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I.

Általános indoklás (feladatkör, tevékenység
bemutatása)

I.1 Az intézmény feladatkörének, 2012. évi tevékenységének ismertetése
Az intézményről
Az intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem
Törzskönyvi azonosító száma (PIR törzsszáma): 329815
Honlap címe: www.u-szeged.hu
A Szegedi Tudományegyetem Magyarország egyik vezető kutatóegyeteme, a minőségi felsőoktatás
elkötelezettje. A dinamizmusáról és alkalmazkodóképességéről ismert intézmény stabilitását a
helyesen felépített rendszerek és azok kiváló működése garantálja. A legkülönbözőbb
tudományterületeket integráló universitas az oktatási, kutatási, innovációs, pályázati, egészségügyi és
szolgáltatási tevékenységei révén elismert, nagy presztízsű szereplője a magyar felsőoktatásnak. Az
integráció nyomán tapasztalható együttműködés eredménye a kihívásoknak megfelelni képes
egyetem, melynek sikerei és elismertsége egyaránt szól a tudomány iránt érzett felelősségtudatnak
és az egyetemi polgárság teljesítményének.
Az universitas jelmondata – Ahol tudás és szándék találkozik – nem jelent mást, mint a felkészültség
és a tettvágy együttes hatékonyságát.
Az egyetem polgárságát összekötő célok eredője közös: a tudomány hatékony művelése és átadása.

Az Egyetem tevékenységi köre, szervezete
A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE vagy Egyetem) által ellátott tevékenységi kört az
alapokmány tartalmazza.
A három alapfeladat az oktatás, a kutatás és a gyógyítás.
Egyetemen 2012. évben 12 Karon folyt az oktatás és kutatás, az egészségügyi ellátás pedig a SzentGyörgyi Albert Klinikai Központ feladata.
A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 2000. január 1-jén a szegedi és a hódmezővásárhelyi
felsőoktatási intézmények integrálódásával jött létre. 2003. szeptember 1-jétől Zeneművészeti Karral,
illetve 2007. január 1-jétől a Fogorvostudományi Karral kibővülve, immár 12 kar folytat oktatási –
kutatási – művészeti - szolgáltatási tevékenységet:
-

Állam és Jogtudományi Kar (ÁJTK)
Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)
Bölcsészettudományi Kar (BTK)
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (ETSZK)
Fogorvostudományi Kar (FOK)
Gazdaságtudományi Kar (GTK)
Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (JGYPK)
Mezőgazdasági Kar (MGK)
Mérnöki Kar (MK)
Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK)
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-

Zeneművészeti Kar (ZMK)

Az Egyetem jellemző, átfogó számszerű adatai: közel 25 000 hallgató és 7 500 egyetemi munkatárs,
több mint 68 milliárd Ft-os költségvetési főösszeg, 444 581 m² alapterület. A Szegedi
Tudományegyetem az egyik legkeresettebb vidéki felsőoktatási intézmény. A jelentkezők száma az
integráció óta folyamatosan 15 000 fő felett van. A külföldi állampolgárságú hallgatók létszáma
meghaladja a 2 000 főt, közülük legtöbben az Általános Orvostudományi, valamint a
Gyógyszerésztudományi Karokon tanulnak.

Egyetemi oktatás
Képzésfejlesztési tevékenység értékelése
A Szegedi Tudományegyetem képzésfejlesztési stratégiája alapvető célként tűzi ki a lineáris képzési
rendszernek megfelelő képzési portfolió horizontális bővítését mind BSc, mind MSc szinten. Emellett
hangsúlyt helyez az egyes képzési szintek közötti átjárhatóság biztosítására, valamint a képzési
paletta vertikális bővítésére is, ami a felsőfokú szakképzések és szakirányú továbbképzések valamint
az idegen nyelvű képzések számának növekedésében jelenik meg.
Képzési kínálatunk felöleli az agrár, a bölcsészettudományi, a gazdaságtudományi, az informatikai, a
műszaki, az orvosi és egészségügyi, a társadalomtudományi, a természettudományi, a
pedagógusképzés és zeneművészeti területeket.
A Szegedi Tudományegyetem karainak stratégiai tervei külön-külön foglalkoznak az oktatás és a
tanulás fejlesztése érdekében végzett kari szintű aktivitásokkal, értve ezalatt például, a hallgatói és
oktatói mobilitás támogatását, a humán erőforrások fejlesztését, a képzések fejlesztését.
A képzési szerkezet rugalmassága tekintetében kiemelt jelentőségű a kétszintű képzés kialakulásával
párhuzamosan, a valamennyi szak valamennyi hallgatója számára elérhető kompetenciát hordozó
Választható Universitas tantárgyak arányának megőrzése.
A végzett hallgatók munkaerő-piaci esélyeinek megismerése érdekében a Szegedi Tudományegyetem
Diplomás Pályakövetési Rendszer működik, mely az összegyetemi pályakövetési vizsgálatokkal együtt
széles látókörű képet ad a Szegeden végzettek karrierlehetőségeiről.
Új feladatok, tartalmi megújulások a képzésben
A Bologna folyamat eredményeképpen a Szegedi Tudományegyetem is megkezdte a többciklusú
képzésre való átállást. Az alapképzési szakstruktúra fő elemeire az SZTE minden jogelőd képzés
esetén megszerezte az indítási engedélyt, és az első BSc/BA szakok 2005/2006. tanévben elindultak.
A lineáris képzés második lépcsőjének számító mesterképzések először a kísérleti jelleggel indított
alapszakokhoz kapcsolódóan indultak a 2008/2009-es tanévben. Tömeges indításuk, igazodva a
BSc/BA szakok felfutásához, 2009-ben következett be.
A Szegedi Tudományegyetemen a 289/2005. (XII. 22.) Korm. Rendeletben definiált 14 képzési terület
közül egyedül a nemzetvédelmi és katonai képzési területen nem képez hallgatót. A fennmaradó 13
képzési területen mintegy 36 képzési ágában indított 2011/2012 tanévben BSc, illetve MSc
képzéseket az intézmény:
– agrárképzési területen agrár műszaki, gazdasági és vidékfejlesztési és informatikus agrármérnök;
élelmiszer és kertészmérnök; mezőgazdasági; környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki
képzési ágakban;
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– bölcsészettudományi képzési területen magyar; történelem; modern filológia; ókori és keleti
filológia; pedagógia és pszichológia; szabad bölcsészet képzési ágban;
– társadalomtudomány képzési területen politikatudomány; szociális, társadalom-ismeret
képzési ágban;
– informatikai képzési területen informatikai képzési ágban;
– gazdaságtudományok képzési területen üzleti képzési ágban;
– műszaki képzési területen anyag-, fa és könnyűipari mérnöki; bio-, környezet- és
vegyészmérnöki képzési ágban;
– orvosi és egészségtudományi képzési területen orvostudományi és egészségtudományi
képzési ágban;
– pedagógusképzés képzési területen óvodapedagógus, tanító és gyógypedagógus-képzés
képzési ágban;
– sporttudomány képzési területen sport és testkultúra képzési ágban;
– természettudományi képzési területen élő természettudomány; élettelen természettudomány; föld- és földrajztudományi; környezettudományi és matematika tudományi képzési
ágban;
– művészetképzési területen zeneművészet képzési ágban;
– művészetközvetítés képzési területen zenekultúra és vizuális kultúra képzési ágban.
Az alapképzési szakokra épülően (egyes képzési területeken, illetve képzési ágakban) szerezhető
tanári mesterszakon szakképzettség. Jelenleg az egyetemen a tanárképzés közös képzés, melynek
diszciplináris részei az anyakarokon (BTK, TTIK, JGYPK, ZMK) vannak, a pedagógiai modult pedig a BTK
biztosítja. A tanárképzés felelőse a Bölcsészettudományi Kar.
A Szegedi Tudományegyetem 2012-ben 36 képzési ágban indított meg BSc, illetve MSc képzéseket. A
szakok számának növekedése az elmúlt években folyamatos, leglátványosabban az MSC szakok
számának változását tekintve érhető tetten: míg 2008-ban 33 mesterszak létezett az SZTE-n, 2009-ben
már 81, 2010-ben 121, majd 2011-ben 145 képzés várta a hallgatókat 2012-ben.
Szélesítendő a képzési palettát, a Szegedi Tudományegyetem szakirányú továbbképzések
indításával reagál a kiegészítő jellegű képzések iránti piaci keresletre. A szakirányú továbbképzések
megteremtik a lehetőséget az alapdiplomához kapcsolódó speciális szakképzettség megszerzésére.
Valamennyi karon, így a képzési ágak teljes vertikumában nyújt az intézmény ilyen típusú képzést.
Az oktatói és hallgatói mobilitás erősödése megteremti az alapot a részképzések vagy teljes idejű
képzések idegen nyelven történő meghirdetésére és oktatására.
A külföldi és hazai hallgatók számára meghirdetett idegen nyelvi képzések mellett az ERASMUS program
keretében Szegedre érkező hallgatók számára évről évre bővülő kurzuskínálat áll rendelkezésére,
többségében angol nyelven.

Doktori képzés volumene és eredményessége
A Szegedi Tudományegyetem két jogelőd egyetemén a kezdetektől, 1993-tól folyik szervezett doktori
képzés. A 2000-ben létrejött egységes egyetemen előbb zökkenőmentesen tovább működtek a
korábban akkreditált doktori programok, majd a jogszabályoknak megfelelően átalakultak egy-egy
tudományágat lefedő doktori iskolákká. A legfiatalabb doktori iskola, az Informatikai Doktori Iskola
2009-ben kezdte meg működését, mellyel együtt az Egyetem keretein belül 19 doktori iskola
működik:
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Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (ÁJTK)
Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola (ÁOK)
Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola (ÁOK)
Klinikai Orvostudomány Doktori Iskola (ÁOK)
Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola (ÁOK)
Filozófiai Doktori Iskola (BTK)
Irodalomtudományi Doktori Iskola (BTK)
Neveléstudományi Doktori Iskola (BTK)
Nyelvtudományi Doktori Iskola (BTK)
Történettudományi Doktori Iskola (BTK)
Közgazdaságtani Doktori Iskola (GTK)
Gyógyszertudományok Doktori Iskola (GYTK)
Biológia Doktori Iskola (TTIK)
Fizika Doktori Iskola (TTIK)
Földtudományok Doktori Iskola (TTIK)
Informatikai Doktori Iskola (TTIK)
Kémia Doktori Iskola; Környezettudományi Doktori Iskola (TTIK)
Környezettudományi Doktori Iskola (TTIK)
Matematika- és Számítástudomány Doktori Iskola (TTIK)

A tizenkilenc doktori iskolában 2012. őszén 734 hallgató vett részt képzésben, melyből 246 fő volt
az új belépő. Évente az intézményben több mint 150 fő szerez doktori címet (2012-ben 171 fő
szerzett kapta meg a doktori címet: ÁJTK 7, AOK 56, BTK 28, GTK 1, GYTK 6, TTIK 73 fő)

Kutatás
Kutatás-fejlesztési és képzési portfolió szinergiái
A Szegedi Tudományegyetemnek az oktatástól elválaszthatatlan feladata a nemzetközileg is
versenyképes kutatás művelése, a kutatóegyetemi jelleg megőrzése.
Az egyetem kutatási tevékenysége nemzetközi szinten jelentős, hazai mércével meghatározó
jelentőségű. Az intézmény kutatói az elmúlt 6 évben hozzávetőlegesen 36 000 közleményt
jelentettek meg, túlnyomórészt rangos folyóiratokban, hazai és nemzetközi konferenciák keretében.
Jelentős az ipari partnerek megrendelései teljesítése érdekében végrehajtott alkalmazott kutatási
tevékenység, mely az elmúlt három év átlagában több mint 1 000 millió Ft-os évi értékteremtést
jelentett. Ennek fontosabb területei: lézerek diagnosztikai és anyagtudományi alkalmazásai; orvosi
diagnosztikai rendszerek; farmakológiai és gyógyszerkémiai hatóanyag-fejlesztés; fitokémia;
biotechnológia; környezettechnológiai célú, anyagtudományi és társadalomtudományi kutatások.
A kutatási és képzési portfólió tudatos illesztésére, és ebből adódóan a szinergia hatások
érvényesítésére törekszünk. Ennek elsődleges megnyilvánulási formája a kiemelt kutatási
területekhez illeszkedő doktori képzés megvalósítása, valamint a következő szinten a tudományos
diákkör műhelyek és a szakkollégiumok doktori iskolák portfóliójához történő illesztése. Ez a folyamat
2011-ben indult be a Szegedi Tudományegyetemen, azonban a teljes szinergia kihasználásához
további munka szükséges.
A Szegedi Tudományegyetem a minőségfejlesztési rendszer fejlesztése érdekében – az előző
akkreditáció során jelzett módon – 2003-ban kezdeményezett átfogó programot, melynek
eredményeképpen 2004 és 2006 között a Tessedik Sámuel Főiskolával és az Eötvös József Főiskolával
együttműködésben a jelenleg alkalmazott minőségirányítási keretrendszer alapmodelljét és alapvető
elemeit hoztuk létre. Ezen alapmodell mentén végzett fejlesztések eredményét 2009-ben az Oktatási
és Kulturális Miniszter Felsőoktatási Minőségi Díj adományozásával ismerte el. Egyetemen folyó
magas színvonalú kutatási – kutatás-fejlesztési – oktatási és tudományos munka és eredményeink
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értékelése alapján 2010-ben négy másik felsőoktatási intézménnyel együtt „kutatóegyetemi” címet
kaptunk. A 2012-es évben úja alapokra helyezett és megújításra került Intézményfejlesztési Terv
részeként két kiválósági cím elnyerését tűztük ki célul, mindkettőt eredményesen, így a Szegedi
Tudományegyetem megkapta a Kiemelt Felsőoktatási Intézmény, valamint Kutatóegyetem kiválósági
címeket.

Hallgatókkal kapcsolatos információk
Hallgatói létszám alakulása
2012. évben a Szegedi Tudományegyetem éves átlagos hallgatói létszáma 24 834 fő volt, ami a 2011.
évi 25 775 főhöz viszonyítva 941 fő csökkenést jelent. A tavaszi félévben 24 389 fő hallgatói
létszámhoz képest, az őszi félévben már 25 278 fő folytatta tanulmányait.
A hallgatók 79,34 %-a nappali, 19,15 %-a pedig levelező tagozatra jár. A távoktatásban résztvevők és
az esti tagozatos hallgatók aránya együttesen 1,51 %.
A 2012. évi létszámmegoszlást az alábbi kördiagramon szemléltetjük:

2012. októberében a hallgatók 68,06 %-a államilag finanszírozott képzésben folytatta tanulmányait,
31,94 % a költségtérítéses hallgatók aránya. 2009. évig enyhe növekedés volt tapasztalható az állami
finanszírozott hallgatói létszámban, de a kedvező tendencia 2010. évben megváltozott, az azóta tartó
csökkenés folyamatos. Évek óta tartó csökkenés figyelhető meg a költségtérítéses képzésben
résztvevők létszámában is.

Hallgatólétszám - októberi statisztika
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25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Költségtérítéses
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Államilag fin.

Az integráció óta visszaszorulóban vannak az esti képzések (434 fő helyett a tavalyi évben csupán 21
fő), a távoktatáson a valaha elért legmagasabb hallgatói létszám 672 fő volt (2005-ben), míg 2012ben már csak 354-en tanultak távoktatás tagozaton.
Az Egyetem éves átlagos hallgatólétszáma az alábbi táblázatban és diagramon szemléltetett módon
alakult a 2000. évben bekövetkezett integráció óta.
fő
Tagozat

Nappali
Esti
Levelező
Távoktatás
Összesen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

14 703

15 255

15 718

16 499

17 056

17 536

18 364

19 489

20 426

20 239

19 992

20 100

19 703

434

413

400

288

208

172

92

42

34

22

25

20

21

8 330

9 185

10 186

11 335

12 270

12 124

11 003

8 553

7 124

6 026

5 559

5 259

4 756

333

478

560

647

668

672

651

622

578

540

442

397

354

23 800

25 330

26 864

28 768

30 200

30 503

30 110

28 706

28 162

26 827

26 018

25 775

24 834

A Szegedi Tudományegyetem
átlagos hallgatói létszámának alakulása

fő
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nappali

Esti

Levelező

Távoktatás

Az elmúlt 6 évben a teljes egyetemre jellemző hallgatólétszám-csökkenéssel szemben az ÁOK és a FOK
hallgatói létszáma egyenletesen növekszik.
A Szegedi Tudományegyetem 4 nagy karán (ÁJTK, BTK, JGYPK és TTIK) tanul a hallgatók közel 68 %-a.
Az ÁOK-án és a GTK-án együttesen a hallgatók több, mint 17 %-a folytatja tanulmányait, míg az ETSZK
és az MK együttesen 9 % körüli részt tudhat magáénak. Az Egyetem hallgatói létszámának szűk 6 %-a
folytatja tanulmányait a FOK, a GYTK, az MGK és a ZMK karokon együttesen.
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A 2012. évi márciusi és októberi statisztika átlaga alapján, kifutó egyetemi szintű képzésben 398
hallgató vett részt. Kifutó főiskolai képzésben 26 főt, alapképzésben 14 079 főt oktattak. Osztatlan
képzésben 4 789 fő, a mesterképzésben 2 871 fő vett részt. A doktoranduszok létszáma 2000. óta
erőteljes növekedést mutat: 277 fő helyett immár 720 főt képeztek idén. A szakirányú továbbképzés
639 fővel járult hozzá a képzési palettához. 2012. évben a felsőfokú szakképzésben részvevők
létszáma átlagosan 1 312 hallgató volt.

Hallgatói létszám megoszlása képzési formák szerint
2012. év
Szakirányú
Felsőfokú
szakképzés

Egyetemi
képzés

továbbképzés

Főiskolai képzés

Doktori képzés

Osztatlan
képzés

Alapképzés

Mesterképzés
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SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Hallgatói létszáma karonként és képzési formánként
2012. évben

Nappali

Esti

Levelező

Távoktatás

KAROK

ÁJTK

2 125,00

Átl.hallg.léts Nappalira
2012.03.15
z.
átsz.átl.h.l.
2 112,00
2 118,50
2 118,50

ÁOK

2 398,00

2 414,00

2 406,00

2 406,00

BTK

3 034,00

2 979,00

3 006,50

3 006,50

ETSZK

819,00

932,00

875,50

FOK

326,00

334,00

GTK

1 191,00

1 289,00

2012.03.15

GYTK

2012.10.15

2012.10.15

Átl.hallg.lé Nappalira
Átl.hallg.lét
Nappalira
2012.03.15 2012.10.15
2012.03.15
tsz.
átsz.átl.h.l.
sz.
átsz.átl.h.l.
0,00
0,00
1 138,00
1 193,00
1 165,50
582,75

2012.10.15

Átl.hallg.l Nappalira
étsz.
átsz.átl.h.l.
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00

10,50

1 044,00

977,00

1 010,50

505,25

0,00

0,00

875,50

0,00

0,00

244,00

271,00

257,50

128,75

0,00

0,00

330,00

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 240,00

1 240,00

0,00

0,00

116,25

354,00

177,00

15,00

27,00

247,00

218,00

232,50

342,00

366,00

600,00

646,00

623,00

623,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 014,00

2 863,00

2 938,50

2 938,50

0,00

0,00

945,00

877,00

911,00

455,50

0,00

0,00

M GK

154,00

202,00

178,00

178,00

0,00

0,00

101,00

138,00

119,50

59,75

0,00

0,00

MK

725,00

1 001,00

863,00

863,00

0,00

0,00

276,00

352,00

314,00

157,00

0,00

0,00

TTIK

4 736,00

5 091,00

4 913,50

4 913,50

0,00

0,00

706,00

769,00

737,50

368,75

0,00

0,00

ZM K

194,00

226,00

210,00

210,00

0,00

0,00

15,00

1,00

8,00

4,00

0,00

0,00

19 316,00

20 089,00

19 702,50

19 702,50

21,00

10,50

4 716,00

4 796,00

4 756,00

2 378,00

354,00

177,00

JGYPK

ÖSSZESEN

15,00

27,00

Összesen
KAROK

2012.03.15

M egoszlás

Átl.hallg.lé Nappalira
2012.10.15
tsz.
átsz.átl.h.l.

2012.03.15
nappalira
átszámított

2012.10.15
nappalira
átszámított

Nappalira
átszámított
átlaglétszám
13,22%
12,13%

Átlaglétszám

ÁJTK

3 263,00

3 305,00

3 284,00

2 701,25

2 694,00

2 708,50

ÁOK

2 398,00

2 414,00

2 406,00

2 406,00

2 398,00

2 414,00

9,69%

10,80%

BTK

4 093,00

3 983,00

4 038,00

3 522,25

3 563,50

3 481,00

16,26%

15,82%

ESZTK

1 063,00

1 203,00

1 133,00

1 004,25

941,00

1 067,50

4,56%

4,51%

FOK

326,00

334,00

330,00

330,00

326,00

334,00

1,33%

1,48%

GTK

1 780,00

1 873,00

1 826,50

1 533,25

1 485,50

1 581,00

7,35%

6,89%

600,00

646,00

623,00

623,00

600,00

646,00

2,51%

2,80%

3 959,00

3 740,00

3 849,50

3 394,00

3 486,50

3 301,50

15,50%

15,24%
1,07%

GYTK
JGYPK
M GK

255,00

340,00

297,50

237,75

204,50

271,00

1,20%

MK

1 001,00

1 353,00

1 177,00

1 020,00

863,00

1 177,00

4,74%

4,58%

TTIK

5 442,00

5 860,00

5 651,00

5 282,25

5 089,00

5 475,50

22,76%

23,72%

ZM K
ÖSSZESEN

209,00

227,00

218,00

214,00

201,50

226,50

0,88%

0,96%

24 389,00

25 278,00

24 833,50

22 268,00

21 852,50

22 683,50

100,00%

100,00%

9

0,00

342,00

0,00

366,00

A 2012-es évet érintő jelentős változás, hogy a korábbi években megszokott államilag támogatott,
illetve költségtérítéses kettősség néhol új finanszírozási formákkal - állami (rész)ösztöndíjas,
önköltséges - bővült.
A hallgatók új finanszírozási formánkénti megoszlása a következő:
Hallgatók összesített száma:
25 278 fő
- ebből államilag támogatott: 12 595 fő
- ebből állami ösztöndíjas:
4 476 fő
- ebből állami részösztöndíjas:
133 fő
A felsőoktatási intézmények finanszírozásának elveit az Nftv. 2011. évi CCIV. törvény és a
felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő
finanszírozásról szóló 20/2008. (III.14) Korm. rendelet határozza meg. 2012. évben az intézményeket
a finanszírozási rendelet ez évben hatályos szabályai alapján kellett finanszírozni.

Hallgatói előirányzat felhasználása
A 119 eFt/fő hallgatói normatíva alapján, 2012. évben éves átlagos szinten 14 743 fő után jár az SZTE
részére, ami 1 754 417 eFt-ot jelentett. 2012. évben az Egyetem részére biztosított előirányzat
1 773 100 eFt volt, így ezen a jogcímen 18 683 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett.
Bursa ösztöndíjat a tavaszi félévre 3 078 fő, az őszi félévre 2 620 fő nyert, az SZTE jogosultsága
98 243 eFt volt. Bursa ösztöndíjra 125 000 eFt állt rendelkezésre, így az Egyetemnek 26 757 eFt
visszafizetési kötelezettséget jelentett.
Államilag finanszírozott doktori képzésben a tavaszi félévben 382 hallgató, az őszi félévben pedig 428
fő folytatta tanulmányait. Az Egyetem jogosultsága a doktorandusz ösztöndíjak tekintetében 443 052
eFt volt, amely 25 668 eFt-tal alacsonyabb, mint a költségvetésben tervezett 468 720 eFt.
Köztársasági ösztöndíjak
Köztársasági ösztöndíjra 41 480 eFt állt rendelkezésre a 2012. évi költségvetésben.
A Szegedi Tudományegyetemen 2012. év tavaszi félévben átlagosan 124 hallgató, az őszi félévben
pedig átlagosan 121 fő volt köztársasági ösztöndíjra jogosult. A hallgatók havonta 34 eFt-ot kaptak. A
teljes évre vonatkozóan így 41 752 eFt a jogosult előirányzat. Ezen a jogcímen további
272 eFt támogatás illeti meg a Szegedi Tudományegyetemet.
Jegyzettámogatás, sport, kultúratámogatás
A tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenységek normatívája 11,9
eFt/fő/év volt, melyet éves átlagos szinten 15 148 hallgató után igényelhette az SZTE. A 181 915 eFt
rendelkezésre álló összegből 1 654 eFt a visszafizetési kötelezettség keletkezett.
Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok
A statisztikai adatok alapján, márciusban 3 371 fő, októberben 3 509 fő nappali tagozatos, államilag
finanszírozott hallgató kapott kollégiumi ellátást az Egyetemen. A kollégiumi normatívát 2012. év
során 116,5 eFt/fő összegben állapította meg a költségvetési törvény. A fentiek alapján 400 760 eFt
támogatás illeti meg az Egyetemet, a rendelkezésre álló 414 740 eFt-ból így 13 980 eFt
visszautalandó.
Lakhatási támogatásra jogosult létszám az I. félévben 8 409 fő, a II. félévben pedig 8 513 fő volt, ezen
létszám után 507 660 eFt illete meg az Egyetemet. A rendelkezésre álló támogatás 534 000 eFt volt,
így ebből a támogatásból 26 340 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Egyetemnek.
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Miniszteri ösztöndíjban 7 fő, részképzésre érkező, határon túli hallgató részesült a tavaszi félévbe, és
ezen felül 1 doktorandusz mindkét félévben. Ők összesen 44 hónapot töltöttek a szegedi
felsőoktatási intézményben. Teljes tanévre miniszteri ösztöndíjat nyert hallgatók létszáma a tavaszi,
valamint az őszi félévben 212 fő. A rendelkezésre álló 40 200 eFt helyett így a részképzősökre és
teljes idejű képzésben résztvevőkre összesen 40 945 eFt támogatásra jogosult az Egyetem, így ezen a
jogcímen további 745 eFt a támogatási igényünk.
A tankönyv és jegyzettámogatás hallgatókra fordítható keretösszege – a rendeletek előírásainak
figyelembe vételével – szociális alapon, elektronikus utalvány formájában került kiosztásra a
hallgatóknak. Az elektronikus tankönyv és jegyzettámogatási rendszerbe valamennyi kar
bekapcsolódott, a beváltás hét akkreditált beváltóhelyen történt. A beváltáshoz szükséges bolti
hátteret az adott beváltóhely, az elektronikus rendszer informatikai fejlesztéseit, valamint a napi,
üzemszerű működtetéshez szükséges informatikai hátterét a Hallgatói Szolgáltató Iroda saját forrása
terhére alakította ki és biztosította.
2012. évben a hallgatói juttatási és térítési szabályzat korábbi módosításával összhangban, újabb
keretek (pl. közéleti ösztöndíj) összevonása és összegyetemi kezelése valósult meg. Ezen túl, a
hallgatói pályázatok egyre több eleme kap elektronikus támogatást, így a Modulo rendszeren
keresztül már nemcsak a kollégiumi elhelyezés vagy az állandó szociális támogatás pályázható meg,
hanem egyéni tudományos, szakmai, diákcélú, sport és kulturális támogatások is.
A sport és kulturális cél támogatási keretösszeg terhére több száz hallgatói program valósult meg,
ezek közül az Egyetemi Tavasz, az Ősz Kulturális Fesztivál, a Szegedi Egyetemi Fesztivál, a
SZTEhetségkutató emelhető ki. E mellett nemcsak konkrét rendezvények, hanem öntevékeny
csoportok, egyesületek tevékenységét is támogatták ezen keretek terhére.
A fentiek alapján összességében 3 467 090 eFt hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatásra
jogosult az Egyetem, ami 112 065 eFt-tal alacsonyabb összeg, mint a rendelkezésre álló 3 579 155
eFt.

2012. évi normatív elszámolás
Az egyetem normatív támogatásának meghatározása az 50/2008-as Kormányrendelet képzési és
tudományos célú normatívái szerint történt az elmúlt évben.
Az államilag finanszírozott, szakcsoportonkénti hallgatói létszám alapján, 2012. évben az Egyetem
6 125 915 eFt képzési támogatásra volt jogosult, ami 85 %-os finanszírozottság mellett, 5 207 027
eFt-ot jelent. A költségvetésben rendelkezésre álló összeg 5 381 624 eFt volt, így 174 597 eFt összegű
visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Egyetemnek.
A tudományos célú támogatás mértéke az oktatók, kutatók, doktoranduszok létszámának, valamint a
megszerzett illetve odaítélt fokozatok függvénye. Tudományos támogatás esetében 3 890 354 eFt-ra
volt jogosult az Egyetem, azonban a finanszírozottsági szint figyelembe vételével a jogosultság
mértéke 3 306 801 eFt-ra csökkent. 2012. évben rendelkezésre álló 3 007 842 eFt 298 959 eFt-tal
alacsonyabb összeg, ami többlettámogatásra jogosítja az Egyetemet.
A rendelkezésre álló fenntartói támogatás 2 570 675 eFt volt. A jogosultság finanszírozott mértéke
85%-on, 2 360 545 eFt, így 210 130 eFt befizetési kötelezettség terheli az Egyetemet.
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Speciális programjaink:
- anyanyelvi lektorok
- kis szakok
- Gyes-gyed
- OSJER mérőállomás
- tűzvédelem
- nemzetiségi kiegészítő támogatás
- fogyatékossággal élők kiegészítő támogatása
- nemzetközi feladatok
- arborétum támogatása
- pedagógus díszdiploma
A fenti programokra összesen 178 654 eFt állt rendelkezésre a 2012. évi költségvetésben, de
188 116 eFt illeti meg az Egyetemet, 9 462 eFt a többlettámogatást jelent.
A 2012. évi állami (rész) ösztöndíjas hallgatók szakonkénti támogatására 562 706 eFt támogatásra
jogosította az Egyetemet.
A normatív elszámolás alapján, összességében 486 400 eFt többlettámogatásra vált Egyetemünk
jogosulttá.
Tudományos Diákköri Tevékenység
A tudományos diákköri tevékenység célja, hogy az SZTE hallgatói már tanulmányaik során
megismerkedjenek a kötelező feladatokon túlmutató kutatási módszerekkel, új tudományos
eredményeket felmutató, értékteremtő folyamatnak részesei lehessenek. A 2012-es év az OTDK-ra
való felkészülés jegyében telt. Ez év során megrendezésre került helyi TDK fordulókon nyerték el a
nevezés jogát a legkiválóbb hallgatók. A tudományos diákköri munka eredményességét mutatja az is,
hogy az Állam-és Jogtudományi Karról közel negyven dolgozat nyerte el a nevezés jogát. Hasonlóan
nagyarányú részvétellel büszkélkedhet a többi kar is, ezzel is bizonyítva, hogy az SZTE a
tehetséggondozásra, a kutatómunkára, a kötelező oktatási feladatokon túli feladatellátásra kiemelt
figyelmet fordít. A helyi TDK konferenciák megrendezésén túl, Egyetemünk ad otthont a 2013-ban
megrendezésre került Országos Tudományos Diákköri Konferencia négy szekciójának. Ezek
szervezési, előkészítési feladatai már 2012-ben elkezdődtek.

Hallgatói mobilitás
A Nemzetközi Mobilitási Iroda munkáját a nemzetközi és közkapcsolati rektor helyettes felügyelete
mellett, irodavezető irányításával végzi.
A Nemzetközi Mobilitási Iroda (NMI) feladata a nemzetközi mobilitást biztosító csereprogramok
intézményi szintű koordinálása. Ezek közül kiemelkednek az ERASMUS, a Campus Hungary és a
CEEPUS programok. A Nemzetközi Mobilitási Iroda egyben az európai kutatók mobilitásának
elősegítésére az Európai Unió által létrehozott EURAXESS Services hálózat Dél-Alföldi Regionális
Hálózati Pontja is.
Ezen kiemelt feladatok mellett, a Nemzetközi Mobilitási Iroda elősegíti más nemzetközi programok
keretében, illetve egyéb, két- vagy többoldalú intézményi szerződések keretében szerveződő
mobilitások sikeres megvalósítását.
Versenyképességünket, minőségi eredményeinket több hazai és nemzetközi elismerés is bizonyítja.
Elismerések
1. Európai Minőségi Díj – 2006.
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2. E-Quality Díj – 2007: A Szegedi Tudományegyetem a hallgatói és oktatói mobilitás magas
színvonalú lebonyolításának elismeréseként elnyerte az Európai Minőségi Díjat. A díjat 2007
májusában vehettük át Budapesten (Európai Minőségi Díj – 2006) és Bécsben (E-Quality 2007).
3. ERASMUS Success Stories – 2008: ERASMUS program: a 2000-2006 közötti időszakban az oktatói
mobilitást tekintve a Szegedi Tudományegyetem a kiválasztott legjobb tíz európai egyetem között
szerepel.
4. ERASMUS Success Stories – 2010: A 2010. évi felhívás és az annak eredményeit bemutató
ERASMUS Success Stories 2010 kiadvány az intézmények nemzetköziesedésének komplex, a program
minden területre kiterjedő értékelésének eredményét teszi közzé. A Szegedi Tudományegyetem a
programban felmutatott teljesítményének és gyakorlatának, minőségi és mennyiségi mutatóinak
köszönhetően immáron 3. alkalommal került be a kiemelésre méltónak talált, a Success Stories 2010
című kiadványban bemutatott intézmények közé.
5. Nemzetközi együttműködési kultúráért Nívódíj 2011
Az LLP program keretében kiemelkedő színvonalú nemzetközi projekttevékenységet végző
intézményeket a TEMPUS Közalapítvány Nemzetközi együttműködési kultúráért Nívódíjban részesíti,
melyet a legjobb ERASMUS mobilitási záróbeszámolók, felkért külső szakértők értékelése és a
TEMPUS Közalapítvány kuratóriumának döntése alapján 2011-ben az SZTE érdemelt ki.
A Szegedi Tudományegyetem által létrehozott Hallgatói Mobilitási Alap támogatásának is az a célja,
hogy minél több hallgatónk folytathasson tanulmányokat külföldön, gyarapítva ezzel tudását és
növelve Alma Matere hírnevét.

ERASMUS program
Az ERASMUS program az Európai Unió felsőoktatási csereprogramja, ami az európai felsőoktatási
térség kialakítását, a felsőoktatás nemzetköziesítésének további fejlődését célozza a programban
résztvevő országok felsőoktatási intézményeinek bevonásával, az intézmények hallgatóinak és
oktatóinak cseréjével, közös oktatási curriculumok kialakításával, közös diplomák kiadásának
elérhetővé tételével, a meglévő diplomák elismerésének megkönnyítésével, az egyetemek idegen
nyelvű kurzuskínálatának folyamatos bővítésével.
A Szegedi Tudományegyetem a program magyarországi indulásának első évében, az 1998/1999.
tanév óta vesz részt az ERASMUS programban. 2000. óta az SZTE minden kara aktív ERASMUSszereplő. Az ERASMUS-ösztöndíjasok a partnerintézményekben térítésmentesen vehetnek részt a
különböző órákon, ingyenesen látogathatják a könyvtárakat, minden olyan joggal és kötelezettséggel
is rendelkeznek, mint a fogadó intézmény saját hallgatói. Tapasztalok azt mutatják, hogy a
középiskolások felvételi választásának egyik fontos szempontja, hogy az adott felsőoktatási
intézmény milyen ERASMUS és más külföldi ösztöndíjas lehetőségeket kínál.
Az LLP ERASMUS program keretében a Szegedi Tudományegyetemnek 30 ország 309 városában
424 felsőoktatási intézményével 817 bilaterális szerződése van.
CEEPUS program
A CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) csereprogram
támogatásával jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni:
Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország,
Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia ami
jelenleg 16 ország.
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A program célja, hogy közép- és kelet-európai országok felsőoktatási intézményei között
megkönnyítse az oktatói és hallgatói cserét, nyelvi szakmai kurzusokon, valamint nyári egyetemeken
való részvételt. A program lehetőséget nyújt még hallgatói szakmai kirándulások lebonyolítására és
közös diplomaprogramok kialakítására. A program működéséhez a támogatást a résztvevő
kormányok biztosítják.
Az SZTE a 1994/1995. tanévtől vesz részt a CEEPUS programban. Az elmúlt 7 tanévben 362
mobilitásra került sor a program támogatásának köszönhetően, beleértve a ki- és beutazó hallgatói
és oktatói mobilitásokat is. Némelyik hálózat már egy évtizede ad keretet hallgatói és oktatói
mobilitásoknak, nyári egyetemeknek.
A program további prioritása új közös tantervek kidolgozása és bevezetése a partnerek közös
munkájának eredményeképpen.
Az SZTE a CEEPUS programnak is tevékeny résztvevője: 7 hálózaton belül 15 ország 67
partneregyetemével folytatunk hallgatói és oktatói cserét, szervezünk intenzív programokat. A
mobilitások mellett oktatóink a CEEPUS hálózatokban közös tantervek kidolgozásán és bevezetésén is
dolgoznak.
Campus Hungary – Új ösztöndíj-lehetőségek a világ minden országába
A Balassi Intézet és a Tempus Közalapítvány együttműködésével megvalósuló Campus Hungary
mobilitási program kiemelt törekvése a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének
növelése, a felsőoktatásban végzettek foglalkoztathatóságának elősegítése, valamint a nemzetközileg
tájékozott, hazájuk és saját értékeiknek tudatában lévő magyar értelmiség képzése. Emellett a
program azt a célt is szolgálja, hogy növelje a Magyarországon tanulmányokat folytató külföldi
hallgatók számát, valamint elmélyítse, illetve kiterjessze a magyar és a külföldi felsőoktatási
intézmények közötti kapcsolatokat.
A Campus Hungary program első pályázati szakasza 2012. novemberében sikeresen zárult, melynek
eredményeképp közel 1 200 pályázó nyert el Campus Hungary-ösztöndíjat. A sikeres hallgatói
pályázatok számát tekintve a Szegedi Tudományegyetem a magyar felsőoktatási intézmények
rangsorában a 3. helyen áll, megelőzve az összes vidéki felsőoktatási intézményt.
Intézményi kapcsolatok
Intézményi szinten a Szegedi Tudományegyetemnek világszerte 31 ország 71 egyetemével van
kétoldalú, intézményi szintű együttműködési megállapodása, ezen kívül évente több száz oktatónk és
kutatónk tart előadásokat vendégoktatóként, konferenciák előadójaként, vagy folytat kutatásokat
nemzetközi projektek keretében.
Atlantis: Transatlantic Dual Degree Program in Nursing
Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar az amerikai Washburn Egyetemmel (Topeka, Kansas)
folytat hallgatói cserét az Atlantis program keretében.
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Az SZTE ERASMUS hallgatói mobilitási adatai (2012. naptári év)
Részképzés: Kiutazó hallgatók országonként /fő/
A B BG CH CY CZ D
DK E
EE F
GR HR I
IRL IS LT LV MT N NL P PL RO S SF SI SK TR UK Összesen
17 8
2
1
8 66
2 27
27
2
37
1
4 4
8
6
10 2
7
8
2012. I.
247
10 6
2
5 34
18
29
2
29
1
1 4 11
5
5 2
4
8
2012. II.
176
Összesen:
27 14
2
0
3 13 100
2 45
0 56
4
66
0 0
1
0
4 5
1 12 17
5 0 15 4
4 15
8
423
ERASMUS részképzés: Kiutazó hallgatók országonként /hónap/
A B BG CH CY CZ D
DK E
EE F
GR HR I
IRL IS LT LV MT N NL P PL RO S SF SI SK TR UK Összesen
61 17
3
4 19 219
6 88
68
2
120
4
9
11 23 22
47 4
22 33
2012. I.
782
32 23
8 18 107
69
113
7
93
5
4 13 37 19
18 8 16 29
2012. II.
619
Összesen:
93 40
3
0 12 37 326
6 157
0 181
9
213
0 0
4
0
9 5 15 36 59 19 0 65 12 16 51 33
1401

ERASMUS szakmai gyakorlat: Kiutazó hallgatók országonként /fő/
A B BG CH CY CZ
D DK
E EE
F GR HR
7 1
17
5
2012. I.
5
8
22
5
2
1
2012. II.
Összesen:
12 1
8
0
0
0 39
0 10
0
2
1

I IRL IS LT LV MT N NL
3
3
3
1
1
6
4 0
1
0
0 0
0

P PL RO S SF SI SK
3 1
3
3
0
3
3 1
3 0
0

TR UK
1
1
7
2
7

Összesen
41
62
103

ERASMUS szakmai gyakorlat: Kiutazó hallgatók országonként /hónap/
A B BG CH CY CZ D
DK E
EE F
GR HR I
IRL IS LT LV MT N NL P PL RO S SF SI SK TR UK Összesen
15 1
56
11
7
9
13 2
4
2012. I.
118
18
16
64
18
6
2
9
3
3
12
12
2 15
2012. II.
180
Összesen:
33 1 16
0
0
0 120
0 29
0
6
2
16
12 0
3
0
0 0
0 0 12 13 2 12 0
0
6 15
298

ERASMUS részképzés + szakmai gyakorlat: Beutazó hallgatók országonként /fő/
A B BG CH CY CZ D
DK E
EE F
GR HR I
IRL IS LT LV MT N NL P PL RO S SF SI SK TR UK Összesen
2 9 10
5
9
19
1 16
2
20
8
2
3 2
2 12 26
5
2 39
2012. I.
194
5
7
3
8
25
4 10
2 29
2
9 12
3
2 32
2012. II.
153
Összesen:
2 14 17
0
0
8 17
0 44
5 26
2
2 49
0 0
8
2
3 2
0 4 21 38 0
8 0
4 71
0
347
ERASMUS részképzés + szakmai gyakorlat: Beutazó hallgatók országonként /hónap/
A B BG CH CY CZ D
DK E
EE F
GR HR I
IRL IS LT LV MT N NL P PL RO S SF SI SK TR UK Összesen
10 16 26
9 19
72
5 67
7
49
31
2
7 2
7 32 75
24
2 198
2012. I.
660
20 28
12 32
98 16 40
7 116
8 36 47
12
8 129
2012. II.
609
Összesen:
10 36 54
0
0 21 51
0 170 21 107
7
7 165
0 0 31
2
7 2
0 15 68 ## 0 36 0 10 327
0
1269
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TransAntlantic Double Degree Program (TADD) - Washburn University
Kiutazó hallgatók
Bejövő hallgatók

ERASMUS kiutazó
hallgatói mobilitás (fő)
kari bontásban
(2012. naptári év)
Karok
2012/I 2012/II 2012
ÁJTK
42
36
78
ÁOK
46
51
97
BTK
85
53
138
ETSZK
8
8
FOK
2
4
6
GTK
30
21
51
GYTK
2
2
4
JGYPK
24
34
58
MGK
2
2
MK
8
10
18
TTIK
39
25
64
ZMK
2
2
Összesen
288
238
526

Fő Hónap
0
0
4
18

ERASMUS bejövő
hallgatói mobilitás (fő)
kari bontásban
(2012. naptári év)
Karok
2012/I 2012/II 2012
ÁJTK
17
11
28
ÁOK
18
17
35
BTK
55
41
96
ETSZK
1
1
2
FOK
1
5
6
GTK
20
10
30
GYTK
6
2
8
JGYPK
24
33
57
MGK
4
3
7
MK
23
6
29
TTIK
23
24
47
ZMK
2
0
2
Összesen
194
153
347

CEEPUS kiutazó és bejövő hallgatói mobilitás kari
bontásban
(2012. naptári év)

2012
Karok
ÁJTK
ÁOK
BTK
ETSZK
FOK
GTK
GYTK
JGYPK
MGK
MK
TTIK
ZMK
Összesen

Kiutazó
Bejövő
hallgatók
hallgatók
Fő Hónap
Fő Hónap
2
9
2
2
6
10

3

13

4
8

6
11

4
2

11
2

25

51

6

13

17
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A Szegedi Tudományegyetem közoktatási intézményeinek bemutatása
2012. évben a Szegedi Tudományegyetem az alábbi 4 közoktatási intézmény fenntartójaként
működött:
- SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye,
Napközi Otthonos Óvodája
- SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
- SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
- SZTE Vántus István Zeneművészeti Gyakorló Szakközépiskola

A Szegedi Tudományegyetem által fenntartott közoktatási intézményekben az év során átlagosan
2 382 fő vett részt az óvodai, illetve az iskolai nevelésben, és további 1 018 fő folytatott
tanulmányokat alapfokú művészetoktatásban.
2010. szeptember 1-jétől az Óvoda megkapta a gyakorló státuszt, így bekapcsolódott a hallgatók
felkészítésébe, valamint a finanszírozási változások miatt, kedvezőbbé vált az intézmény pénzügyi
helyzete is.
A tényleges létszámfelmérés alapján, az SZTE közoktatási intézményei 2012. évben 1 084 166 eFt
normatív támogatásra jogosultak, szemben a 2011. évi 1 073 889 eFt-tal. A két év között ez 10 277
eFt növekedést jelent.
Az óvodai nevelés és iskolai oktatás támogatása 2007. szeptemberétől nem gyermek / tanulólétszám,
hanem teljesítménymutató alapján történik, amely az óvodát kivéve, komoly hátrányt jelent a
közoktatási intézmények számára.
A szűkös források miatt az állagmegóvás, felújítás, pedagógia programok csak pályázati támogatásból
valósulhatnak meg.
A közoktatási projektek közül a TÁMOP-3.1.3 konstrukcióban megépülő laboratóriumok és kiszolgáló
infrastruktúra a természettudományos oktatás egyik regionális központjává emelték az SZTE Ságvári
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Endre Gyakorló Gimnáziumát, lehetőséget kínálva a korszerű és magas szintű természettudományos
szemléltetés rendszerének kialakítására.
2012. évben már csak a 2011-ben TISZK-en keresztül fogadott fejlesztési támogatások
maradványának elköltése történhetett. Jogszabályi változás miatt, fejlesztési támogatás fogadására
nem volt lehetősége a szakközépiskolánknak.
Jelentősebb bevétel származott az étkezési térítési díjakból 75 811 eFt, valamint a művészeti
foglalkozások díjából (8 152 eFt).

A közoktatási intézmények költségvetési támogatásának részletes alakulását az alábbi táblázat
tartalmazza:
Közoktatási célú költségvetési támogatás alakulása
ezer Ft

Változás 2011 - 2012.

Beszámoló 2011.

Beszámoló 2012.

Év

Jogcím

JGYPK Általános
Ságvári
Iskola
Általános Iskola

Óvoda

Oktatás, napközi
Kedvezményes étkeztetés,
tankönyvtámogatás
Speciális feladatok (OF-pótlék,
szakmai inform.tám)

Ságvári
Gimnázium

Vántus I.
Zeneművészeti
Szakközépisk.

Közoktatás
összesen

36 974

377 002

210 388

319 114

81 338

1 024 816

949

19 897

13 824

15 680

775

51 125

0

2 895

1 910

1 825

272

6 902

50

554

334

265

120

1 323

2012. évi jogosultság összesen

37 973

400 348

226 456

336 884

82 505

1 084 166

Oktatás, napközi
Kedvezményes étkeztetés,
tankönyvtámogatás
Speciális feladatok (OF-pótlék,
szakmai inform.tám)

35 608

389 497

206 928

310 522

80 912

1 023 467

1 088

18 600

13 876

5 444

984

39 992

0

2 934

1 782

2 795

500

8 011

84

935

546

662

192

2 419

2011. évi jogosultság összesen

36 780

411 966

223 132

319 423

82 588

1 073 889

Oktatás, napközi
Kedvezményes étkeztetés,
tankönyvtámogatás
Speciális feladatok (OF-pótlék,
szakmai inform.tám)

1 366

-12 495

3 460

8 592

426

1 349

-139

1 297

-52

10 236

-209

11 133

0

-39

128

-970

-228

-1 109

-34

-381

-212

-397

-72

-1 096

1 193

-11 618

3 324

17 461

-83

10 277

Pedagógus szakvizsga

Pedagógus szakvizsga

Pedagógus szakvizsga
Mindösszesen

Oktatói tevékenység
Oktatói létszám alakulása:
2011. év/fő
Megnevezés
Teljes munkaidőben foglalkoztatott
Részmunkaidőben foglalkoztatott

2012. év/fő
ebből
helyettes

Munkajogi

ebből
helyettes

Munkajogi

1 386

23

1 363

26

101

5

84

3
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2012. évben az alábbi oktatói előléptetések történtek:
 Egyetemi tanári kinevezés:
15 fő
 Főiskolai tanári kinevezés:
1 fő
 Egyetemi docensi kinevezés:
21 fő
 Főiskolai docensi kinevezés:
13 fő
2011/2012-es tanévben 6 fő habilitált.
MTA doktora tudományos fokozatot a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók közül 2012. évben 1 fő
szerzett.
A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatókból 2012. évben 66 fő szerzett Phd fokozatot.
Tudományos fokozattal rendelkező teljes munkaidős oktatók száma 1 012 fő.
Megbízási szerződés keretében foglalkoztatott külső óraadók száma 2012. évben 1 575 fő, ebből
feladatonkénti bontásban:
óraadás
841 fő
szakvezető
656 fő
doktori bírálat 53 fő
lektori feladat
4 fő
vizsgáztatás
321 fő
(Egy megbízott többféle tevékenységre is kapott megbízást.)
2012. évben az Egyetemen 41 fő külföldi oktatót alkalmazott, melyből oktató 11 fő, egyéb oktató
(nyelvtanár) 30 fő.
Oktatói mobilitás
Az SZTE ERASMUS és CEEPUS oktatói,
valamint ERASMUS adminisztratív mobilitási
adatai kari bontásban (kiutazók, 2012.
naptári év)
fő

Kar
ÁJTK
ÁOK
BTK
ETSZK
FOK
GTK
GYTK
JGYPK
MGK
MK
TTIK
ZMK
Központi
egységek
Összesen:

ERASMUS CEEPUS
ERASMUS
oktatói
oktatói adminisztratív
mobilitás mobilitás
mobilitás
7
9
2
65
6
1
0
1
3
1
66
1
8
6
35
2
1
11
8
1
0
207

21

2
16
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Egészségügyi szolgáltatás
A tevékenység speciális szervezeti háttere
A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja az SZTE egészségügyi
szolgáltatója, amely tevékenységét az Általános Orvostudományi Karral és a Fogorvostudományi
Karral szoros együttműködésben végzi. A betegellátást, mint elsődleges feladatát, megközelítőleg
250 000 ember vonatkozásában biztosítja, a térségre kiterjedően a progresszív ellátási területe pedig
meghaladja az 1 millió főt.
2007. október 1-jével a Klinikai Központba integrálódott a korábban önállóan, a Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata fenntartásban működő Kórház, valamint a Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi
Szolgálat fekvőbeteg-és járóbeteg szakellátási tevékenysége, ezáltal teljes körűen lezárult a stratégiai
célként megfogalmazott korszerű egészségpólussá válás intézményi feltétele, az egységes szegedi
egészségügyi szakellátási rendszer.
Az integráció működtetésének pénzügyi és gazdasági helyzete
A Klinikai Központ, a II. félévre biztosított többlet TVK felhasználásával, kiemelkedő teljesítményt ért
el 2012. évben. A Klinikák havi teljesítményének folyamatos kontrollja és szabályozása hatásaként,
teljesült az éves kapacitások maximális kihasználása. Ennek eredményeként az " E„ kasszától érkezett
éves bevétel közel 4%-kal haladta meg az előző évig összeget.
A „betegellátás saját bevétele” forráson, az éves bevétel mintegy 15 %-kal maradt el a 2011. évi
értéktől.
Az „E” kassza 2012. évi maradványából az év végén nagyon jelentős bevétel érkezett, de ezen összeg,
mintegy 50%-kal elmaradt a 2011. év végén utalt támogatástól.
A beszámolóban rögzített időszakban – külső pénzügyi és elemző tanácsadók segítségével – heti
rendszerességgel végezte munkáját a Konszolidációs Bizottság. A munkabizottság a Klinikai Központ
és betegellátást végző szervezeti egységeinek gazdasági-pénzügyi helyzetének folyamatos
elemzésével és kiadás csökkentő stratégiai elemek kidolgozásával segítette a gazdálkodás
racionalizálását.
Realizálódott a gazdálkodás eredményét jelentősen befolyásoló dologi kiadások folyamatos
monitorozása, a szállítási és szolgáltatási szerződések módosítása, de az előző évi eredményekhez
viszonyítottan mégis kisebb összegű megtakarítást realizálódott. Az energiagazdálkodás területén a
tovább racionalizálási intézkedések eredménye a kiadások szinten tartását tette lehetővé.
A Klinikai Központ működési egyensúlyának javítására – a korábbi időszakban megkezdett – térítéses
betegellátás bevételeinek növelését támogató szervezési folyamat felerősödött, melynek
eredményeként 2013. évi első hónapjaiban már értékelhető bevétel növekedés várható.
A jogszabályi változások miatt 2012. évben bekövetkezett - központilag nem kompenzált –
minimálbér és garantált bérminimum költségek éves viszonylatban közel 10 %-os kiadás
növekedésként súlyosbította a gazdálkodás eredményét.
Valamennyi körülményt figyelembe véve, fentiekben részletezett feladatok és intézkedések
hatásaként megállapítható, hogy az év végén kasszamaradványként utalt összeg közel 50%-os
csökkenése, valamint a központi részben kompenzáció miatt, a Klinikai Központ 2012. évi
gazdálkodásának pénzügyi eredménye lényegesen rosszabb volt, mint a 2011. évi.
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Változások az egészségügyi szolgáltatás területén
Járóbeteg ellátás módosítások
A beszámolási időszakban egy esetben került sor ellátási forma módosulás miatt működési engedély
módosításra.
Fekvőbeteg ellátás módosítások
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályait a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet fogalmazza meg. Ezt a rendeletet az egyes egészségügyi
és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 447/2012. (XII.29.) Korm.
rendelet 28/B bekezdése és 73. §-a egészítette ki, mely szerint a III. progresszivitási szintű arc-,
állcsont-szájsebészeti osztálya 1 000 000 Ft havi fix összegű díjra jogosult. Az aktív fekvőbetegszakellátás területén pedig
- a 4000 kardiológia szakma II. és III. progresszivitási szintjén,
- a 0900 neurológia szakma II. és III. progresszivitási szintjén,
- a 0901 stroke ellátás II. progresszivitási szintjén
szakmaspecifikus őrzőt működtető egészségügyi szolgáltató 300 000 Ft havi fix összegű díjazásra
jogosult szakmánként.
A megállapított díjazásokra a Klinikai Központ 2013. januárjától jogosult.
Humánerőforrás gazdálkodás
Státuszok zárolása
A TIOP 2.2.7 pályázat 1. forduló benyújtását követően, 2008. augusztus hónaptól kezdődően havi
monitoring alá került a Klinikai Központ be- és kilépő közalkalmazottainak bér- és létszámadata. A
fluktuáció során megüresedő álláshelyek visszapótlása kizárólag betegellátási érdekre való tekintettel
történhet. A vizsgált időszakban a be- és kilépő közalkalmazottak fix bérelemei összege között
átlagosan havi bruttó 513 400 Ft bérmegtakarítás realizálódott.
Humánpolitikai Szabályzat módosítása
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Munka Törvénykönyve, valamint az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény év közbeni változásai szükségessé tették az
Általános Orvostudományi Kar és a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Humánpolitikai Szabályzat
felülvizsgálatát.
A Szabályzat módosítás elkészítése megkezdődött, és annak érdekképviseleti szervezetekkel történő
véleményeztetését követően, tervezetten, 2013. I. félévében jóváhagyásra megküldésre került a Kar,
a Klinikai Központ és az Egyetem vezető testületei részére.
Személyi Teljesítményértékelési és Minősítési Szabályzat kidolgozása
2009. évben kidolgozásra került a Klinikai Központ Egészségfejlesztési Koncepció Intézkedési Terve,
mely rövid- és hosszú távú intézkedéseket fogalmazott meg a Klinikai Központ humán erőforrás
fejlesztésének érdekében. A hosszú távú intézkedések eredményeként, kidolgozásra került a Klinikai
Központ Humán Erőforrás Stratégiai Terv, mely tartalmazza többek között a személyi
teljesítményértékelési rendszer kidolgozását, bevezetését és működtetését.
A személyi teljesítményértékelési rendszer bevezetését és működtetését a Magyar Egészségügyi
Ellátási Standardok Kézikönyv, valamint a 2011. évi Klinikai Központ külső minőségügyi tanúsító audit
megállapításai alapján készült Intézkedési Terv 2011/1. A Szabályzat 1. munkaverziója a
Humánpolitikai Bizottság által jóváhagyásra került. A személyi teljesítményértékelési rendszer 2013.
évben pilot jelleggel az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika, az Ápolásvezetési és Szakdolgozói
Oktatási Igazgatás, valamint a Stratégiai Igazgatóság valamennyi közalkalmazottja esetében kerül
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alkalmazásra, ezt követően és az ennek során szerzett tapasztalat bizottsági beépítését követően
kerülhet testületi jóváhagyásra előterjesztésre.

Ápolásszakmai tevékenység
A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ szervezeti egységeit vezető
tanszékvezető egyetemi tanárok az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is
ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről szóló
66/2011 (XII.13.) NEFMI rendelet értelmében - a perifériás vénás injekció helyének kiválasztása, a
megfelelő beadási technika megválasztása, perifériás véna biztosítása, intravénás injekció beadása,
hatóanyag nélküli vagy hatóanyagot tartalmazó keverék infúzió csatlakoztatása, infúzió beadási
sebességének beállítása és a perifériás vénakanül ideiglenes lezárása, eltávolítása tevékenységek
vonatkozásában – szakdolgozóiknak felhatalmazást adtak. Ezen felhatalmazások folyamatos kezelése,
fluktuáció miatti egyeztetése az Ápolás Igazgatási Osztály feladata.
A Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért nevű szervezet és a Szegedi
Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ között együttműködési keret megállapodás
jött létre komplex kórházi önkéntes program működtetésére. Ebbe a programba 2012. őszén 15 fő
jelentkezett. A jelentkezők először elméleti képzésen, valamint pszichológiai szűrésen vettek részt,
majd ezt követően kezdődött meg a gyakorlati betanulásuk. Ténylegesen 11 fő önkéntes vett részt a
programba.
A klinikák közül a Gyermekgyógyászati Klinikán 5 fő, az I. Belgyógyászati Klinika Geriátriai Osztályán 3
fő, valamint a Neurológiai Klinika Neurorehabilitációs Osztályán 2 fő végezte önkéntes munkáját.
A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Ápolási Igazgatási Osztálya, a
szervezeti egységek ápolásvezetőitől beérkezett képzési igényfelmérés alapján összefoglaló képzési
tervet készített a folyamatban lévő, a tervezetten indításra kerülő és meghirdetett szak- és
továbbképzések alapján, kiemelve azokat a képzéseket, melyek humán-erőforrás stratégia
szempontjából kapcsolódnak a Klinikai Központ aktuális pályázataihoz. Az összefoglaló képzési terv a
képző intézmény vezetője által került jóváhagyásra. Az Ápolási Igazgatási Osztály 1 fő ápolásoktató
szakdolgozója a „Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén
működő szaktanácsadói hálózatba történő felvételről szóló felhívására" nyújtott be pályázatot.
Térítéses betegellátás
A térítéses betegellátás esetében, az Egészségbiztosítási Igazgatóság a díjfizetési folyamatokat is
ellenőrzi. A befizetés nélküli (de fizető ellátásként kódolt) esetek havi rendszerességgel kerülnek
kiszűrésre. A behajtható eseteknél pénzügyi és jogi ügyintézésre kerül sor. Kivételt képeznek azok az
esetek, ahol az adminisztrációs költségek magasabbak lennének a behajtandó összegnél. A hiányos
adatú, nem behajtható sürgős ellátások esetében jogszabályi lehetőség alapján az OEP felé „S”
térítési kategóriában történik a jelentés, majd helyszíni ellenőrzés után dönt az OEP a finanszírozás
megítéléséről. 2012. szeptember – 2013. február közötti időszakban helyszíni ellenőrzés után „S”
térítési kategóriában elfogadott esetek:
Járóbeteg
szakellátás
esetszám
43

NP

Aktív fekvőbeteg
szakellátás
esetszám

súlyszám

2

1,02764

110 660
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A 2010. október 5-én elfogadásra került Térítéses Betegellátási Szabályzat 3. rész 4. pontja
értelmében a nem sürgős, nem fizető térítéses betegellátás eseteiről az érintett tanszékvezetők
tájékoztatást kapnak és az általuk megnevezett felelős részére kerül az eset költsége kiszámlázásra.
A térítéses betegellátás vonatkozásában megkezdődött az egyetemi és egészségügyi intézményi
benchmarking alapján optimális konstrukció, az SZTE 100% tulajdonában álló UNI-MED Szeged Kft.
együttműködésében, a Klinikai Központ közreműködésében történő konstrukció kidolgozása és pilot
bevezetése.
PR tevékenység
-

-

A TIOP pályázatok keretében, az érintett külső kommunikációs cégekkel együttműködve, a
média folyamatos tájékoztatást kapott a TIOP 2.2.2, valamint a TIOP 2.2.7 projektekkel
kapcsolatos építkezésekről és a munkálatok menetéről.
A szerkezetépítési munkálatok befejezésével 2012. december 6-án megrendezésre került a
265 ágyas Új Klinikai épület és a Sürgősségi Betegellátó Osztály épület Bokréta Ünnepe.
Egységes arculati elemekkel ellátott központi és szervezeti egység honlapjaink rendszeres
frissítésével, folyamatos tájékoztatást nyújtanak az egységek működésével kapcsolatban. A
központi honlappal együtt 22 szervezeti egység honlapja rendelkezik egységes formátummal.

Változások az intézményi szolgáltatásban
A Szegedi Tudományegyetem által nyújtott szolgáltatások közül jelentős előrelépés történt a korábbi
években több területen, így az esélyegyenlőség, tehetséggondozás, lakhatási feltételek javítása, Alma
Mater, Karrier Iroda létrehozása.
2012-ben bekövetkezett előrelépések:
Esélyegyenlőség
2004-től a Szegedi Tudományegyetemen az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ látja el a
hallgatói mentálhigiénés szolgáltatásokat, amely a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzat alapján a Rektori Hivatal felügyelete alatt áll.
A Tanácsadó Központ által az esélyegyenlőség területén elért eredmények:
1. Az SZTE hallgatóknak heti 25 órában biztosítanak egyéni, 5 alkalmas ingyenes, személyes
pszichológiai tanácsadást. Szakembergárdájuk 10 fős és ehhez kapcsolódik még a végzős
pszichológus gyakornokok munkája. Mivel a problématerületek rendkívül szerteágazóak és
komplexek, ezért munkát segítik mentálhigiénikusok, pályaorientációs tanácsadó,
pszichológusok, klinikai szakpszichológusok és pszichiáterek. Az ellátott hallgatók száma
személyes tanácsadás esetében 162 fő, ami évente 810 ülést jelent. Csoportos tanácsadás
formájában 1 097 fő hallgatót értek el, emellett online tanácsadást is üzemeltetnek, itt kb.
510 levélváltás történt a 2012-es évben.
2. Tanácsadási szolgáltatások:
mentálhigiénés szolgáltatások („elKÉPesztők” improvizációs színházi társulat és a
Kreatív Stúdió)
egyetemi önkéntesség szervezése
pályaorientáció és karrierfejlesztés tanácsadás
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-

hallgatói életvezetés témaköréhez (önismeret, kommunikáció, pályázat
projektterv készítés) kapcsolódó képzések
SZTE Hallgatói Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottság döntéseinek végrehajtása
speciális képzési igényű hallgatók ügyeinek intézése
SZTE oktatási épületeinek akadálymentesítésénél való közreműködés

és

2009-ben rektori felkérésre megalakult a Dolgozói Esélyegyenlőségi Bizottság, mely működésén
keresztül igyekszik érvényesíteni, támogatni az egyetemi alkalmazottak esélyegyenlőségét, míg a
Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság kifejezetten a hallgatói kérdésekben jár el.
A 2012-ben nyújtott támogatások fajtái
Támogatások biztosítása
•

•

Regisztrált fogyatékkal élő hallgatók alaptámogatásai:
10 000 Ft értékű könyvtámogatás
1 000 oldalas ingyenes fénymásolás/nyomtatás
Egyéb támogatások:
10 000 Ft értékű taxi utalvány mozgássérült hallgatók számára
folyamatos segédeszköz kölcsönzés (diktafonok, laptop)

SANSZ terem kihasználtsága és szolgáltatások
Szolgáltatások:
- Egyéni gyógytorna beindítása:
fogyatékkal élő hallgató 10 alkalmat vehet igénybe egy félév során, indokoltság esetén az
alkalmak száma vagy ideje növelhető.
- Masszázs beindítása:
fogyatékkal élő hallgató 5 alkalmat vehet igénybe egy félév során, indokoltság esetén az
alkalmak száma vagy ideje növelhető. A masszázst megváltozott munkaképességű
(látássérült) masszőr tartja.
Tréningek, programok
SANSZ nap – Képességek napja (november 07.):
Az esélyegyenlőségi napon 6 nonprofit szervezet képviseltette magát (Vakok és
Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete, Kreatív Formák Alapítvány, Napos Oldal
Alapítvány, SINOSZ, Szivárvány Autizmus Egyesület, Diákcentrum Universitas Alapítvány).
Különböző érzékenyítő és szimulációs eszközök segítségével a látogatók betekintést nyertek
a fogyatékkal élők világába. A látogatók többek között kipróbálták a szájjal festést, a vak
szobában való tájékozódást és levezetésként masszázsra is jelentkeztek a vak masszőrnél. A
program elsődleges célja a szemléletformálás és az esélyegyenlőség biztosításának
elősegítése volt.
- Tanulásmódszertan tréning: a tanulási nehézségekkel (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)
küzdő fogyatékkal élő hallgatók a tréning elvégzése során olyan módszereket sajátítanak el,
ami elősegíti tanulmányaik akadálymentes előrehaladását.
- Relaxációs gép használata: a szorongó; főleg tanulás nehézségekkel küzdő hallgatók számára
ajánlott. A relaxációs gép hang- és fényhatások együttes segítségével idézi elő a relaxációs
állapotot. Különböző programok választhatóak. Autista hallgatóknál is nagy segítséget jelent.
Félévente 5 alkalom vehető igénybe, indokoltság esetén az alkalmak száma növelhető.
Tájékoztatók, előadások
- elsős fogyatékkal élő hallgatók kiemelt tájékoztatása (2012.szeptember 07.)
- Tanulmányi
Osztály
munkatársainak
tájékoztatása
(2012.
rövid tájékoztató füzet közreadása
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április

26.)

-

egyéb előadások, tájékoztatók tartása esélyegyenlőségi témában

Tehetséggondozás
A Szegedi Tudományegyetemen két együttműködő intézmény hivatott összehangolni és
összegyetemi szinten koordinálni a tehetséggondozási tevékenységet.
A Szegedi Tehetséggondozó Tanács, mely a tehetséges hallgatói támogatása céljából jött létre. A
Tehetséggondozó Tanács feladatai közé tartozik:
a tehetséggondozás irányelveinek lefektetése;
tehetséggondozó programokban, pályázatok, ösztöndíjak elbírálásában való részvétel;
a tehetséggondozási programokhoz szükséges tőkebevonás módjának kidolgozása,
áttekintése
A Szegedi Tudományegyetemen folyó tehetséggondozási tevékenység operatív szintű megvalósítását
az SZTEehetségpont teszi lehetővé, mely 2010-ben jött létre, majd 2011-ben kiváló akkreditált
minősítésre tett szert. Az SZTE Tehetségpont koordinálja az egyetemi tehetséggondozási
tevékenységet, közvetíti a lehetőségeket a hallgatók felé, illetve széleskörű szolgáltatás csomagot
nyújt számukra. Számos intézménnyel és egyetemi egységgel együttműködve, megalakulása óta
végez tehetséggondozási tanácsadó tevékenységet, így többek között az érdeklődő tehetségek
számára nyújt életvezetési, pályaorientációs, karrier tanácsadást, valamint a tehetséggondozó
programokban való részvételi lehetőséget.
A TÁMOP 4.2.3. pályázati konstrukcióban megvalósul a tudományos diákköri munkában résztvevő
hallgatók tudományos tevékenységének disszeminációja. A TÁMOP 4.1.1. pályázat keretében a
tehetséggondozás Felsőoktatási törvényben megfogalmazott definícióját tágítva mentori, tutori
rendszer kialakítása kezdődött meg az Arany János középiskolai tehetséggondozó programban részt
vett, s a Szegedi Tudományegyetemre felvételt nyert hallgatók részére, illetve számos
tehetséggondozó szolgáltatást jött létre az egyes tehetséggondozó programokban résztvevő
hallgatók számára.
A fentieken túl, az SZTE Tehetségpont egyik legfontosabb kezdeményezése a Kiválósági Lista és az
ehhez kapcsolódó SZTE TALENT ösztöndíjrendszer. Az egyedülálló rendszer a Szegedi
Tudományegyetem kiváló hallgatóinak kitüntetését és jutalmazását szolgálja. A tehetséggondozási
rendszer bázisa a Kiválósági Listára épül. Célja, felismerni és kiemelt figyelmet fordítani az egyetem
tehetséges hallgatóinak fejlesztésére, támogatására. A Kiválósági Listára a hallgatók pályázat útján
kerülhetnek fel. A hallgatók három kategóriába pályázhatnak, eddigi eredmények alapján: alapmester- és osztatlan képzésben részesülök, sportolók és művészek, és doktoranduszok, illetve
predoktorok. A Kiválósági Listán a Szegedi Tehetséggondozó Tanács által kidolgozott
szempontrendszer szerint a hallgatók arany, ezüst, vagy bronz fokozatba kerülhetnek. Az SZTE
Tehetségpont Kiválósági Listán szerepelő hallgatók jogosultak igénybe venni a Tehetségpont
különböző szolgáltatásait, lehetőségeket, kedvezményeket.
SZTE Alma Mater
A Szegedi Tudományegyetem öregdiák baráti köre, az SZTE Alma Mater 2005. decemberében alakult.
Alapvető célkitűzése: a Szegedi Tudományegyetemen, illetve jogelőd intézményeiben végzett
hallgatókkal való kapcsolattartás kialakításán, illetve megszilárdításán túlmenően értékalkotó és
értékközvetítő közösség kialakítása, támogatása. Ennek megfelelően az Alma Mater tagságát
színesítik az Egyetem dolgozói is.
Az Alma Mater a hagyományosnak tekinthető alumni szolgáltatások, így különösen
évfolyamtalálkozók szervezése mellett külön hangsúlyt fordít a végzettek valamennyi generációjának
megszólítására. Meghatározó, és hosszú évek hagyományára visszatekintő szakmai és családi
programjaink mellett fontosnak tartjuk az Egyetemmel, az Alma Materrel szorosabb kapcsolatot
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ápoló, a végzést követően számos alumnust és alumnát foglalkoztató munkaerőpiaci szereplők
elismerését. Az ezt jelképező SZTE Alma Mater díj mára presztízs díjjá vált, s kifejezi az Egyetem és a
munkaerőpiaci szereplők közötti kiegyensúlyozott és mértékadó együttműködést.
A TÁMOP 4.1.1-08/1-2009-0015-ös számú, Hallgatói és intézményi szolgáltatások fejlesztése a
Szegedi Tudományegyetemen című pályázat biztosított számunkra keretet, és anyagi forrást
2010.02.01 és 2011.09.30. között az Alma Mater további, információs társadalom, illetve az újabb,
diplomát szerző generációk által diktált fejlesztésére.
Az Alma Mater a pályázat megvalósítása során – a korábban kialakított együttműködésen alapulva –
hatékonyan működött együtt az egyes kari alumni szerveződésekkel. Honlap fejlesztésünk
lehetőséget biztosít valamennyi kar számára kari alumni oldalak, illetve évfolyamkönyvek tartalmi
bővítésére.
A 2012. évben a korábbi évek során kialakított tevékenységek folyamatos fenntartása, illetve
fejlesztése, újabb programelemek megjelenítése valósult meg a munkaerőpiaci szereplőkkel fennálló
kapcsolatunk eredményeként.
Az Alma Mater stratégiája megvalósítása során szorosan együttműködik továbbá különösen az SZTE
Karrier Irodával, Marketing és Kommunikációs Igazgatósággal, Médiacentrummal, valamint a
Sportközponttal.
Megvalósított tevékenységeink különösen:
Szakmai programok
évfolyamtalálkozók szervezésében való segítségnyújtás
SZTE Alma Mater díj átadása
Családi, közösségépítő rendezvények:
Alma Mater Mikulás ünnepség
Alma Mater Weekend és Egyetemi Sportnap
Kézműves programok
Információ szolgáltatás, közösségépítés:
www.sztealmamater.hu honlapon egyetemi hírek, információk közzététele
havi rendszerességű e-mail alapú hírlevél rendszer működtetése
SZTE Alma Mater magazin
Alma Mater tagkártya alapú kedvezményrendszer működtetése

SZTE Karrier Iroda
Az SZTE Karrier Iroda elsődleges célja, hogy a hallgatókat olyan gyakorlatias ismeretekkel,
képzésekkel gazdagítsa, melynek segítségével a munkaerő-piacra kikerülve hatékonyabban tudnak
boldogulni. Az elmúlt években nemcsak a regionális és országos kapcsolatok, hanem a hallgatói
szolgáltatások száma is megnőtt.
A 2010.02.01 -2011.09.30. között a TÁMOP 4.1.1-08/1-2009-0015-ös számú, Hallgatói és intézményi
szolgáltatások fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen című projekt megvalósítása során az Iroda
szolgáltatási köre bővült, tevékenysége stabilizálódott.
Az Iroda 2012. évi szolgáltatásai:
–
–
–
–
–

Karrierfejlesztési kurzus (virtuális és hagyományos)
Készségfejlesztő tréningek szervezése
Tanácsadások (grafológiai, karrier)
SZTE Tavaszi és Őszi Karrier Napok
Kiválasztási módszerek szimulációja (tesztek, AC, interjú)
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–
–
–
–
–
–

SZTE Tavaszi és Őszi Állásbörze
SZTE Szakmai Gyakorlati Helyek Börzéje
SZTE Szolgáltatók Börzéje
SZTE Karrier portál üzemeltetése (www.sztekarrier.hu - munkaerőpiaci információk,
állásajánlatok, szakmai gyakorlati helyek, tanácsok)
Kiadványok írása, szerkesztése (tanácsadó)
Állás- és gyakorlati lehetőségek közvetítése

Az egyetemi szolgáltatások közül intézményi szinten üzemeltetett az Idegennyelvi Kommunikációs
Intézet, a Sportközpont, a Füvészkert, a József Attila Tanulmányi és Információs Központban működő
Egyetemi Könyvtár és a közoktatási intézmények közvetlenül szolgálják az oktatást.
Könyvtár
A József Attila Tanulmányi és Információs Központ átadása, 2004 decembere óta olyan campus, ahol
az egyetem minden polgára megfordul. Napi négyezer fős látogatószámával az intézmény méltán
nevezhető az egyetem szívének. A központban megtalálható Egyetemi Könyvtárba integrálta 2004ben az egyetem vezetése szinte valamennyi kar könyvtári állományát és szolgáltatásait. A
tudományos tudásmegosztás legfőbb helyszíne a Klebensberg Kunó Egyetemi Könyvtár, mely
mintegy 410 000 szabadpolcos elrendezésben elérhető olvasótéri kötetével, 550 kiszolgáló
számítógépes termináljával, mintegy 30 000 digitálisan elérhető folyóiratával és egyéb elektronikus
dokumentumával, további elektronikus szolgáltatásaival (e-kölcsönzés, e-könyvtárközi kölcsönzés,
hivatkozás-nyilvántartó és gyűjtő rendszer, hogy csak a fontosabbakat említsük), napi mintegy 4000
látogatójával méltán tekinthető nem csupán Magyarország, hanem Európa kiemelkedő
tudásmegosztási központjának.
Informatika
Az informatikai infrastruktúra alapvető elemeit és szolgáltatásait az Egyetemi Számítóközpont
működteti. Az Egyetemi Számítóközpont (ESZK) feladata a karokra kiterjedő, oktatáshoz és
kutatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása. Koordinálja az egyetem informatikai hálózatának a
fejlesztését, együttműködik a hazai és nemzetközi kutatói adatátviteli hálózatot fejlesztő és
üzemeltető szervezetekkel.
Sport
A Szegedi Tudományegyetem Sportközpontja fogja össze a sportkurzusok szervezését, a kötelező
testnevelésórák koordinálását, a szabadidősportok és a versenysport szervezését. A 2000-es
egyetemi integrációval létrejött központ sportlétesítményei az utóbbi években folyamatosan
megújultak, így minőségében is új sportlétesítményt kapott az egyetem. Az egyetemi sportélet
szabályozásának ügye a Sport és Rekreációs Bizottság hatáskörébe tartozik.

I.1.a Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési,
takarékossági intézkedések
A Szegedi Tudományegyetem dologi kiadásainak egyik jelentős tétele az energia- és közműkiadás.
Villamos energia és földgáz tekintetében az Egyetem a 2012. év végén lezajlott közbeszerzési eljárások
eredményeképpen 2012. november 01-től - az előzőekhez képest- közel 25%-kal olcsóbban vásárolja a
földgázt. A villamos energia beszerzési áránál nem sikerült árcsökkenést elérni. Az energiaköltségek
mérséklésének másik fontos pontja, a fogyasztások csökkentése. Földgáz és víz-csatorna tekintetében,
jelentősen mérséklődött ezen energiahordozók felhasználása. Fontosnak tartjuk az egységek, karok
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folyamatos tájékoztatását (negyedéves energiajelentések) mellyel az energiatakarékos magatartásra
hívjuk fel a figyelmet.
Jelenlegi és tervezett energiaköltség csökkentésére irányuló intézkedések
- Egész SZTE-t érintő munkaszünet elrendelése
- Fenntartható fogyasztói magatartásra való felhívás
- Korszerű gépészeti megoldások, elavult kazánok lecserélése
- Távfelügyeleti rendszerek bevezetése, automatizálás
- Geotermikus hőkutak alkalmazása (hűtés-fűtés)
- Napkollektorok, napelemek felszerelése (várható éves megtakarítás: bruttó 27 mFt)
- Szürke szennyvíz újrafelhasználása
- Villamos lekötések, teljesítménydíjak felülvizsgálata
Energia felhasználás naturális mutatói:
Energianem
Földgáz /ezer m3/
Villamos energia /MWh/
Távhő /GJ/
Víz- és csatorna /m3/

2010.
12 299
27 392
59 189
505 152

2011.
10 849
26 342
49 871
448 214

2012.
9 900
27 142
42 541
413 161

Karbantartási munkák 2011-2012. években
Tevékenység

2011.

eFt

2012.

Megtakarítás

110 274

Megjegyzés

54 658 2012. év elején lefolytatott

Hőenergetikai üzemeltetés és
karbantartás

164 932

Kazánok égőfejeinek, vez.
automatikák karbantartása
Épületfelügyeleti rendszerek
karbantartása

49 714

54 867

A szolgáltatás díja változatlan, nincs
inflációkövetés.

11 085

10 651

415 A szolgáltatás díja változatlan, nincs

Épület karbantartás

50 255

közbeszerzési eljárás és további
takarékossági intézkedések
eredménye

inflációkövetés.

19 732

30 522 2012. év elején lefolytatott
közbeszerzési eljárás
eredményeként új karbantartó,
valamint a havi munkaórák
csökkentése 1645-ről 882-re.

11 286

11 469

Az éves infláció mértékénél
alacsonyabb áremelést érvényesített
a szolgáltató. (1,6%)

888

903

Az éves infláció mértékénél
alacsonyabb áremelést érvényesített
a szolgáltató. (1,6%)

Déllift Kft. (felvonó
karbantartás)
Schindler Hungaria Kft.
(felvonó karbantartás)

1 342

1 342

452

462

Liftcontrol Kft. (felvonó
karbantartás)

522

522

Lift -tec Kft. (felvonó
karbantartás)
Kone Felvonó Kft. (felvonó
karbantartás)

523 A szolgáltatás díja változatlan, nincs
inflációkövetés.
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Az éves infláció mértékénél
alacsonyabb áremelést érvényesít a
szolgáltató.
(2 %)
20 A szolgáltatás díja változatlan, nincs
inflációkövetés.

Unitem Bt. (felvonó
karbantartás)
Klíma karbantartás

349

14 A szolgáltatás díja változatlan, nincs

349

inflációkövetés.

40 004

1 560 A szolgáltatás díja változatlan, nincs

40 004

inflációkövetés.

Logisztikai tevékenység
Az alapanyagok, félkész- és késztermékek, valamint a kapcsolódó információk, származási helyről
(szállítóktól) felhasználási helyre (SZTE egységei) történő hatásos és költséghatékony áramlásának
tervezési, megvalósítási és irányítási folyamata, a tanszéki/intézeti elvárásoknak megfelelés
szándékával.
Feladatokhoz kapcsolódó feladatmutatók:
megbízások: 4 195 db
tenderkiírások előkészítése: 862 468 094 Ft
tenderre történő vásárlások: 110 008 902 Ft
szabadkézi vétel: 100 000 000 Ft
WEBRA (tényleges): 380 073 339 Ft
KEF (bútor): 281 278 400 Ft
166 988 450 Ft
(ebből verseny újranyitásával):

KEF (informatika): 271 612 720 Ft
(ebből verseny újranyitásával):
megrendelések: 14 682 db

48 066 930 Ft
∑ 2 005 441 455 Ft

Megtakarítások
a) Egyetemi szintű tenderek kiírásával
- írószer/irodai papíráru/irodaszer esetében:
- tonerek/kellékanyagok esetében:
b) WEBRA-val a tervezett:
helyett, az ajánlattételi ár:

nettó Ft

16 500 000 Ft
17 700 000 Ft
436 417 043 Ft
380 073 339 Ft
56 343 704 Ft
∑ 90 543 704 Ft

Az értékhatár alatti beszerzésekre alkalmazott WEBRA eljárásrenddel azért értük el 2012. évben
56 343 704 Ft megtakarítást, mert a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan, a felhasználók által
beküldött árajánlatokhoz képest (436 417 043 Ft) az eljárásrend lefolytatása után a tényleges költség
380 073 339 Ft lett.
A Logisztikai tevékenységet érintő jogszabályváltozások
A 1036/2012. (II.21.) Korm. Határozata beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházás
keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszközök és telefon beszerzés
vonatkozásában.
Ezekre a termékekre vonatkozó beszerzés mennyisége visszaesett a korábbi évekhez viszonyítva,
ugyanis a tilalom alá eső termékeket csak uniós forrásból lehetett beszerezni.

Külső igénybe vett szolgáltatások kiadásainak alakulása, létszámcsökkentés
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Takarítás
Közbeszerzési eljárás nyerteseként külső vállalkozások végzik az Egyetem épületeinek 55 %-ában a
takarítási feladatokat.
Az oktatási,- kutatási,- hivatali- és kollégiumi épületekben takarítást végző Kft-vel 2012. év elején
ártárgyalásokat folytatott az Egyetem, melynek eredményeként a cég a szerződésben előírt éves
általános inflációkövetés (3,9%) helyett 2 %-al csökkentette az egységárát.
Ez a 2%-os áfa emelést figyelembe véve azt jelentette, hogy a bruttó egységár (8,85 Ft/m 2/nap) a
2011.
évihez
képest
nem
változott.
Az
ártárgyalás
2012.
évre
számítva
14 043 693 Ft megtakarítást eredményezett.
További megtakarítást eredményezett egyes területeken a higiéniai előírások betartása mellett a
takarítás gyakoriságának csökkentése. Ezzel az intézkedéssel 2012. évben az előző évhez képest a
JATIK 20 718 148 Ft-ot, a GMF 2 363 608 Ft-ot, a Rektori Hivatal 3 574 828 Ft-ot a GTK 2 521 838 Ftot, azaz ezen egységek összesen 29 178 422 Ft-ot takarítottak meg ezzel az intézkedéssel.
A takarítási terület 2012. év elejétől 17 605 m2 alapterülettel csökkent, mivel a JGYPK saját
munkaerővel takaríttatja épületeit.
A Kft-nek a takarítási tevékenységére 2012. évben a felsorolt intézkedések eredményeként,
összességében 32,7 %-kal, azaz 77 836 195 Ft-tal kevesebb összeg került kifizetésre az előző évhez
képest.
Az Egyetem egészségügyi területeiben másik Kft. végzi a takarítást. 2011. évhez viszonyított
megtakarítást a Klinikai Központ alábbi intézkedései eredményezték:
Egyes klinikai területek a takarítás gyakoriságát, egyes osztályokon a takarítás időtartamát
csökkentették, vagy saját erővel oldották meg a feladatot. A megváltozott feltételek miatt,
szerződésmódosítás kezdeményezésére került sor, aminek eredményeként 2011. október 1-től 2,9 %kal csökkent a takarítási havi díj, ez 2012. évben 10 064 187 Ft megtakarítást jelentett.
A szerződésmódosítás tartalmaz kedvezményt, mely szerint ha az Egyetem a vállalkozó részére a
kiállított számla kézhezvételétől számított 90 napon belül kiegyenlíti a vállalkozói díjat, a vállalkozó a
számla bruttó értékéből 3 % kedvezményt biztosít. 2012. évben 5 alkalommal került érvényesítésre, 5
890 535 Ft-os megtakarítást eredményezve.
A 2012. év elején lefolytatott ártárgyalások eredményeként vállalkozó nem érvényesítette a
szerződés szerinti éves általános inflációt (3,9 %-ot). A vállalkozói díj csak a 2 %-os áfa emeléssel nőtt.
Az infláció érvényesítés elmaradása - figyelembe véve az áfa emelést is - 2012. évben 8 812 618 Ft
megtakarítást eredményezett.
Összességében
a
fenti
intézkedések
az
egészségügyi
területek
takarításánál
24 767 340 Ft megtakarítást eredményeztek 2012. évre 2011. évhez viszonyítva.
Rovar- és rágcsálóirtás
Az Egyetem területén a rovar- és rágcsálóirtást 2012. évben a közbeszerzési eljárás nyertese végezte.
A 2011. évi 34 Ft/m2 egységár a szerződés szerint nem változott, áremelkedést 2012. évben csak a
2%-os áfa emelés okozott. Az előző években végzett rendszeres kezelésnek köszönhetően, egyes
területeken a kezelés gyakorisága csökkenhetett, aminek eredményeként a kiadás az előző évihez
viszonyítva 3,7 %-kal csökkent. A megtakarítás éves szinten 2012. évben 412 131 Ft volt.
Szemétszállítás
Az egyetemi szemétszállítást végző három közbeszerzési nyertes cég szerződése inflációkövetést
tartalmazott. A cégekkel 2012. év elején lefolytatott ártárgyalások eredményeként a szolgáltatás
egységárát a cégek infláció alatti mértékben emelték: Hypocenter Kft 2 %-kal, ASA Kft 2 %-kal és a
Szegedi Környezetgazdálkodási NKft 3%-kal. Az ártárgyalással elért számított éves megtakarítás
1 142 849 Ft volt.
A 2012. évi szemétszállítási kiadás a 8,7% -kal, 6 290 510 Ft-tal volt kevesebb az előző évinél. A
kiadáscsökkenést az Egyetem hulladékgazdálkodási intézkedései eredményezték. Növekedett az
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ingyenesen elszállításra kerülő szelektív hulladék aránya. Az edények racionalizálása, a nyári és téli
munkaszünetek, az érintett hónapokban a biológiailag lebomló zöld hulladék ingyenes elszállíttatása
általánydíj csökkenést eredményezett.
Távközlés
Közbeszerzési eljárások eredményeként, a vezetékes szolgáltatást az INVITEL Távközlési Zrt., a mobil
szolgáltatást a Vodafone Zrt. végezte. A szerződések nem tartalmaznak inflációkövetést, így a bruttó
egységár csak a 2 %-os áfa növekedéssel emelkedett. Az év közben bevezetett telefonadóval
kapcsolatban lefolytatott egyeztetéseknek köszönhetően, egyik cég sem hárította tovább az adót.
Az áfa emelés ellenére, a megtett takarékossági intézkedések eredményeként, a vezetékes telefon
kiadás 4 %-kal, a mobil telefon kiadás 2,9 %-kal csökkent az előző 2011. évhez képest.
A vezetékes hívások esetén rendszeres a költségoptimalizálás, valamint mobil területen az
előfizetések negyedéves felülvizsgálata és ez alapján elvégzett kategóriaváltás.
A hibaelhárításra, vonalkiépítésre és az alközpontok bérletére kiírt webrás eljárások
eredményeképpen ezeknek a szolgáltatásoknak a kiadása 2012. évben 6 456 986 Ft-tal volt kevesebb,
mint előző évben.
A telefonközpontban automata operátor beállításával a személyi kiadás 2012. évben
3 372 307 Ft-tal csökkent.
Szállítás
2012. év elején lefolytatott ártárgyalással, a kötelező felelősségbiztosítás 205 711 Ft-tal, a casco
biztosítás 639 796 Ft-tal került kevesebbe a 2011. évihez képest. Egyes gépkocsiknál az
üzemanyagnorma beméretésével 288 000 Ft került megtakarításra.
A szállításirányítói és gépkocsivezetői létszámcsökkentéssel 3 362 960 Ft személyi kiadás csökkentése
2012. évben.
Szolgáltatás beszerzés webra eljárással
Webra eljárással 2012. évben 284 szolgáltatás beszerzés került lebonyolításra, melyek esetében a
korábbi évek beszerzései alapján becsült értékhez viszonyított megtakarítás 22,9 millió Ft volt.
A Szegedi Tudományegyetem a külső igénybevett szolgáltatásoknál továbbra is törekszik a takarékos
gazdálkodásra.
Intézményi szerkezeti változások a vezetési területeken 2012-ben
Változások az Egyetem szolgáltató egységeiben
2012. január 30-án létrejött az SZTE Média Centrum, mely munkáját a nemzetközi és közkapcsolati
rektorhelyettes felügyelete mellett végzi.
2012. október 01-jén létrejött a SZTE Konfuciusz Intézet, mely a Szegedi Tudományegyetem és a
Shanghai Nemzetközi Tanulmányok Egyetem együttműködésével, a Kínai Nyelvoktatási Tanács
(Hanban) támogatásával jött létre. Az SZTE Konfuciusz Intézet a Rektori Hivatal szervezeti
egységeként - a rektor közvetlen felügyelet alatt - térítésmentesen kínai nyelvet oktat az Egyetem és
a dél-alföldi régió más oktatási intézményeinek hallgatói számára, illetve tandíjmentes és térítéses
kínai nyelvtanfolyamokat szervez felnőttoktatás keretében. Támogatja továbbá az Egyetem és
egyben valamennyi az Intézet kínaiul tanuló, kiemelkedő teljesítményű hallgatóját a Hanban által
felajánlott kínai ösztöndíjak megpályázásában és elnyerésében .Az SZTE Konfuciusz Intézet a
nyelvoktatás mellett, kínai kulturális programokat, kurzusokat, tréningeket szervez az érdeklődők
számára.
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A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 115.§ (3) bekezdés, valamint 12.§ (6) – (8)
bekezdései alapján a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa e törvény előírásainak megfelelően az
összetételét átalakította.

2012. évben használt információs rendszerek
Az információs erőforrásokkal való gazdálkodás menedzselését a Szegedi Tudományegyetem három
fő terület mentén valósítja meg. Az egyetemi hardver és hálózat menedzsment, az oktatást, kutatást
támogató szoftver és tartalommenedzsment, valamint az egyéb tevékenységeket támogató szoftver
és tartalommenedzsment.
Az egyetemi hardver és hálózatmenedzsmentet, valamint az oktatáshoz és a kutatáshoz kapcsolódó
szoftvermenedzsment feladatokat az Egyetemi Számítóközpont látja el. Az általa biztosított
fontosabb informatikai szolgáltatások: ETR, ETR CooSpace, FIR, GÓLYA és egyéb
tartalomszolgáltatások (elektronikus telefonkönyv, központi mail, email cím, otthoni internet, videó
konferencia, VOIP, egyetemi licencű szoftverek, vírusirtó programok).
Az alapvető hardverállomány kezelés és a hálózatmenedzsment ellátása magában foglalja az
alapinfrastruktúra, az egyetemi hálózat, hálózati aktív eszközök üzemeltetését, karbantartását a
szerverpark üzemeltetését és karbantartását, valamint e fentiekre fejlesztésére történő javaslattételt,
a fejlesztési programok megvalósítását. A tartalom-menedzsment az oktatási területen az oktatási
rektorhelyettes felügyelete mellett az Oktatási Igazgatóság feladata, míg a kutatás területén a
tudományos és innovációs rektorhelyettes felelőssége mellett a Kutatásfejlesztési és Innovációs
Igazgatóság feladata.
Az egyéb tevékenységeket támogató szoftver és tartalommenedzsment rendszerek üzemeltetését az
egyes szervezeti egységek végzik. Ennek megfelelően a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
üzemelteti a TÜSZ-t, az ingatlan-nyilvántartást, a NEXON munkaügyi nyilvántartást és a belső
csoportmunkát támogató GMF Coospace rendszert. A Rektori Hivatal kezeli az SZTE Portált illetve a
pályázati nyilvántartást támogató Elektronikus Pályázati Rendszert (EPER). A Hallgatói Szolgáltató
Iroda működteti az Egyetem elektronikus ügyintézési keretrendszerét, az ETR Modulo rendszert.
A fentieken túl a József Attila Tanulmányi és Információs Központ hatáskörében valósulnak meg az
Egyetemi Könyvtár tartalomszolgáltatásai, valamint a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
üzemelteti az egészségügyi ellátó rendszer által igényelt információmenedzsment megoldásokat.
A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság által üzemeltetett informatikai rendszerek száma és
struktúrája a 2012-ben jelentősen megváltozott. A változás és a többletfeladatok kezelésére
létrehozásra került a főigazgató irányítása alá tartozó Rendszerüzemeltetési Csoport, amelynek
kiemelt feladata a GMF informatikai rendszereinek üzemeltetése, fejlesztése.
2012-ben a GMF-en önálló levelezési rendszer került bevezetésre és ehhez kapcsolódóan egy
rendszerbe lett szervezve, egységesítésre kerültek a különböző telephelyek üzemeltetési feladatai. Ez
a központosítás magában foglalja a levelezést, az operációs rendszer frissítést, a vírusvédelmet,
nyomtatásfelügyelet és felhasználói supportot. A fenti tevékenységet más szervezeti egységek
részére SLA konstrukcióban is igénybe vehetőek, amely az intézményen belül egy új típusú
szolgáltatásként jelent meg.
A GMF – mint az Egyetem gazdasági adminisztrációs feladatait ellátó és koordináló szervezet – a GMF
Coospace és az ETR Modulo rendszereket is felhasználja a feladatai ellátása során, amelyek
lehetőséget biztosítanak az elektronikus ügyintézésre és a fejlett informatikai eszközökkel támogatott
csoportmunkára. Mindkét rendszer az Egyetem valamennyi polgára számára hozzáférhető, így egyre
több szolgáltatás érhető el elektronikus felületeken (pl. számla igénylés, bérleti szerződés
nyilvántartás) és egyre több folyamat kap elektronikusan támogatást.
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2012. elején bevezetésre került a Magyar Államkincstár KIR3 nevű, központi illetményszámfejtő
rendszere, amely a GMF számára újabb feladatot jelentett. A rendszer a felhasználók számára webes
felületen érhető el, azonban az üzemszerű működéshez jelentős informatikai támogatás szükséges.
Komoly problémát jelentett, hogy az új rendszer bevezetése - a korábbi Nexon rendszerhez képest jelentős funkcióvesztéssel járt, amely a napi működés során is gondot okozott / okoz. A hiányzó
funkciók a 2013-ban bevezetésre kerülő KIR3 KLR rendszerben lesznek elérhetők, de ennek a
rendszernek az üzemeltetése is csak növeli az informatikai rendszer bonyolultságát – ez pedig az
üzemeltető személyzetnek és a felhasználóknak egyaránt többletterhet jelent.
Az információgazdálkodás egységes irányítása érdekében, az egyes szervezeti egységekben helyi
rendszergazdák végzik a munkahelyi hardver-szoftver üzemeltetést, akiken keresztül az Egyetemi
Számítóközpont érvényesíti, ill. biztosítja az egyetemi informatikai infrastruktúra integritását. Az
információs erőforrásokkal való gazdálkodás értékelése az Egyetemi Számítóközpont vezetői, illetve a
szervezeti egységek által történő értékelés segítségével valósul meg, melynek eredményeképpen
kerül évenkénti periodikus frissítésre az egyetem Informatikai Stratégiája.

I.1.b Vállalkozási tevékenység végzése
A Szegedi Tudományegyetem 2012. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

I.1.c Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés
alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának
változtatásáról az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid
ismertetése
A Szegedi Tudományegyetem esetében a fenti kérdés 2012. évben nem releváns, mivel
Intézményünk nem végzett vállalkozási tevékenységet.

I.1.d Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről
A Egyetemünkön tevékenység kiszervezése nem történt 2012-ben.
A Szegedi Tudományegyetem 2012. évben alapítványok működését nem támogatta.

SZTE részvétele alapítványban
A Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány létrehozása
Szegeden a hetvenes évek közepéig a Béke-épület tetején működött Uránia bemutató csillagvizsgáló.
Később ez a terem az egyetemhez került, és csak ritkábban váltak lehetővé iskolai csoportok számára
távcsöves megfigyelések.
1985-ben az odesszai testvéregyetem csillagászati intézetétől műszercsere keretében egy 40 cm
főtükör átmérőjű Cassegrain-tipusú távcsövet kapott a JATE Kísérleti Fizikai Tanszéke. Szegeden akkor
nem volt lehetőség a műszer elhelyezésére, a Bajai Obszervatóriumban került felállításra. A kutatók
és a hallgatók így csak korlátozottan használhatták a távcsövet. Az egyre szűkösebb pénzforrások
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miatt egy ideig szinte reménytelennek tűnt egy obszervatórium felépítése. A JATE 1990 nyarán
megalapította a Szegedi Csillagvizsgáló Alapítványt félmillió forinttal.
A Szegedi Csillagvizsgáló 2012. évi tevékenysége
Cél a Szegedi Csillagvizsgáló működtetése. A heti rendszeres péntek esti nyitva tartások során - előre
bejelentett csoportok esetén más időpontokban is – a fő feladatok: távcsöves bemutatások,
előadások keretében csillagászati, űrkutatási oktatás és ismeretterjesztés. 2011. szeptemberétől
2012. szeptemberéig a csillagvizsgáló épületének megsüllyedése, a falak megrepedése miatt felújítási
munkák folytak, a látogatók fogadása szünetelt. Emiatt a korábbi évek átlagosan 3 000 fő látogatója
helyett, jelentősen kevesebb látogató volt 2012-ben. További cél, hogy tudományos igénnyel, de a
nagyközönség számára is jól érthetően népszerűsítette a csillagászati tudományt. Az előadásokat,
bemutatókat magasan képzett egyetemi oktatók és hallgatók tartották, ellenszolgáltatás nélkül
(társadalmi munkában).
Hasonló létesítmény csak néhány van az országban. Az előre be nem jelentett látogatókon kívül sok
csoportot, kiránduló iskolai osztályt, turista családot fogadott az Csillagvizsgáló, főleg a Dél-alföldi
régióból, de jöttek vendégek az ország minden részéről. Több alkalommal este, Szeged
legforgalmasabb terein állítottak fel távcsöveket, járókelők százainak mutatták meg az égbolt csodáit.
A Csillagvizsgáló önkéntesei 2012. április 28-án, szombaton délutántól hajnalig, több mint ezer
érdeklődőnek távcsöves bemutatót, előadásokat tartott a Csillagászat Napja alkalmából a szegedi
Dóm téren és az SZTE Budó teremben. 2012. szeptember 28-án előadásokat és távcsöves
bemutatókat tartott a Kutatók Éjszakája rendezvény keretében.
Az Alapítvány pénzügyi beszámolója:
Az Alapítványnál személyi jellegű kifizetés 2012. évben nem történt.
Bevételek:
1. SZJA 1% felajánlásokból (APEH átutalás):
2. Saját bevétel belépőjegyekből:
Összesen:

136 363 Ft
40 000 Ft
176 363 Ft

Kiadások:
1. Egyéb (tetőterasz teljes felújítása)
2. Energia költségek
3. Internet
4. Bankköltség
5. Riasztórendszer
6. Könyvelés
Összesen:

227 687 Ft
110 175 Ft
61 061 Ft
19 080 Ft
30 480 Ft
30 000 Ft
478 483 Ft

Az alapítvány közhasznú tevékenységének eredménye:

-302 120 Ft

I.1.e Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való
részesedésnek, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybe vett
szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével
létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről
Az Egyetem 11 gazdasági társaságban szerzett részesedést pénzbeli, illetve apport hozzájárulással,
melyek közül három cégben 100 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezik.
1000 Mester Nonprofit Kft.
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Az 1000 Mester Nonprofit Közhasznú Kft. a Szakképzési törvény alapján jogosult volt
2012. 12. 31-ig a különböző intézmények, gazdasági társaságok által szakképző iskoláknak felajánlott
fejlesztési támogatások koordinálására és felhasználására. A 2011. évben fogadott szakképzési
hozzájárulás felhasználásának időpontja 2012. december 31-e volt. Az Egyetem részére 2011. évben
a gazdasági társaságok által felajánlott szakképzési hozzájárulás felhasználható, elkölthető volt.
Ezekből az összegekből a Kft. adminisztrációs költsége a törvény által meghatározott 5 %, azaz
985 980 Ft volt.
A TISZK tagjai taggyűlési döntést hoztak a szakképzési törvény által meghatározott 5%-os az
intézmény által tananyag, taneszköz fejlesztésre, akkreditált továbbképzésre, melyet a Taggyűlés
döntése alapján a TISZK költött el központosítva és ezt koordinálva, ennek összege 985 980 Ft. Az
intézmény által beszerzett tárgyi eszközök összértéke: 17 741 119 Ft. A társaság 2012. évi
beszámolója elkészült. A cég mérleg szerinti eredménye: (veszteség) -6 198 Ft.
BIOPOLISZ Kft.
A társaság törzstőkéje 2012. évben 41 000 000 Ft, ez 2012. október 29-ével jelentősen, 24 600 000
Ft-tal csökkentésre került. Az Egyetem részesedése ezt követően a törzsbetétben 1 000 000 Ft-ra
csökkent. A mérlegkészítés időpontja: 2013. február 28. A Kft. záró eszközeinek, forrásainak összege:
17 418 e Ft, melynek 0,65 %-a befektetett eszköz és 90,17%-a a saját forrás. Az aktív időbeli
elhatárolás záró összege 1 600 eFt. A mérleg szerinti eredmény 9 478 e Ft veszteség, mely a saját
tőkét csökkenti. A saját tőke összege a jegyzett tőke alá csökkent. A kötelezettségek az összes
forráson belül 30,21%-ot tesznek ki. A Kft. likviditása jónak mondható. A kötelezettségek rendezése
határidőben megtörtént.
A Biopolisz Kft. jövedelmezősége mind bevétel arányosan, mind eszköz és saját tőke arányosan az
előző évhez viszonyítva csökkenést mutat.
A Kft. értékesítés nettó árbevételeként 1 214 e Ft-ot számolt el:
- Üzletviteli tanácsadás bevétele
- Máshova nem sorolt gazd.tev.bevétele
- Kutatás, tesztkészítés bevétele
A Kft. egyéb bevételként 5 581 e Ft -ot számot el:
- Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök bevétele
- Biztosítótól kapott díjvisszatérítés
- Pályázaton nyert pénzösszegek
- Egyéb bevételek

500 eFt
464 eFt
250 eFt

2 416 eFt
63 eFt
3 100 eFt
2 eFt

Pénzügyi műveletek bevételeként 1 616 e Ft-ot számolt el a cég.
Költségek, ráfordítások részletezése a következő:
Anyagjellegű ráfordítás:
Személy jellegű ráfordítás
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek eredménye
Adózott eredmény
Mérleg szerinti eredmény

5 976 e Ft
5 662 eFt
451 eFt
5 737 eFt
1 570 eFt
- 9 478 eFt
- 9 478 eFt

A Biopolisz Kft. az Egyetem részére 2012-ben egyetlen szolgáltatást nyújtott: HURO pályázatban
megvalósíthatósági tanulmány készítése; díjazás 100 000 Ft+áfa; szerződés kelte: 2012.01.06;
teljesítési határidő 2012.01.31; a szerződés teljesítésre került.
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DABIC Dél-Alföldi Bio-Innovációs Centrum Nonprofit Kft.
A társaság törzstőkéje: 57 530 000 Ft, a Szegedi Tudományegyetem apporttal járult hozzá a
törzstőkéhez. 150 000 Ft értékben, amely a teljes tőkének 0,26%-a. A társaság a 2012-es gazdálkodási
évet 1 406 000 Ft adózás előtti eredménnyel zárta.
A társaság 2012. évre vonatkozó gazdálkodási adatai:
Értékesítés nettó árbevétele:
Egyéb bevételek:
Anyagjellegű ráfordítások:
Személyi jellegű ráfordítások:
Értékcsökkenési leírás:
Egyéb ráfordítások:
Pénzügyi műveletek bevételei:
Adózás előtti eredmény:
Adófizetési kötelezettség:
Adózott eredmény:
Mérleg szerinti eredmény:

71 211 Ft
15 839 Ft
36 233 Ft
31 024 Ft
20 246 Ft
3 099 Ft
4 958 Ft
1 406 Ft
184 Ft
1 222 Ft
1 222 Ft

A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, ennek ellenére a beszámolót a Lipcsei Könyvvizsgáló Kft.
képviseletében Lipcsei János bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.

DEAK Zrt.
A cég 2012. évi összes bevétele 164,6 mFt, a várható mérleg szerinti eredménye 12,5 mFt. A
likviditási mutató (és a likviditási gyorsráta is) 6,2; a tőkeerősség 92,7 %. A nettó forgótőke értéke
27 162 eFt volt. A nettó árbevétel 110,6 mFt, melyből az üzleti partnerektől származó bevétel 82,8
mFt, az SZTE részére végzett szolgáltatások összege pedig 27,8 mFt .
A DEAK Zrt. elkülönített állami pénzalaptól 53,97 mFt támogatásban részesült, melynek összetétele:
Baross projekt - 14,28 mFt, MORDIC projekt - 16,65 mFt, Cluster2Success projekt - 2,75 mFt,
Scientstu projekt - 20,29 mFt.
A DEAK Zrt. 2012 folyamán több K+F szerződés alapján nyújtott ipari partnereknek kutatás-fejlesztési
szolgáltatást.
A DEAK Zrt. 2012. évben költségvetési támogatással nem rendelkezett, cél szerinti juttatást nem
nyújtott.
Az SZTE, mint tulajdonos részére nyújtott szolgáltatások:
Szerződés tárgya

Az SZTE ipari kapcsolati térképének elkészítése

A Szegedi Tudományegyetem geotermikus
hőenergia hasznosítását célzó dokumentáció
és döntés előkészítő anyag szakmai
alátámasztásában meghatározott feladatok
elvégzése

Szerződés értéke (nettó)

Szerződés tartalma

4 000 000

A
TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002
pályázat
keretében megvalósítandó ipari kapcsolatok
modulban az SZTE elmúlt 5 évi K+F
megállapodásának felhasználásával kapcsolati
adatbázis és térkép készítése

16 000 000

A megbízás keretében a DEAK Zrt. az alábbi
részfeladatokat végezte el: helyzetfeltárás,
auditálás; árképzés, -indexálás módszertanának
kidolgozása; beszerzési konstrukciók kidolgozása,
összefoglaló jelentés készítése
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Az SZTE ipari kutatás-szervezési és
kutatásmenedzsment feladatainak, továbbá
GOP 1.1.1 pályázatokban
projektmenedzsment típusú feladatoknak az
ellátása

7 800 000

Szervezeti és tevékenység audit rendszer
létrehozása, működtetése, új ipari K+F feladatok
felkutatása, szerződések előkészítése, egyeztetése
az ipari partnerek és az SZTE között, K+F
szerződések
kidolgozása,
K+F
projeketek
menedzselése,
SZTE
képviselete
K+F+I
rendezvényeken.

ELI-HU Nonprofit Kft.
Az ELI-HU Nonprofit Kft. közhasznú nonprofit társaság, amely 2010. március 10-én alakult meg, a
Társasági Szerződésben szereplő célok megvalósítása érdekében.
A Társaság közhasznú
tevékenységei közé az alábbi tevékenységek tartoznak: Tudományos tevékenység, kutatás; nevelés
és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Euro atlanti integráció elősegítése; egyéb
természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, illetve tudományos kutatás fejlesztés szervezése,
támogatása. A közhasznú tevékenységeken túlmenően a Társaság a következő nem közhasznú
tevékenységeket látja el: innovációs tanácsadás, projektmenedzselés, ingatlanfejlesztés, az ELI-HU
Nonprofit Kft. 2012. évének legfontosabb feladata az ELI lézerközpont megvalósításának előkészítése,
és a feltételek biztosításának szervezése.

Két előkészítő projektben vett részt a Társaság:
GOP. 1.5.1-2010-0001. ELI lézerkutató központ megvalósítását előkészítő projekt I. fázis (P1)
keretében az alábbiak történtek:
Projektmenedzsment feladatok ellátása, közbeszerzések előkészítése és lefolytatása (komplex
tervezési feladatok elvégzése I fázis), nagyprojekt pályázat közvetlen dokumentációjának elkészítése
(költség-haszon elemzés egyedi K+F nagyberendezés koncepciójának és módszertanának kidolgozása,
megvalósíthatósági tanulmány koncepció és követelmények előkészítése, megvalósíthatósági
tanulmány készítés I fázis, környezetvédelmi és geográfiai vizsgálat - előkészítés talajmechanikai
szakvélemény elkészítése), Építészeti tervezés és engedélyeztetés (építészeti koncepcionális tervezés,
építészeti engedélyes tervezés, engedélyeztetési eljárások), Lézer technológiai koncepcionális
tervezés (berendezések átfogó tervezése, berendezés komponensek tervezése, berendezés speciális
komponensek tervezése, berendezés kiegészítő berendezések tervezése)
GOP. 1.5.1-11-2011-0001. ELI lézer kutató központ megvalósítását előkészítő projekt második
fázis (P2) keretében megtörténtek: projektmenedzsment feladatok ellátása, közbeszerzések
előkészítése és lefolytatása (komplex tervezési feladatok elvégzésre II fázis, lőszermentesítés és
cserje irtás elvégzése 1-2 ütem, független statikai, dinamikai ellenőrző számítások, berendezések
tervezésének független külső minőségbiztosítása és ellenőrző számítások elvégzésére, EVD előzetes
vizsgálati dokumentáció elkészítése), az 1828/2006 EK rendelet XXI. melléklete szerinti támogatási
kérelem és mellékleteinek összeállítása, megalapozó és előkészítő tevékenységek és
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése II. fázis tevékenysége (környezetvédelmi vizsgálat, költséghaszon elemzés, megvalósíthatósági tanulmány készítés II fázis, nagypályázat pályázati anyag
összeállítása ), lézer technológiai koncepcionális tervezés (berendezés komponensek tervezése ,
berendezés speciális komponensek tervezése, berendezés kiegészítő berendezések tervezése),
kiviteli terv készítése (építészeti kiviteli tervezés), építés előkészítés (lőszermentesítés, irtási munkák,
betonelem deponálás), nemzetközi jogi és üzleti konstrukciók modelljeinek kidolgozása és ELI
Delivery konstrukció létrehozása.
A 2012. évben két támogatási szerződés teremtette meg a projekt előrehaladásának forrását:
Támogatás azonosító

A Támogatási Szerződés tárgya
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A Támogatási Szerződés
aláírásának időpontja

Támogatási nettó
összeg

GOP 1.5.1-2010-0001

ELI lézer kutató központ megvalósítását
előkészítő projekt I.fázis (P1)

2011. április 13.

823 004 eFt

GOP-1.5.1-11-2011-0001

ELI lézer kutató központ megvalósítását
előkészítő projekt második fázis (P2)

2012. január 26.

1 611 459 eFt

Az ELI-HU Kft beszámolója, eltérően a megelőző két évtől, még nyers formában sem készült el,
tekintettel a társaság áfa státus váltására (bruttó elszámolásból nettó elszámolásra változott
visszamenőleg). Tekintettel az átkönyvelés és az önellenőrzés nagyságrendjére, minden előkészület
megtörtént a "nettósított" beszámoló és annak előző év(Ek) módosításai oszlopának elkészítésére. A
beszámoló a törvény által megadott határidőre fog elkészülni.
A társaság semmilyen bevételszerző tevékenységet nem folytat, így az Egyetem részére sem nyújtott
szolgáltatást.
InnoGeo Nkft.
A társaság 2012. évi beszámolója még nem készült el.
A 2012. évi várható eredménye: (nyereség) 1 970 eFt
Belföldi értékesítés árbevétele
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei

11 500 eFt
14 335 eFt
15 eFt

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Egyéb ráfordítások

21 973 eFt
1 406 eFt
501 eFt

Adózás előtti eredmény
Fizetendő TA
Mérleg szerinti eredmény

1 970 eFt
197 eFt
1 773 eFt

SZOTE Szolgáltató Kft.
A SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2012.-es mérleg szerinti eredménye - főkönyv szerint jelenleg 40 384 803 Ft veszteséget mutat. A 2012. SZOTE Kft. bankszámlájára 2001-ben hagyatékként
27 976 316 Ft (adományozott) összeg érkezett, amely egészen mostanáig passzív időbeli
elhatárolásként szerepelt a könyvelésben. Ezen összeg passzív időbeli elhatárolásának fenntartása
vagy megszüntetése még nem eldöntött kérdés. Amennyiben feloldásra (bevételként történő
elszámolásra) kerül, az a Kft. 2012-es évre vonatkozó mérlegét jelentősen befolyásolni fogja. A SZOTE
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-nek a 2011. március 3-án leégett a hulladékégető berendezése,
mely pályázati forrásból (KIOP-1.3.0-F.-2005-07-0001/2. sz. Támogatási Szerződés) lett felújítva, így 5
éves fenntartási kötelezettség terhelte. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív
Programok Irányító Hatóságával Visszafizetési megállapodást kellett kötnie a SZOTE-Kft-nek.
A KIOP-1.3.0-F.-2005-07-0001/2. sz. Támogatási Szerződéshez kapcsolódó Visszafizetési
Megállapodásban szereplő visszafizetést a SZOTE-Kft. 3 egyenlő összegű részletben teljesíti:
2013. április 20-ig
2013. október 20-ig
2014. április 20-ig

35 636 801 Ft
35 636 801 Ft
35 636 802 Ft
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A SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. végezte az egészségügyi hulladék begyűjtését,
elszállítást és a gyűjtőedények biztosítását a Szegedi Tudományegyetem betegellátó intézményeiben.
Az SZTE-től 2012-ben összesen 392 346 kg veszélyes hulladékot szállított el a cég, melynek
szolgáltatási díja 44 724 444 Ft volt. Az SZTE számára 2012-ben összesen 108 182 db gyűjtőedényt
(vödröt és zsákot) biztosított a Társaság, melynek költség vonzata összesen 34 969 984 Ft volt.

SZTE Tangazdaság Kft.
Az SZTE Tangazdaság Kft. 2012. évben az 5. gazdasági évét zárta. A társaságban 13 fő alkalmazott
dolgozott, új dolgozó felvételére nem került sor. A Társaság mezőgazdasági tevékenységet folytat,
ezen belül növénytermesztés területén búzát, kukoricát, napraforgót és lucernát termelt. Az
állattenyésztés során szarvasmarhát, sertést, juhot és baromfit tenyészt. A növénytermesztés, az
árult növényeken túl, ellátja tömegtakarmánnyal az állatállományt is. A gépi munkát saját gépparkkal
oldották meg, betakarításkor vettek igénybe bérmunkát. A 2012-es év rendkívül aszályos időjárása, a
csapadék hiány, megmutatkozott az átlagtermésekben, amit valamelyest kompenzált az előző évinél
magasabb átvételi ár. A területalapú támogatással együtt, pozitív eredménye van az egész
növénytermesztési ágazatnak. Az állattenyésztés keretében a tej, sertés, bárány átvételi ára 2012.
évben kiegyensúlyozottabb volt, mint az előző évben. Rendkívüli állategészségügyi probléma nem
volt az állományoknál. A támogatásokkal együtt, az állattenyésztés is pozitív eredményt mutat. A
meghirdetett támogatásokat figyelemmel kísérték, a pályázatok időben benyújtásra kerültek. A
Társaság 2012. évben is időben teljesítette kötelezettségeit az állam, valamint az önkormányzatok
felé, egyéb fizetési kötelezettségeinek is eleget tett. A Kft. 2012. évben az előzetes mérleg adatok
alapján, várhatóan 7 mFt eredményt ért el. Az Egyetem és a Tangazdaság között 2012-ben közvetlen
gazdasági kapcsolat nem állt fenn.

Universitas-Szeged Nonprofit Kft.
A Kft. teljes árbevétele 510,5 mFt volt, melyből közhasznú tevékenység (alaptevékenység): 122,9 mFt
(24 %), saját termelésű készlet (kiadói jegyzetek – alaptev.) állomány növekedése 1,069 mFt,
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel 387,56 mFt (75,9 %). A teljes bevételből az egyéb
bevétel 14 831 millió Ft-ot tett ki, míg pályázati forrásból származó bevétel ebből 300 ezer Ft. A
kiadási oldal 27,8%-a, (138,2 mFt) közhasznú tevékenységre, 72,2%-a (359 mFt) pedig vállalkozási
tevékenységre esett. A kiadási oldal 81,7%-a anyagjellegű költség, 14,1%-a pedig munkabér és járulék
volt. A Társaság mérleg szerinti eredménye 12 615 mFt volt, ebből közhasznú tevékenység
eredménye - 15 301 mFt, vállalkozási tevékenység eredménye 27 916 mFt. A vállalkozási
tevékenységek működése hatékonyabbá vált. A mérleg főösszege 130 128 mFt. A mérleg főösszeg
csökkenése főként a tárgyi eszközök és követelés állomány csökkenésének az eredménye. A Társaság
kötelezettségei az előző évhez képest 3 mFt-tal növekedtek, amelynek jelentős része a szállítói
állományból adódott. A követelések 7 mFt-tal csökkentek, amelynek jelentős része vevői követelés. A
tárgyi eszközök állománya 5 mFt-tal csökkentek a selejtezéseknek és a jelentős értékcsökkenésnek
köszönhetően. A pénzeszközök 9 mFt-tal növekedtek, a készletek viszont alig változtak. A passzív
elhatárolások jelentősen - 19 millió Ft-tal - csökkentek a szponzori források mozgásainak és korábbi
évek korrekcióinak köszönhetően.
A Nonprofit Kft. 12,6 mFt-os nyereséggel zárt, ami az előző évhez képest a vállalkozási tevékenység
eredményességének lényeges javulásának (JATE Klub, TIK fénymásoló, Automata és Ajándékbolt)
hatására alakult ki. A társaság likviditása javult, a szállítók árrugalmasságát továbbra is maximálisan
kiaknázta és ésszerű korrekciókat alkalmazott a bérköltségek területén. A nonprofit
tevékenységekhez kevesebb pályázati forrás áramlott be, ennek ellenére a közhasznú tevékenységek
költséghatékonysága segített a gazdálkodásnak. Kulcsfontosságú az új pályázatok folyamatos
felkutatása, továbbá a bevételek maximalizálása.
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Szegedi Tudományegyetem és Universitas-Szeged Nonprofit Kft. közötti gazdasági kapcsolatok:
Az Universitas-Szeged Nonprofit Kft. kötelezettségvállalásai a Szegedi Tudományegyetem felé
összesen:
53,3 millió Ft

Ennek megoszlása főbb területek szerint
1.) A Szegedi Tudományegyetem ingatlanjainak, termeinek bérbeadásából, ahhoz kapcsolód energia
és egyéb költségek (telefon) értéke:
38,5 millió Ft
2.) Jegyzetek, könyvek bizományos értékesítése:

14,0 millió Ft

3.) SZTE eszközeinek bérbeadásából származó tételek:

0,5 millió Ft

4.) Munka és tűzvédelmi és biztonsági szolgáltatások értéke:

0,3 millió Ft

A Szegedi Tudományegyetem kötelezettségvállalásai az Universitas-Szeged Nonprofit Kft. felé
összesen:
134,2 millió Ft
Ennek megoszlása főbb területek szerint
1.) Könyvek értékesítése:

77,6 millió Ft

2.) Rendezvényszervezési szolgáltatások értéke:24 millió Ft
(hallgatói és egyetemi rendezvények)
3.) Ajándéktárgyak értékesítése:
4.) Irodai jellegű szolgáltatások értéke:

19,0 millió Ft
13,6 millió Ft

UNI-MED Szegedi Egészségügyi Szolgáltató Kft.(korábban: Egészségcentrum Szeged Szolgáltató Kft.)
A Társaság 100%-os tulajdonosa a Szegedi Tudományegyetem. 2012-es évben gazdasági
tevékenységet nem folytatott, jelenleg a cég átszervezés alatt áll. Gazdasági tevékenységét 2013-tól
kezdi meg.
GIK 2005. Kft. „fa”
A Társaság jelenleg felszámolás alatt áll.

I.1.f Tájékoztató a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított
kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról
A lakásépítési alap teljes feltöltésére évek óta nem volt lehetőség. A dolgozók törlesztéséből befolyt
bevételből részesíthetők támogatásban az új igénylők. 2012. évben a szociálpolitikai megállapodás a
lakásépítési alap támogatására 14 849 eFt-ot engedélyezett saját bevételből, így 41 fő kapott
támogatást.
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I.1.g A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom
alakulásáról
A 2012. évi záráshoz számba vettük, leltároztuk, főkönyvvel egyeztettük és értékeltük az Egyetem
pénzeszközeit a Számviteli törvény előírásainak megfelelően.
Az Egyetem pénztárainak egyenlege 0 Ft volt az év végén.
Az előirányzat-felhasználási keretszámla záró egyenlege:
Az Európai Uniós Programok célelszámolási számla egyenlege:
A Célelszámolási forintszámla egyenlege:
A VIP kártya fedezeti számla egyenlege:
A Klinikai előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege:

494 106 464 Ft
17 999 236 Ft
314 488 471 Ft
6 802 876 Ft
3 000 Ft

A belföldi elszámolási számlák egyenlege: 833 400 047 Ft volt 2012. december 31-én.
A deviza betétszámla egyenlege: 1 282 887 637 Ft, a kincstári deviza betétszámla egyenlege
1 313 055 434 Ft volt az év végén. Így a devizaszámláink egyenlege 2012. december 31-én
2 595 943 071 Ft volt.
Az OTP-nél vezetett lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla és idegen pénzeszközök
egyenlege 16 771 731 Ft volt 2012. december 31-én.
A devizaszámlákon lévő devizát év végén MNB középárfolyamon értékeltük, így a pénzeszközök
állománya összesen 3 446 114 849 Ft volt 2012. december 31-én.

I.1.h A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat
gazdálkodási rendszerről, a kincstári információs-szolgáltatás (pl. KIR)
tapasztalatairól
A Szegedi Tudományegyetem a jelenlegi kincstári rendszer továbbfejlesztésben érdekelt a
nemzetközi pénzügyi ügyintézési portfólió területén (pl kínai fizetőeszközben nem lehet utalást
kezdeményezni) az informatikai fejlesztések területén (pl online banking, naprakész folyószámla
vezetési és információs szolgáltatások) valamint a KIR rendszer továbbfejlesztésében (support
tevékenység bővítése, jogszabály követés, munkáltatói döntések kezelése, valamint szolgáltató oldali
könyvelési teljes tételes adatkapcsolat)

I.1.i Tájékoztató az esetleges évközi
vezetőváltásról és annak hatásairól

intézmény-,

illetve

gazdasági

A Szegedi Tudományegyetemen 2012. év közben intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás nem
történt.
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I.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

I.2.a Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a
pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására
hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek,
illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre
A Szegedi Tudományegyetemen nem történt olyan rendkívüli esemény, mely a költségvetés
összeállításánál nem volt ismert, illetve pénzügyileg nem került rendezésre. Az SZTE költségvetési
támogatási forrásai, és saját bevételei folyamatosan, évről évre csökkenek, melyet pénzügyi
szempontból korrigálnak a sikeresen megpályázott Uniós források. Az intézmény a költségvetési
támogatás csökkenéséből, az egészségügyi ágazat alulfinanszírozottságából eredő kockázatokat csak
részben tudta kezelni.

I.2.b Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása
Az SZTE ide sorolható többlet-feladatokkal nem rendelkezik, egészségügyi tevékenység
bemutatása külön fejezetben megtörtént.

I.2.c Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó
létszám- és előirányzat mozgások bemutatása
A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint feladatátadó és az SZTE Szent-Györgyi
Albert Klinikai Központ, mint feladatátvevő között 2012. április 24-én Egészségügyi ellátási szerződés
jött létre, a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
által végzett járó- és fekvőbeteg onkológiai szakellátás (10 járóbeteg szakorvosi óra és 10 fekvőbeteg
aktív ágy) átvétele tárgyában, mely 2012. április 30. napján lépett hatályba. A feladatellátással
összefüggésben 10 fő közalkalmazott egyidejű átvételére került sor, melyre vonatkozó engedélyezett
létszámot az SZTE kérelmére az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóváhagyta.
A feladatátvétellel kapcsolatban előirányzat mozgás nem történt, azt a Klinikai Központ az OEP-pel
kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított finanszírozás terhére végzi.
Az alábbi táblázat a tevékenység 2012. évi - a feladatátadó részére megküldött beszámolóban is
szereplő - pénzforgalmi gazdálkodási adatait tartalmazza.
A negatív egyenleg vonatkozásában az Egyetem kezdeményezte az egészségügyi ellátási
szerződésben szereplő 12 000 000 Ft keretösszegű önkormányzati helytállás terhére történő
elszámolást.
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Onkoterápiás Klinika hódmezővásárhelyi egységének pénzforgalmi gazdálkodási adatai 2012. évben
adatok Ftban
OEP BEVÉTEL
HÓNAP

május

BRUTTÓ
BEVÉTEL
FEKVŐ
5L086

BRUTTÓ
BEVÉTEL
JÁRÓ
5L124

0

KIADÁS

OVERHEAD
ELVONÁS
(12,5%)

0

NETTÓ
BEVÉTEL

0

BÉR+JÁRULÉK

EGYENLEG
NETTÓ BEVÉTKIADÁS

KIADÁS
ÖSSZESEN

DOLOGI

0

0

209 751

209 751

-209 751

június

0

0

0

0

3 533 560

405 279

3 938 839

-3 938 839

július

933 634

130 457

133 011

931 080

1 957 826

110 967

2 068 793

-1 137 713

2 835 061

121 051

369 514

2 586 598

1 933 819

99 993

2 033 812

552 786

248 164

11 168

32 416

226 916

2 031 234

687 411

2 718 645

-2 491 729

0

1 996

250

1 746

1 974 439

1 817 561

3 792 000

-3 790 254

november

3 749 746

157 036

488 348

3 418 434

2 265 432

1 236 105

3 501 537

-83 103

december

5 276 409

134 358

676 346

4 734 421

2 296 130

1 040 644

3 336 774

1 397 647

ÖSSZESEN:

13 043 014

556 066

1 699 885

11 899 195

15 992 440

5 607 711

21 600 151

-9 700 956

561 347

19 094

72 555

507 886

0

0

0

507 886

13 604 361

575 160

1 772 440

12 407 081

15 992 440

5 607 711

21 600 151

-9 193 070

augusztus
szeptember
október

Kasszamaradv.

MINDÖSSZESEN:

Megjegyzés:
Az energia felhasználás költség adatait a Kórház nem közölte.
A 12,5%-os overhead költségeket a Kórház nem igazolta vissza.
Bevételenként a havi működési bevételek, valamint év végi maradvány bevétele, kiadásként a működéssel
összefüggő közvetett és közvetlen dologi kiadások a személyi jellegű kiadások és ennek körében elszámolható
kötelezettségek kerültek elszámolásra. (A szerződést megelőzően Kórház által megjelölt jogcímekkel.)

I.2.d Az intézmények működési helyzete, a működési tevékenység értékelése,
a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása
Felsőoktatás
A Szegedi Tudományegyetem 2012. évben is versenyképes tudást közvetített magyar- és idegen
nyelven, az alap-, mesterképzés, felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés és a felnőttképzés
területén.
A finanszírozottsági szint, támogatás csökkenése, az évközi zárolás, az egyre inkább csökkenő
hallgatói létszám folyamatosan szűkíti az Egyetem mozgásterét. Az államilag finanszírozott létszám, a
2008–2009. évi csúcshoz képest kétszámjegyű %-os csökkenést mutat. A költségtérítéses hallgatók
létszáma ugyan kisebb mértékben, de szintén folyamatosan csökkent 2013/2014-es tanévre az SZTE
oktatási kapacitás többlettel fog rendelkezni intézményi szinten.
Pályázati tevékenység, kutatás
A korábbi években a nagy mennyiségű, de kisebb összegű pályázatok voltak jellemzőek, ez a
tendencia 2011. évtől megfordult, jelenleg kevesebb, de nagy összegű, 100 millió Ft feletti
pályázatok jellemzik az Egyetem pályázati tevékenységét.
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Az operatív programoknál rendszeresen visszatérő probléma, hogy a pályázat megvalósítása,
elszámolása során a rezsi- és kezelési valamint ügyiteli költségre a pályázatok nem biztosítanak
fedezetet. A rövid lejáratú kötelezettségek teljesítésénél szintén jelentős problémaként jelentkezik a
pályázatok előfinanszírozási módja, megfelelő cash-flow biztosítása
.
Az egyre szűkülő lehetőségek mellett, a pályázatok saját forrás igénye egyre nagyobb terhet hárít az
Egyetem egységeire. Jellemzően nem rendelkezünk olyan bevételi forrásokkal, melyek felhasználását
jogszabályi előírások ne korlátoznák.
2012. évben enyhe csökkenés figyelhető meg a kutatásból származó bevételek terén, az előző
évekhez képest.
Közoktatás
A támogatási rendszer változása, normatívák csökkenése kifejezetten komoly problémát okoz a
Szegedi Tudományegyetem közoktatási intézményei számára. Ezen intézmények gazdálkodását is a
racionalizálás és konszolidáció jellemzi az elmúlt években. A nehézséget elsősorban a korábbi
oktatáspolitikai döntések okozták számukra. Az Egyetemnek nem állnak rendelkezésére olyan
források, melyekkel az általa fenntartott közoktatási intézmények működését, elsősorban beruházási
oldalon kiegészíthetné. A gyakorló iskolák tanulmányi és vizsgaeredményei messze kiemelkednek az
országos átlagtól, azonban épületei mára teljes rekonstrukciót igényelnének.
Pályázati tevékenységben történő aktív részvétellel próbálják az intézmények a nagyobb horderejű
beruházások pénzügyi finanszírozását megoldani, a csökkenő támogatást ellensúlyozva.
Egészségügy
A Szegedi Tudományegyetem gazdálkodásában jelentős likviditási problémát okoz a betegellátás
területén jelentkező forráshiány. A Klinikai Központ kumulált hiánya 2009. év végére meghaladta az 5
mrd Ft-ot, (5 309 665 eFt) 2010. év végére a 6 mrd Ft-ot (6 423 806 eFt), 2011. év végére a 8 mrd Ftot (8 263 602 eFt), 2012. december 31-ére pedig már a 11 mrd Ft-ot (11 219 543 eFt) is, az alábbi
OEP-től érkezett rendkívüli bevételek ellenére:
Megnevezés
Extrafinanszírozás (pótutalás)
Adósságkonszolidáció támogatása
Összesen

Összeg (eFt)
107 444
880 035
987 435

Az Egyetem alapfeladatainak ellátása érdekében az egészségügyi finanszírozására generális megoldás
szükséges, mely számszakilag azt jelenti, hogy az SZTE egészségügyi alrendszerében akkor lehet
egyensúlyi költségvetést tervezni, ha az SZTE is megkapja a másik két vidéki klinika finanszírozásának
átlagát.
Intézményüzemeltetés
A korábbi évhez hasonlóan, a nagyjavítások a források szűkössége miatt, szinte az életveszély
elhárítására korlátozódtak 2012. évben is, hasonlóan a 2011. évhez. Továbbra is gondot jelent az
egyetemi infrastruktúra működtetése, a kisjavítások minimális mértékben történő végrehajtása. Az
energiaárak emelkedése is többletköltségként jelentkezik, egyedül földgáz egységárát sikerült
közbeszerzési pályázat útján jelentősen csökkenteni, de ez csak 2013. évben fog érvényesülni.
A jelentősebb beruházásokat pályázati forrásból tudjuk csak végrehajtani.
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A folyamatosan változó gazdasági és jogszabályi környezet a munkavállalókra egyre több feladatot ró,
melyhez csökkenő emberi- és anyagi erőforrások állnak rendelkezésre. Egyes gazdasági és
gazdálkodási feladatok kapcsán nincs megfelelő kapacitás, illetve erőforrás az intézményen belül.
A Szegedi Tudományegyetem 2012. évi gazdasági egyensúlya szempontjából 3 külső tényező
befolyásolta érdemben és jelentősen a gazdálkodást és a pénzügyi egyensúlyt, mely évvégére már
likviditási és fizetési nehézségeket is okozott:
•
•
•

költségvetési támogatás több mint 880 millió Ft-ot meghaladó évvégi zárolása;
az egészségügyi tevékenység alulfinanszírozottsága, ebből adódóan a Klinikai Központ
hiányának folyamatos növekedése,
az uniós pályázatok utófinanszírozása, egészségügyi beruházások önrésze

Ezen tényezők miatt, pénzforgalmi szemléletben az Egyetem tárgyévi egyenlege -170 892 eFt, melyet
az előző év jóváhagyott maradványa kompenzál, ezáltal az SZTE 2012. évi záró pénzmaradványa
3 366 542 eFt.
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II.

Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

II.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása
A Szegedi Tudományegyetem költségvetési főösszege 2012. évben meghaladta a 67 milliárd Ft-ot. A
2011. évről áthozott 3 537 434 eFt maradvány és a 63 754 249 eFt tárgyévi bevétel, összességében
67 291 683 eFt rendelkezésre álló forrást jelentett. Az évet 63 925 141 eFt kiadás terhelte, így az
Egyetem 2012. évi záró pénzforgalmi szemléletű maradványa 3 366 542 eFt.
Az Egyetem eredeti előirányzata a 2011. évi 59 677 690 eFt-tal szemben, 2012. évre
58 170 500 eFt-ra csökkent, ez 2,6 %-os csökkenést jelent.
Az Egyetem 721 492 eFt-tal maradt el bevételi tervétől, kiadási megtakarítása pedig
4 088 034 eFt volt a 2012. évben.
eFt

Megnevezés
Kiadások összesen
Működési kiadások összesen
ebből: személyi juttatások és munkaadót t.jár.
dologi kiadások

Felhalmozási kiadások összesen
ebből: intézményi beruházás
felújítás

Egyéb kiadások
Tárgyévi bevételek összesen
Költségvetési támogatás
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Egyéb bevétel (kölcsön visszatérítés)
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2010. évi
tényleges
teljesítés

2011. évi
tényleges
teljesítés

2012. évi
eredeti
előirányzat

2012. évi
módosított
előirányzat

62 037 096
56 631 459

64 477 438
57 085 038

58 170 500
52 265 500

68 013 175
60 561 832

63 925 141
57 373 872

27 049 911

26 539 857

26 661 200

29 951 961

28 444 662

21 695 726

27 452 279

21 287 300

26 769 763

25 558 488

5 389 257
4 376 561
558 888
16 380
61 446 687
19 292 543
39 436 808
2 701 966
15 370
4 757 751

7 377 768
4 899 495
2 478 243
14 632
63 847 530
18 302 075
41 198 353
4 332 470
14 632
4 167 342

5 905 000
5 011 400
893 600
0
58 170 500
16 688 100
35 641 600
5 840 800
0
0

7 440 272
6 175 887
1 259 415
11 071
64 475 741
17 320 357
40 838 513
6 305 800
11 071
3 537 434

6 536 420
5 451 505
1 080 396
14 849
63 754 249
17 320 357
41 239 942
5 179 101
14 849
3 537 434

2012. évi
teljesítés

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek
eFt

Függő kiadások

97 438

Átfutó kiadások

30 643

Kiegyenlítő kiadások

0

Függő bevételek

188 871

Átfutó bevételek

2 011

Kiegyenlítő bevételek

0

A 2012. évi zárást követően számba vettük az egyéb passzív pénzügyi elszámolásokat és a Számviteli
törvény valamint az egyetemi szabályzatok előírásainak megfelelően értékeltük azokat. Az egyéb
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passzív pénzügyi elszámolásokat könyv szerinti értékben tartjuk nyilván. Ezen tételeket leltároztuk,
főkönyvvel egyeztettük.
A 2012. évi zárást követően számba vettük az egyéb aktív pénzügyi elszámolásokat és a Számviteli
törvény valamint az egyetemi szabályzatok előírásainak megfelelően értékeltük azokat. A függő,
átfutó és kiegyenlítő kiadásokat a mérlegben és a leltárban könyv szerinti értékben tartjuk nyilván,
ezen tételeket leltároztuk, főkönyvvel egyeztettük.

II.2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom
egyeztetése
II.2.a Kiadási – bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának
alakulása, annak indoklása
eFt
Megnevezés

Országgyűlési Kormány
hatáskörben hatáskörben

Irányító
szervi
hatáskörben

Intézményi
hatáskörben

Előirányzatváltozás
összesen

Személyi juttatások

0

444 291

385 291

1 727 999

2 557 581

Munkaadókat terhelő járulékok

0

120 726

103 401

509 053

733 180

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

0

-880 139

1 665 010

4 697 592

5 482 463

Működési célú pénzeszköz átadás (ÁHT-n belüli,
kívüli)

0

0

10 500

305 565

316 065

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása

0

0

0

35 968

35 968

Társadalom-,szocpol. és egyéb jutt.

0

0

0

8 628

8 628

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

-837 553

-837 553

Működési költségvetés összesen

0

-315 122

2 164 202

6 447 252

8 296 332

Intézményi beruházás

0

0

122 361

1 042 126

1 164 487

Felújítás

0

0

0

365 815

365 815

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

4 970

4 970

Központi beruházás

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

122 361

1 412 911

1 535 272

Kölcsönnyújtás

0

0

0

11 071

11 071

Költségvetési kiadások összesen

0

-315 122

2 286 563

7 871 234

9 842 675

Működési költségvetés bevételei

0

0

1 339 184

3 857 729

5 196 913

Felhalmozási bevételek

0

0

0

465 000

465 000

Kölcsönök igénybevétele,visszatérülése

0

0

0

11 071

11 071

Költségvetési támogatás

0

-315 122

947 379

0

632 257

Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pm
igénybevétel)

0

0

0

3 537 434

3 537 434

Költségvetési bevételek összesen

0

-315 122

2 286 563

7 871 234

9 842 675
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II.2.b Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől,
illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges
maradványok nagysága és okai
eFt

Megnevezés

Támogatás

2012. évi bérkompenzáció
Prémium Évek
MTA támogatás
EEKH rezidens támogatás
OTKA támogatás
Összesen

552 463
12 565
200
276 105
671 074
1 512 407

II.2.c Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló
főbb tényezők
Személyi juttatások és járulékok előirányzatának alakulása, létszámváltozások
Átlagos statisztikai állományi létszám alakulása
Megnevezés
2011. év
(fő)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
6 346
Részmunkaidőben foglalkoztatottak
331
Állományba nem tartozók
208
Összesen
6 885

2012. év
(fő)
6 263
377
119
6 759

Változás
(%)
98,69
113,9
57,21
98,17

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszámának alakulása besorolási osztályok szerinti bontásban
Megnevezés
2011. év
2012. év
Változás
(fő)
(fő)
(%)
Vezetők
376
372
98,94
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos,
92
86
93,48
munkatárs
„A” fizetési osztály
536
408
76,12
„B” „E” fizetési osztály
2 300
2 238
97,30
„F” – „J” fizetési osztály
1 764
1 615
91,55
Kutató, felsőoktatásban oktató
1 278
1 544
120,81
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
6 346
6 263
98,69
összesen
Az átlagos statisztikai állományi létszám 126 fővel változott az előző időszakhoz képest, amely 1,83
%-os csökkenést jelent.
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Munkajogi létszám alakulása
Megnevezés
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
Részmunkaidőben foglalkoztatottak
Összesen

Megnevezés
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
Részmunkaidőben foglalkoztatottak
Állományba nem tartozók
Összesen

Nyitó
létszám/fő
2011. január 01.
7 106
396
7 502

Nyitó
létszám/fő
2012. január 01.
6 792
415
7 207

Záró
létszám/fő
2011. dec. 31.
6 850
366
169
7 385

Záró
létszám/fő
2012. dec. 31.
6 830
420
151
7 401

Az állományba nem tartozók munkajogi létszámában jelenik meg a munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban állók, a munkavégzési kötelezettség alóli felmentési idejüket töltők létszáma is.
A részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámának növekedése az SZTE Érdekegyeztető Tanács
megállapodás következménye, miszerint nyugellátásban részesülő személy közalkalmazotti
jogviszonyban, költségvetési forrás terhére részmunkaidőben foglalkoztatható vissza.
A záró létszám emelkedésének oka, hogy 2012. év végén új pályázatok indultak a Szegedi
Tudományegyetemen.

Bérgazdálkodás
Az Egyetemen a decentralizált bérgazdálkodás a karok és a központi egységek szintjén folyik a leosztott
előirányzatok keretei között.
A közalkalmazottak 10 fizetési osztályból és 14 fizetési fokozatból álló illetménytáblázatában a garantált
illetményminimum 2008. január 01-jétől nem változott.
Az illetménytáblázat A1 fizetési fokozatának garantált illetménye 2012. január 01. napjától a minimálbér
havi összegével, 94 000 Ft-tal egyenlő.
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Garantált bérminimum, a legalább középfokú végzettségű, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő
munkakörben foglalkoztatott személy esetén 2012. január 01-től havi 108 000 Ft.
Az egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók illetmény-, illetve bértáblája 2012. július 01jétől került bevezetésre, mely 10 besorolási osztályból és 15 szintből áll. A szorzók vetítési alapját a
besorolási osztályok 1. szintje határozza meg.
A Kjt. 79/E § alapján az egyetemi, tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2012. évben
nem változott: 437 300 Ft/hó.
A Kjt. 69. §-ban foglalt illetménypótlék számítási alapja 2012. évben nem emelkedett: 20 000 Ft.
Közoktatási törvény 118.§-ának (1) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés számítási alapja 2012. évben: 5 250,-Ft/fő/hó.
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet alapján, a rendeletben felsorolt feltételek fennállása esetén, a 2012. évi adó- és
járulékváltozások ellentételezését szolgáló kompenzációra jogosultak.
Céltartalék terhére támogatás igényelhető a 2012. évi kompenzációs kiadásokra, Uniós forrás terhére
finanszírozott feladatellátásra is.
Nem vehető igénybe támogatás a részben vagy egészben külön feladatellátásra kötött szerződésekből
származó bevétel terhére (pl.: nem Uniós pályázat) foglalkoztatottak után.
A 2012-es engedélyezett létszámhoz képest, mely 2012-ben 7 336 fő volt, az SZTE átlagos statisztikai
létszáma 3 4759 fő, illetve munkajogi záró létszáma 7 401 fő volt.
Közalkalmazotti bérek alakulása
Alapilletmény
Megnevezés

2011. év
eFt/év

Vezetők
Főtanácsos, főmunkatárs,
tanácsos, munkatárs
„A” fizetési osztály

Alapilletmény
2012. év

Ft/fő/hó

eFt/év

Ft/fő/hó

1 692 394

375 088

1 701 650

381 194

195 007

176 637

168 154

162 940

505 746

78 630

532 707

108 804

„B”-„E” fizetési osztály

2 860 983

103 659

2 953 285

109 967

„F”-„J” fizetési osztály

3 727 073

176 071

3 543 025

182 819

Kutató, felsőoktatásban oktató

3 611 903

235 518

3 767 672

203 350

12 593 106

165 368

12 666 493

168 536

Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak

Megnevezés
Vezetők
Főtanácsos, főmunkatárs,
tanácsos, munkatárs
„A” fizetési osztály
„B”-„E” fizetési osztály
„F”-„J” fizetési osztály
Kutató, felsőoktatásban oktató
Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak

Rendszeres személyi juttatás
2011. év
eFt/év
Ft/fő/hó
1 870 596
414 583
221 563
200 692

Rendszeres személyi juttatás
2012. év
eFt/év
Ft/fő/hó
1 938 575
434 269
188 985
183 125

580 397
3 252 785
4 075 982
3 761 325

90 236
117 855
192 554
245 262

618 319
3 730 130
4 211 539
3 910 017

126 290
138 894
217 314
211 033

13 762 648

180 726

14 59 7565

194 230

52

Személyi juttatások teljesítése jogcímenként
Megnevezés

2011. év
eFt

2012. év
eFt

Teljesítés
%

Alapilletmények
Nyelvpótlék
Egyéb kötelező illetménypótlékok
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttat.
Egyéb juttatás
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
rendszeres személyi juttatása összesen
Jutalom (teljesítményhez kötött)
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra
Egyéb m.végzéshez kapcsolódó juttatások
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai
összesen
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Napidíj
Biztosítási díjak
Egyéb sajátos juttatások
Teljes munkaidőben foglalk. sajátos
juttatásai összesen
Üdülési hozzájárulás
Közlekedési költségtérítés
Étkezési hozzájárulás
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás
Teljes munkaidőben foglalk. személyhez
kapcsolódó költségtérítései összesen
Szociális jellegű juttatások
Teljes munkaidőben foglalk. különféle nem
rendszeres juttatásai
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
juttatásai
Részmunkaidőben foglalk. juttatásai
Állományba nem tartozók juttatásai
Személyi juttatások összesen

12 593 106
52 924
710 952
387 769
17 897

12 666 493
53 883
1 594 780
272 995
9 414

13 762 648

14 597 565

12 065
1 299 147
2 710 040

17 058
1 425 814
3 322 283

4 021 252

4 765 155

13 834
241 858
90 347
23 501
47 367

5 293
235 752
100 350
5 931
60 042

416 907

407 368

12 028
136 102
478 926
24 353

0
130 972
130 171
16 793

651 409

277 936

43%

10 626

8 379

79%

70 779

30 395

43%

18 933 621

20 086 798

106%

785 737
1 290 784
21 010 142

1 034 718
1 299 162
22 420 678

132%
101%
107%

106%

118%

98%

A személyi juttatás előirányzatán belül 15 400 932 eFt a rendszeres személyi juttatás, 5 720 583 eFt a nem
rendszeres és 1 299 162 eFt a külső személyi juttatás.
A minimálbér és garantált bérminimum 14 eFt, illetve 15 eFt-os emelkedésének hatására, a rendszeres
személyi juttatás és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatás nagyobb mértékben emelkedett.
Egyéb kötelező illetménypótlék az egészségügyi-, egyes egészségügyben dolgozók illetménynövelésének
hatására emelkedtek meg.
A bevétel csökkenés következtében, a személyhez kapcsolódó költségtérítések és a különféle nem
rendszeres juttatások több mint felére csökkentek.
A részmunkaidőben foglalkoztatottak létszám növekedése tükröződik a juttatásaik növekedésén.
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Személyi juttatás előirányzatának megoszlása
2012-ben
6%
25%

69%

Rendszeres személyi juttatás

Nem rendszeres személyi juttatás

Külső személyi juttatás

Foglalkoztatói (munkáltató által fizetett) járulékok jogcímenként
Megnevezés

2010. év
eFt
5 382 255

Társadalombiztosítási járulék
SZOCHO

2012. év
eFt
0

0

5 857 957

Korkedvezmény-biztosítási járulék

36 393

44 234

Egészségügyi hozzájárulás

80 000

94 396

Táppénz hozzájárulás

31 016

27 397
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0

5 529 715

6 023 984

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok
Munkaadókat terhelő járulékok összesen

2012-ben a munkáltató által fizetendő közteher a szociális hozzájárulási adó (SZOCHO), mely az
adóalap 27%-a.
A foglalkoztató a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak után a SZOCHO-n felül
korkedvezmény-biztosítási járulékot fizet, melynek mértéke 2012. évben 13%.
Dologi kiadások alakulása
A Szegedi Tudományegyetem 2012. évi dologi kiadások eredeti előirányzata 21 287 300 eFt, módosított
előirányzata 25 769 763 eFt, teljesítése 25 558 488 eFt, 2012. évi pénzmaradványa 1 211 275 eFt volt.
Az alábbi táblázatban a dologi kiadások előirányzatának teljesítését mutatjuk be az elmúlt 3 évre
vonatkozóan:

Megnevezés

Tényleges dologi kiadások

2010.

2011.

2012.

(eFt)

(eFt)

(eFt)

26 250 150

27 452 279
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25 558 488

Növekedés
2011/2010
(%)
104,58

Növekedés
2012/2011
(%)
93,10

A dologi kiadások legnagyobb része a következő tételekből tevődött össze 2010-2012. években:
2010. év
(eFt)

Megnevezés

2011. év
(eFt)

Változás
Változás
Változás
2011/2010 2012/2010 2012/2011
(%)
(%)
(%)

2012. év
(eFt)

Gyógyszer-, vegyszer beszerzés
4 835 893 5 345 846 4 418 600
Szakmai
anyagok
beszerzése
(elsősorban egészségügyi)
3 123 983 3 365 160 3 330 483
Energia kiadások, karbantartás
nélkül
1 771 594 1 937 003 2 140 694

110,55

91,37

82,65

107,72

106,61

98,97

109,34

120,83

110,52

Karbantartás, kisjavítás

1 399 619 1 417 601 1 202 841

101,28

85,94

84,85

Takarítás, rovarírtás
1 037 683 1 030 932
968 208
Szakmai szolgáltatások és kulturális
rendezvények
2 912 704 2 747 564 2 745 999
Általános forgalmi adó kiadások
(fordított ÁFÁ-val)
4 007 514 4 145 927 4 216 023

99,35

93,30

93,92

94,33

94,28

99,94

103,45

105,20

101,69

Ellátottak pénzbeli juttatása
eFt
Megnevezés
Hallgatói pénzbeli juttatás
Bursa ösztöndíj
Doktori ösztöndíj
Tankönyv-jegyzet, sport-kult.tám.

2011. évi teljesítés
bevétel

támogatás

2012. évi eredeti előirányzat

összesen

bevétel

támogatás

2012. évi módosított előirányzat

összesen

bevétel

támogatás

összesen

2012. évi teljesítés
bevétel

támogatás

teljesítés változása 2011-2012-re

összesen

bevétel

támogatás

összesen

0

1 754 923

1 754 923

0

1 773 100

1 773 100

0

1 773 100

1 773 100

0

1 565 482

1 565 482

0

-189 441

-189 441

120 873

124 633

245 506

120 873

125 000

245 873

112 546

125 000

237 546

104 496

98 243

202 739

-16 377

-26 390

-42 767

0

397 296

397 296

0

468 720

468 720

0

468 720

468 720

0

443 052

443 052

0

45 756

45 756

44 361

175 958

220 319

44 361

181 915

226 276

115 951

181 915

297 866

18 017

180 261

198 278

-26 344

4 303

-22 041

Köztársasági ösztöndíj

0

42 364

42 364

0

41 480

41 480

0

41 480

41 480

0

41 752

41 752

0

-612

-612

Kollégiumi támogatás

369 980

413 797

783 777

343 898

414 740

758 638

508 183

414 740

922 923

217 044

434 497

651 541

-152 936

20 700

-132 236

Lakhatási támogatás

0

258 000

258 000

0

534 000

534 000

0

534 000

534 000

0

507 660

507 660

0

249 660

249 660

Miniszteri ösztöndíj (MÖB)+határon túli

0

38 110

38 110

0

40 200

40 200

0

40 200

40 200

0

40 945

40 945

0

2 835

2 835

535 214

3 205 081

3 740 295

509 132

3 579 155

4 088 287

736 680

3 579 155

4 315 835

339 557

3 311 892

3 651 449

-195 657

106 811

-88 846

Összesen

Működési/felhalmozási célú pénzeszköz átadás
A Szegedi Tudományegyetemen 2012. évben államháztartáson kívülre 370 276 eFt működési célú
pénzeszköz átadás történt, az alábbiak szerint:
eFt

Megnevezés

Teljesítés

Működési
célú
pénzeszköz
átadás
non-profit
szervezeteknek, egyházaknak
Működési célú pénzeszköz átadás kormánynak és
nemzetközi szervezetnek
Összesen

3 598
366 678
370 276

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2012-ben nem történt.

Kamatkiadások alakulása
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A Szegedi Tudományegyetemnek nincs beruházáshoz, beruházási hitelhez, vagy PPP konstrukcióhoz
kapcsolódó hitele, illetve ehhez kapcsolódó kamatkiadása.

Támogatásértékű működési / felhalmozási kiadások
A Szegedi Tudományegyetemen 2012. évben összesen 51 927 eFt támogatásértékű működési- és
felhalmozási kiadás történt, az alábbi jogcímeken:
Támogatás értékű működési kiadás
Emberi Erőforrás Minisztériumnak fejezeten belül:
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

47 408 eFt
300 eFt

Támogatás értékű felhalmozási kiadás
Központi költségvetés felé
Emberi Erőforrás Minisztériumnak fejezeten belül:

4 519 eFt

Intézményi beruházási és felújítási kiadások

BERUHÁZÁSOK BEMUTATÁSA:

Munka megnevezése, helye

SZTE Orvosi Informatika Intézet
részére 2 db klíma berendezés
beszerzése beüzemelése
Forrás: saját bevétel terhére
Fogászati Klinika 9 székes rendelő
tervezése

Befejezési
dátum

Bekerülési
költség bruttó
eFt

2012.07.30

1 064

2012.07.25

1 118

2012.09.17

1 118

2012.09.01

1 145

2012.08.28

1 312

Forrás: saját bevétel terhére

DNT Szikra u. 2. labor helyiségek
kialakításának kiviteli terve
Forrás: saját bevétel terhére
SZTE Oktatáselméleti Kutatocsoport
III. em. klíma berendezések
energiaellátása
Forrás: saját bevétel terhére
Az SZTE Fogklinika fszt.-jén lévő
orvosi iroda átalakítása történt meg
1 székes rendelővé.
Forrás: saját bevétel terhére
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Volt SZOTE Klub - Skills központtá
történő átalakítás terv elkészÍtés

2012.07.31

1 626

2012.12.28

2 571

2012.08.18

3 411

2012.11.03

3 365

2012.06.19

3 592

2012.08.24

4 360

2012.07.20

5 307

Forrás: saját bevltel terhére

MGK Akadálymentes udvari bejárat
kialakítása - A Szegedi
Tudományegyetem Mezőgazdasági
Kar Hódmezővásárhely, Andrássy út
15. számú épülete udvari
bejáratának átalakítása,
akadálymentesítése ajtó cserével
rámpa és előtető építésével,
lefolyócsatorna bekötéssel.
Forrás: saját bevétel terhére
Onkoterápiás Klinika lineáris
gyorsító kiegészítő elektromos
szerelési munkák
Forrás: saját bevétel terhére
Hellikopter leszálóhely tervezése
Forrás: saját bevétel terhére
SZTE Dóm tér 9. Budó Ágoston
terem sötétítő - SZTE Dóm tér 9.
Budó Ágoston teremben a meglévő
árnyékoló szerkezet helyett sötétítő
szerkezetet kell felszerelni
Forrás: saját bevétel terhére
Az SZTE Jancsó Kollégium udvarán
42 kerékpár fogadására fedett tároló
létesült
Forrás: saját bevétel terhére

TTIK volt menza épület elektromos
hálózat felújításának terve
Forrás: saját bevétel terhére
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SZTE Füvészkert kerítés építés (A
Füvészkert területét határoló
vagyonvédelmi kerítés újjáépítése 3
oldalról - akácoszlopokon
drótfonatos kerítés szögesdróttal.)

2012.07.22

8 937

2012.04.02

9 968

2012.12.19

19 300

2012.08.10

20 009

Forrás:
KEOP-3.1.3/2F/09-11-2011-007
Az SZTE ÁOK, Déli Klinikapark
területén 135 férőhelyes parkoló
kialakítása, a terület
víztelenítésének megtervezése és
kivitelezése.
A teniszpályák és a belső utak
közötti területen parkoló kialakítása,
a terület vízelvezetésének
megoldásával. A parkoló szerkezete
tömörített zúzalék, két rétegben.
Forrás: saját bevétel terhére
Az SZTE Mérnök Kar Moszkvai krt 57-es épülete földszintjén laborok
lettek kialakítva . A korábbi
berendezések bontása történt meg ,
valamint a burkolatok felújítása és
cseréje.
Forrás: szakképzési támogatás
A Szegedi Tudományegyetem, ÁOK,
Szeged, Dóm tér 12. szám alatti
Farmakológiai és Farmakoterápiai
Intézet épületében 1 db
személyfelvonó és
1 db személy-teherfelvonó
kivitelezése. A lépcsőház
orsóterében lévő régi felvonó
elbontása, a rendelkezésre álló
térbe, egy személy és egy személyteher felvonó beépítése, acél vázú
és gipszkarton borítású aknába.
Forrás: HURO/0802/011_AF/01
HURO-CARDIO-POL pályázati projekt
költségvetési kerete

SZTE Füvészkerti sziklakert
újjáépítése, új növények
telepítésével

2012.09.30

24 642

Forrás:
KEOP-3.1.3/2F/09-11-2011-007
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A Fogklinika I.emeletén az
Architecton 4 kft tervei alapján 9
fogászati székes rendelő került
kialakításra a volt műtő, orvosi szoba
és könyvtár összenyitásával.

2012.12.03

28 857

2012.12.19

30 225

2012.09.30

41 764

2012.07.19

117 263

Folyamatban

509 185

Forrás: saját bevétel terhére

A Szegedi Tudományegyetem,
Gazdaságtudományi Kar, Szeged,
Feketesas u. 28 szám
alatti oktatási épület utólagos
hőszigetelésének és nyílászáró
cseréjének kivitelezése.
Forrás: saját bevétel terhére

ÁOK Farmakológai Intézet Állatház
felújítás - ÁOK Farmakológai és
Farmakoterápiai Intézet tetőtéri
állatház felújítása és korszerűsítése
Forrás: HURO/ 0802/11 AF pályázati
projekt költségvetési kerete

Közös temesvári-szegedi EU projekt
keretében a lineáris gyorsító részére
besugárzó és kiszolgáló helyiségek
készültek a meglévő épület
bővítésével.
Forrás: HURO 0802/112 AF pályázati
projekt

Sürgősségi ellátás fejlesztése - SO1
és SO2 támogatására. Új helikopter
leszálló torony építése és sürgősségi
osztály kialakítása.
Forrás: TIOP2.2.2.2-08/2-2009-0008
pályázati projekt
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265 ágyas új klinika és a meglévő
410 ágyas klinika átépítése.

Folyamatban

7 029 073

Forrás: TIOP-2.2.7-07/2F/2-20090008 pályázati projekt

FELÚJÍTÁSOK
Munka megnevezése, helye

A SZTE Juhász Gyula (Teleki Blanka
Kollégium) lakószobáinak
vizesblokkjait érintő kiviteli
tervdokumentáció elkészítése a
feladat.

Befejezési dátum

Bekerülési
költség
bruttó eFt

2012.03.21

584

2012.01.10

792

2012.08.27

838

Forrás: saját bevétel terhére
ÁOK Farmakológiai Intézet könyvtár
felújítás terv elkészítése

2012.02.14

914

Forrás: TÁMOP 4.2.1/B-09/1 projekt
JGYPK Dékáni épület tetőfedés
állapot felmérés

2012.08.31

1 003

2013.07.20

1 200

2012.02.28

1 400

2012.10.15

1 423

Forrás: saját bevétel terhére
GYTK Farmakognoziai Intézet
padlóburkolat csere
saját keret terhére
SZTE Károlyi Mihály Kollégium
Szeged, Kossuth L. sgt. 74. Kossuth
Lajos sgt-i épület jobb oldali
szárnyában lévő vizesblokkok
felújításának tervezése

Forrás: saját bevétel terhére
SZTE Öthalmi Diáklakások (Szeged,
Budapesti út 5.) vizesblokkok
felújításának tervezése
Forrás: saját bevétel terhére
JGYPK három helyszínén beléptető
rendszer korszerűsítése
Forrás: saját bevétel terhére
Az SZTE Mérnöki Kar Moszkvai krt. 57 alatti épületében a 13-as
szemináriumi szoba felújítása történt
meg. Klima telepítés, elektromos
dugaljak szerelése, ablakjavítás és
Pvc burkolat csere lett elvégezve.
Forrás: HURO/1001/315/2.3.1 IRM
projekt
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Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar,
Farmakognóziai Intézet (6720
Szeged, Eötvös u. 6.) hallgatói
laborjának felújítása. A 2. emeleti
hallgatói laborban a padlóburkolat
cseréje, laborasztalok átalakítása,
nyílászárók mázolása, fal festése és a
kapcsolódó gépészeti és elektromos
munkák.
Forrás:saját bevétel terhére
JGYPK Dékáni épület tetőhéjalás
felújítása
Forrás: saját bevétel terhére
A SZTE Természeti Földrajzi és
Geoinformatikai Tanszék részére
történt az I. emeleti vizesblokk
akadálymentesítése

2012.08.30

1 887

2012.08.21

2 330

2012.12.07

2 513

2012.10.30

3 229

2012.02.17

3 883

2012.09.11

4 052

2012.0824

4 263

2012.07.11

4 524

Forrás: saját bevétel terhére

JGYPK Szilléri sgt. 12. épületben
szaktanterem kapacitásbővítő
átalakítása, felújítása (Ajtónyitás,
szellőzés kiépítése, elektromos
szerelések, festés, mázolás, burkolási
munkák.)
Forrás:saját bevétel terhére
ÁJTK Tisza L. krt. 54. épülete tetőtéri
helyiségeinek padlóburkolási munkái
Forrás: saját bevétel terhére
SZTE ÁOK Devizás Ház Szeged,
Szatymazi u. 16-18. lakások felújítása
16/5, 16/6, 18/1 lakások komplett
felújítása, 18/4 lakásban csempe
javítás, 18/2 lakásban konyhabútor
tuskabin csere, gondnoki iroda festés
padló burkolat csere, WC+előtér
festés, az épületen bádogos
szerkezetek javítása és 8 db bejárati
ajtó mázolása.
Forrás: saját bevétel terhére
JGYPK Hattyas sor szaktaterem
felújítása
Forrás: saját bevétel terhére
Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar (6722
Szeged Egyetem u. 2.) II. emeletén
rack szekrény és kapcsolódó
kábelezésének áthelyezése a 2112es helyiségébe a kiadott költségvetés
szerint.
Forrás: TIOP-1.3.1-07/2/2F projekt
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SZTE Károlyi Mihály Kollégium
Szeged, Kossuth L. sgt. 74. A Károlyi
M. Kollégium Étterem épület és a
hozzávezető folyosó feletti
hagyományos bitumenes szigetelés
felújítása, PVC szigetelő lemez
fektetésével

2012.07.17

4 616

2012.10.20

4 780

2012.02.06

5 384

2012.08.17

5 891

Forrás:saját bevétel terhére
Károlyi Kollégium vizesblokkok
részleges felújítása

2012.12.21

6 515

Forrás: saját bevétel terhére
Egyetem u. 2. Hallgatói PC Labor
kialakítása

2012.03.08

7 413

2012.07.06

7 620

2012.11.14

7 729

2012.06.20

9 721

Forrás: saját bevétel terhére
SZTE Károlyi Kollégium épületében
lévő elavult elektromos főelosztó
felújítása
Forrás:saját bevétel terhére
Mérnöki Kar Moszkvai krt 5-7 és 9
közötti átjáró kialakítás
Forrás:saját bevétel terhére

Az SZTE Herman Ottó Kollégium „A”
épület (Szeged Temesvári krt. 5052.) 7, 8, 9. emeleti, szobák PVC
burkolat cseréje.

Forrás: TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV2010-0005 projekt

TTIK Bolyai épület kiviteli terv
módosítás
Forrás: saját terhére
SZTE Móra Ferenc Kollégium Szeged,
Közép fasor 31-33. nyílászárók,
üvegfal cseréje. Porta és bejárat
feletti tetőszerkezet szigetelése
Forrás: saját bevétel terhére
ÁOK Farmakológia Könyvtár felújítás
- SZTE ÁOK Farmakológiai és
Farmakoterápiai Intézet
Könyvtár felújítás, iroda, vizesblokk
és teakonyha kialakítás
kivitelezési munkái
Forrás: TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV2010-0005 projekt
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SZTE ÁOK Kisoktatási épület alagsori
helyiségekben laboratóriumok
kialakításának kivitelezése - meglévő
oktatási helyiségek átalakítása
laborokká elektromos és gépészeti
felújítással

2012.07.07

12 609

2012.02.01

40 640

2012.10.15

44 419

2012.10.31

86 058

2012.09.28

136 651

2012.12.10

376 702

Forrás: saját bevétel terhére
TTIK Bolyai épület kiviteli terve
Forrás: saját bevétel terhére
SZTE Egyetem u. 2. épület 180 fős
TTIK nagyelőadójának korhű
felújítása. (Építész, belsőépítész,
elektromos és gépészeti felújítása,
légtechnika kiépítésével.)
Forrás:saját bevétel terhére

SZTE Irinyi épület (Tisza L. krt. 103.) I.
emelet, Boldogasszony sgt. Felőli
szakaszának felújítása (Irodák,
folyosók, laborok, vizesblokkok
gépészeti, elektromos és építészeti
komplett felújítása.)
Forrás: saját bevétel terhére
SZTE Füvészkert üvegház újjáépítése.
(Meglévő fóliaház elbontása,
helyette acélvázas üvegház építése
fűtési rendszerrel, a teljes növényzet
meghagyásával.)
Forrás: KEOP-3.1.3/2F/09-11-2011007 projekt
TTIK régi Biológia épület energetikai
korszerűsítése (Homlokzati
hőszigetelés, tetőszigetelés, teljes
fűtési rendszer rekonstrukció,
elektromos felújítások, építészeti
átalakítások)
Forrás: KEOP-5.3.0/A/09-2009-0075
projekt

PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása
A Szegedi Tudományegyetemen nincs PPP konstrukció.
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Előző évek előirányzat-maradvány átadása
2011. évben a Szegedi Tudományegyetem előirányzat-maradványa 3 537 434 eFt volt, 2012-ben
pedig 3 366 542 eFt pénzmaradvánnyal zárta az évet az Egyetem.
A Szegedi Tudományegyetemen előző évi előirányzat terhére összesen 35 968 eFt maradvány átadás
történt, az alábbiak szerint:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, fejezeten belül
7 633 eFt
Elkülönített állami alap
Kutatás és Technológiai Alap:

28 335 eFt

Működési célú maradvány átadás:
Felhalmozási célú maradvány átadás:
Összesen:

35 968 eFt
0 eFt
35 968 eFt

II.3 Az intézményi bevételek alakulása
II.3.a Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők
ismertetése
Megnevezés
Működési költségvetés
bevételei
Felhalmozási bevételek
Kölcsönök
igénybevétele,
visszatérülése
Költségvetési
támogatás
Előző évi
pénzmaradvány
igénybevétele
Költségvetési
bevételek összesen

Eredeti
előirányzat
(eFt)

Módosított
előirányzat
(eFt)

Teljesítés
(eFt)

Teljesítés tervtől való eltérése (eFt)
eredeti
módosított
előirányzathoz
előirányzathoz

Teljesítés tervtől való eltérése ( %)
eredeti
módosított
előirányzathoz
előirányzathoz

36 641 600

40 838 513

41 239 942

4 598 342

401 429

88,85%

99,03%

5 840 800

6 305 800

5 179 101

-661 699

-1 126 699

112,78%

121,75%

0

11 071

14 849

14 849

3 778

16 688 100

17 320 357

17 320 357

632 257

0

0

3 537 434

3 537 434

3 537 434

0

59 170 500

68 013 175

67 291 683

8 121 183

-721 492
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74,56%
96,35%

100,00%
100,00%

87,93%

101,07%

II.3.b Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás
érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya
Egyetemünk a 2012. évi zárást követően számba vette a vevő kintlévőségeit. A Számviteli törvény
előírásainak megfelelően, minden vevő követelések között nyilvántartott adós felszólításra került a
tartozásáról, részükre egyenlegközlő leveleket küldtünk.
Az Egyetem a külföldi vevők részére forintban állít ki számlát és tartja nyilván a követelést. A
követelés forintértékét a bekerülés napján érvényes MNB közép árfolyamon veszi nyilvántartásba.
Pénzügyi rendezéskor a pénzügyi teljesítéskor érvényes árfolyam forintértékét számolja el, a
megfelelő bevételi jogcímen teljes összegében. A követelés pénzügyi rendezéséhez kapcsolódó
kivezetés a követelés könyv szerinti forintértékén került kivezetésre.
A vevő analitikában nyilvántartott követelések a mérlegkészítés időpontjában élő, jogos
kintlévőségek voltak.
Azon kintlévőségek esetén, ahol a vevő ellen felszámolás indult és a behajtásra nincs jogi lehetőség a
követelés leírásra került.
2012. év folyamán az ugyanazon partnerek követelés és kötelezettség állománya között több
kompenzálási kezdeményezés is történt.
A számviteli rendszerben, partner szerint analitikusan nyilvántartott kintlévőségek kezelésének első
lépése a Pénzügyi és Számviteli Iroda által kiküldött egyenlegközlő levél. Ezek sikertelensége esetén,
a 60 napnál régebben lejárt követelések behajtásáról a Vagyongazdálkodási Iroda a Kontrolling
Irodával együttműködve, a kintlévőségek kezelésére vonatkozó, általános irányelvek szerint
gondoskodik. Ennek során a Vagyongazdálkodási Iroda a megkapott számviteli adatok alapján,
értékeli és rangsorolja a követeléseket. Az értékelés és rangsorolás célja és elsődleges szempontja, a
tartozás mielőbbi és minél nagyon mértékű rendezése.
Az értékelt és rangsorolt követelések esetében az egyes karoktól és egységektől kapott és
nyilvánosan elérhető információforrásokból beszerzett adatok alapján személyre szabott
„követeléskezelési csomagot” alkalmazunk.
A Klinikai Központban, ahol nagyszámú külföldi beteget látnak el és ennek következtében képződnek
külföldi személyekkel kapcsolatos vevőkövetelések, erre vonatkozó külön szabályzat alapján kezelik a
követeléseket, folyamatosan tájékoztatva a felelős vezetőket.
A vevő kintlévőség között kell elszámolni a nem rendezett hallgatói tartozásokat, amelyet a hallgatói
nyilvántartási rendszer adatai alapján tartunk nyilván.
eFt

Hallgatókkal szembeni
követelések
30 nap alatti
31-60 nap közötti
61-90 nap közötti
91 napon túli

Követelés
2012.12.31én
7 806
15 437
5 828
73 566

Összesen

102 637

A hallgatói tartozások nagy száma és a tartozás összegek eltérősége miatt elsősorban az elektronikus
hallgatói nyilvántartáson alapuló behajtási módszereket alkalmazunk. A fizetési határidő előtt a
hallgatók két alkalommal is tájékoztató illetve figyelmeztető üzenetet kapnak az ETR-ben a
hamarosan lejáró tartozásukról, a lejárati dátumot követően pedig – szintén elektronikus üzenetben
– arról tájékoztatjuk őket, hogy a tartozás nem rendezése esetén az Egyetem erre vonatkozó
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szabályzatai szerint korlátozzuk a hallgatói jogviszonyból fakadó jogait (pl. az aktív hallgatói státusz
bejegyzését vagy a vizsgára jelentkezést, súlyosabb esetben a diploma kiadását is megtagadjuk).
Az elismert követelések után értékvesztést nem könyveltünk.
A követelések év végén leltározással kerülnek a mérlegbe, így a követelések áruszállításból és
szolgáltatásból mérlegtétel összege: 889 529 eFt, mely az alábbiak szerint tevődött össze:
eFt

Megnevezés

2012.12.31
(eFt)

30 nap alatti

348 156

31-60 nap közötti

96 238

61-90 nap közötti

44 744

II.3.c Előző évi előirányzat-maradvány átvétele
2012. évben összesen 220 234 eFt működési és felhalmozási célú maradvány átvétel történt, az alábbiak
szerint:
Központi költségvetéstől
Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól
Intézményi
o működési:
o felhalmozási:
Összesen:

59 934 eFt
160 300 eFt
220 234 eFt

II.4 Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása
II.4.a Az előirányzat-maradvány alakulása
A 2011. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei
eFt
Előirányzatmaradvány
összege
527 599
142 453
1 097 028
792 447
30 447
632 126
310 815
4 519

Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb működési célú kiadás
Intézményi beruházás
Felújítás
Egyéb felhalmozási célú kiadás
Összesen

3 537 434
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2012-ben keletkezett maradvány előirányzati bontása
eFt
Előirányzatmaradvány
összege

Megnevezés
Személyi juttatás

678 403

Munkaadókat terhelő járulékok

183 169

Dologi kiadás

1 135 510

Ellátottak pénzbeli juttatása

469 105

Egyéb működési célú kiadás

281

Intézményi beruházás

724 382

Felújítás

179 019

Egyéb felhalmozási célú kiadás

451

Lakáskölcsön nyújtás

-3 778

Összesen

3 366 542

II.4.b A 2012. évi maradvány keletkezésének oka, összetétele
e Ft
Előirányzatmaradvány összege

Megnevezés
Intézmény működését biztosító, kötelezettséggel terhelt támogatás
maradványa (közüzemi számlák)
Központi költségvetési (lebonyolító) szervtől kapott Európai Uniós
támogatás értékű bevétel maradványa
Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőitől kapott
támogatás értékű bevétel maradványa
Nemzeti Kulturális Alaptól és kezelőitől kapott támogatás értékű
bevétel maradványa
Önkormányzattól kapott támogatás értékű bevétel maradványa
MTA-tól kapott támogatás értékű bevétel maradványa
Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat- maradványa
Vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulás
Nemzetközi Fejlesztési, Kutatási Együttműködés, egyéb nemzetközi
támogatások előirányzat maradványa
K+F „egyéb” forrás maradványa
2010. évi előirányzat-maradvány összesen

286 026
-499 756
-5 028
-1 027
261 570
538 483
2 630 141
5 317
82 927
67 889
3 366 542

Az Intézmény pénzmaradványának alapja, a decentralizáltan gazdálkodó egységek oktatási és
kutatási tevékenységének évek óta tartó eredményes gazdálkodása.

II.5 Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása
A Szegedi Tudományegyetem meglévő kompetenciájára alapozva, évről-évre növeli pályázati
aktivitásának intenzitását, mely egyrészt az e célra elnyert és fordított források nagyságában és a
sikeresen megvalósított projektek volumenének növekedésében nyilvánul meg leginkább.
Pályázati tevékenység volumene, mennyisége
Az intézményben – a megszerzett források nagyságrendjét tekintve – legnagyobb arányban (40–75%)
az egyetemi központi pályázatok, több kar részvétel megvalósuló pályázatok részesednek. Az egyes
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karok tevékenységét tekintve kiemelkedik a Természettudományi és Informatikai Kar és az Általános
Orvostudományi Karok pályázati aktivitása és eredményessége.
A forrásszerző képesség számításakor az adott évben bevont összes pályázati forrás, egy minősített
oktatóra jutó hányadát tekintve, kiemelkedően magas teljesítményt nyújtott az ÁOK, a GYTK és a
TTIK, ahol az egy minősített oktatóra jutó bevont forrás mértéke évente átlagosan az elmúlt év adatai
alapján 4,5–7,5 millió Ft körül alakult.
Pályázati úton bevont források mértéke
A fenti példa is alátámasztja azt, hogy az Intézmény pályázati abszorpciós képessége és forrásbevonó
képessége nagy mértékben függ az éppen elérhető pályázati konstrukciók volumenétől. Az intézmény
pályázati abszorpciós és forrásbevonó képessége leginkább egy hosszabb idősor átlagában
határozható meg a leginkább hiteles módon.
A Szegedi Tudományegyetem által benyújtott és elnyert projektek főösszegének trendjét tekintve,
emelkedő tendencia tapasztalható.
Pályázati tevékenység sikeressége
Az Egyetem szempontjából legfontosabb az elnyert pályázatokban az SZTE-re jutó projektköltség,
mely 2006. óta összességében 56 milliárd forint körüli értéket vesz fel, azaz évente körülbelül 7 Mrd
Ft. 2005-2012. között összesen több, mint 2 900 pályázatot nyújtott be az egyetem, melynek közel
40%-a nyert. Az intézmény évente átlagosan több, mint 400 pályázatot nyújt be, és közel 170
pályázata nyer. A pályázatok nagyságrendjét tekintve, a benyújtott projekt költségek esetén
körülbelül 45%-át nyerte el az egyetem.
Visszafizetett pályázati támogatások mértéke
A Szegedi Tudományegyetem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a pályázatok megvalósításának
sikeressége a lehető legnagyobb odafigyeléssel és szakmai precizitással valósuljon meg, minimalizálva
a visszafizetett támogatások mértékét. Mindezt rendszerszemléletben valósítva meg, ügyelve arra,
hogy a sikert már a pályázatok előkészítése megalapozza. Mindez technikailag úgy oldható meg, hogy
a pályázatok költségvetésének tervezése során az egyetem központi egységei erős kontrollt és
minőségbiztosítást gyakorolnak. A pályázatok megvalósítási időszakában pedig felkészült
projektmenedzserek segítik munkájukkal a sikeres elszámolásokat. Többek között ennek
következtében az elmúlt három évben összesen csupán százmilliós nagyságrendű a visszafizetett
pályázati támogatások mértéke a Szegedi Tudományegyetemen, ami ilyen pályázati volument
tekintve relatíve alacsonynak tekinthető, azonban a projektmenedzsment tevékenységekkel
kapcsolatos elképzelésének egyik célja, hogy ez az érték tovább csökkenjen.
Pályázati aktivitás színterei
2012. évben az operatív programokból származó bevételek domináns részét a TÁMOP és TIOP
pályázatok tették ki. Ezen két operatív program által finanszírozott pályázatok volumene meghaladja
az operatív programokból származó bevételek 95%-át.
Pályázati önerő biztosítása
A benyújtott pályázatokban a teljes projekt költség az elmúlt hat év átlagában közel 30 Mrd Ft
évente, míg az SZTE-re jutó teljes projektköltség 13 Mrd Ft.
Az önerő biztosításán túlmenően a legnagyobb probléma az, hogy pénzforgalmi szempontból az
egyetem előfinanszírozása ilyen pályázati intenzitás mellett milliárdos nagyságrendű. Emiatt is
kiemelt jelentőségű az, hogy az egyetemen a pályázatok előkészítése a központi egységek kontrollja
és minőségbiztosítása mellett zajlik. A pályázatok előkészítése alatt kiemelten fontos a cash-flow
tervezés.
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Összefoglalva, a Szegedi Tudományegyetemen 2012. évben 140 darab Európai Uniós forrásból
finanszírozott program megvalósítása folyt. Ezek három csoportba oszthatók: az operatív programok,
a határon átnyúló együttműködések és a közvetlenül az Európai Bizottság által finanszírozott
projektek.

Operatív programok
Az Új Széchenyi Terv keretében Dél-alföldi Operatív Program, Környezet és Energia Operatív
Program, Társadalmi Megújulás Operatív Program, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és
Gazdaságfejlesztési Operatív Program megvalósítása folyik.
Az operatív programokra elnyert 34,559 milliárd forintból 2012-ben 5,161 milliárd Ft-ot fordítottunk
ezek megvalósítására. A megoszlás az alábbi szerint alakult:

Operatív
program

Elnyert
támogatás

DAOP

944

KEOP
GOP

Ráfordítás
támogatásból
2012. évben

Önerő igény

mFt
Ráfordítás
önerőből
2012. évben

32

41

5

1 444

0

656

0

1 109

127

198

42

TÁMOP

10 726

540

1 905

124

TIOP

20 336

3 087

2 361

436

Összesen

34 559

3 786

5 161

607

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló beruházások mind a
betegellátás, mind az oktatás, kutatás területén jelentős fejlesztéseket tesznek lehetővé.
A 265 ágyas klinika felépítése és a 410 ágyas klinika épület átalakítása, valamint orvosi műszerek,
eszközök beszerzése a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 projekt célja. 2012-ben a 265 ágyas klinika
épület vasbeton szerkezetépítési munkálatai, belső falazási munkái befejeződtek, az üvegtető
acélszerkezete elkészült, A homlokzati nyílászárók, ajtók gyártása befejeződött, beépítésük
folyamatban van. A gipszkartonozási, vakolási, gépészeti és elektromos szerelési munkálatok folynak.
A 410 ágyas klinika átalakítási munkálatai is megkezdődtek, a falazási és vakolási munkák mellett a
két épület összenyitására is sor került. A projekt a 12.326 milliárd Ft teljes projekt összegből 2012.
évben 1,540 milliárd Ft összeget használt fel. A támogatás intenzitás 90 %, emellett 2012-ben közel
73 millió Ft önerő támogatás lehívására kaptunk lehetőséget.
A TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0004 projekt 2012. november végén zárult le, a támogatási összegből és
az egyetem által biztosított önerőből megújult a 8000 m2 alapterületű Dugonics téri központi épület.
Regionális Tudástranszfer és Szolgáltató Központként működve együttesen nyújt helyet az SZTE
intézményi irányításának, valamint az innovációért, ipari és gazdasági kapcsolatokért felelős
egységeinek. Az épített infrastruktúra fejlesztését célzó ún. Tudás-sétány program keretében az
oktatást, kutatást, innovációt, technológiai- és tudástranszfert, valamint a tanulást segítő épületek,
laboratóriumok, komplex hallgató, oktatói, kutatói terek kialakítása és továbbfejlesztése valósult
meg. Számos innovatív, környezetkímélő építészeti és gépészeti megoldást alkalmaztak a Mérnöki
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Kar 2011. novemberében átadott beruházásánál. A pályázat „B” komponenseként az oktatástkutatást támogató, XXI. század elvárásainak megfelelő infokommunikációs technológiai fejlesztések
történtek. A projekt a teljes 7,727 milliárd Ft elszámolható költségből 7,504 milliárd Ft-ot vett
igénybe a projekt futamideje alatt, ebből 2012-ben 810 millió Ft-ot költött. A projekthez 1,264
milliárd saját forrás tett hozzá az intézmény.
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programon belül a legnagyobb támogatást, 2,856 milliárd Ft-ot
a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 projekt nyert Kutatóegyetemi Kiválósági Központ
létrehozására. A Kutatóegyetemi Kiválósági Központ címnek birtokában az SZTE 5 kiemelt
alprogramban nemzetközileg is elismert, professzionális színvonalú kutatásokat valósított meg, a
projekt 2012. decemberben zárult. A Kutatóegyetemi Kiválósági Központ célja, hogy elősegítse a
Szegedi Tudományegyetem kutatás-fejlesztési és innovációs versenyképességének javítását a
kutatókért, a hallgatókért és a kutatási megbízásokért folytatott – nemzetközivé váló – versenyben. A
projekt a teljes megvalósítás időszakában 2,843 milliárd Ft támogatási összeget használt fel, ehhez
150 millió Ft önerőt biztosított a Szegedi Tudományegyetem.
Az innovatív kutatói teamek létrehozását célzó TÁMOP projektek 2012. év elején lezárultak, az év
utolsó negyedévében pedig új, nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alapkutatási projektek
indultak. Az oktatás több területén folyik tananyagfejlesztés, új szakok indításának előkészítése
TÁMOP projekt keretében. A közoktatási projektek közül a TÁMOP-3.1.3 konstrukcióban megépülő
laboratóriumok és kiszolgáló infrastruktúra a természettudományos oktatás regionális központjává
emelik az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumát, lehetőséget kínálnak a korszerű és magas szintű
természettudományos szemléltetés rendszerének kialakítására.
A Környezet és Energia Operatív Programon belül a legnagyobb volumenű beruházást a „Napelemes
energiatermelés a Szegedi Tudományegyetemen” című projekt jelenti. A 2754 napelemet az elmúlt
hónapok során a felsőoktatási intézmény 24 épületének tetejére szerelték fel, melyek között oktatási
épületek, kollégiumok és laborok is találhatóak. Évente akár 30 millió forintot is spórolhat az egyetem
a megvalósult napelem-parknak köszönhetően. A beruházás 660 millió Ft-ból valósult meg 100 %
támogatás mellett.
KEOP program keretében történik a Természettudományi és Informatikai Kar Biológia épületének
energetikai korszerűsítése, a Füvészkert üvegházának újjáépítése, és a volt szovjet laktanya
kármentesítése is.
Határon átnyúló együttműködések
ezer EUR

Határon átnyúló együttműködés
Magyarország-Románia
Együttműködési Program
Magyarország-Szerbia
Együttműködési Program
Svájci-Magyar Együttműködési
Program
Összesen

Elnyert támogatás

Ráfordítás
támogatásból
2012. évben

Önerő igény

Ráfordítás
önerőből 2012.
évben

5 855

42

4 365

3

2 961

0

1 217

0

1 017

0

230

0

9 833

42

5 812

3

Az Egyetemen a legnagyobb összegű Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési
Program keretében valósult meg az „Egymást kiegészítő sugárterápiás fejlesztés az SZTE
Onkoterápiás Klinikáján és a Temesvári Területi Kórházban” című projekt, melynek keretében
sugárterápiás kezelő helyiség kialakítása, és benne egy új terápiás készülék, egy lineáris gyorsító
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üzembe állítása valósult meg. A közös projekt támogatási összege 2 millió euró, ebből a Szegedi
Tudományegyetem 1,461 millió eurót használhatott fel, önerőként mindössze 1838 euróval kellett
kiegészíteni.
A Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programok forrása 85 százalékban az
Európai Regionális Fejlesztési Alap, 15 százalékban pedig hazai társfinanszírozás, így önerő nélkül
pályázható.
Közvetlenül az Európai Bizottság által finanszírozott programok

Közvetlenül az EB által
finanszírozott programok

Elnyert
támogatás

ezer EUR
Ráfordítás
önerőből 2012.
évben

Ráfordítás
támogatásból
2012. évben

Önerő igény

FP7 Keretprogram

7 708

681

1 568

138

Egyéb nemzetközi programok

1 685

78

910

42

Összesen

9 393

759

2 478

180

II.6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök
állományának alakulása
II.6.a A gazdálkodás és a vagyongazdálkodás összefüggései
Az alábbi táblázat a immateriális javak, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, az
ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a gépek,berendezések és felszerelések és a
járművek állománynövekedését mutatja a 2011. december 31-i záró állományhoz képest.

eFt

Megnevezés

Bruttó
érték

Ingatlanok és
Ingatlanokhoz
Gépek,
hozzájuk
Immateriális
kapcsolódó berendezések
kapcsolódó
Járművek
javak
vagyoni
és
vagyoni
értékű jogok felszerelések
értékű jogok

Tárgyévi nyitó állomány

500 619

35 948 194

45 023

23 354 417

244 025

Beszerzés, létesítés
Felújítás
Beszerzés, felújítás
előzetesen
felszámított áfája
Tárgyévi
pénzforgalmi
növekedések
Növekedés összesen
Térítésmentes
átvétel
Egyéb növekedés
Tárgyévi
pénzforgalom
nélküli növeledések
összesen
Összes növekedés

53 524
-

2 027 996
659 312

-

1 941 090
-

2 219

11 857

768 711

-

515 428

599

65 381

3 456 019

0

2 456 518

2 818

-

-

-

868

-

5 053

181 847

-

206 263

-

5 053

181 847

0

207 131

0

70 434

3 637 866

0

2 663 649

2 818
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Értékesítés
Nem aktivált
beruházás, felújítás
és áfa összege
Selejtezés,
Csökkenés
megsemmisülés
Térítésmentes
átadás
Egyéb csökkenés
Összes csökkenés
Bruttó érték összesen

Megnevezés
Terv szerinti
értékcsökkenés nyitó
állománya
Növekedés
Csökkenés
Terv szerinti
értékcsökkenés záró
állománya
Értékcsökkenés
összesen
Eszközök nettó értéke

Immateriális
javak

-

-

-

31 739

1 872

50

2 040 080

-

25 065

-

13 168

-

-

195 683

-

6 330

-

-

212

-

6 000
25 548

21 890
2 061 970

0

191 133
443 832

1 872

545 505

37 524 090

45 023

25 574 234

244 971

Ingatlanok
Ingatlanokhoz
és hozzájuk
Gépek,
kapcsolódó
kapcsolódó
berendezések és
vagyon
vagyon
felszerelések
értékű jogok
értékű jogok

Járművek

229 173

7 036 524

5 543

18 203 737

217 581

75 776

603 593

901

1 797 727

14 007

18 284

2 924

348 772

1 872

286 665

7 637 193

6 444

19 652 692

229 716

286 665

7 637 193

6 444

19 652 692

229 716

258 840 29 886 897

38 579

5 921 542

15 255

Az ingatlanokra vonatkozó állománynövekedési adatokat részletesen az alábbi táblázat tartalmazza.
Ennek tekintetében külön kiemelkedő a 2012. évben megvalósult új oktatási épület beszerzése a
Tisza Lajos krt. 83. szám alatt.
eFt

Megnevezés

Feladatok

Összeg

JTK Oktatási épület Tisza L. krt. 54.

tetőtér padlóburkolás

Ságvári Ált. Isk. "A" ép. Boldogasszony sgt. 3.

részleges felújítás

21 660

Ságvári Ált. Isk. "B" ép. Boldogasszony sgt. 5.

részleges felújítás

15 685

Móra Ferenc Kollégium Közép fasor 31-33

napelem, nyílászáró tető csere

55 769

6000/1000 Adagos konyha Bal fasor 5-9

elektromos hálózat, riasztó rendszer, biztonsági rács

Károlyi Koll. "A" ép. Kossuth L. sgt. 74.

étterem és átjáró tetőszigetelés, napelem

Füvészkert fólia Lövölde u. 42

újjáépítési terv, rekonstrukció

Rektori épület Dugonics tér 13.

led térkő, változási vázrajz
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3 884

7 107
56 386
156 914
8 023

BTK Oktatási épület Egyetem u. 2.

Ásványgyűjtő ajtónyitó, PC Labor felújítás, szerverszoba kialakítás,
Hallgatói-informatikai tér, 180 fős terem, I. emeleti vizesblokk felújítás

Fizika épülete Dóm tér 9.

tervezői művezetés II. rész, parkolóhely megváltás

43 933

Irinyi - József A. - Eötvös Koll- Tisza L. krt 103.

felújítás

93 825

Vendégház Liliom u. 10.

napelem

3 843

Óvoda Battyhányi u. 5.

napelem

12 809

Herman Ottó Koll. Temesvári krt. 50.

VII, VIII, IX. emeleti szobák PVC padló cseréje

Központi tanszékek Petőfi S. sgt. 30-32

könyvkötő műhely szagelszívás

Raktár "E" jelű épület Tompai kapu u. 9/A

ponyvacsere

Raktár "D" jelű épület Tompai kapu u. 9/A

ponyvacsere

Európa Tanulmányok Intézete Feketesas u. 28.

hőszigetelés, nyílászáró csere

G/1 Teleki Blanka koll. Semmelweis u. 5

napelem, kerékpártároló helyiség kialakítása

A/1 Központi épület - Boldogasszony sgt. 6.

tető héjalásának felújítása, kapacitásbővítés

C/1 ép. I. Gyakorló - Boldogasszony sgt 8.

lépcsőkorlát építése

J. épület - Szeged Szilléri sgt. 12.

szaktanterem felújítása

Kollégium Kollégiumi út 11.

napelem

Korányi fasor 10-12. Szem.kl, Onkoterápia

professzori szoba festése

Korányi fasor 9. (Kis.Okt,Orv.Inf,Cs.Orv)

alagsor felújítás

Korányi fasor 8. (Radi, Endok, I.Bel, Neph.)

vákuumellátó rendszer cseréje

Dóm tér 10-12. (O.Vegyt.Pharmac.Biokémia

Farmakológia Könyvtár aktiválása, Farmakológia Állatház aktiválása

Korányi fasor 14-15. (Gyermekklinika)

régi ágysávok cseréje, koraszülött intenzív bővítés, pótlólagos munkák

Tisza Lajos krt. 64-66. (Fog Klinika)

iroda kialakítása rendelővé

Eötvös u. 6 - Zrinyi (Gy.Vegyt.,Hatást.,Tech)

Farmakognózia folyosó padlóburkolat, nyílászáró mázolása, falfestése

Somogyi Béla u. 4. (Orv.Biol.,Genet.,Alzh)

hő központ fűtésautomatika cseréje

Semmelweis u. 6. Kl.Kémiai Int.,Kl.Mikro)

napelemes energiatermelés, műszaki ellenőrzés

33 309

Semmelweis u. 6. (Nukleáris Medicína)

napelemes energiatermelés, műszaki ellenőrzés

12 169

Szatymazi u. 16-18. (Devizás Ház)

lakásfelújítások

Korányi fasor 7. (Belgyógyászati Int.)

fűtésautomatika cseréje, sűrített levegőrendszer korszerűsítése

Semmelweis u. 6. (Új Klinika)

tűzjelző rendszer bővítése, öltöző kialakítása

63 967

Semmelweis u. 8. (Gyógyszertár)

napelemes energiatermelés

14 605

Garázs 28 állásos

galériás polcrendszer, kártyás beléptető rendszer

Márton Áron Kollégium Kálvária sgt. 87.

napelem

Új Pathológia

napelemes energiatermelés

7 620

Tanulmányi és Informácios Kp. Egyetem u. 1.

Ügyfélforgalmi pult, napelem

48 289

Öthalom lakóépület/panel/Bp-i út 5. 44 sz

napelem

22 225

Öthalom lakóépület/panel/ bp-i út. 5. 45.sz.

napelem

15 240

Károlyi Koll. "B" ép. Vásárhelyi Pál u. 2. 10em.

vizesblokk részleges felújítása

Moszkvai krt 5. Laborépület (7)

labor kialakítása, átépítése

Moszkvai krt 5. Techniológiai ép. (8)

szemináriumi szoba felújítása

1 423

Moszkvai krt 7. Oktatási ép. (1)

Moszkvai 5-7-9. átjáró lépcső

5 384

Kémiai épület Dóm tér 7-8.

tervezői művezetés, végszámla Bodó Ágostonban sötétítő szerkezet,
vegyifülke rendszer átalakítása

Új bunker

Onkológiai Klinika alagsori részének hozzáépítése

62 130

5 891
698
1 575
1 575
25 260
48 626
6 594
581
3 230
22 905
1 000
14 605
3 489
79 714
35 332
1 312
2 278
2 788

4 052
3 325

5 882
47 625
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6 515
19 300

62 392
138 628

Gyermekklinika labor

Gyerekklinikánál Anyagcserelabor kialakítása, toló kapu megépítése

Tisza Lajos krt. 83. Fogorvostud.Kar B ép.

beszerzés

119 902
135 975

Összesen

1 567 245

eFt

Megnevezés

Feladatok

Összeg

Kerti pavilon
Kerti pavilon
Kerti pavilon 2x3 m Béke u. 11-13

elhelyezés
elhelyezés
elhelyezés

Parkoló 135 férőhelyes Déli Klinikapark

kialakítás

9 968

Gépkocsi beléptető rendszer (sorompó)
Kerékpártároló 42 férőhelyes fedett
Kúthálózat
Ideiglenes helikopter leszálló
Beléptetős sorompóvezérlés
Beléptetős sorompóvezérlés
Beléptetős sorompóvezérlés
Beléptetős rendszer

beépítés
kialakítás
kialakítás

2 144
4 359
3 846
0
503
395
503
181
23 716

beépítés
beépítés
beépítés
beépítés

Összesen

834
634
349

Megállapítható, hogy az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat kivéve, bruttó értékben
állománynövekedés következett be.
A Szegedi Tudományegyetem a vagyongazdálkodás során valamennyi jogszabályi előírást betart,
mind az eszközök értékesítése, beszerzése és bérbeadása tekintetében.

II.6.b 2012. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel
felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó
eljárási szabályok betartása
Az SZTE által kezelt állami vagyon értékesítése tavaly nem történt, az MNV Zrt a Magyar Állam
nevében az ELI projekt javára háromoldalú szerződésben visszavett földterületet, az alábbiak szerint:
a.) Szeged II. kerület külterület, 01392/16 hrsz-ú, művelési ágból kivett közforgalom
számára megnyitott magánút megnevezésű, 9416 m2 területű ingatlan,
b.) Szeged II. kerület külterület, 01392/19 hrsz-ú, művelési ágból kivett beruházási
terület megnevezésű, 101489 m2 területű ingatlan,
c.) Szeged II. kerület külterület, 01392/20 hrsz-ú, művelési ágból kivett beépítetlen
terület megnevezésű, 11626 m2 területű ingatlan,
d.) Szeged II. kerület külterület, 01392/21 hrsz-ú, művelési ágból kivett közforgalom
számára megnyitott magánút megnevezésű, 2069 m2 területű ingatlan, melyet az
ingatlan-nyilvántartás szerint a jelen Szerződés megkötésekor a tulajdoni lapon a GDF
SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. javára 203 m2 területre kiterjedő gázvezetési
szolgalmi jog terhel.
A megállapodást a Magyar Állam mint tulajdonos képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 17. § (1) e) pontja alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság az SZTE és az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság közösen írta alá.
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II.7. Tulajdonosi részesedés
2012
(e Ft)

Társaság megnevezése
SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

részesedés

(%)

3 150

100.00

UNI-MED Szeged Egészségügyi Szolgáltató Kft a volt
Egészségcentrum Szeged Szolgáltató Kft.

3 000

100.00

SZTE Tangazdaság Termelő,
Szolgáltató Kft.

3 000

100.00

15 000

71.43

5 100

51.00

1 000

25.00

BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft

1 000

6.10

1000 Mester
Közhasznú Kft

1 260

6.30

5 000

Cég saját tőke
értéke (Eft)
Nincs adat*

Állami tulajdon
értéke (Eft)
Nincs

Nincs adat*

Nincs

Nincs adat*

Nincs

65.124.-Eft

Nincs

37.307.-Eft

Nincs

8.687.-Eft

Nincs

12.036.-Eft

Nincs

143.531.-Eft

Nincs

5.00

Nincs adat*

Nincs

150

0.26

124.207.-Eft

Nincs

ELI-HU Nonprofit Kft

1 010

4.80

Nincs adat*

19.010

ÖSSZES RÉSZESEDÉS

38 670

-

Kereskedelmi

és

DEAK Kooperációs Kutatási zártkörűen működő
Nonprofit Részvénytársaság
UNIVERSITAS-SZEGED
Közhasznú Kft.
INNOGEO Kutató
Közhasznú Kft

Szolgáltató

és

Szolgáltató

Szakképzés-szervezési

Nonprofit

Nonprofit

Nonprofit

GIK 2005 Genomikai Innovációs Központ Kft „V a”
DABIC Dél-Alföldi Bió-Innovációs Nonprofit Kft

-

-

II.8 Követelések és kötelezettségek állományának alakulása
Az Egyetem likviditási helyzetét javította a követelések (vevőállomány) 2011. évhez képest
bekövetkezett csökkenése.

Megnevezés

2010.12.31 2011.12.31 2012.12.31
(eFt)
(eFt)
(eFt)

Változás 2011-ről 2012-re
eFt

%-a

628 909

766 196

348 156

-418 040

-54,56%

31-60 nap közötti

83 659

77 533

96 238

18 705

24,13%

61-90 nap közötti

28 328

31 401

44 744

13 343

42,49%

393 860

468 309

400 391

-67 918

-14,50%

1 134 756

1 343 439

889 529

-453 910

-33,79%

30 nap alatti

91 napon túli

Összes vevői követelés

2011. évhez képest a követelések állományának volumene 33,79 %-kal csökkent. Jelentősen
csökkentek a 30 nap alatti, illetve a 91 napon túli követelések.
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A kötelezettségek év végi állománya (szállítói tartozások) 4 692 432 eFt volt. A rövid lejáratú
kötelezettségek 2011-2012. évi alakulásáról az alábbi táblázat nyújt részletes információt:

Megnevezés
határidőn belüli
lejárt

2010.12.31.
(eFt)

2011.12.31
(eFt)

Változás 2011-ről 2012-re

2012.12.31
(eFt)

eFt

%-a

1 499 527
2 477 110

2 282 988
1 546 713

2 831 992
1 860 440

549 004
313 727

24,05%
20,28%

1 077 064

795 112

1 196 343

401 231

50,46%

31-60 nap

802 844

333 795

636 539

302 744

90,70%

61-90 nap

98 384

194 850

7 027

-187 823

-96,39%

1-30 nap

91-

átütemezett

Összes szállítói tartozás

17 568

54 598

20 531

-34 067

-62,40%

481 250

168 358

0

─

─

3 976 637

3 829 701

4 692 432

862 731

22,53%

A szállítói tartozások nagy részét (86,07%-át, 4 038 902 eFt-ot) a Klinikai Központ tartozása teszi ki. A
lejárt tartozások esetében ez 83,10 % (1 546 083 eFt).
A 2011. évi mérlegadatokhoz viszonyítva, a Klinikai Központ szállítókkal szembeni összes tartozása
40,03%-kal nőtt.

II.9 Letéti számla pénzforgalma
Az SZTE nem rendelkezik letéti számlával.

II.10 Befizetési kötelezettségek éves teljesítése
Az intézmény nettó finanszírozású, az önkormányzat és a NAV felé teljesítette az adófizetési
kötelezettségét a 2012-es időszakban.
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II.11 Szegedi Tudományegyetem értékpapír állománya 2012. évben
A Szenátus által elfogadott 2012. évi költségvetési irányelvek alapján a kincstári tranzakciós költségre
a költségvetésben nem különítünk el fedezetet. Elsődleges forrása a saját bevételekből származó
kamatbevételek. Amennyiben ezen összeg nem nyújt fedezetet a tranzakciós költségekre az a
következő év fejlesztési alapjából kerül elszámolásra.
2012. augusztus 31-e után nem volt értékpapír vásárlás az SZTE-n.

Nyilatkozunk, hogy a mindösszesen 77 oldalas szöveges beszámoló teljes, az SZTE-ről, annak
tevékenységéről, gazdálkodásáról valós képet ad. Kérjük a szöveges beszámoló elfogadását.

Szeged, 2012. május 03.

Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató
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