbetegek szakorvosi ellátása
85128-6 Fogorvosi ellátás
85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
92601-8 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
5.2. Az alaptevékenység és kiegészítő tevékenység 2010. január 1-jétől érvényes
államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
Szakfeladat
száma

011100
011300
011900
012500
012600
012900
013000
014100
014200
014500
014600
014700
014900
016100
016200
016300
016400
017000
021000
024000
552001
562912
562913
562914
562915
562916
562917
562919

Alaptevé- Kiegészítő
kenység tevékenység

Szakfeladatok megnevezése

Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes
növény, olajos mag termesztése
Zöldségféle, dinnye, gyökér-,
gumósnövény termesztése
Egyéb, nem évelő növény termesztése
Egyéb gyümölcs, héjastermésű
termesztése
Olajtartalmú gyümölcs termesztése
Egyéb évelő növény termesztése
Növényi szaporítóanyag termesztése
Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
Egyéb szarvasmarha tenyésztése
Juh, kecske tenyésztése
Sertéstenyésztés
Baromfitenyésztés
Egyéb állat tenyésztése
Növénytermesztési szolgáltatás
Állattenyésztési szolgáltatás
Betakarítást követő szolgáltatás
Vetési célú magfeldolgozás
Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és
vadászati szolgáltatás
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási
tevékenység
Erdészeti szolgáltatás
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Sportolók edzőtábori étkeztetése
Üdülői, tábori étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb étkeztetés

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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562920
581100
581200
581400
581900
620100
620200
620300
620900
721111
721112
721113
721121
721122
721123
721131
721132
721133
721911
721912
721913
721921
721922
721923
721931
721932
721933
721941
721942
721943
721951
721952
721953
721961
721962
721963
721971
721972
721973
721981
721982
721983
722011
722012
722013
722014

Egyéb vendéglátás
Könyvkiadás
Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Számítógépes programozás
Információ-technológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás
Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott
kutatás
Egészségügyi biotechnológiai kísérleti
fejlesztés
Környezeti, ipari biotechnológiai
alapkutatás
Környezeti, ipari biotechnológiai
alkalmazott kutatás
Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti
fejlesztés
Mezőgazdasági biotechnológiai
alapkutatás
Mezőgazdasági biotechnológiai
alkalmazott kutatás
Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti
fejlesztés
Matematikai alapkutatás
Matematikai alkalmazott kutatás
Matematikai kísérleti fejlesztés
Orvostudományi alapkutatás
Orvostudományi alkalmazott kutatás
Orvostudományi kísérleti fejlesztés
Agrártudományi alapkutatás
Agrártudományi alkalmazott kutatás
Agrártudományi kísérleti fejlesztés
Biológiai alapkutatás
Biológiai alkalmazott kutatás
Biológiai kísérleti fejlesztés
Kémiai alapkutatás
Kémiai alkalmazott kutatás
Kémiai kísérleti fejlesztés
Földtudományi alapkutatás
Földtudományi alkalmazott kutatás
Földtudományi kísérleti fejlesztés
Műszaki tudományi alapkutatás
Műszaki tudományi alkalmazott kutatás
Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés
Fizikai alapkutatás
Fizikai alkalmazott kutatás
Fizikai kísérleti fejlesztés
Gazdaságtudományi alapkutatás
Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés
Jog- és államtudományi alapkutatás
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722015
722016
722017
722018
722019
722021
722022
722023
722024
722025
722026
722031
722032
722033
749010
749020
749040
749050
813000
851000
851011
851012
851013
852000
852011
852012
852021
852022
852031
852032
853000
853111

Jog- és államtudományi alkalmazott
kutatás
Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés
Szociológiai alapkutatás
Szociológiai alkalmazott kutatás
Szociológiai kísérleti fejlesztés
Filozófia- és történettudományi
alapkutatás
Filozófia- és történettudományi alkalmazott
kutatás
Filozófia- és történettudományi kísérleti
fejlesztés
Pszichológia- és viselkedéstudományi
alapkutatás
Pszichológia- és viselkedéstudományi
alkalmazott kutatás
Pszichológia- és viselkedéstudományi
kísérleti fejlesztés
Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás
Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott
kutatás
Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti
fejlesztés
Igazságügyi szakértői tevékenység
Meteorológiai szolgáltatás
K + F tevékenységekhez kapcsolódó
innováció
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység
Zöldterület-kezelés
Óvodai nevelés intézményeinek,
programjainak komplex támogatása
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, ellátása
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai
nevelés, ellátás
Alapfokú oktatás intézményeinek,
programjainak komplex támogatása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai
tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai
tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti
ágban
Alapfokú művészetoktatás képző-és
iparművészeti, táncművészeti, szín-és
bábművészeti ágban
Középfokú oktatás intézményeinek,
programjainak komplex támogatása
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–
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853112

853113
853121
853122
853131
853132

853133

853211

853212

853214
853221
854211
854212
854213
854221
854222
854223
854224
854225
854231
854232
854233
854234
854235
854236
854237
854238
854239
854241
854249
855100
855200

12/13. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13.
évfolyam)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók
nappali rendszerű gimnáziumi oktatása
(9–12/13. évfolyam)
Nappali rendszerű szakközépiskolai
oktatás (9–12/13. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–
12/13. évfolyam)
Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–
10. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű szakiskolai oktatása (9–10.
évfolyam)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók
nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–
10. évfolyam)
Szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű tanulók
szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatása a szakképzési évfolyamokon
Szakképesítés megszerzésére felkészítő
szakmai elméleti felnőttoktatás
Szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
Felsőfokú szakképzés
Szakirányú továbbképzés
Felsőfokú végzettségi szintet nem
biztosító egyéb képzés
Alapképzés
Mesterképzés
Doktori képzés
Kifutó rendszerben főiskolai képzés
Kifutó rendszerben egyetemi képzés
Köztársasági ösztöndíj
Miniszteri ösztöndíjak
Tanulmányi ösztöndíj
Szociális ösztöndíjak
Doktorandusz ösztöndíjak
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások,
ösztöndíjak
Oktatói ösztöndíjak
Tankönyv- és jegyzettámogatás
Felsőoktatás-fejlesztés (minőség-,
tehetséggondozás, kisszak)
Felsőoktatási szakértői testületek
működése
Egyéb felsőoktatás-szervezési feladatok
Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
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855911
855912
855914
855915
855918
855919
855931
855932
855933
855934
855935
855936
855937
856000
856011
856020
856091
856092
856099
860000
861000
861001
861002
861003
861004
861005
862000
862101
862102
862211
862212
862213
862214
862220
862231
862232
862240

Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi
otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános
iskolai tanulószobai nevelése
Sajátos nevelési igényű középiskolai,
szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók
középiskolai, szakiskolai tanulószobai
nevelése
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai
oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Foglalkoztatást elősegítő képzések
Megváltozott munkaképességűek
rehabilitációs képzése
Szakmai továbbképzések
Kötelező felkészítő képzések
M.n.s. egyéb felnőttoktatás
Oktatást kiegészítő tevékenységek
komplex támogatása
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Szakképzési és felnőttképzési
támogatások
Munkaerőpiaci felnőttképzéshez
kapcsolódó szakmai szolgáltatások
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Egészségügy intézményeinek,
programjainak komplex fejlesztési
támogatása
Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési
támogatása
Fekvőbetegek aktív ellátása
Fekvőbetegek krónikus ellátása
Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs
ellátás
Egészségügyi ápolás bentlakással
Bentlakásos hospice ellátás
Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás
komplex fejlesztési támogatása
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
Járóbetegek gyógyító gondozása
Járóbetegek egynapos ellátása (pl.
művesekezelés)
Egynapos sebészeti ellátás (egynapos
beavatkozás)
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás
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862301
862302
862303
869011

869012
869020
869031
869032
869033
869034
869035
869036
869037
869039
869041
869042
869043
869044
869049
869051
869052
869053
869060
869071

869072
889108
889109
900121
900122
900124
900200
900300
900400
910110

Fogorvosi alapellátás
Fogorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi szakellátás
Hatósági eljárás érdekében vagy más,
jogszabályban előírt okból kötelezően
végzett egészségügyi szakértői
tevékenység
Humán gyógyszerkészítmények
engedélyezésének, forgalmazásának
hatósági feladataival összefüggő szakértői
tevékenység
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Paramedikális szolgáltatás,
természetgyógyászat
Mentés
Betegszállítás, valamint orvosi
rendelvényre történő halottszállítás
Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó
szövetbank
Fizikoterápiás szolgáltatás
Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő
egészségügyi szolgáltatás
Család- és nővédelmi egészségügyi
gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Fertőző megbetegedések megelőzése,
járványügyi ellátás
Nem fertőző megbetegedések
megelőzése
Egyéb betegségmegelőzés,
népegészségügyi ellátás
Környezet-egészségügyi feladatok
Település-egészségügyi feladatok
Sugár-egészségügyi feladatok
Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi
felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás
Szabadidős és nem kiemelt sportolók
sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete,
ellenőrzése
Válogatott és kiemelt sportolók
sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete,
ellenőrzése
Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
Gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó egyéb szolgáltatások
Zeneművészeti tevékenység
Táncművészeti tevékenység
Egyéb előadó-művészeti tevékenység
Előadó-művészeti tevékenységet
kiegészítő tevékenység
Alkotóművészeti tevékenység
Kulturális műsorok, rendezvények,
kiállítások szervezése
Nemzeti könyvtári feladatok

13

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

15213-103/2009.

910121
910122
910123
910131
910132
910201
910202
910203
910204
931101
931102
931204
100000
181300
181400
325000
381101

381102
381103
381104
381201
381202
493909
559012

559013
559016
559099
682001
682002
702100
702200
711200

Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése,
védelme
Könyvtári szolgáltatások
Levéltári állomány gyarapítása, kezelése
és védelme
Levéltári szolgáltatás, tudományos,
publikációs és információközvetítő
tevékenység
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Múzeumi tudományos feldolgozó és
publikációs tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési,
közönségkapcsolati tevékenység
Edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Sportlétesítmények működtetése és
fejlesztése
Iskolai, diáksport-tevékenység és
támogatása
Élelmiszergyártás
Nyomdai előkészítő tevékenység
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Orvosi eszköz gyártása
Települési hulladék összetevőinek
válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása, átrakása
Egyéb nem veszélyes hulladék
összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
Települési hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása
Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Egészségügyi és más fertőzésveszélyes
hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése,
szállítása, átrakása
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Kollégiumi szálláshelynyújtás
felsőoktatásban részt vevő hallgatók
számára
Diákotthoni szálláshelynyújtás
felsőoktatásban részt vevő hallgatók
számára
Felsőoktatásban részt vevő hallgatók
lakhatási támogatása
Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
PR kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Mérnöki tevékenység, műszaki
tanácsadás
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712101
712104

712105

712106
712109
712201
712202
712203
712204
712209
731200
743000
773000
823000
829000
890111

890112

890114

890115
890121
890122

890123
890124
890125
890211

890215
890216
910411

Mérőeszközök hitelesítése
Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi
vizsgálatok
Orvostechnikai eszközök, in vitro
diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök
és berendezések megfelelőségének
vizsgálata és tanúsítása
Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állategészségügyi ellenőrző vizsgálatok
Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett
műszaki vizsgálat, elemzés
Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
Nemesfém vizsgálat
Fizikaitulajdonság-vizsgálat
Összetett műszaki, elektronikai rendszer
vizsgálata
Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés
Médiareklám
Fordítás, tolmácsolás
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Konferencia, kereskedelmi bemutató
szervezése
Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
Esélyegyenlőség elősegítését célzó
általános, komplex tevékenységek és
programok
Az egyenlő bánásmód megvalósulását
célzó általános tevékenységek és
programok
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok
és családok életminőségét javító
programok
Speciális tehetséggondozó programok
hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok
részére
Fizikai és információs akadálymentesítést
segítő programok, támogatások
Fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségének előmozdításával
kapcsolatos egyéb tevékenység
Fogyatékossággal élők társadalmi
integrációját segítő programok,
támogatások
Fogyatékosságal élők életminőségének
javítását célzó programok és támogatások
Komplex rehabilitációs programok
fejlesztése, támogatása
A fiatalok társadalmi integrációját segítő
struktúra, szolgáltatások fejlesztése,
működtetése
A gyermekek és fiatalok környezet- és
egészségtudatos gondolkodásának
fejlesztését segítő programok
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések
és programok, valamint támogatásuk
Növény- és állatkertek működtetése, a
belépés és látogatás biztosítása
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910412
910421
910422
910501
910502
949900
960100

Növény- és állatkertek megőrzése és
fenntartása
Védett természeti területek és természeti
értékek bemutatása
Védett természeti területek és természeti
értékek megőrzése és fenntartása
Közművelődési tevékenységek és
támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi
színterek működtetése
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység
Textil, szőrme mosása, tisztítása
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6. Az intézmény szakágazati besorolása
Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 854200 – Felsőfokú oktatás

III.
Az intézmény működése
1. Az intézmény élén magasabb vezetői megbízás alapján a rektor áll, akit – nyilvános
pályázat útján – a Magyar Köztársaság elnöke, az Ftv. vonatkozó rendelkezése szerint bíz
meg, illetve ment fel.
2. A gazdasági főigazgatót az Ftv-ben foglaltak szerint, a rektor javaslatára az oktatási és
kulturális miniszter határozott időre bízza meg, illetve vonja vissza megbízását. Felette az
egyéb munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja.
3. A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: az intézmény alkalmazottai a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
közalkalmazottak.
4. Az intézmény szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti
feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által
előírt rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg. Az
intézmény az Ftv. 21. és 115.§-ában foglaltak szerint küldi meg szervezeti és működési
szabályzatát az oktatási és kulturális miniszternek.
5. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelően):
5.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, tanszék,
intézet, füvészkert, klinika, kutatóintézet, kutatócsoport és tangazdaság működik.
Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, az 1.1.1.
pont szerinti képzési területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását
szervezik. Az intézmény karai:
- Állam- és Jogtudományi Kar,
- Általános Orvostudományi Kar,
- Bölcsészettudományi Kar,
- Gazdaságtudományi Kar,
16
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Gyógyszerésztudományi Kar,
Természettudományi és Informatikai Kar,
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar,
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar,
Mezőgazdasági Kar,
Mérnöki Kar,
Fogorvostudományi Kar,
Zeneművészeti Kar.

Az intézményben agrártudományi centrum és klinikai központ működik.
5.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári, levéltári,
művészeti gyakorló hely, gyógyító-megelőző feladatokat ellátó szolgáltató szervezeti
egységek működnek.
5.3. Az intézmény működtetési feladatainak ellátásához gazdasági, igazgatási, szervezési,
műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket tart
fenn.
6. Az intézmény hallgatói létszáma:
- az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehető maximális hallgatói létszám 40129 fő.

IV.
Az intézmény gazdálkodása
1. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
2. Az intézmény ingatlanállománya:
2.1. A Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok, melyek az intézmény
vagyonkezelésében vannak a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött vagyonkezelési
szerződés alapján. (2. számú melléklet)
A jogelőd intézmények és azok vagyonkezelési szerződéseik száma:
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem /SZOTE/: 370224-1998/0100
József Attila Tudományegyetem /JATE/: 370925-1998/0100
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola /JGYTF/: 370750-1997/0100
Debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdasági Főiskolai Kar: 370365-1997/0100
2.2. Az intézmény tulajdonában lévő ingatlanok jegyzéke: 3. számú melléklet szerint.
2.3. További, az intézmény használatában lévő ingatlanok jegyzéke és a használat
jogcíme: 4. számú melléklet szerint.
2. Az intézményi hozzájárulással vagy közreműködéssel létrehozott, illetve
működtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke
és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggő más dokumentumai a
szervezeti és működési szabályzat mellékletét képezik.

17

15213-103/2009.

V.
Záró rendelkezések
Jelen alapító okirat 2009. július 1. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg 336520/2008. iktatószámú alapító okirat a hatályát veszti.
2. Jelen alapító okirat I. fejezet 3. pontja szerinti besorolás és a tevékenységre
vonatkozó II. fejezet rendelkezései a kincstári nyilvántartásba történő bejegyzés
napján lépnek hatályba.
Budapest, 2009.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
mint az Alapító képviselője
átruházott jogkörében eljárva
Arató Gergely
államtitkár
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