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BEVEZETÉS 

 
Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 6. §-ában, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157-161.§-aiban 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően a költségvetési év zárását követően beszámolási 
kötelezettség terheli a Neumann János Egyetemet.  
 
A beszámoló elfogadása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12. § (3) 
bekezdésének ee) pontja értelmében a Szenátus hatáskörébe tartozik, mely döntés 
érvényességének feltétele – ugyanezen törvény 13/C. § (1) bekezdés rendelkezése értelmében 
– a Konzisztórium előzetes egyetértése is. 
 
A zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás szöveges és számszaki beszámolóból áll.  
 
A számszaki beszámolási kötelezettségnek a Neumann János Egyetem a beszámoló űrlapok - 
Magyar Államkincstár által működtetett KGR 11 rendszerbe való feltöltésével és az EMMI 
részére történő megküldésével határidőben eleget tett. (1. számú melléklet) 
 
A szöveges beszámoló elkészítéséhez az EMMI Költségvetési Főosztálya útmutatót adott ki, 
melyben meghatározta annak kötelező tematikáját és tartalmát. A fenti szabályok betartásával 
került összeállításra a Neumann János Egyetem beszámolója, mely tartalmazza a szervezeti 
egységek feladatellátásának értékelését és a gazdálkodás eredményeinek bemutatását, 
mutatószámainak indoklását. 
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I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS  

 

1.) Az intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése 
 
 

2018. évben a Neumann János Egyetem (továbbiakban: Egyetem) az oktatás fejlesztése terén 
számottevő eredményeket ért el. A 2016-2017-es éveket jellemző szervezeti, működési 
átalakítása (Kecskeméti Főiskola és Szolnoki Főiskola integrációja, Gazdaságtudományi Kar 
megalapítása) után az elmúlt évben több szak indítási jogosultságát szerezte meg.  
A GAMF Műszaki és Informatikai Kar az üzemmérnök informatikus alapszak és a 
gépészmérnök mesterszak szakindításán tevékenykedett, melyek először a 2019/2020-as 
tanév szeptemberétől kerülnek elindításra. A gépészmérnök mesterszak különös jelentőséggel 
bír a kar és az intézmény szempontjából, hiszen a műszaki területen ez az első mesterképzési 
szak az Egyetemen, így mostantól nyílik lehetőség a tehetséges mérnökhallgatók intézményen 
belüli továbbtanulásának. 
A Pedagógusképző Kar még 2017-ben összeállította a közösségszervező alapszak kulturális 
közösségszervező szakiránya szakindítási dokumentációját, melynek azóta sikeres 
akkreditációja is megtörtént. Az elmúlt időszak jelentős feladata volt a szak és a szakirány 
megismertetése az érdeklődőkkel, lehetséges intézményi partnerekkel. 
A Gazdaságtudományi Kar 2018 szeptemberétől első ízben hirdette meg az MBA 
mesterszakot, amely a városban és a régióban nagyszámú érdeklődőt és 56 fős felvett hallgatót 
vonzott. 
Az oktatásfejlesztés terén nagy hangsúlyt fektetetett az  Egyetem a gazdaságtudományi és 
informatikai képzési terület képzéseinek angol nyelven történő indítására való felkészülésre. 
A tudományos kutatás fejlesztése terén a vizsgált időszakban több fontos eredményt is sikerült 
elérni, több pályázatot sikeresen elnyert az intézmény. Kiemelt cél volt, hogy a pályázati 
források bevonásával támogatás kerüljön biztosításra az alkalmazott tudományok 
egyetemének megfelelően kidolgozott K+F+I programokhoz. Az EFOP361 konstrukcióban 
elnyert támogatásoknak köszönhetően a tudományos műhelyek a korábbinál aktívabban 
működnek, a publikációs tevékenység mutatói növekvő tendenciájúak. A GINOP pályázatok 
révén a korábban is működő vállalati K+F kapcsolatok mellett újabbak is létesültek, a 
projektek megvalósítása folyamatban van. 
Az előző évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fordított az Egyetem a „beiskolázott” és 
támogatott fiatal PhD-hallgató munkatársak eredményeinek, előre haladásuknak értékelésére.  
Kiemelt feladatnak számított az egyetem oktatói és kutatói által elért tudományos-kutatási 
eredményeknek az MTMT-ben való folyamatos rögzítése, a konferenciákon való részvétel 
támogatása, az eredmények folyamatos monitorozása. 
Az Egyetem kiemelt feladatának tekinti gazdasági-társadalmi beágyazódásának erősítését, 
hazai és nemzetközi szakmai, tudományos, illetve gazdasági és társadalmi kapcsolatainak 
fejlesztését. Ennek érdekében jól működő és intenzív kapcsolatokat ápol a környezetében 
működő hazai és nemzetközi vállalkozásokkal, akadémiai szervezetekkel, tudományos, 
kulturális és művészeti intézményekkel, közgyűjteményekkel, valamint az ezeknek otthont 
adó városok és megyék önkormányzatával, szervezeteivel. Az Egyetem a tárgyévben jelentős 
együttműködéseket kötött helyi és területi szereplőkkel, úgymint sportszakmai területen a 
Kecskeméti Tankerületi Központtal, a Kecskeméti Bolyai János Gimnáziummal, a 
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.-vel és az NJE Petőfi Sándor Gyakorló Általános 
Iskola és Óvodával, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal a területi érdekeltségű 
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közös célok megvalósítása érdekében. A duális képzés kecskeméti modellje országosan egyre 
több érdeklődő céget vonz, a tárgyévben tovább nőtt a képzésbe bevont szakok, cégek, 
szakemberek és hallgatók száma. Ugyanakkor kiemelt hangsúlyt kapnak a nem duális 
rendszerben tanuló hallgatók gyakorlati képzésében érintett cégek, vállalatok, intézmények, 
szervezetek is. Az intézmény nemzetközi beágyazottságát jelzi, hogy több ERASMUS+ 
Stratégiai partnerség (K2) projektben továbbra is közreműködnek a karok oktatói. 
Egyetemünk oktatói és kutatói széleskörű társadalmi kapcsolatokkal is rendelkeznek, e 
kapcsolatok hozzájárulnak az intézmény ismertségéhez, társadalmi presztízséhez.  Több 
nyilvános tudományos és tudománynépszerűsítő rendezvény, pályaválasztási kiállítás, 
projektbemutató, illetve könyvbemutató, kiállítás, koncert, ismeretterjesztő előadás kínál 
lehetőséget az elért eredmények bemutatására a szélesebb társadalmi közösség felé. Az 
Egyetem tevékenységének, eredményeinek bemutatására és népszerűsítésére több fórumot is 
igyekszik felhasználni. Ezt szolgálta a nagy sikerrel megrendezett Hírös Szabadegyetem, ahol 
egyetemi oktatók, kutatók érdekes előadásokat tartottak - tudományos témákat érintően - 
ismeretterjesztő formában. Folytatódott a Magyar Közgazdasági Társaság Neumann János 
Egyetem (MKT NJE) szervezésében az MKT Business Szerda rendezvénysorozat is, ami 
egyre több érdeklődőt vonz. 
 
Az Egyetem pénzügyi stabilitása továbbra is biztosított, az Egyetem 2018. évi gazdálkodása 
eredményes volt. A pénzeszközök felhasználása során a működési feltételek biztosítása 
mellett elsődleges cél volt az Intézményfejlesztési Tervben megfogalmazott célkitűzések 
megvalósítása. Az Egyetem vezetése figyelmet fordított az intézményi saját bevételek 
megszerzésére, a költségcsökkentést eredményező fejlesztések megvalósítására, az egyes 
munkafolyamatok racionalizálására. Ezen intézkedések mellett elsősorban pályázati és 
önkormányzati/alapítványi forrásokból és saját bevételekből az oktatás módszertani 
fejlesztésére, a kutatás aktivitásának növelésére, az oktatási szolgáltatások minőségének 
javítására.  
 

Minőségirányítási  
Az Egyetem célja a hazai és nemzetközi minőségi követelményeknek megfelelő, gyakorlat-
orientált oktatás és az azt támogató tudományos kutatás és innováció fenntartása, fejlesztése. 
Az Egyetem felső vezetése elkötelezett: 

- az Európában és a globális világban is versenyképes képzési struktúra és program 

kialakítására, 

- a hazai és nemzetközi akkreditációs követelmények teljesítésére; 

- az ipar, az agrárium, a köznevelés, a közigazgatás, a gazdasági szféra és a régió 

képzési, kutatási igényeinek magas szintű és hatékony kielégítésére, 

- a partneri kapcsolatok és együttműködések erősítésére, 

- a vonatkozó jogszabályoknak és fenntartói elvárásoknak való megfelelésre; 

- megalapozott jó hírnév megőrzésére, 

- a munkatársak számára kiszámítható munkahely, megfelelő munkakörnyezet és 

szakmai fejlődés, biztosítására; 

- a minőség-kultúra, a minőség iránti elkötelezettség erősítésére. 
Az Egyetem vezetése a szervezet- és működésfejlesztés érdekében az MSZ EN ISO 
9001:2015-ös nemzetközi szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert vezetett be és 
tart fenn, amely eleget tesz a fenntartói, az akkreditációs és a partnerek által megfogalmazott 
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elvárásoknak. 2018-ban az Egyetem eredményesen újította meg az ISO9001-2015-ös 
szabvány szerinti minőségirányítási rendszer tanusítványát. 
Az oktatási, kutatási és innovációs tevékenység minőségi követelményeinek mind teljesebb 
körű kielégítése érdekében az oktatóknak, kutatóknak és minden munkatársnak biztosított a 
folyamatos megújulás lehetősége, ugyanakkor elvárt az új tudományos eredmények, oktatási, 
tanulási módszerek iránti fogékonyság és a folyamatos szakmai fejlődés. 
Minden vezetői szinten alapvető elvárás a minőségi szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség 
érvényesülése, a minőségi munkavégzés megkövetelése és végrehajtása, a kialakított belső 
szabályzatok, minőségügyi előírások és követelmények betartása. 
A minőségirányítási rendszer működését, szervezetét és felépítését a Minőségirányítási 
kézikönyv tartalmazza, amely 2018 április 16-ai hatállyal aktualizálásra került. Intézményi 
szinten a tevékenységet az egyetemi Minőségirányítási Tanács koordinálja. A humán 
erőforrás fejlesztés hatékony biztosítása érdekében a dolgozói elégedettség és 
teljesítményértékelést 2018 évben is megvalósítottuk az elektronikus munkatársi értékelő 
rendszerben.  
 

Igazgatás 

 
A Szenátus 2018. évben 10 alkalommal tartott ülést, 68 előterjesztést tárgyalt és 69 határozatot 
hozott. Az Nftv. 13/C. §-a alapján 2018. évben a Konzisztórium 5 alkalommal ülésezett és 
gyakorolta előzetes egyetértési jogát a szenátusi előterjesztések elfogadását megelőzően. A 
Szenátus napirendjei és határozatai, valamint a kari tanácsok határozatai az Egyetem 
honlapján minden munkatárs számára elérhetőek. 2018. évben 14 szabályzat, 8 rektori-
kancellári utasítás, 19 kancellári utasítás és 2 rektori utasítás került megalkotásra, valamint 
aktualizálásra. A 14 szabályzat megalkotásán és módosításán túlmenően az Egyetem 
Szervezeti és Működési Szabályzata, 9 alkalommal került módosításra. 2018. évben 
kialakításra került az Egyetem belső kontroll rendszere és az ehhez kapcsolódó ellenőrzési 
nyomvonalak. Az Egyetem Alapító Okirata 2018. évben február 1. és augusztus 1. hatállyal 
módosításra került. 
 

Infrastruktúra 

 
Az Egyetem vagyonkezelésében lévő ingatlanállomány felmérése után kiemelt figyelmet 
fordított a vezetés a meglévő ingatlanok optimális kihasználására és folyamatos fejlesztésére. 
Az Egyetem 2017. évben az ingatlanok értékesítéséből 219 114  174 Ft-ot míg 2018. évben 
328 740 157 Ft-ot realizált. Az ingatlan értékesítéséből származó többletbevételt a nemzeti 
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter engedélye alapján az Egyetem a Kecskemét, 
Homokbánya térségében tervezett hosszú távú ingatlan fejlesztésre, oktatói lakások 
kialakítására, valamint az Egyetem vagyonkezelésében lévő ingatlanok korszerűsítésére, 
felújítására használhatja fel. Tekintettel arra, hogy az egyetemi gépjárműpark rendkívül 
elhasználódott, engedélyt kért az intézmény a nemzeti vagyon kezeléséért felelős minisztertől 
és a Miniszterelnökséget vezető minisztertől 2 db gépjármű beszerzésére. A beszerzésre az 
engedélyt 2019. február hónapban kapta megy az Egyetem.  
A meglévő infrastrukturális adottságok nyújtotta lehetőségek kiaknázásával megteremtette a 
vezetőség egy intézményen belüli innovációs és kutatási pályázati keret lehetőségét, az 
Egyetem dolgozó oktatók, kutatók és kutatóműhelyek részére. A pályázat indításához 
szükséges forrás biztosítása érdekében olyan ingatlanokat kerültek értékesítésre,, amelyek 
jelenleg és a jövőben sem szolgálhatják már feladatellátást. Az így megképezett induló forrás 
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meghaladja az 500 millió Ft-ot, melyet még tovább szeretnénk növelni. Ez idő szerint a belső 
kutatói pályázat szakmai részének összeállítása van folyamatban, mely közös feladatot képez 
az akadémiai oldal vezetésével. Az oktatói és kutatói körben történt előzetes véleményezési 
folyamat alapján olyan pályázat kiírása látszik szükségszerűnek, amely innovatív jellegénél 
fogva megalapozhatja a tudományosság szerepének erősítését a mesterképzések bővítése és a 
doktori iskola alapítása terén, egy multidiszciplináris doktori iskola létrehozásának 
előkészítésében, valamint a hallgatói tehetséggondozásban (TDK, szakkollégiumok), de 
ugyanakkor egy meghatározott mértékű jövedelemszerző tevékenységet is képes produkálni. 
 

Gazdálkodás 

 
2018 évben a kari allokáció a költségvetés tervezésénél továbbfejlesztésre került, melynek 
módszertanát a Szenátus fogadta el szabályzat formájában. A karok költségvetésébe került 
beépítésre a karhoz kapcsolódó üzemeltetési és karbantartási dologi kiadások és az 
üzemeltetési feladatokat ellátó kari munkatársak személyi juttatása. A szabályzatban került 
meghatározásra az egyetemi autók üzemeltetési költségeinek, valamint a nyomda működési 
kiadásainak felosztására vonatkozó alapelve. A kancellária (központ) finanszírozásánál az 
irányítószervi támogatást és a működési bevételt is figyelembe lett véve.  A karok 
finanszírozása az alábbi jogcímek alapján valósult meg: 

 államilag finanszírozott hallgatók után járó támogatás,  

 speciális (állami) támogatás,  

 minősített oktatók után járó támogatás,  

 kar működési bevétele, 

 átoktatás finanszírozása 

 
2018. évben a tanszéki allokációt (terv és tényadatok) a GAMF Műszaki és Informatikai 
karnál valósult meg, melynek pozitív tapasztalatai alapján a többi karnál is bevezetésre kerül 
a 2019. évben. (Az SAP átállás hátráltatta a többi kar tanszéki allokációjának kialakítását 
2018. évben) A tanszéki allokáció alapján a tanszékek takarékosabban és hatékonyabban 
gazdálkodtak, valamint a bevételszerző képességük is növekedett.   
2018. évben is folytatásra került a szigorú bér- és létszámgazdálkodás, valamint a dologi 
kiadások esetén a költséghatékonyság szem előtt tartása. A fegyelmezett gazdálkodás 
következményeként 2018. évben a foglalkoztatottak részére 100  000 Ft/fő béren kívüli 
juttatás (cafetéria) került kifizetésre.  

 

 

Pályázatok  
2018. évben is folytatódott az egyetem aktív pályázati tevékenysége. A 2018 évben elnyert 
uniós támogatásaink az alábbi területeket érintik: 

 2018-1.3.1-VKE-2018-00044 Stressztoleráns zöldségfajták nemesítése 

növényfiziológiai mérések segítségével című projekt (248 624 617 Ft) 

 GINOP-2.2.1-18-2018-0014 Földfelszíni légköri adatok mérése és feldolgozása – 

elsősorban a vízi navigáció és a hajózás biztonságának újfajta támogatása című 

projekt (195 540 928 Ft) 
A fenti két pályázat esetében 2018. évben 130 386 000 Ft előleg került átutalásra Egyetemünk 
számlájára. 
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a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, 
takarékossági intézkedések okairól, és azok gazdálkodásra gyakorolt 
hatásáról, az elért eredmények bemutatásával 

 

Oktatás 
Az oktatói humánerőforrás a kari vezetés által felülvizsgálatra került. A tartósan órahiányos 
oktatók munkarendjének módosítása megtörtént. A tantárgyfelosztás és órafelosztás az oktatói 
állomány adottságához lett igazítva, törekedve a külső óraadók számának csökkenésére. A 
kari oktatói humánerőforrás aránytalanságok megszüntetésére irányuló intézkedési tervek 
eredményeként a Pedagógusképző Karon 6 fő munkatárs felmentése történt meg. A 
felmentéshez kapcsolódó többlet személyi juttatások kifizetéséhez a fenntartó támogatást 
biztosított.  

 

Üzemeltetés 
A KEHOP projekt (Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Pallasz Athéné Egyetem 
Kecskeméti Karain) keretében az Egyetem épületeinek villamos energia igényét kívánta 
részben lefedni megújuló energiaforrás hasznosító berendezés alkalmazásával. A megvalósult 
projektben összesen 220,48 kWp csúcsteljesítménnyel (198,2 kW csatlakozási 
teljesítménnyel) összesen 6 db háztartási méretű napelemes kiserőművek létesültek az alábbi 
helyeken: 

 GAMF központi épülete, 

 Homokbányai kollégium (3 épület), 

 Lővei Klára kollégium, 

 KVK épülete 
2018. évben - az előző évhez hasonlóan - sikeresen lezajlott a felsőoktatási intézmények közös 
földgáz-beszerzése, valamint a felsőoktatási intézmények közös villamosenergia-beszerzése. 
A közbeszerzési eljárás eredményeként: 

 a földgáz ára nettó 89,4 Ft/m3 nem emelkedett a 2018. évihez viszonyítva, 

 a villamos energia nettó ára 16,55 Ft/kWh-ról 18,47 Ft/kWh-ra, ami az egyetemes 

szerződéses árnál 8,36 Ft-al kedvezőbb kWh-nként. A villamos energiát a 

közbeszerzésben való részvétellel 13 711 E Ft –tal tudjuk olcsóbban megvásárolni 

2019. évben.  
A Lővei Klára kollégiumban a fűtési rendszer felülvizsgálatra került. Ennek 
eredményeképpen a régi rossz hatásfokú gáztüzelő berendezések helyébe a Termostar Kft 
kompakt hőellátó egység került beépítésre, amivel a fűtést, mind a melegvízellátást teljesen 
automatikus egységgel biztosítja. A fűtésrendszer átalakításának előnye, hogy a kollégium 
elavult kazánját nem kellett kicserélni, melynek költsége kb. 13 500 000 E Ft-be került volna 
az indikatív ajánlat alapján. A rendszer 2019. januártól kerül beüzemelésre.  
Az üzemeltetési területen a piaci árak figyelembe vételével felülvizsgáltuk a hatályos 
szerződéseket, mely alapján újabb területeken lett végrehajtva költségracionalizálást:  

 tűzvédelmi eszközök felülvizsgálata és karbantartása, 

 liftkarbantartás, 

 gépjárművek karbantartása 
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Jogszabályhoz kapcsolódó intézkedések 
A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéséről 
szóló 1982/2013. (XII.29.) Korm. határozat miatt az eszközbeszerzések (különös tekintettel a 
bútor és informatikai eszközök) jelentően korlátozottak voltak. Ez alól kivételt képeztek a 
pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. 
rendelet alapján a köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi és 
gazdálkodási adatszolgáltatás alapján a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda 
2017. évi költségvetésének elszámolásánál 16 672 315 Ft póttámogatást adott a fenntartó az 
Egyetem részére. 

 

Szervezeti és személyi változások 
Az Egyetem Szenátusa a 8/2017 (X.26.) szenátusi határozatával elfogadta, hogy a Gazdasági 
Tudásközpont átalakításával az Egyetem kecskeméti székhelyén Gazdaságtudományi Kart 
hoz létre. 
Az Egyetem menedzsmentjében az alábbi pályázatok kerültek kiírásra: 

 Gazdaságtudományi Kar dékán és 3 fő dékánhelyettes, 

 Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar dékán,  

 Gazdálkodási Kar dékán és dékánhelyettes, 

 GAMF műszaki és informatikai Kar dékán, és tudományos dékánhelyettes, 

 Pedagógusképző Kar dékán és  dékánhelyettes,  

 Petőfi Gyakorló Általános Iskola és Óvoda intézményvezető, 

 Kancellária, kancellárhelyettes 
Valamennyi pályázati kiírás sikeres volt. Az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjében 
foglaltak alapján a vezetők megbízásra kerültek.  
 

b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított 
alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább 
középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalók garantált  bérminimumának 2018. évi emeléséből adódó 
többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt 
hatásáról 

 
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 
szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján a 2018. évi illetménynövekedéshez 39 308 
835 Ft támogatást biztosított a fenntartó.  
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi 
kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a fenntartó 8 230 682 Ft 
támogatást biztosított.  
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c) Az Ávr. 172/A$ (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások 
várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény 
adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi értesítés alapján 
befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti 
befizetési kötelezettségek teljesítéséről 

 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 
172/A. § (1) bekezdése alapján az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési 
szervnek, a bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról havonta adatot kell szolgáltatnia. 
A 2018. február havi adatszolgáltatásunk és a tényleges teljesítési adatok közötti eltérés miatt 
15.444 Ft befizetési kötelezettséget szabott ki a fenntartó. 
 

d) Vállalkozási tevékenység végzéséről 

 
Az Egyetem 2018. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így a jelen kérdésre nem 
rendelkezünk releváns információval (NÉ). 

 

e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység 
és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, 
az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról; 

 
Az Egyetem 2018. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így a jelen kérdésre nem 
rendelkezünk releváns információval (NÉ) 

 

f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről 

 
A Kecskeméti és a Szolnoki Főiskolai Kar integrációját követően az őrzés-védelemmel 
kapcsolatos szerződések felülvizsgálatra kerültek. A kecskeméti telephelyen lévő ingatlanok 
esetében az Egyetem nem rendelkezett egységes szerződéssel. Az ingatlanonként eltérő 
szolgáltatást nyújtó szerződések voltak érvényben, amelyek költséghatékonyság és szervezés 
szempontjából nem voltak megfelelőek. Az ellátandó feladatokat (személy-és 
vagyonvédelmi, járőrszolgálati és portaszolgálati feladat, valamint a meglévő kamerarendszer 
működtetése, felügyelete) csak egységes irányítással lehet hatékonyan megvalósítani. Ezért 
az őrzés-védelem tevékenységre 2017. évben nyílt közbeszerzési eljárást indított az Egyetem 
az őrzés-védés feladatok részbeni kiszervezésére. 2017 októberében a nyertes pályázóval 
szerződéskötésre került sor. A szerződés alapján 3 fő telepőr, 2 fő portás és 1 fő járőr látja el 
a feladatokat. A tevékenységre 2018. évben 34 011 946 Ft vállalkozási díj került kifizetésre.  
Az Egyetem a „kecskeméti és szolnoki telephelyein tűz és munkavédelmi feladatok ellátása” 
címmel egyszerű beszerzési eljárást folytatott le. A szerződéskötést követően a 
feladatellátásra 2 800 000 Ft került kifizetésre  
Vizsgálatra került több szolgáltatás külső szolgáltató általi ellátásának lehetősége is. A 
takarítás szolgáltatás esetében az indikatív árajánlatok a saját állománnyal megoldott feladat 
ellátási költségeinek közel kétszeresét tették ki, így ennek kiszervezése nem történt meg. 
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g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való 
részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által 
igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény 
tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, 
eredményességéről 

 
Az Egyetem jogelődjei révén az alábbi részesedésekkel rendelkezik.  

 Kecskemét Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 

Kft. /KETISZK Kft/ megalapításában: tulajdoni hányad 0,23 %. A Kft fő tevékenysége 

a gyakorlati oktatás végzése a középiskolai tanulóknak. A Társaság 2017. évi adózott 

eredménye 1.259 E Ft. 

 

 Az Alföldi Iparfejlesztési (AIPA) Nonprofit Kft-ben a tulajdoni hányad 25 %-os. A Kft. 

többségi tulajdonosa Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. A saját tőke 

egyetemre eső része 1.500 E Ft, ennek befizetése 2010-ben történt meg a Kft. 

számlájára. A Társaság 2017. évi adózott eredménye – 2.340 E Ft. 

 

 TISZALIGET Turisztikai és Vendéglátó Kft-t - szolnoki telephellyel - 2007-ben 

alapította a Szolnoki Főiskola 5.000 E Ft törzstőkével, 100%-os tulajdoni hányaddal. 

Feladata a hallgatók számára oktatáshoz kötődő szakszerű gyakorlati képzés 

biztosítása, illetve gyakorlat keretében történő foglakoztatása, meglévő kapacitás 

teljes mértékű kihasználásának biztosítása. A Társaság 2017. évi adózott eredménye – 

9.971 E Ft. A Szenátus a 11/2017. (X.26.) számú határozatával döntött a Kft. 

felszámolásának elindításáról és jogutód nélküli megszüntetéséről a Kft. tartósan 

veszteséges alaptevékenysége miatt. A felszámolás folyamatban van. 

 

 MERKATING Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság, melyet az Intézmény 5.000 E Ft törzstőkével alapított, tulajdoni hányada 

100 %. Feladata az Intézmény közalkalmazotti és hallgatói jogviszonyos 

munkavállalóinak szakmai szabad kapacitásának kiajánlása a térségben felmerült 

igények kielégítésére.  A Társaság 2017. évi adózott eredménye 354 E Ft.  

 

 A SZILÍCIUM Mező Korlátolt Felelősségű Társaságban az Egyetem tulajdoni 

hányada 10 %, törzstőke összege 300 E Ft. A Társaság 2017. évi adózott eredménye 

2.148 E Ft. 

 

h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a 
kölcsönben részesítettek számáról; 

 
2018. évben nem került folyósításra munkáltatói kölcsön. 
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i) A Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom 
alakulásáról; 

 
A 2018. évi záráshoz a jogszabályi előírásoknak megfelelően leltároztuk, a főkönyvi 
könyveléssel egyeztettük és értékeltük az Egyetem pénzeszközeit. 

 

Belföldi elszámolási számlák egyenlegei  

 

Megnevezés Záró egyenleg 

(adatok Ft-ban) 2018. 12. 31-én 

Előirányzat felhasználási keretszámla 898.321.663 

Neptun gyűjtőszámla 10.989.659 

Európai Uniós programok célelszámolási 

számla 

4.323.489.655 

K+F+I elkülönített számla NFTV.100 § (3) 0 

Felsőokt. Int.hallgatói önköltség és 

adomány számla 

0 

összesen 5.232.800.977 
 

Deviza betét számla egyenlegei  

 

Megnevezés Záró egyenleg 

(adatok Ft-ban) 

2018. 12. 31-én 

MÁK deviza számla 170.887.973 

 
A devizaszámlán lévő devizát év végén (december 31-ei fordulónappal) az MNB 
középárfolyamán értékeltük.  

 

Egyéb számlák egyenlegei 

 

Megnevezés Záró egyenleg 

(adatok Ft-ban) 

2018. 12. 31-én 

OTP-nél vezetett lakásépítés-és vásárlási 

munkáltatói támogatás 

5.410.644 
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j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási 
rendszeréről, a kincstári információ- szolgáltatás tapasztalatairól 

 

KIRA számfejtési rendszer 
A személyi juttatások számfejtése és elszámolása a Magyar Államkincstár által működtetett 
KIRA számfejtési rendszerben történik 2015. november 1-je óta. Egyetemünk részt vesz az 
EFOP-3-4-6-VEKOP 17-2017-00002 számú „Intézményirányítást támogató rendszerek 
fejlesztése a felsőoktatásban” megnevezésű pályázatban, melynek keretén belül bevezetésre 
kerülő intézményirányítási szakrendszerrel (SAP) szemben támasztott funkcionális 
követelmény a Humán Erőforrás menedzsment modul, amely kiváltja a HR és munkaügyi 
nyilvántartások vezetését. ( Az SAP bevezetésének tervezett dátuma 2019. év ). A SAP HR 
modulból az adatok interface útján kerülnek a KIRA számfejtési modulba. A bérfeladás is 
várhatóan inreface-en történik majd.  

 

 

k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak 
hatásairól; 

 
2018. évben a Petőfi Gyakorló Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői pozíciójára 
pályázat került kiírásra. A pályázatok elbírálását követően az intézményvezető megbízásra 
került. 
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2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása 
 

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; 

 
2016. december végén kiváltásra került a volt Szolnoki Főiskola PPP konstrukcióban építetett 
és üzemeltetett campus és kollégium épülete. A PPP kiváltásával megszűnt az üzemeltetővel 
kötött szerződés, az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Igazgatóság szolnoki 
üzemeltetési irodája látja el. Nagy előrelépés volt, hogy 2018. április 6. napján, hosszú 
folyamat eredményeképpen aláírásra került az MNV Zrt-vel a vagyonkezelői szerződés 
módosítása, mely rendezi a Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. szám alatt található Campus épület 
használatára vonatkozó jogcímet. 

 

b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása 

 

Nem releváns (NÉ). 

 

c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és 

előirányzat mozgások bemutatása 

 

Nem releváns (NÉ). 

 

d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenységek 

értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása 

 
Az Intézményfejlesztési Tervben megfogalmazottaknak megfelelően intézményünk célja, 
hogy a jogelődök hagyományait megőrizve, a belső és különösen a külső kihívások által 
megújulva a képzési profiljába tartozó tudományterületeken hazánk, illetve a közép-kelet-
európai térség egyik vezető felsőoktatási intézménye legyen. Intézményünk a képzési 
profiljába tartozó szakterületeket mindenkor a csúcstechnológiák segítségével szándékozik 
művelni. A diplomaszintek kínálatában meghatározó profilnak tekintjük a BSc, BA diploma 
mellett egyre inkább az MSc, MA képzéseket is. Ehhez kapcsolódóan 2017-ben létrehoztuk a 
kecskeméti képzési helyen a Gazdaságtudományi Kart, melynek keretében 2018 őszén 
megkezdtük az MBA képzést. Részt vállalunk továbbá a felsőoktatási szakképzésekben és a 
szakirányú továbbképzésekben is. Intézményünk a magyar társadalom, szűkebben a 
felsőoktatás integráns része, eredményes működése így elválaszthatatlan az egyetemünk 
érdekében kamatoztatott kapcsolatrendszertől.  

         

Intézményi szerkezeti változások 

 
A szervezeti struktúra átalakítása során új szervezeti egységek jöttek létre az 
igazgatás/jogi/gazdasági területen. Az Egyetem hazai/uniós pályázati tevékenysége 
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kiemelkedőnek tekinthető az előző évekhez képest. A pályázatok sikeres lebonyolítása 
érdekében átszervezésre került a Pályázati Iroda, ennek következményeként megalakult a 
Számviteli és Pályázati Iroda, valamint bővítésre került a Munka- és Bérügyi Iroda létszáma. 
A rendelkezésre álló humánerőforrás hatékonyabb felhasználása érdekében a feladatkörök 
átalakításával megalakult a Pénzügyi és Költségvetési Iroda, valamint a Vagyongazdálkodási 
és Beszerzési Iroda. 
 

Hallgatói változások 

 

Hallgatói létszámok alakulása  

(adott év októberi statisztika: hallgatói stat. létszám + másik képzésen is hallgató) 

        (adatok fő) 

 

Tanév 
GAMF 

Kar 
TFK/PK KFK/KVK SZF/GK GTK Összesen 

2014/2015  2 226 835 467 1 402   4 930 

2015/2016 2 158 880 487 1 164   4 689 

2016/2017  2 203 895 557 757   4 412 

2017/2018 2 164 734 471 655   4 024 

2018/2019 1 949 672 347 470 414 3 852 

 

 

 

 

 
A hallgatói létszámok csökkenésének üteme erőteljesen lassult. A 2017. évi erőteljes 
csökkenést, ami a felsőoktatási szakképzések megszüntetéséből adódott, sikerült – ha nem is 
teljes mértékben – az alapszakokon felvett hallgatók számával némiképp kiegyenlíteni. 
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További javulás várható az új karunk által hirdetett képzéseken megjelenő hallgatók számából 
adódóan. 

 

 

 

Finanszírozott hallgatói létszámok alakulása  

(adott év októberi statisztika: hallgatói stat. létszám + másik képzésen is hallgató) 

          adatok (fő) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Államilag finanszírozott létszám  

(állami ösztöndíjas/részösztöndíjas) N, L 
2 716 2 755 2 765 2 498 2 297 

Költségtérítéses (önköltséges) létszám 

N,L,T 
2 214 1 934 1 647 1 526 1 555 

Összesen 4 930 4 689 4 412 4 024 3 852 

 

 

 

 

 
Csökkenés egyértelműen az állami ösztöndíjas finanszírozású hallgatók esetén jelentkezik. Az 
előző évben tapasztalt költségtérítéses/önköltséges hallgatói létszám csökkenése megfordult, 
köszönhetően ezen hallgatók terheit csökkenteni próbáló ösztöndíj rendszerünknek (ECO, 
Kecskemét Megyei Jogú Város ösztöndíja, Szolnok Város ösztöndíja). 
  

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2014 2015 2016 2017 2018

Államilag finanszírozott létszám N, L Költségtérítéses (önköltséges) létszám N,L,T Összesen



18 

Nappali munkarendű hallgatói létszámok alakulása 

(adott év októberi statisztika: hallgatói stat. létszám + másik képzésen is hallgató) 

 

Tanév GAMF KFK/KVK TFK/PK SZF/GK GTK Összesen 

2014/2015 1 503 270 457 658   2 888 

2015/2016 1 423 246 415 548   2 632 

2016/2017 1 374 260 423 384   2 441 

2017/2018 1 358 204 340 313   2 215 

2018/2019 1 160 149 294 245 225 2 073 

 

 

 

 
A nappali tagozatos létszám az utolsó évben kisebb mértékben csökken. Ezen a területen 
elkövetkező években várható javulás az új kar és az újonnan induló szakok felfutásával. 
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Nem nappali munkarendű hallgatói létszámok alakulása  

(adott év októberi statisztika: hallgatói stat. létszám + másik képzésen is hallgató) 

        adatok (fő) 

Tanév GAMF KFK/KVK TFK/PK SZF/GK GTK Összesen 

2014/2015 723 197 378 744   2 042 

2015/2016 735 241 465 616   2 057 

2016/2017 829 297 472 373   1 971 

2017/2018 806 267 394 342   1 809 

2018/2019 789 198 378 225 189 1 779 

 

 

 

 

 

 

 
A levelező és távoktatásos munkarendben a kecskeméti karokon a 2014-2016 közötti 
időszakban tapasztalható enyhe létszám növekedési tendencia megtört. Ez jelentősebb 
mértékben a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kart érintette. Itt érezhető legerősebben a 
megszűnő felsőoktatási szakképzések hiánya, amit az alapszakok illetve az új mezőgazdasági 
felsőoktatási szakképzés létszámának változása sem tudott kiegyensúlyozni. A szolnoki karon 
továbbra is folyamatos csökkenés figyelhető meg.  
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Az új Képzési és Kimeneti Követelményrendszer (továbbiakban: KKK) megjelenése után 
bevezetésre kerülő új tantervek kidolgozásakor komoly figyelmet fordítottunk a hallgatói 
lemorzsolódás csökkentésére is. Ennek érdekében egységesen bevezetésre került minden szak 
tantervében a be- és kimeneti kompetenciamérés. Az Egyetemünkön már korábban 
kidolgozott bemeneti mérés eszközrendszerét átdolgoztuk, aminek segítségével még 
pontosabban tudjuk beazonosítani a lemorzsolódás veszélyével leginkább érintett hallgatók 
csoportját. Ezen hallgatóknak a lemorzsolódásuk csökkentése érdekében szakmai 
programokat dolgozunk ki. A kidolgozott programokat a következő években is tovább 
folytatjuk, illetve a megszerzett tapasztalatok birtokában folyamatosan tovább fejlesztjük, 
különösen a kompetenciamérés során gyengébb teljesítményt nyújtó hallgatók 
felzárkóztatását célzó, valamennyi karra kiterjesztett TALENTUM programot. Nagy 
hangsúlyt kívánunk fektetni a tutori rendszer bevezetésére és alkalmazására. Az új tantervek 
elkészítésekor másik fontos szempont volt, hogy az új KKK szellemiségének megfelelően a 
hallgatói készségek fejlesztése még nagyobb prioritást kapjon. A tanulás tanulása, a tanulási 
nehézségek leküzdésének elősegítése célzott tréningek, képzések kidolgozásával valósul meg, 
emellett a szakmai nyelvismeret szintjének emelése szaknyelvi kurzusokkal, az idegen 
nyelven oktatott tantárgyak kínálatának bővítésével jön létre. 
 

Az intézmény vonzáskörzete 

Neumann János Egyetemre felvettek megye szerinti eloszlása 

  
2016 

év 

2017 

év 

2018 

év 

Bács-Kiskun 39,32% 35,95% 44,91% 

Jász-Nagykun-Szolnok 17,70% 18,58% 16,67% 

Pest 16,79% 16,78% 15,44% 

Csongrád 6,57% 7,90% 7,19% 

Egyéb megyék 7,40% 10,16% 5,61% 

Békés 4,74% 5,10% 5,26% 

Budapest 4,93% 3,93% 4,04% 

Fejér 2,55% 1,60% 0,90% 

 
Az intézmény vonzáskörzetét tekintve lényegében évek óta ugyanazok a tendenciák 
érvényesek: elsősorban Bács-Kiskun megyéből (kecskeméti képzési helyre) és Jász-Nagykun-
Szolnok megyéből (elsősorban a szolnoki képzési helyre) érkeznek a felvételizők, de Pest, 
Csongrád és Békés megyéből, valamint Budapestről is jelentős számú hallgatót vesz fel az 
intézmény. 
A hallgatói létszám növelésének alapvető meghatározottságát a regionális adottságok (a 
beiskolázási célközönség regionális elkötelezettsége, felsőoktatásba való belépési 
hajlandóság illetve képesség) illetve a hazai felsőoktatási piac tényezői befolyásolják. A 
növekedés ütemét a karok kiterjesztett és intenzív rekrutációs és beiskolázási tevékenység 
végzésével igyekeznek befolyásolni. A beiskolázást segítő kari tájékoztató kommunikációs 
tartalmak (hirdetések), direkt elérést szolgáló módszerek adták a tájékoztató kampány azon 
pillérét, amely a legtágabb célközönséget szólítja meg, és célja nem kizárólag közvetlenül az 
Egyetem potenciális hallgatóinak elérése, hanem az egyetemi képzés (kiemelten a NJE) 
presztízsének, társadalmi ismertségének növelése, „márkaépítés- és tudatosítás” volt.  
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A közvetlen megkeresés módszerét alkalmazó megoldások mellett a folyamatos médiajelenlét, 
a döntéstámogató kampányanyagaink sajtóhírként, közcélú információként való 
megjelenítése, az audiovizuális anyagaink bemutatása, rendszeres interjúk a beiskoláztatás 
kérdéseiről, az egyetemi életről stb. az oktatóinkkal, hallgatóinkkal szintén egy olyan elvárás, 
amely az Egyetem presztízsét, térségi beágyazottságát kívánták erősíteni. Kiemelt 
fontossággal bírt részvételünk az Educatio szakkiállításon- és vásáron, melynek négy napja 
alatt ezernél több érdeklődő kereste fel standunkat.  
Kiemelt szerepet kapott a Neumann János Egyetem angol és magyar nyelven megjelentetett 
magazinja, melynek elkészítésében a Gazdaságtudományi Kar kiemelt, koordinációs szerepet 
vállalt. Az újonnan megalakuló Gazdaságtudományi Karnál a beiskolázás kiemelt pillére a 
középiskolák közvetlen lelátogatása, a Pallasz Athéné Alapítványok által támogatott ECO 
Ösztöndíjprogram népszerűsítése. Az „iskolabejárás” keretében 50 középfokú intézmény 
továbbtanulásért felelős vezetőjével bonyolított le közvetlen megkeresésen alapuló tárgyalást.  

 

Állami ösztöndíjak (nem hallgatói normatívából finanszírozott ösztöndíjak) 

 

Megnevezés 

2018. évi 

jogosultsági 

hónapok 

száma 

(hónap) 

Jogosult 

létszám 

[tényleges 

létszám] 

(fő)  

Ösztöndíj 

összege  

(E Ft) 

Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj  96 25 3 840,0 

Miniszteri ösztöndíjak 64 7 1 142,4 

Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi 

ösztöndíjrésze 
2181 334 9 892,8 

Új Nemzeti Kiválósági Program 50 10 3 750,0 

 

 
Az elmúlt évben is, az egyetemi ösztöndíjakon túl nagyon sok lehetséges állami ösztöndíjra 
pályáztak hallgatóink. Az elkövetkezendő évek feladata, hogy támogassuk hallgatóinkat az 
egyéb ilyen jellegű ösztöndíjak pályázásában illetve elnyerésében (például Sportcsillag 
ösztöndíj). 
 

Kollégiumi szolgáltatás, szakkollégiumok 
A kollégium alaptevékenysége a hallgatók elhelyezése és a tanulási feltételek biztosítása. A 
kollégium kiegészíti, folytatja a nevelést, szociális ellátást és biztonságot nyújt a hallgatók 
részére. Alapfunkciója megteremteni a megfelelő feltételt azon hallgatók számára, akik ezt a 
formát választották a lakhatáshoz. Az Egyetem négy kollégiummal rendelkezik, ebből három 
Kecskeméten, egy Szolnokon. A kollégiumok eltérő állapotban vannak. A különbségek az 
épületek korából, felszereltségétől, állagából adódnak. 
A Homokbányai Kollégiumok 2000-ben és 2002-ben épültek. A jellemzően 2+2 ágyas szobák 
vizesblokkal együtt szolgálják a hallgatók kényelmét. Az épületekben minden szinten 
található jól felszerelt konyha, ami biztosítja a hallgatók főzési és étkezési lehetőségét. Az 
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épületek mellett található Tudósházban hétköznaponként a hallgatók számára további étkezési 
lehetőséget biztosított. Továbbá lehetőség van a több típusú sportolási és szabadidős 
kikapcsolódásra a klubban, a televíziós szobában, az épületben található sport helyiségekben 
és a szabadtéri sportpályákon.  
A Lővei Klára Kollégium régebbi építésű, ennek megfelelően alacsonyabb komfortfokozatú, 
ezáltal hiányoznak a fent felsorolt extra infrastrukturális adottságok. Az épület Kecskemét 
belvárosának szívében helyezkedik el, ami kárpótolja a hallgatókat. Könnyebben vehetik 
igénybe az elhelyezkedés adta kulturális és szórakozási lehetőségeket. A kollégium fűtési 
rendszere 2019. évtől átalakul, mely alapján jelentős energiaköltség megtakarítása várható. 
A Student Kollégium Szolnokon található. A Tisza folyó belvárosi partján nyújt szállást és 
gyönyörű környezetének köszönhetően otthont a hallgatóknak. Kétágyas, vizesblokkal 
felszerelt kényelmes szobáival biztosítja a hallgatóknak a megfelelő elhelyezést. 
A különbségek ellenére nagyon fontos tényező, hogy a kollégiumi feladat-ellátási helyeken, 
azonos elven, elbíráláson alapulva szervezzük a mindennapi életet. Fontos, hogy a közösen 
alkotott szabályokat következetesen mindenhol betartassuk. A hallgatók helyzetének 
megítélése ne attól függjön, hogy melyik karra jár, hanem egységes szempontok szerint 
igazságosan részesüljenek a szolgáltatásokból. Ezért a Kecskeméten belül feladatellátási 
helyek szerint vannak elhelyezve a különböző karokon tanuló hallgatók.  
A kollégiumon alapuló szakkollégiumi rendszert és tehetséggondozói mentorhálózatot 
működtetünk. A szakkollégium a tehetséggondozás egyik színtere, ami a jelenlegi oktatási 
rendszerben fontos szerepet lát el. Példát mutat arra, hogy megfelelő körülmények között a 
kollégium nem csak lakóközösség, hanem szellemi központként is működhet. Jelentős szerepe 
van az önálló szakmai munkának, ismeretszerzésnek, kutatásnak. A szakkollégisták számos 
sikeres tudományos munkával büszkélkedhetnek. Esélyt nyújt a jó minőségű tudás 
elsajátításához, segíti a társadalmi integráció folyamatát, segíti a hallgatókat tanulmányaik 
végzésében, hozzájárulnak tehetségük kibontakoztatásához, önképzésükhöz, 
művelődésükhöz, testedzésükhöz, valamint a szabadidő tartalmas eltöltéséhez.  
 
A kollégium a szabad férőhelyeinek hasznosításával „az alapvető célja és feladatai ellátásának 
sérelme nélkül” hasznosítási tevékenységet is folytat.   

Kollégiumi férőhely, elhelyezettek száma 

          adatok (fő) 

Kollégiumok 

2017/2018 2018/2019 

Férő-

helyek 

Államilag 

fin. 

Költs.tér 

 

Összesen 

 
Államilag fin. 

Költs.tér 

 

Összesen  

 

Homokbányai 454 428 22 450 414 24 438 

Lővei Klára 206 169 33 202 154 25 179 

Student Szolnok 122 65 22 87 41 26 67 

Összesen 782 662 77 739 609 75 684 
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Megnevezés 

Hallgatók létszáma 
(államilag támogatott 
és (rész)ösztöndíjas, 
nappali munkarendű) 

(FIR-ből) 

Jogosult 
létszám 
[átlaglét-
szám] 
(fő) 

Norma-
tíva 
összege 
(Ft/fő/10 
hónap) 

Jogosult 
előirányza
t 
 Ft) 

Rendelke
-zésre 
álló 
előirány-
zat 
(Ft) 

Különböze
t 
(Ft) 

2018. 
márc. 15. 

2018. okt. 
15. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8) = (7) - 

(6) 
Hallgatói juttatás 1 338 1 483 1 410,5 119 000 167 849 500 175 000 000 7 150 500 

Kollégiumi 
támogatás  

563 643 603,0 116 500 70 249 500 72 522 000 2 272 500 

Lakhatási 
támogatás  

576 616 596,0 60 000 35 760 000 42 780 000 7 020 000 

Tankönyv, 
jegyzet, sport, 
kulturális 
támogatás 

1 338 1 483 1 410,5 11 900 16 784 950 17 480 000 695 050 

                

Támogatásból megvalósuló fejlesztés 

A kollégiumokban 1 111 958 Ft összegben kerültek háztartási gépek beszerzésre. 

 

Tankönyv-, jegyzettámogatás 

 
A tankönyv- és jegyzettámogatás a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az intézményben 
előállított jegyzetek megfelelő példányszámú előállítására, illetve a fénymásolás támogatására 
szolgál.  
Az egyetemi nyomda feladata az egyetem oktatói által írt szakkönyvek, jegyzetek és oktatási 
segédletek nyomdai előállítása, illetve egyetemi egyéb kiadványainak elkészítése. A nyomda 
külső megrendelők számára is végez munkákat, illetve a GAMF Karon ellát hallgatók felé 
nyomtatási, fénymásolási tevékenységet is. A nyomdai feladatokat 2018. évben 2 fő látta el. 
A magas - önköltségi - árak figyelembe vételével a nyomda működése, annak gazdaságossága 
felülvizsgálatra kerül. 
A tankönyv-, jegyzettámogatás valamint a sport és kulturális tevékenységek normatívája 11 
900 Ft/fő, amelyet átlagosan 1 410 fő hallgató után igényelhetett az Egyetem. Az eredeti 
17 480 000 Ft rendelkezésre álló támogatási összegből 695 050 Ft visszafizetési 
kötelezettsége keletkezett az Egyetemnek.  
 

Sport- kultúratámogatás 

 
A sport- és kulturális támogatás felhasználása az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a Diák 
Jóléti Bizottság egyetértésével történik sportversenyek, kiemelkedő sport- és kulturális 
rendezvények megtartásával. A Sportiroda feladata, hogy az Egyetem hallgatóinak szabadidős 
és versenysportágakban történő sportoláshoz szükséges programokat szervezzen és 
biztosítson számukra az Egyetem falain belül és azon kívül. 
Ennek a célkitűzésnek aktív része, hogy az Egyetem megjelenjen olyan sporteseményeken, 
ahol a hallgatók kapcsolatokat építhetnek kortársaikkal és emellett megmérettethetik magukat, 
öregbíthetik az Egyetem hírnevét. 2018 év tavaszi félévben a sportélet pozitív irányba való 
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elmozdulása volt tapasztalható. A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 
(továbbiakban: MEFS) által szervezett versenyeken való aktív részvétel már helyezéseket is 
hozott Egyetemünk részére. Számos csapat sportágban szerepeltek egyetemi csapatok 
labdarúgás, kézilabda, futsal, röplabda és egyéni sportágakban is, mint például súlyemelés. 
Meghívásos tornák állandó résztvevőiként (XVI. Carissa Futsal Kupa).  
A tavaszi félév folyamán a labdarúgó MEFOB döntő megszervezésre került. Az utóbbi 
évtized legnagyobb sikereként a férfi röplabda csapat egészen a döntőig menetelve egy 
ezüstéremmel gazdagodott. Egyéni sportágak tekintetében hallgatónk súlyemelő összetette 
második helyezése jelentett kiugró eredményt a MEFS Bajnokság versenyrendszerben. A 
MEFS „Mozdulj rá!” programjához csatlakozva sportprogramokat szervezetünk a 
hallgatóknak. Ennek a programsorozatnak a legkiemelkedőbb eseménye az országos 
Egyetemi – Főiskolai SPORTNAP volt, melyet 2018. szeptember 20-án rendeztünk meg. 
 

Tudományos diákköri tevékenység (TDK) 

 
A minőségi felsőoktatás kiemelt része a tehetséges hallgatókkal való foglalkozás, képességeik 
minél magasabb színvonalon való kibontakoztatásának biztosítása. Ez elsősorban a 
tehetséggondozási tevékenység keretében valósulhat meg, ezért fontos a TDK/OTDK 
aktivitás támogatása és a szakkollégiumok megerősítése. Emellett alapvető fontosságú a 
hallgatók bevonása a tudományos és K+F projektekbe az intézményben nagy múlttal 
rendelkező demonstrátori és gyakornoki pozíciók meghirdetésén keresztül. Ezt a hallgatók 
részvételét is biztosító tudományos konferenciák, a TDK munka, a szakkollégiumi aktivitás, 
a hallgatói kutató-teamek (pl. járműépítő csapatok) és a tudomány-népszerűsítő programok 
támogatása, folyamatos bővítése révén törekedtünk megvalósítani. Igyekeztünk, hogy 
hallgatóinkat minél nagyobb számban és változatos formában bevonjuk a kutatási és oktatási 
tevékenység egyes szakaszaiba, így az alkalmazott kutatásoktól kezdve a tudásátadáson át a 
tudományos eredmények publikációjáig. A tehetséggondozás egyik legfontosabb területe volt 
a kari TDK tevékenység, amelyet egyetemi szinten a Tudományos és Művészeti Diákköri 
Tanács koordinál. A beszámolási időszakban intézményünkben a TDK-zó hallgatók száma 42 
fő, a kari TDK konferenciákról az idei évi OTDK konferenciára továbbjutott hallgatóink 
létszáma 29 fő. Az egyetem alaptevékenységéhez, az oktatáshoz és kutatáshoz kapcsolódó 
hallgatói képességfejlesztés és tehetséggondozás kiemelt terepe a GAMF Műszaki és 
Informatikai Karon tevékenykedő, jelentős hagyományokkal rendelkező és számottevő 
nemzetközi eredményeket elérő járműépítő csapatok.  

 

Kari TDK: 
 GAMF Műszaki és Informatikai Karon 2018. november 22-én került megrendezésre 

az éves kari TDK konferencia. A rendezvényre összesen 12 pályamunka érkezett be. 
A bírálóbizottság döntése alapján az összes első és második helyezést elért 
pályamunka elérte azt a szintet, hogy részt vehessen a jövő évi Országos TDK 
konferencián, 

 A Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon 2018. évben összesen 10 hallgató küldött be 
pályamunkát, ebből két hallgató fogja a kart képviselni a 2019. évi OTDK-án, 

 A Pedagógusképző Karon 2018. évben két alkalommal került megrendezésre a TDK. 
Összesen 14 pályamű érkezett be. A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri 
Konferenciára nevezést nyert 18 fő hallgató. Az OTDK Tanulás-és 
Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekciójába 6 fő hallgató nevezett, 
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 A Gazdálkodási Karon 2018. április 24-én, és 2018. november 29-én került 
megrendezésre a TDK. Összesen 10 pályamű került előadásra. A bírálóbizottság 
véleménye alapján 6 pályamunka érte el az OTDK-án való részvétel szintjét a 
Közgazdaságtudományi szekcióba. 2108. november 29-én harmadik alkalommal 
került megrendezésre a JUNIOR TDK középiskolai diákok részére, amelyre 19 
középiskolai diák jelentkezett 19 pályamunkával, 

 A 2018-ban újonnan alakult Gazdaságtudományi Kar 7 hallgatóval rendezett TDK-át. 
A konferencián első helyezett dolgozatot a bíráló bizottság OTDK részvételre jelölte.  

 

Hallgatói mobilitás-EU-mobilitás 

 
A Neumann János Egyetem erőteljes nemzetköziesítéshez kapcsolódó stratégia 
megvalósítását tűzte ki célul a 2018. évre is, amely az Intézményfejlesztési Tervben 
megfogalmazott stratégiai célkitűzések szerves részét képezi. A külügyekért felelős iroda 
olyan központosított szervezeti egység, amely irányítja és koordinálja a hallgatók és a 
munkatársak nemzetközi tevékenységét és nemzetközi jelenlétét, valamint együttműködik a 
nemzetközi kapcsolatokban érdekelt minden szervezeti egységgel – annak vezetőjével vagy 
kijelölt nemzetközi kapcsolattartójával – a nemzetközi kötelezettségekből származó feladatok 
és felelősség megosztása mellett.  
A külügyekért felelős iroda stratégiai és operatív tevékenységet végez annak érdekében, hogy 
a nemzetközi kapcsolatok szervesen beépüljenek az Egyetem életébe. Az operatív munka 
körében folyamatosan kapcsolatot tart a Tempus Közalapítvánnyal mint a Magyarországon 
felelős Nemzeti Irodával, aki szakmai és pénzügyi ellenőrzést is végez az Erasmus+ 
programok keretében. Az iroda minden évben két alkalommal hirdeti meg a KA103 mobilitási 
lehetőségeket mind hallgatók, mind pedig az oktatók és egyéb munkavállalók részére. 
Az ERASMUS+ program mellett a Campus Mundi ösztöndíjprogram is a hallgatóink 
rendelkezésére áll, mely Európán kívüli mobilitásokat biztosít számukra. 
2018-ban a Neumann János Egyetem sikeres pályázatot nyújtott be a Stipendium Hungaricum 
Programra, melynek keretében a 2019/2020-as évre támogatást kaptunk az Európai Unión 
kívüli hallgatók fogadására. 

 

Főbb eredmények 

 
A 2018. évben még nagyobb hangsúlyt fektettünk a hallgatói kiutazások számának növelésére 
és a bejövő külföldi hallgatók által elérhető szolgáltatások növelésére. Aktív toborzásba 
kezdtünk hallgatóink körében, melynek eredményei már látszanak a 2019/2020-as őszi 
szemeszterre jelentkezők létszámában. Célunk az, hogy minél több hallgató tapasztalja meg a 
külföldi tanulmányutak által nyújtott lehetőségeket, ezzel is felkészítve őket a sikeresebb 
szereplésre a munkaerőpiacon. A toborzás eredményeképpen nőtt az ún. segítő hallgatók 
száma is, akik – nyelvgyakorlás vagy a későbbi külföldi tanulmányutakra történő felkészülés 
érdekében – segítséget nyújtanak a hozzánk érkező hallgatók részére. 
Törekszünk a külföldi partneregyetemeinkkel meglévő kapcsolatok elmélyítésére, 
kiszélesítésére, ugyanakkor lépéseket tettünk újabb kapcsolatok kiépítésére. Ennek keretében 
meghirdettük Egyetemünkön az I. International Erasmus Week rendezvényt, mely 2019. 
április 9-12. között kerül megrendezésre.  
2018. évben nemzetközi hallgatói csoportok és oktatók is látogattak az Egyetemre, melyek a 
nemzetközi kapcsolatok személyes és közvetlen fenntartásában valamint új kapcsolatok 
létrehozásában is fontos szerepet játszottak. Kis mértékben ugyan, de folyamatosan emelkedik 
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azon külföldi hallgatók száma, akik egyetemünket választják külföldi tanulmányaik 
helyszínéül. Célunk, hogy e hallgatók a nálunk töltött időszakot követően nyugodt szívvel 
ajánlhassák társaik részére az Egyetemünket. Az angol nyelven elérhető kurzus-kínálatunkat 
minden karon folyamatosan bővítjük, illetve aktualizáljuk, 2018-ban megkezdődött továbbá 
az egyes szakok idegen nyelvű teljes képzési programjának kidolgozása is.  
A részletesebb információk elérése érdekében megkezdtük az egyetem angol nyelvű 
honlapjának aktualizálását, friss tartalommal történő feltöltését. Aktív kampányt folytattunk 
a hallgatók által kedvelt közösségi felületeken, mert tapasztalataink szerint ezen a fórumon 
könnyebben megszólíthatók. A külföldi hallgatók integrációját segítő közösségi 
rendezvényeket szerveztünk mind a kollégiumban, mind pedig egyéb helyszíneken. 
Az Egyetem kecskeméti campusán már sikeresen működő duális képzés a nemzetköziesítési 
stratégia szerves részét képezi. Az intézmény célja, hogy a nemzetköziesítést a duális 
képzésbe bevonja. Ennek fontos eleme a stratégiai partnerségi pályázatokban való részvétel 
az Erasmus+ (K2) program keretében, továbbá az oktatóink által vezérelt már fennálló 
kapcsolataink ápolása és az újabb kapcsolatok építése külföldi partnerekkel.  

 

 

Nemzetközi pályázatok a Neumann János Egyetem részvételével 

 

(A táblázatban szereplő nemzetközi pályázatok futamideje illetve beadási időpontja érinti a 

2018. évet) 

  Megnevezés   Típus Koordinátor Tám. összeg 

1. 

ERASMUS+ 

2018/19 
KA103 Mobilitási projekt NJE 167.870 EUR 

2. 

ERASMUS+ 

2017/18 
KA103 Mobilitási projekt NJE 136.010 EUR 

3. 

ERASMUS+ 

BLETEACH 

2016/2018 

KA2 Stratégiai partnerség Köln/DE 25.116 EUR 

4. 

ERASMUS+ 

2016/2018 
KA2 

Iskolai, óvodai 

stratégiai partnerségek 
Óvoda 17.590 EUR 

5. 

ERASMUS+ 

2018/2020 
KA2 

Iskolai, óvodai 

stratégiai partnerségek 
Óvoda 19.029 EUR 

6. 

ERASMUS+ 

KA107 
KA1 Mobilitási projekt NJE GAMF 36.854 EUR 

7. 

ERASMUS+ 

Nimes 2016/2018 
KA2 Stratégiai partnerség Nimes/FR 6.634 EUR 

8. 

ERASMUS 

DICO+ 

2018/2021 

KA2 Stratégiai partnerség 

Université de 

Bretagne 

Occidentale – 

ESPE de 

Bretagne 

33.790 EUR 
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  Megnevezés   Típus Koordinátor Tám. összeg 

9. 

ERASMUS+ 

ADULET 

2016/2019 

KA2 Stratégiai partnerség 
Ludwigsburg/ 

DE 
2.915 EUR 

10. 

EDU-LAB 

2017/2019  
Interreg.  

Danube Transnational 

Programme 
Stuttgart/DE 113.000 EUR 

11. 

CEEPUS 

(2017/2018) 
CEEPUS Hálózati projekt NJE/GAMF 

     1.900.000 

HUF 

12. 

CEEPUS 

(2018/2019) 
CEEPUS Hálózati projekt NJE/GAMF 875.000 HUF 

13. 

Interreg-IPA 

CBC 

(PROTECT

) 

HUSRB/16

02/12/0132 

A természet védelme 

az invazív 

növényfajokkal 

szemben 

(EU Hungary-Serbia) 

NJE-KVK 
241.817,34 

EUR 

14. 

ERASMUS+ 

2018-1-HU01-

KA203-047444 

KA2 Stratégiai partnerség 

Széchenyi 

István Egyetem 

(NJE-GTK) 

szerződéskötés 

folyamatban 

 

A képzési szerkezet változása 

 
A Neumann János Egyetemen a képzések tekintetében a legfontosabb változás, hogy 2017-
ban megalapításra került a Gazdaságtudományi Kar (GTK). Ehhez új oktatók bevonására 
került sor, valamint a kecskeméti képzési helyen jelentősen bővült a gazdaságtudományi 
képzési területen az oktatott szakok száma, valamint a hallgatói létszám. 
Ezen túlmenően a képzési szerkezetünket az intézményi/duális partnerek, a szakképzési 
központok és a munkaerő piaci igények figyelembe vételével bővítettük, módosítottuk a 2018. 
évben.  

 
Az Egyetem Szenátusa által jóváhagyott új képzések és képzési változások (a szenátusi 
döntést, illetve az engedélyezési folyamatok lezajlását követően az Oktatási Hivatalban 
bejegyzésre került változtatások): 

 

GAMF Műszaki és Informatikai Kar 

a) Üzemmérnök-informatikus alapképzés 

b) Gépészmérnöki mesterképzés 

c) Járműmérnöki alapképzés festő-fényező új specializáció 

d) Mérnökinformatikus alapképzés új specializációi:  

 Hálózat biztonsági és üzemeltetési új specializáció 

 Ipari informatika új specializáció 

 Mobil és web fejlesztési új specializáció 
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Pedagógusképző Kar 

a) Közösségszervezés alapképzés (Kulturális közösségszervezés új szakirány)  

b) Pedagógiai orientációjú szakmérnök/szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak 

 

Gazdaságtudományi Kar 

a) Nemzetközi gazdálkodás alapképzés 

b) Nemzetközi gazdálkodás alapképzés nemzetközi értékesítési új specializáció 

c) Gazdálkodási és menedzsment alapképzés 

d) Gazdálkodási és menedzsment alapképzés, magyar nyelv, levelező munkarendű 

képzés szolnoki képzési helyen (új képzési hely) 

e) Pénzügy és számvitel alapképzési szak 

f) Master of Business Administration (MBA) mesterképzés 

g) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzés 

 

Gazdálkodási Kar  

a) Kereskedelem és marketing alapképzés: - marketinglogisztika és sales management 

új specializációk 

b) Kereskedelem és marketing alapképzés magyar nyelv, levelező munkarend 

Kecskemét 

c) Kereskedelem és marketing alapképzés magyar nyelv, nappali munkarend, 

Kecskemét 

d) Kereskedelem és marketing alapképzés angol nyelv, nappali munkarend, Kecskemét 

e) Turizmus-vendéglátás alapképzés sportturizmus-menedzsment új specializáció 

 

Az Egyetem 2018. évi képzési portfoliója az alábbiak szerint alakult. 

 

GAMF Műszaki és Informatikai Kar 

 

Felsőoktatási szakképzés: 

szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

mérnökinformatikus 
(S) felsőoktatási 

szakképzés 
NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

mérnökinformatikus 
(S) felsőoktatási 

szakképzés 
NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 

programtervező 

informatikus 

(S) felsőoktatási 

szakképzés 
NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

programtervező 

informatikus 

(S) felsőoktatási 

szakképzés 
NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 
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Alapképzés: 

szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

anyagmérnöki (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

anyagmérnöki (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 

gépészmérnöki (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

gépészmérnöki (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 

járműmérnöki (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

járműmérnöki (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 

logisztikai mérnöki (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

logisztikai mérnöki (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 

mérnökinformatikus (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

mérnökinformatikus (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 

mérnökinformatikus (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF nappali Kecskemét angol 

műszaki menedzser (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

műszaki menedzser (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 

műszaki menedzser (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF nappali Szolnok magyar 

műszaki menedzser (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF levelező Szolnok magyar 

műszaki szakoktató (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

műszaki szakoktató (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 

üzemmérnök-

informatikus 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

üzemmérnök-

informatikus 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 
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Mesterképzés: 

szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

gépészmérnöki 
(M) mesterképzés 

(MA/MSc) 
NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

gépészmérnöki 
(M) mesterképzés 

(MA/MSc) 
NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 

 

Szakirányú továbbképzés: 

szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

anyagtechnológus 
(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

gyorsprototípus-gyártó 

és visszafejtő 

szakmérnöki 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF levelező Szolnok angol 

hegesztő 
(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF levelező Szolnok magyar 

hegesztő szakember 
(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF levelező Szolnok magyar 

lézerlaboratóriumi 

szakember 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

lézerlaboratóriumi 

szakember 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 

lézerlaboratóriumi 

szakmérnök 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

lézerlaboratóriumi 

szakmérnök 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 

logisztikai rendszerek 

szakmérnök 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

logisztikai rendszerek 

szakmérnök 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 

logisztikai rendszerek 

szakspecialista 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

logisztikai rendszerek 

szakspecialista 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 

menedzser 

szakmérnök 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

menedzser 

szakmérnök 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 
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szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

menedzser 

szakspecialista 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

menedzser 

szakspecialista 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 

minőségügyi 

rendszerek 

szakmérnök 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

minőségügyi 

rendszerek 

szakmérnök 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 

minőségügyi 

rendszerek 

szakspecialista 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

minőségügyi 

rendszerek 

szakspecialista 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 

műanyagfeldolgozó 

technológus 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

műanyagfeldolgozó 

technológus 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 

programozó 

informatikus 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF nappali Kecskemét magyar 

programozó 

informatikus 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GAMF levelező Kecskemét magyar 

 

 

Gazdaságtudományi Kar 

 

Alapképzés: 

szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

gazdálkodási és 

menedzsment 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GTK nappali Kecskemét magyar 

gazdálkodási és 

menedzsment 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GTK nappali Kecskemét angol 

gazdálkodási és 

menedzsment 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GTK levelező Kecskemét magyar 
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szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

gazdálkodási és 

menedzsment 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GTK levelező Szolnok magyar 

nemzetközi 

gazdálkodás 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GTK nappali Szolnok magyar 

nemzetközi 

gazdálkodás 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GTK nappali Szolnok angol 

nemzetközi 

gazdálkodás 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GTK levelező Szolnok magyar 

nemzetközi 

gazdálkodás 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GTK távoktatás Szolnok magyar 

nemzetközi 

gazdálkodás 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GTK nappali Kecskemét angol 

nemzetközi 

gazdálkodás 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GTK levelező Kecskemét magyar 

nemzetközi 

gazdálkodás 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GTK nappali Kecskemét magyar 

pénzügy és számvitel (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GTK nappali Szolnok magyar 

pénzügy és számvitel (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GTK nappali Szolnok angol 

pénzügy és számvitel (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GTK levelező Szolnok magyar 

pénzügy és számvitel (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GTK távoktatás Szolnok magyar 

pénzügy és számvitel (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GTK nappali Kecskemét magyar 

pénzügy és számvitel (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GTK nappali Kecskemét angol 

pénzügy és számvitel (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GTK levelező Kecskemét magyar 

 

 

Mesterképzés: 

szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

Master of Business 

Administration 

(MBA) 

(M) mesterképzés 

(MA/MSc) 
NJE-GTK levelező Kecskemét magyar 

nemzetközi gazdaság 

és gazdálkodás 

(M) mesterképzés 

(MA/MSc) 
NJE-GTK nappali Kecskemét magyar 
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szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

nemzetközi gazdaság 

és gazdálkodás 

(M) mesterképzés 

(MA/MSc) 
NJE-GTK levelező Kecskemét magyar 

 

 

Gazdálkodási Kar 

 

Felsőoktatási szakképzés: 

szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

kereskedelem és 

marketing 

(kereskedelmi, 

logisztika, 

marketingkommunikáció 

szakirány) 

(S) felsőoktatási 

szakképzés 
NJE-GK nappali Szolnok magyar 

kereskedelem és 

marketing 

(kereskedelmi, 

logisztika, 

marketingkommunikáció 

szakirány) 

(S) felsőoktatási 

szakképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

pénzügy és számvitel 

(államháztartási, 

pénzintézeti, 

vállalkozási szakirány) 

(S) felsőoktatási 

szakképzés 
NJE-GK nappali Szolnok magyar 

pénzügy és számvitel 

(államháztartási, 

pénzintézeti, 

vállalkozási szakirány) 

(S) felsőoktatási 

szakképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

turizmus-vendéglátás 

(turizmus, vendéglátás 

szakirány) 

(S) felsőoktatási 

szakképzés 
NJE-GK nappali Szolnok magyar 

turizmus-vendéglátás 

(turizmus, vendéglátás 

szakirány)  

(S) felsőoktatási 

szakképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 
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Alapképzés: 

szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

kereskedelem és 

marketing 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GK nappali Szolnok magyar 

kereskedelem és 

marketing 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GK nappali Szolnok angol 

kereskedelem és 

marketing 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GK levelező Szolnok magyar 

kereskedelem és 

marketing 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GK távoktatás Szolnok magyar 

kereskedelem és 

marketing 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GK nappali Kecskemét magyar 

kereskedelem és 

marketing 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GK nappali Kecskemét angol 

kereskedelem és 

marketing 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GK levelező Kecskemét magyar 

turizmus-vendéglátás (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GK nappali Szolnok magyar 

turizmus-vendéglátás (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GK nappali Szolnok angol 

turizmus-vendéglátás (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GK levelező Szolnok magyar 

turizmus-vendéglátás (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-GK távoktatás Szolnok magyar 

 

Mesterképzés: 

szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

vállalkozásfejlesztés 
(M) mesterképzés 

(MA/MSc) 
NJE-GK nappali Szolnok magyar 

vállalkozásfejlesztés 
(M) mesterképzés 

(MA/MSc) 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

vállalkozásfejlesztés 
(M) mesterképzés 

(MA/MSc) 
NJE-GK nappali Szolnok angol 

 

Szakirányú továbbképzés: 

szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

biztosításmarketing 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 
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szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

Cultural Animation 

Manager 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok angol 

diplomás 

biztosításmarketing 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

diplomás 

divatmarketing 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

diplomás 

egészségügyi 

gazdasági szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

diplomás 

egészségügyi 

marketing 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

diplomás Európai 

Unió szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

diplomás 

gazdaságpolitikai 

tanácsadó szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

diplomás 

gazdaságvédelmi 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK nappali Szolnok magyar 

diplomás 

gazdaságvédelmi 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

diplomás költségvetési 

ellenőrzés 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

diplomás logisztikai 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK nappali Szolnok magyar 

diplomás logisztikai 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

diplomás 

marketingkommuniká

ció szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK nappali Szolnok magyar 
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szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

diplomás 

marketingkommuniká

ció szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

diplomás 

marketingszervezetek 

irányítása szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

diplomás pénzügy, 

adó és adóeljárás 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK nappali Szolnok magyar 

diplomás pénzügy, 

adó és adóeljárás 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

diplomás pénzügy, 

adó és ellenőrzés 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK nappali Szolnok magyar 

diplomás pénzügy, 

adó és ellenőrzés 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

diplomás regionális 

gazdasági szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

diplomás regionális 

turisztikai 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

diplomás rendezvény 

és protokoll 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

diplomás sales 

manager szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

diplomás 

településmarketing 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

diplomás vállalati 

irányítás és kontrolling 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK nappali Szolnok magyar 

diplomás vállalati 

irányítás és kontrolling 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 
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szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

diplomás wellness és 

spa terápiás 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

divatmarketing 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

egészségügyi 

marketing 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

egészségügyi 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

Európai Unió 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

gazdaságpolitikai 

tanácsadó 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

gazdaságvédelmi 

szakértő 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

gazdaságvédelmi 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK nappali Szolnok magyar 

gazdaságvédelmi 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

innovációs menedzser 
(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

költségvetési 

ellenőrzés 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

logisztikai 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK nappali Szolnok magyar 

logisztikai 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

marketingkommuniká

ció szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK nappali Szolnok magyar 

marketingkommuniká

ció szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

marketingszervezetek 

irányítása 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 
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szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

nemzetközi 

marketingkommunkác

ió 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok angol 

pénzügy, adó és 

adóeljárás 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK nappali Szolnok magyar 

pénzügy, adó és 

adóeljárás 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

pénzügy, adó és 

ellenőrzés 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK nappali Szolnok magyar 

pénzügy, adó és 

ellenőrzés 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

regionális 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

regionális turisztikai 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

roma vállalkozási és 

kommunikációs 

tanácsadó 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

roma vállalkozási és 

kommunikációs 

tanácsadó 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

sales manager 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

településmarketing 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

üzleti informatikus 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

vadászati és 

vadászturisztikai 

szakreferens 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

vállalati irányítás és 

kontrolling 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK nappali Szolnok magyar 
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szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

vállalati irányítás és 

kontrolling 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

wellness és spa 

terápiás 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-GK levelező Szolnok magyar 

 

  

Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar 

 

Felsőoktatási szakképzés: 

szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

mezőgazdasági 
(S) felsőoktatási 

szakképzés 
NJE-KVK nappali Kecskemét magyar 

mezőgazdasági 
(S) felsőoktatási 

szakképzés 
NJE-KVK levelező Kecskemét magyar 

mezőgazdasági 
(S) felsőoktatási 

szakképzés 
NJE-KVK nappali Szolnok magyar 

mezőgazdasági 
(S) felsőoktatási 

szakképzés 
NJE-KVK levelező Szolnok magyar 

 

Alapképzés: 

szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

kertészmérnöki (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-KVK nappali Kecskemét magyar 

kertészmérnöki (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-KVK levelező Kecskemét magyar 

kertészmérnöki (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-KVK levelező Szolnok magyar 

kertészmérnöki (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-KVK nappali Kecskemét angol 

kertészmérnöki (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-KVK levelező Kecskemét angol 

mezőgazdasági és 

élelmiszeripari 

gépészmérnöki 

(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-KVK nappali Szolnok magyar 
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szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

mezőgazdasági és 

élelmiszeripari 

gépészmérnöki 

(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-KVK levelező Szolnok magyar 

mezőgazdasági 

mérnöki 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-KVK nappali Szolnok magyar 

mezőgazdasági 

mérnöki 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-KVK levelező Szolnok magyar 

mezőgazdasági 

mérnöki 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-KVK nappali Kecskemét magyar 

mezőgazdasági 

mérnöki 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-KVK levelező Kecskemét magyar 

vidékfejlesztési 

agrármérnöki 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-KVK nappali Kecskemét magyar 

vidékfejlesztési 

agrármérnöki 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-KVK levelező Kecskemét magyar 

vidékfejlesztési 

agrármérnöki 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-KVK nappali Szolnok magyar 

vidékfejlesztési 

agrármérnöki 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-KVK levelező Szolnok magyar 

vidékfejlesztési 

agrármérnöki 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-KVK nappali Kecskemét angol 

vidékfejlesztési 

agrármérnöki 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-KVK levelező Kecskemét angol 

 

Mesterképzés: 

szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

kertészmérnöki 
(M) mesterképzés 

(MA/MSc) 
NJE-KVK nappali Kecskemét magyar 

kertészmérnöki 
(M) mesterképzés 

(MA/MSc) 
NJE-KVK levelező Kecskemét magyar 

vidékfejlesztési 

agrármérnöki 

(M) mesterképzés 

(MA/MSc) 
NJE-KVK nappali Kecskemét magyar 

vidékfejlesztési 

agrármérnöki 

(M) mesterképzés 

(MA/MSc) 
NJE-KVK levelező Kecskemét magyar 
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Szakirányú továbbképzés: 

szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

élelmiszerbiztonsági 
(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Szolnok magyar 

élelmiszerbiztonsági 

szakember 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Szolnok magyar 

gyógynövénytermesztő 
(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Szolnok magyar 

gyógynövénytermesztő 

szakember 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Szolnok magyar 

hulladékgazdálkodási 
(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK nappali Szolnok magyar 

hulladékgazdálkodási 
(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Szolnok magyar 

hulladékgazdálkodási 

szakember 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Szolnok magyar 

integrált 

gyümölcstermesztési 

szakmérnök 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Kecskemét magyar 

integrált 

növénytermesztő 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Szolnok magyar 

integrált 

növénytermesztő 

szakember 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Szolnok magyar 

kertészeti 

termékmenedzser 

szakmérnök 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Kecskemét magyar 

környezet- és 

tájgazdálkodási 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Szolnok magyar 

környezet- és 

tájgazdálkodási 

szakember 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Szolnok magyar 

mezőgazdasági 

környezetgazdálkodási 

szakmérnök 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Kecskemét magyar 

ökológiai 

növénytermesztő 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Szolnok magyar 
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szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

ökológiai 

növénytermesztő 

szakember 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Szolnok magyar 

szőlőtermesztő és 

borász menedzser 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK nappali Kecskemét magyar 

szőlőtermesztő és 

borász menedzser 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Kecskemét magyar 

szőlőtermesztő és 

borász szakmérnök 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK nappali Kecskemét magyar 

szőlőtermesztő és 

borász szakmérnök 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Kecskemét magyar 

vadgazdálkodási 
(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Szolnok magyar 

vadgazdálkodási 

szakember 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Szolnok magyar 

vidékfejlesztő 

menedzser 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Kecskemét magyar 

vidékfejlesztő 

menedzser 

szakmérnök 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Kecskemét magyar 

zöldfelület-gazdálkodó 

menedzser 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK nappali Kecskemét magyar 

zöldfelület-gazdálkodó 

szakmérnök 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Kecskemét magyar 

zöldséghajtató és 

gombatermesztő 

szakmérnök 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-KVK levelező Kecskemét magyar 

 

 

Pedagógusképző Kar 

 

Alapképzés: 

szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-PK nappali Kecskemét magyar 

csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 
(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-PK levelező Kecskemét magyar 



43 

szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

közösségszervezés 

(ifjúsági 

közösségszervezés, 

kulturális 

közösségszervezés 

szakirány) 

(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-PK nappali Kecskemét magyar 

közösségszervezés 

(ifjúsági 

közösségszervezés, 

kulturális 

közösségszervezés 

szakirány) 

(B) alapképzés (BA/BSc) NJE-PK levelező Kecskemét magyar 

óvodapedagógus (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-PK nappali Kecskemét magyar 

óvodapedagógus (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-PK levelező Kecskemét magyar 

tanító (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-PK nappali Kecskemét magyar 

tanító (B) alapképzés (BA/BSc) NJE-PK levelező Kecskemét magyar 

 

 

Szakirányú továbbképzés: 

szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

angol nyelvű Baby-sitter és 

gyermekfelügyelő 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-PK levelező Kecskemét angol 

drámapedagógia területen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-PK nappali Kecskemét magyar 

drámapedagógia területen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-PK levelező Kecskemét magyar 

fejlesztő, differenciáló pedagógia 

területen pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-PK nappali Kecskemét magyar 

fejlesztő, differenciáló pedagógia 

területen pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-PK levelező Kecskemét magyar 
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szak szint 

felelős 

szervezet  

munkarend  telephely nyelv 

gyermek- és ifjúságvédelmi 

tanácsadó 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-PK levelező Kecskemét magyar 

hagyományismeret területen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-PK levelező Kecskemét magyar 

múzeumpedagógia szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-PK levelező Kecskemét magyar 

múzeumpedagógia tanítására 

felkészítő 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-PK levelező Kecskemét magyar 

német nyelvű Baby-sitter és 

gyermekfelügyelő 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-PK levelező Kecskemét német 

nyelv- és beszédfejlesztő 

szakterületen pedagógus-

szakvizsgára felkészítő 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-PK nappali Kecskemét magyar 

nyelv- és beszédfejlesztő 

szakterületen pedagógus-

szakvizsgára felkészítő 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-PK levelező Kecskemét magyar 

pedagógiai bábjáték területen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-PK levelező Kecskemét magyar 

pedagógiai orientációjú 

szakközgazdász 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-PK levelező Kecskemét angol 

pedagógiai orientációjú 

szakmérnök 

(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-PK levelező Kecskemét angol 

sakkpedagógia 
(T) szakirányú 

továbbképzés 
NJE-PK levelező Kecskemét magyar 
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Duális Képzés 

A duális képzés helyzete intézményünkben 

          adatok (fő) 

 

 

Tanév 

 

Duális 

együttműködési 

megállapodások 

száma 

 

Duális képzésben 

aktívan részt vevő 

partnerek száma 

Duális 

képzésben 

résztvevő 

hallgatók 

száma  

Duális 

képzésre 

felvettek 

száma 

2018  

2014/2015 21 13 120 52 

2015/2016 56 27 169 61 

2016/2017 65 36 215 80 

2017/2018 66 47 273 110 

2018/2019 81 50 309 95 

 
Egyetemünkön megvalósult a kecskeméti duális képzéshez kapcsolódó szervezeti és 
működési feltételek meghatározása, szabályokba foglalása, a képzés és kapcsolódó 
feladatainak reprodukálhatósága és átláthatósága érdekében.  
Az elmúlt évben az egyik legfontosabb feladat volt a duális képzési modell további 
kiterjesztése intézményünk egyre több szakjára. Így már a nemzetközi gazdálkodás, a 
vidékfejlesztési agrármérnöki és a mezőgazdasági mérnöki szakunkon is elindulhat a duális 
képzés.  
Mint a fenti táblázatban is látható, mind a duális hallgatói létszám, mint a képzésbe aktívan 
bekapcsolódó cégek száma folyamatosan növekedett. 
A mennyiségi növekedésen túl nagy hangsúlyt fektetünk a minőség javítására, így pályázati 
források bevonásával próbáljuk a vállalati szakemberek és az oktatóink módszertani kultúráját 
fejleszteni, a kapcsolattartás minőségét javítani. 
A GAMF Műszaki és Informatikai Karon 2018. évben tovább erősödött az együttműködés a 
főbb stratégiai partnerekkel (Mercedes Benz, Knorr Bremse, Phoenix-Mecano, Deltaplast), 
továbbá megújításra kerültek a kapcsolatok a duális partnerekkel. Összesen 44 vállalatnál van 
313 fő duális hallgatónk. Főbb duális partnerünk: Mercedes Benz (64 fő), Linamar (26 fő), 
Knorr-Bremse (22 fő), Hilti (21 fő), Phenix-Mecano (15 fő), Eckerle (14 fő), STI Petőfi 
Nyomfa (12 fő), AVL (10 fő). 
A Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar 2018. évben 3 új duális partnerrel kötött együttműködési 
megállapodást (Gladiolus-Frucht, Biokont Magyarország, Pullulo Faiskola Kft.). 
A Gazdaságtudományi Kar 76 hallgatója végzi tanulmányait duális képzés formában összesen 
17 duális partnernél. A duális partnerek között bankok, vállalatok, és közfeladatot ellátó cégek 
is találhatóak.  
A duális képzési formában részt vevő hallgatók körében a lemorzsolódás nem jellemző, a 
hallgatók körében népszerű e képzési forma. 2018. évben is fókuszáltunk a duális partnerekkel 
történő személyes kapcsolattartásra, a vállalati partneri kör bővítésére és a vállalati 
kapcsolatok stabilizálására.  
További fejlődésre adna lehetőséget a Ceglédi, a Jászberényi valamint a Karcagi Tankerületi 
Központtal kötött együttműködési megállapodások alapján a pedagógus képzési területre is 
kiterjeszteni a duális képzést. Ez ügyben folyamatos egyeztetések zajlanak a KLIK elnökével, 
a Tankerületi Központok vezetőivel, mind pedig a fenntartó illetékeseivel. 
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Gyakorló intézmények - gyakorlatigényes képzés 

 
A gyakorló óvodai intézményegység két feladatellátási helyen működik: a Pedagógusképző 
Kar udvarán 4 óvodai csoporttal, míg a közeli Bocskai utcán 8 óvodai csoporttal. A gyakorló 
iskolában az előző évhez viszonyítva az osztályok száma megnövekedett. A szeptemberi tanév 
21 osztállyal indult, A leendő óvodapedagógusok- és tanítójelöltek a teljes szorgalmi időt 
lefedve egyéni és csoportos gyakorlat keretében teljesítik az időarányos gyakorlati képzési 
követelményeket.  
 

          adatok (fő) 

 

megnevezés  

óvoda 

2018. 

szeptember 

01. 

iskola 

2018. 

szeptember 

01.. 

 

összesen  

gyermek/  

tanuló létszám  
253 412 665 

pedagógus létszám  25  

 
47 70 

óvodatitkár  1 - 1 

iskolatitkár  - 1 1 

dajka  13 - 13 

pedagógiai 

asszisztens 
3 1 4 

 

 

         adatok (fő) 

megnevezés 2017. szeptember 2018. szeptember 

osztályok száma (iskolai) 16 21 

csoportok száma (óvodai) 12 12 

pedagógusok száma az iskolában 35 47 

pedagógusok száma az óvodában 25 23 

 
A változás a tanulói és a pedagógus létszám, valamint az osztályok számának növekedésében 
mutatható ki. A szervezeti egységek és a vezetési struktúra tekintetében a 2018-as évben nem 
történt változás.  
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Az alábbi táblázat a gyakorló óvodában és iskolában a gyakorlati képzésben résztvevő 
hallgatók számát mutatja be. 

2018 év gyakorló óvodában  

2017/2018 második félév adatai 2018/2019 – első félév adatai 

első évesek - 39 fő másodévesek - 39 fő 

másodévesek - 33 fő harmadévesek - 32 fő 

 tanítósok 21 fő 

összesen 

73 fő 92 fő 

 

2018. év gyakorló iskolában 

2017/2018 második félév adatai 2018/2019 – első félév adatai 

Gy/302 – 33 fő Gy/301 – 21 fő 

Gy/304 – 36 fő Gy/303 – 32 fő 

 Gy/305 – 31 fő 

összesen 

69 fő 84 fő 

Erasmus - os Erasmus - os 

3 fő 9 fő 

 

Tangazdaság  
Neumann János Egyetem Tangazdaságának feladata 270 hektár állami földterületen és 
létesítményeiben mezőgazdasági termelő és oktatási, valamint tudományos kutatási 
tevékenység folytatása.   
A Tangazdaság feladata biztosítani: 

 A gyakorlati oktatás feltételeit úgy, hogy azt a saját termelő tevékenységének, 
gazdálkodásának részeként valósítja meg. 

 Kutatási-fejlesztési hátteret biztosítson a Kertészeti Tanszéken folyó tudományos 
tevékenységhez, a Tudományos Diákköri munka számára, valamint szakdolgozatukat 
író hallgatók részére. 

 Kutatások, kísérletek, és megfigyelések végzése, amelyek eredményei hozzájárulnak 
a technológiák fejlesztéséhez. 

 Az ismeretek hasznosítása a hallgatóság képzésében a térségi szaktanácsadás 
eszközrendszerein keresztül válik értékké. E feladat végzésébe a tangazdaság a 
gyakorlatait töltő hallgatókat érdemben bevonta. 

 
A Tangazdaság a szaktárgyak keretében tanult elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására 
épül. Minden gyakorlat meghatározott eszközt és munkaerőt igényel, ami a tanterv rendjében, 
a tantárgy programjában a tangazdaság adottságaihoz igazodott. A tangazdaság is 2018-ban 
pozitív eredménnyel zárt.  
 
A 2018. évi vetésterület (270 ha) az alábbiak szerint alakult: 

 szántóföldi növénytermesztés 193,48 ha, 
 ültetvény 12,29 ha, 
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 cellulóz-nyáras erdő 32,4 ha, 
 vegyes összetételű erdő 5,2 ha 
 egyéb területek (út, tanya, nádas stb.) 26,63 ha 

 

Talaj- és Növényvizsgáló Laboratórium 
A Kertészeti- és Vidékfejlesztési Kar Talaj- és Növényvizsgáló Laboratóriuma az intézmény 
oktató, kutató és szolgáltató egységeként talaj, növény, öntözővíz, műtrágya, termény minták 
vizsgálatát végzi az egyetemi oktatók/kutatók részére és mintegy 2 400 termelő, gazdálkodó 
magánszemély és vállalkozás számára, akkreditált módon, a Nemzetközi Akkreditáló 
Bizottság által.   
A Laboratórium feladata biztosítani: 

 A szervezeti egység jelenleg saját bevételi forrásból és pályázati tevékenységhez 
kötött, célzott támogatási forrásokból működik. Az egység működése eredményes, 
fejlesztéseket a műszerpark fejlesztése területén sikerült elérni 2018-ban. Beszerzésre 
került egy ICP-OES, nagy értékű analitikai műszer az EFOP3.6.2. pályázati forrásból.  

 A laboratórium a Kar részére vizsgálati tevékenységet végzett, meghatározta 
különböző növényminták és talajminták fizikai és kémiai paramétereit, tápelem 
tartalmát, beltartalmi értékeit. A szakmai konferenciákon és publikációkban 
alapvetően az előző tevékenységen keresztül vett részt a szervezet. 

 A laboratórium dolgozói a fenti vizsgálati tevékenységen keresztül és a helyi 
konferenciák közvetlen szerevezésén, lebonyolításán keresztül vesz részt a 
tudományos konferenciákon.  

 A laboratórium a szolgáltató tevékenységén keresztül megrendeléseket rögzít 
megrendelő lapokon, szerződésekben, együttműködési megállapodás kötése nem 
releváns. 

 A 2018. évi vizsgálati tevékenység az alábbi fő számok szerint alakult: 
- talajminták száma: kb. 4 000 db minta, 
- növényminta, levélanalízis: kb. 5 500 db minta 
 

Anyagvizsgáló és méréstechnikai laboratórium  
A GAMF Műszaki és Informatikai Karon belül a kutatási tevékenységhez tartozik az 
iparvállalatok számára végzett kutató-fejlesztő tevékenység, valamint a különböző mérések 
elvégzése.  
A NAH által MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditált laboratórium a 2018-
as évben éves NAH felügyelti vizsgálaton esett át, melyen megfelelt. A laboratórium három 
vizsgált termék esetében végez 13 féle laboratóriumi vizsgálatot 31 szabványnak megfelelően. 
A laboratórium a 2018-as évben számos ipari megkeresésnek tett eleget, az ügyfeleinktől 
panasz nem érkezett hozzánk, így bátran jelenthetjük, hogy minden ipari igénynek eleget 
tudtunk tenni. A laboratóriummal céljaink között szerepel, hogy a lehető legtöbb környező 
iparvállalatot ki tudjunk szolgálni az akkreditált vizsgálatainkkal. 

 

Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások 

 
Minőségi oktatás elképzelhetetlen megfelelő felkészültségű, a felsőoktatás iránt elkötelezett 
oktatói állomány nélkül. Az Egyetem stratégiai feladata az oktatói állomány minőségi 
bővítése, az alkalmazott tudományok egyetemének megfelelő oktatói-kutatói gárda 
kialakítása. Ez a folyamat az elmúlt években a jogelőd intézményekben kezdődött el és 
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fokozatosan vált érzékelhetővé mind a minősített oktatók arányát, mint az oktatói-kutatói 
állomány korösszetételét illetően. 
Az alábbi két táblázat az Egyetem állományában lévő oktató/kutató/tanár minősítését mutatja 
be, valamint a minősített oktatók életkor szerinti besorolását. 
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<30      3 1  1 5 

31-40  4 1 12 10 25 6  1 4 63 

41-50 1 7 9 17 5 12 6 4 6 67 

51-62 3 7 21 10 4 5 5 1 14 70 

>63 4 1 8 4 1     18 

 összesen 

  
8 19 39 43 20 45 18 6 25 223 

 

 
2017. évben a Gazdaságtudományi Kar megalakulása az oktatói létszám növekedését 
eredményezte, amely szintén befolyásolta, mind a fokozatok számának emelkedését, mind az 
életkor szerinti összetételt. 
 
A foglalkoztatott oktatói állomány 62,8%-a rendelkezik tudományos fokozattal (10%-os 
emelkedés 2018 évhez képest), emellett a fiatal oktatók közül 35 fő folytat PhD 
tanulmányokat. A doktori iskolákban tanulmányokat folytató, illetve doktori cselekményben 
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érintett munkatársak éves beszámoltatása, előre haladásuk figyelemmel kísérése az oktatói 
utánpótlás biztosításának fontos eszköze. 
A korábbi évekhez viszonyítva pozitív irányba változott a korfa az oktatói-kutatói állományon 
belül, az életkor szerinti összetétel arányosnak és kedvezőnek minősíthető. A 31-40 év 
közöttiek 28,3%-os, a 41-50 év közötti életkorúak aránya 30,0%-os, illetve a 51-62 év 
közöttiek 31,4 %-os részarányt képviselnek, valamint a 30 év alattiak és a 63 év felettiek 
együtt 10,3%-kal vesznek részt az oktatásban. Összességében az Intézményben dolgozó 
oktató, tanár és tudományos kutatói státuszt betöltők 44,4 %-a 45 év alatti, és a 45 év felettiek 
55,6%-os megoszlása a korösszetételt vizsgálva nagyon kedvező.  
 

 

Külső alkalmazások, óraadók száma 
Az Egyetemen régóta kiemelt szerepet kap a szakemberek, szakmai szervezetek képviselőinek 
a bevonása, meghívása az oktatásba. Az egyetemi képzések gyakorlati jellegét többek között 
az biztosítja, hogy rendszeresen sor kerül a vállalati szférában dolgozó szakemberek 
bevonására az oktatásba.  

 

K+F tevékenység  

 
Az egyetem K+F tevékenysége – hasonlóan a korábbi időszakhoz – elsősorban az alkalmazott 
tudományok területén, a gyakorlatorientált képzési kínálathoz kapcsolódott; az e téren elért 
eredményeket több hazai és nemzetközi projektben való részvétel, aktív publikációs 
tevékenység, sikeres versenyszereplés, találmány, illetve a hallgatói tehetséggondozás 
eredményei tükrözik. 
Az Egyetem kutatási, tudományos és innovációs tevékenységét 2018. évben is a korábbi 
években kialakított kutatóműhelyek, tudásközpontok tevékenysége, továbbá a kiemelt 
(stratégiai) kutatási témák, valamint a nagyobb volumenű kutatási együttműködések, 
pályázatok határozták meg, elsősorban az EU társfinanszírozású pályázati lehetőségek 
kihasználásával. Egyetemünk a K+F+I tevékenység fejlesztésére és koncentrálására több 
tudományterületre és ágazatra fókuszáló tudásközpontokat működtet: Térségfejlesztő és 
Innovációs Tudásközpont, Járműipari Tudásközpont, Környezetbarát Technológiák 
Tudásközpont, Társadalomtudományi Tudásközpont. 
A K+F+I tevékenység kereteit és feltételeit alapvetően a futó EFOP és GINOP pályázatok 
határozták meg, amely a kutatások támogatásában, a kari kutatóműhelyek tevékenységének 
fejlesztésében, a kutatói utánpótlás bővítése terén jelent meghatározó feladatokat. A 
pályázatok lehetőséget biztosítanak mind a tudományos kutatási tevékenység infrastrukturális 
feltételeinek, mind a K+F+I tevékenység humánerőforrás igényeinek fejlesztésére. A 
pályázatok részeként megkezdődött az egyetemi és kari kutatási portfólió megújítása, a kari 
és tanszéki tudástérkép áttekintése, a kutatóműhelyek kutatási portfóliójának aktualizálása, az 
egyetem által gondozott tudományterületek sokszínűségének megfelelően. A meglévő 
kutatási irányokon kívül a korábban bemutatott GINOP pályázat lehetőséget biztosít egy az 
egyetem számára teljesen új kutatási irány elindítására, méghozzá az ipari lézerkutatás 
területén a Dióda lézerközpont kialakítása a Neumann János Egyetem bázisán című projekt. 
Az Egyetem tudományos-kutatási célkitűzéseinek megvalósításában, a kutatók egyén kutatási 
tevékenységének támogatásában és a publikációs eredmények nyilvántartásában a kari 
könyvtár eredményes és hatékony támogató feladatot látott el. 
Egyetemünk 2018-ban is részt vett a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatban, az AGTEDU 
Magyar Tudomány Ünnepe 2018 programban és munkatársaink szerepet vállaltak az egyetem 
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tudományos folyóiratainak (GRADUS, ECONOMICA) megjelentetésében is, oktatóink, 
kutatóink több hazai és nemzetközi konferenciát, rendezvényt szerveztek, tartottak előadást, 
illetve bonyolítottak le. 
Az egyetem éves K+F+I tevékenységének tervezése és megvalósítása a minőségirányítási 
rendszer előírásainak megfelelően történt, a K+F+I tevékenységgel kapcsolatos tervezési és 
beszámoltatási feladatok időarányos teljesítése megvalósult. A tárgyévben is kiemelt 
szempont volt a tudományos és művészeti eredmények oktatási célú hasznosítása és a 
társadalmi felelősségvállalás jegyében azok sokoldalú megosztása. A tudás- és technológiai-
transzfer tevékenységben, a K+F+I kompetenciák erősítésében a jövőben is meghatározó 
szerepe lesz a régiókban működő intézményekkel és vállalatokkal szakmai és tudományos 
kapcsolatoknak. 
Az innovációs versenyképesség növelése és a társadalmi felelősségvállalás jegyében, tudás-
intenzív, innovatív tevékenységünkkel igyekeztünk a partnervállalkozásokat és ipari 
szereplőket a jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, 
szolgáltatások, technológiák kifejlesztésében támogatni.  
Egyetemünk a tárgyévben is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a K+F+I kompetenciák 
fejlesztésébe minél hatékonyabban bevonja a hallgatókat is. E célok megvalósítását szolgálták 
a hallgatói tehetséggondozás fórumai, így a járműépítő csapatok, amelyek nemzetközi szinten 
is komoly elismeréseket értek el. 
        

K+F bevételek alakulása  
2018. évben az alábbi két projekt került benyújtásra a K+F+I bevételek növelése érdekében, 
amelyet az Nemzeti Kutatási, Fejleszti és Innovációs Hivatal -2018-1.3.1-VKE-2018-00044 
projekt- illetve a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Irányító Hatósága- 
GINOP-2.2.1-18-2018-0014- támogatásban részesített, növelve ezzel az egyetem K+F+I 
bevételi forrásainak körét: 

a) 2018-1.3.1-VKE-2018-00044 Stressztoleráns zöldségfajták nemesítése 
növényfiziológiai mérések segítségével című projekt konzorciumban valósul meg a 
Zöldségtermesztési Kutató Intézet, mint Konzorciumvezető, a Neumann János 
Egyetem és a Flóratom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint konzorcium tagok 
részvételével. A támogatási szerződésben foglaltak alapján a támogatási szerződés 
hatályba lépésének napja: 2018. november 22. A támogatás összege: 673 016 070 Ft 
A Neumann János Egyetem által megvalósítandó tevékenységek bruttó költsége: 248 
623 617 Ft. 
A projekt fő célja, hogy olyan hibridek létrehozása négy növény esetén (paprika, 
borsó, uborka és dinnye), amely a klímaváltozásból adódó külső tényezők változásából 
eredő stressz faktoroknak lehető legjobban ellenáll. Az elkövetkező évtizedekben, a 
növénynemesítés irányát döntően meghatározó tényező lesz, a klímaváltozás 
talajszerkezetre, talajminőségre gyakorolt hatása, illetőleg a klímaváltozásból adódó 
növényeket érő stressz hatásokat minél jobban tűrő hibrid fajták létrehozása. 

b) GINOP-2.2.1-18-2018-0014 Földfelszíni légköri adatok mérése és feldolgozása – 
elsősorban a vízi navigáció és a hajózás biztonságának újfajta támogatása: a tervezett 
fejlesztéseinknek köszönhetően a vízi közlekedés különféle módjai válhatnak 
biztonságosabbá és hatékonyabbá, könnyebb lesz a mentési munkálat olyan esetekben, 
ahol számít az aktuális szélirány (pl. vízi baleset vagy szárazföldi tűzesetet), olyan 
adatokat tudunk szolgáltatni a légkör felszín közeli rétegét érintő kutatásokhoz, 
amelyek eddig nem voltak elérhetők. Kifejlesztésre kerül egy olyan nagy 
megbízhatóságú mérőeszköz, mely a szélsőséges környezeti viszonyok ellenére 
autonóm működésre képes és a rendszer igényeinek megfelelő pontosságú adatokat 
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szolgáltat folyamatos elérés mellett. Új eredménynek tekinthető, hogy a szenzorfúzión 
alapuló mérést nem a piacon kapható előre tervezett meteorológiai állomásokkal, mint 
végpontokkal fogjuk elvégezni, hanem egy saját fejlesztésű, a feladatra optimalizált 
állomást valósítunk meg. A szenzorhálózat abból a szempontból is újszerű lesz, hogy 
adatgyűjtési szempontból többletigénynek kell megfelelni az interpolálhatóság 
érdekében, lehetőleg skálázható adatgyűjtési sémákkal az energiafogyasztásra 
optimalizálhatóság érdekében. 

 
2018. évben is tovább folytatódott a K+F folyamatokat támogató projektek megvalósítása, a 
Támogatási Szerződés szerinti tevékenységek végrehajtásával. 

 

Egyetemi szervezésű konferenciák és kiállítások 2018. évben  
 Manufacturing 2018 nemzetközi konferencia Kecskemét. A Gépipari Tudományos 

Egyesülettel közösen került megszervezésre.  (A konferencia közlemények a rangos IOP 
Conference Series- Materials Science and Engineering sorozatában kerültek kiadásra.) A 
konferencia megrendezését támogatta a Pallasz Athéné Domus Mentis Alapítvány, 

 Gazdaságpolitika és Kockázati tőke – országos konferencia Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával és a Városi Alapkezelő Zrt-vel közös szervezésben, 

 Áramlások a térgazdaságban – a Magyar Regionális Tudományos Társaság XVI. 
Vándorgyűlése, az Egyetem nemzetközi konferencia társzervezőjeként és 
házigazdájaként adott otthont az MRTT Vándorgyűlésnek, 

 MAFIOK 2018 – Matematikát, Fizikát és Informatikát Oktatók 42. Országos 
Konferenciája. A rendezvény elsődleges célja annak elősegítése, hogy a felsőoktatási 
intézmények oktatói és kutatói a matematika, a fizika és az informatika korszerű és 
hatékony oktatásáról és tudományos eredményeiről előadások, poszter-bemutatók és 
személyes találkozás révén tapasztalatot cserélhessenek, valamint kapcsolatot 
építhessenek mind a hazai kollégákkal, mind a környező országok magyar ajkú 
oktatóival. A rendezvény célja továbbá, hogy fórumot adjunk PhD hallgatók 
eredményeinek bemutatására. A rendezvény az „EFOP -3.-6-1-16-2016-00006 A kutatási 
potenciál fejlesztése és bővítése a Neumann János Egyetemen” pályázat támogatásával 
valósult meg, 

 WCNCI 2018 (Workshop on Computer Networks and Coputanional Intelligence ) angol 
nyelvű konferencia, melynek célja a számítógépes hálózatok és a számítási intelligencia 
területén dolgozó kutatók találkozója, kutatási eredmények bemutatása. A rendezvény 
teret ad a PhD hallgatók eredményeinek a bemutatására. A konferencia az „EFOP -3.-6-
1-16-2016-00006 A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Neumann János 
Egyetemen” pályázat támogatásával valósult meg, 

 MASZK 2018 (Műszaki – anyagtechnológiai szakmai konferencia) a környékbeli 
iparvállalatokkal közreműködve került megtartásra. A konferencia az „EFOP -3.-6-1-16-
2016-00006 A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Neumann János Egyetemen” 
pályázat támogatásával valósult meg, 

 „Határtalan tudomány” AGTEDU konferencia a Neumann János Egyetem 18. 
Tudományos Konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, 

 „III. Gazdálkodás és Menedzsment” konferencia, 
 Kutatók éjszakája, 
 Hírös Szabadegyetem tudományos-ismeretterjesztő előadássorozat (12 előadás), 
 HEART 2018 Nemzetközi egészségtudományi konferencia, 
 1848-as kiállítás rendezése és szervezése, 
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 VII. Báron Bábos találkozó és módszertani nap, 
 „Kodály Szimpózium és Házimuzsikáló Nap” nemzetközi találkozó, 
 Gyermeklét konferencia 2018. A Magyar Pedagógiai Társaság „Gyermekérdek 

Szakosztálya- Korcszak Munkabizottsággal együttműködve, 
 „Kecskemét a 650 éves város” tudományos konferencia a Kecskemét Város napja 

alakalmából (közreműködő szervek Bács-Kiskun Megyei Levéltár és a Kecskeméti 
Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Ktf.), 

 AduLeT Nemzetközi Tudásmegosztó Rendezvény, 
 „Konszolidáció a mindennapokban”, magyar vidék az 1960-as években, 
 Kertészeti Tudományos Műhely konferencia, 
 Lányok Napja interaktív nyílt nap - célja a műszaki, informatikai pálya iránt érdeklődő 

középiskolás lányok bátorítása, lelkesítése képzéseink iránt,  
 Mérnökverseny – A GAMF Műszaki és Informatikai Kar és a Mercedes gyárral közösen 

került megrendezésre a verseny. A versenyen 33 felsőbb éves mérnök hallgató vett részt, 
 „Egy nap alatt a Logisztika körül” résztvevő középiskolás csapatoknak egy az új gyárhoz 

kapcsolódó raktár makettjét kellett elkészíteniük. A feladatot a Mercedes-gyár 
munkatársai és a GAMF Kar oktatói közösen állították össze. A verseny célja az 
egyetemen működő logisztikai mérnök alapszak és a logisztikus pálya népszerűsítése volt 

 

 

Egyetem tudományos publikációi 2018. évben 

 

A kutató hely dolgozói által írt és a tárgyévben megjelent tudományos művek száma  

magyar 

nyelvű 

könyvek (a konferencia-kiadványok kivételével, szerkesztett kötetek is) 6  

könyvrészletek (a konferencia-közlemények kivételével) 24  

folyóiratcikkek (a konferencia-közlemények kivételével) 79  

konferencia-kiadványok (konferencia-közlemények folyóiratban, 

könyvrészletben vagy egyéb konferencia-közleményben; 

konferenciakiadványok szerkesztése) 

12  

idegen 

nyelvű 

könyvek (a konferencia-kiadványok kivételével, szerkesztett kötetek is) 3  

könyvrészletek (a konferencia-közlemények kivételével) 19  

folyóiratcikkek (a konferencia-közlemények kivételével) 50  

konferencia-kiadványok (konferencia-közlemények folyóiratban, 

könyvrészletben vagy egyéb konferencia-közleményben; konferencia 

kiadványok szerkesztése) 

23  
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Változások az intézményi szolgáltatásban 

 

Könyvtár 
A Könyvtár és Információs Központ (továbbiakban: KIK) önálló szervezeti egységként, 4 
szakkönyvtárral 5 kart lát el: Kecskeméten a Pedagógiai Szakkönyvtár (Pedagógusképző 
Kar), a Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtár (GAMF Műszaki is Informatikai Kar, 
Gazdaságtudományi Kar), a Kertészeti Szakkönyvtár (Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar), 
valamint Szolnokon a Gazdálkodási Szakkönyvtár (Gazdálkodási Kar) működik.  
 
Könyvtárunk az Egyetem hallgatói, oktatói, nem oktató státuszú dolgozói ellátása mellett – 
nyilvános könyvtárként – ellátja a környékbeli városrészek adott szakterületek iránt érdeklődő 
lakosait, valamint a duális képzésben résztvevő partnerintézmények dolgozóit, illetve 
kedvezményes beiratkozási lehetőséget biztosít minden, az egyetemmel kapcsolatban álló 
szervezet, cég, intézmény munkatársainak. 
 
A KIK regisztrált használóinak száma 2018-ban 10 953 fő volt. Az aktív olvasók száma 2 068 
fő, akik 19 394 db dokumentumot kölcsönöztek ki, illetve valamilyen tranzakciót hajtottak 
végre. Az év végi könyvállomány 189 100 db, melyből 168 395 db kölcsönözhető. A teljes 
dokumentumállomány 252 945 db. A könyvtárak összes látogatói létszáma 2018-ban 49 305 
fő volt. 
 
A dokumentumvásárlás az egyes szakkönyvtárak könyvtárosainak a tudományterület 
szakirodalmának és kiadóinak követése, az olvasószolgálatban dolgozó könyvtárosok napi 
tapasztalata, a honlapon található Észrevételek, javaslatok szolgáltatás, valamint a karokról 
érkező igények alapján történt. (A dokumentumvásárlást – ahogy az olvasók kiszolgálását is 
– nagyban segíti, hogy az egyes szakkönyvtárakban olyan kollégák dolgoznak, akiknek a 
könyvtáros végzettség mellett más, az adott kar profiljába vágó végzettségük is van: 
kertészmérnök, gazdálkodási menedzser, pedagógus stb.)  
 
A dokumentumok közül 152 db belföldi és 17 db külföldi nyomtatott folyóiratra fizetett elő 
az Egyetem. Online folyóiratokból 7 db belföldi és 12 db külföldi előfizetése történt meg. 
 
A könyvek, jegyzetek beszerzése esetében a költségvetési forrás a 2017. évhez viszonyítva 
csökkent. Az állománygyarapodás jelentős hányada pályázati keretből (Márai-program, NKA, 
ODR támogatás) történt, amelyek választékában a Könyvtár Gyűjteményalakítási 
eljárásrendjében meghatározott speciális tematikájú és típusú dokumentumokból sajnos 
nagyon kevés volt elérhető. 2018-ban viszont sikerült – kísérleti jelleggel – lefuttatni egy e-
book-rendelést.  
 
Az EISZ gondozásában lévő elektronikus információforrásokat próbáltuk szinten tartani. Az 
év folyamán rendszeres résztvevői voltunk a kiadók által szervezett webináriumoknak, 
szakmai tájékoztató napoknak, rendezvényeknek, személyesen is sikerült erős és jól működő 
szakmai kapcsolatokat kiépíteni.  
 
Augusztusban sikerült NAVA ponttá válnunk, így minden szakkönyvtárból elérhető a 
Nemzeti Audiovizuális Archívum. 
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A szakkönyvtárakban 88 számítógépes pontot biztosítunk használóink számára elektronikus 
információszolgáltatásaink igénybevételére, és egyéb tanulmányi feladataik elvégzéséhez.  
 
Az olvasók igénye alapján ősszel bevezetésre került az éjszakai/hétvégi kölcsönzés 
szolgáltatás. A 2018/2019-es tanév kezdetétől a könyvtárhasználóknak lehetőségük van a 
könyvtári állomány legtöbb helyben használható – a kézikönyvtár állományába tartozó – 
dokumentumának éjszakai, illetve hétvégi kölcsönzésére.  
 
Beléptünk a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (továbbiakban: DEENK) 
által koordinált HUNOR munkacsoportba. Így lehetővé vált, hogy aktívan részt vegyünk és 
minél több információt szerezzünk az Open Access-ben rejlő lehetőségekről. A kutatói 
közösségek, a kutatást végző intézmények és a kutatói finanszírozók mindegyike felismerte, 
hogy a Nyílt Hozzáférés és publikálási lehetőségek egyre fontosabbá válnak a kutatók 
számára, a felelős kutatás és innováció szempontjából is. A HUNOR (HUNgarian Open 
Repositories) konzorciumot a magyar felsőoktatási intézmények és az MTA Könyvtára hozta 
létre a nyílt hozzáférés hazai gyakorlatának kialakítása céljából. Az Egyetem nem tagja a 
HUNOR-nak, de 2018 tavaszán a KIK csatlakozott a csoportban folyó munkához. A csoportot 
a DEENK koordinálja.  
 
Két szaklapunkat – Gradus és Economica – becsatornáztuk a MATARKA-ba. A MATARKA 
(Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa) magyar kiadású 
szakfolyóiratok tartalomjegyzékeit dolgozza fel könyvtárak és folyóirat-szerkesztőségek 
összefogásával, a Miskolci Egyetem – Könyvtár, Levéltár, Múzeum vezetésével. A 
szolgáltatás nemcsak a folyóiratok tartalomjegyzékeinek böngészését, hanem a szerző és/vagy 
a címben levő szavak keresését is lehetővé teszi. A cikkek egy része elérhető közvetlenül teljes 
szöveggel, a többiről cikkmásolat kérhető. A két lap feltöltése folyamatosan történik. 
2018. évben elindításra került az online jegyzetbolt kialakítása, melynek keretén belül 
megtörtént a kiadványok digitalizált formájának feltöltése egy, a könyvtár honlapján 
kialakított e-Jegyzetek menüpontban, a jegyzetek megrendeléséhez szükséges 
formanyomtatványok, a banki átutalással történő fizetés lehetőségének megteremtésével.  

 

Tudományos tevékenység támogatása, tudománymetria (könyvtár) 

 
2018-ban is folyamatosan zajlott az Egyetem oktatói tudományos tevékenységének feltöltése 
a Magyar Tudományos Művek Tárába. Így már mind az 5 karon a könyvtári ALEPH 
adatbázis, az oktatók és a dékánok által megküldött listák alapján történik a kurrens 
adatfeltöltés, illetve a retrospektív adatfelvitel. Az adatfeltöltés mellett, a könyvtáros MTMT 
adminisztrátorok folyamatosan végeznek tudománymetriával kapcsolatos ellenőrzéseket, 
lekérdezéseket és statisztikai adatokat szolgáltatnak intézményi jelentésekhez, phd-védés 
illetve habilitáció előtt álló kollégáknak, valamint pályázatokhoz. Az MTMT2 új felület 
sajnos még mindig nem tökéletes, illetve fennakadást okozhat, hogy minden statisztika más-
más szempontrendszer alapján várja el az MTMT adatainak leszűrését.  
 

Rendezvények, programok (könyvtár) 
 
Az egyetemen folyó oktatási, tanulmányi és kutatómunka támogatása mellett 2018-ban is 
számos előadás, kiállítás, könyvbemutató szervezésére került sor. A programjaink iránt 
nemcsak jelenlegi és volt hallgatóink, oktatóink érdeklődtek, hanem külsős olvasók is.  
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Könyvtárszakmai szempontból létrehoztuk a Szőke Lajos gyűjteményt – a könyvtár új, 
helyben használható gyűjteményét, mely Dr. Szőke Lajos ny. főiskolai tanár munkássága 
során, az agrometeorológia témakörében végzett kutatások összegyűjtött anyagának egy 
részét tartalmazza.  
 
Az elmúlt évben nagy hangsúlyt helyeztünk a web2-es megjelenés fejlesztésére. A könyvtár 
Facebook oldala élővé és interaktívvá vált, hasonlóan a könyvtár honlapjához. A KIK 
munkatársai az oktatók és hallgatók számára foglalkozásokat szerveztek adatbázis-
használatról, szakdolgozat írásról.  
 
2018-ban először csatlakoztunk az Internet Fiesta rendezvénysorozathoz, több kar 
összefogásával, könyvtárban szervezendő proramokkal, könyvtárosok részvételével zajló, 
karokon tartott előadásokkal. Összesen több, mint 30 rendezvényt sikerült megszervezni, 
hivatalosan közel 700 regisztrált fővel.  
 

Informatika 
Minőségi felsőoktatás ma már elképzelhetetlen folyamatosan fejlődő informatikai hálózat 
igénybevétele nélkül. A hálózati szolgáltatás mellett fontos az oktatáshoz és a hallgatói 
felkészüléshez szükséges számítógép állomány üzemeltetése. Sajnos a legtöbb területen 
elavult géppark és szoftverek nehezítik a korszerű oktatási-tanulási igények kielégítését, ami 
mielőbbi komoly beavatkozást és ráfordítást igényel. Az Egyetem vezeték nélküli hálózata 
továbbra is kiemelt fontosságú, mivel a hallgatók nagyon fejlett és több eszközt használnak a 
notebookjukon kívül (tablet, mobiltelefon). Az Egyetem hálózati infrastruktúrája 10 éves. 
Mind a vezetékes és a vezeték nélküli eszközökkel akadnak olyan problémák, amelyeket egy 
rendszer- és szoftver frissítés sem tud már megoldani. Ezen rendszerünkön sikerült megoldani 
az EDUROAM szolgáltatást. Pályázati forrásokból beszerzésre került nagyobb mennyiségű 
notebook, de az alatta lévő infrastruktúra fejlesztése elmaradt. Az oktatásban és a 
szolgáltatásban használt számítógépekkel egyre több probléma jelentkezik. Az oktatásban 
jellemzően fiatalabb gépek vannak, de szolgáltatói oldalon (pl. könyvtárban) az idősebb, 
lassúbb gépek is előfordulnak. 

 

Sport 

 
A tantervekben előírt kötelező testnevelés foglalkozásokon felül az intézmény kiemelt 
feladata a hallgatói és dolgozói szabadidősport feltételeinek biztosítása.  
 
A GAMF Műszaki és Informatikai Karon a Tőrös Olga Sportcsarnok a következő időszakban 
jelentős beruházásnak köszönhetően megújul, míg a Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon a 
2018-as évben újult meg a sportlétesítmény. A Pedagógusképző Karon a képzési feladatok 
ellátásához elegendő létesítmény-kapacitás áll rendelkezésre, a melynek állapota viszonylag 
kielégítő. A szolnoki campus sajnos nem rendelkezik a szükséges sporteszközökkel és 
létesítményekkel, ezért ott komoly bérleti díj ráfordítás szükséges a Gazdálkodási Kar 
igényeinek megfelelő infrastruktúra biztosításához.  
 
A helyi sportegyesületekkel, sportolói csoportokkal való együttműködés révén a meglévő 
infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása bevételi forrást is eredményez.  
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Az egyetemi sportélet fejlesztésének fontos állomás volt, hogy megfogalmazódott a gondolat 
egy egyetemi sportegyesület megalakítására, mely 2018-ban elkezdte működését. A 
megfelelő alapok letétele után egy szervezettebb és tudatosabb munka kezdődhet meg a 
sportélet és a sporthoz kapcsolódó fejlesztések területén, segítve a hallgatói és dolgozói 
sportolást. Szakosztályok kialakításával egyéni-, csapat-, és technikai sportágak színterévé 
válhat egyetemünk. A sportegyesület megalakulásával hosszú távon jogosulttá válhatunk a 
tao támogatások igénybevételére is.  
A saját egyesület megalakulása mellett egy országosan egyedülálló projekt megvalósulása 
indult el meg a 2018. évben. Az Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Iskolája, a Bólyai János 
Gimnázium, a Kecskeméti Tankerület, a Kecskeméti Junior Sport Kft. és az Egyetem között 
egy öt oldalú megállapodás született mely az óvodától egészen az egyetemi tanulmányokig a 
sporton keresztül is végig kíséri a sportolni és tanulni vágyó fiatalokat. Emellett három 
kecskeméti csapatsportágban dolgozó egyesülettel az egyetemi sportélet növelése céljából 
együttműködési megállapodást kötöttünk. Röplabda vonatkozásában a Röpke Kecskeméti 
Sportegyesület, kézilabda vonatkozásában a Kecskeméti FS DSE és labdarúgás 
vonatkozásában pedig a Kecskeméti LC egyesületekkel írt alá együttműködési megállapodást 
az Egyetem 2018. évben. Pályázati forrásból sikerült a GAMF Műszaki és Informatikai kar 
Tőrös Olga Sportcsarnokának konditermének felújítása és számos sporteszköz beszerzése is.  
Célunk az Egyetem sport életének bővülésével hozzájárulni Intézményünk régiós és országos 
elismertségéhez. A hallgatók számára pedig minél sokszínűbb és hasznos sporttal teli 
egyetemi éveket biztosítani. 

 

Kultúra 
 
A jogelőd intézmény hagyományaira támaszkodva, rendeztük meg a 2018-as esztendőben is 
Egyetemünk kulturális programjait. Mind a kecskeméti, mind a szolnoki campuson 
megvalósult a gólyabál. Továbbra is megrendezésre kerültek a hallgatói élet rendszeres 
eseményei, így a félévnyitó intézményi és kollégiumi rendezvények illetve a szakestek.  
A Könyvtár és Információs Központ és a Szakkollégium rendezvényei továbbra is jellemzően 
tematikus előadások, könyvbemutatók, alkotói találkozók. A Pedagógusképző Kar 
hagyományaihoz hűen rendszeres szervezője az oktatói és hallgatói koncerteknek, 
kiállításoknak, tematikus napoknak (Down-szindróma Világnapja, Tanítok napja, stb.). Ezen 
rendezvények jelentőségüket tekintve, az intézmény keretein túlmutatnak. Az országhatáron 
túlmutató kulturális eseményeken, konferenciákon, gyakran lépnek fel illetve tartanak 
előadást külföldi előadók (AGTEDU, HEART 2018, stb.). 2018. évben a GAMF Műszaki és 
Informatikai Karon került sor Aranydiploma átadóra és Öregdiák találkozóra.  

 

Tanácsadás 
 
Az Egyetemen a hallgatói tanácsadási feladatokat a Hallgatói Szolgáltatási Központ 
(továbbiakban: HSZK) látja el. A hallgatókat segítő humán szolgáltatások keretében készítjük 
fel diákjainkat, hogy az egyetem elvégzése után sikerrel lépjenek ki a munkaerőpiacra. Ennek 
érdekében pályaorientációs illetve karrier szaktanácsadás (álláskeresés, önéletrajz írás, 
motivációs levélírás segítő tanácsadások) is elérhető intézményünkben. Az egyetem erre 
kijelölt platformjain népszerűsítésre kerülnek az aktuális állásajánlatok, szakmai gyakorlati 
helyek, ösztöndíjak a hallgatókat érintő versenyek. A HSZK segít, hogy a felhívások elérjék 
hallgatóinkat, közreműködik az egyetemi programok meghirdetésében, szervezésében, 
lebonyolításában (pl. Állásbörze, EDUCATIO Szakkiállítás, Diplomaátadó Ünnepségek). A 
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HSZK feladatkörébe tartozik az intézmény beiskolázási tevékenységének segítése, így a Nyílt 
nap és minden beiskolázási jellegű rendezvény koordinálása, beleértve a pályaválasztási 
programokat illetve a már kidolgozott rendszerrel működő roadshow-t. A 2018/2019. évi 
beiskolázási időszakban 7 megye 39 városában 69 középiskolát látogatott meg az egyetem 
küldöttsége, mely munkába több, mint 80 munkatárs, illetve hallgató kapcsolódott be. 
Kiterjedt Alumni rendszerünknek köszönhetően intézményünk szorosabb kapcsolatot képes 
ápolni a már végzett hallgatóival. A DPR kutatás minden évben lezajlik az 1, 3 és 5 éve végzett 
hallgatóink körében, melynek fő célja a végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzetének 
felmérése, tapasztalataik és továbbképzési igényüknek megismerése, az eredmények 
értékelése. A HSZK közreműködik a lemorzsolódást csökkentő intézkedések 
népszerűsítésében, különös tekintettel az egyetem kiterjedt ösztöndíjrendszerére, valamint 
folyamatosan monitorozza az új kapcsolati lehetőségeket a hallgatói foglalkoztathatóság 
növelése érdekében.  
Mindezek mellett a HSZK minden félév végén (tavaszi, őszi), a „kilépő hallgatók” körében is 
folytat felmérést a hallgatók munkaerő-piaci helyzete, tervei kapcsán, valamint a HSZK egy-
egy tevékenységére rákérdezve. A HSZK aktív kapcsolatot tart fenn a Hallgatói 
Önkormányzattal. 

 

A Hallgatói Szolgáltató Központ 2018. évi számszerűsített adatai, indikátor mutatói 

HSZK indikátorok 

Megnevezés 2018 

Humán szolgáltatás 

Állásajánlat  119 

Céges adatbázis (partnerek száma) 591 

Állásbörze kiállítói 60 

Tanácsadások száma 38 

Tanácsadáson részt vett hallgatók száma 61 

Öregdiák/Alumni 

Adatbázisban szereplő végzett hallgatók száma (fő) 24 775 

Öregdiák rendezvények száma 8 

Pályaorientáció-beiskolázás 

Pályaválasztási kiállításon való megjelenés 4 

Roadshow-n való megjelenés 59 

 

 

 

 

 
  



59 

 

Speciális feladatok bemutatása 

 

Anyanyelvi lektorok 
Az anyanyelvi lektorok feladata egyre fontosabbá válik azáltal, hogy egyre több tantárgy, sőt 
teljes képzési program válik hozzáférhetővé angol nyelven. A szaknyelvi oktatás speciális 
felkészülést igényel oktatótól és nyelvtanártól egyaránt, a készségszintű nyelvtanulás és 
nyelvhasználat elsajátítása megoldhatatlan anyanyelvi lektorok közreműködése nélkül. 
A pedagógusképzésben az idegen nyelvi műveltségterület oktatása szintén elképzelhetetlen a 
lektorok aktív közreműködése nélkül. A Pedagógusképző Kar állományában 2018. évben két 
teljes állású angol anyanyelvi lektor volt. 

 
Tanulmányi rendszerek alkalmazása a Neumann János Egyetemen 
 
Egyetemünk a tanulmányi folyamatok támogatására, illetve törvény szerinti nyilvántartási, 
adatközlési feladataink ellátására 3 rendszert üzemeltet.   
A 2016 áprilisában bevezetésre kerülő NEPTUN tanulmányi rendszer alkalmazásával a 
hallgatók tanulmányi és személyi adatainak nyilvántartását folyamatosan, nagy biztonsággal 
meg tudjuk valósítani. Az adatok tisztaságát jól jellemzi a folyamatosan csökkenő FIR 
hibaszámunk (jelenleg ez 0,05 hiba/hallgató az elmúlt évi 0,13 hiba/hallgatóhoz képest), 
valamint a statisztikai adatközlések kizáró, és torzító hiba nélküli megadása. Folyamatosan 
fejlesztjük a funkciókat, így például bevezetésre került a hallgatók rangsoros 
tantárgyfelvétele, illetve bővítettük a hallgatói elektronikus kérelmek számát.  
A NEPTUN rendszerhez szorosan kapcsolódó Unipoll rendszer segítségével több intézményi 
felmérést tudtunk elvégezni. A korábban már bevezetett DPR felméréseken túl a hallgatói 
elégedettségmérést, gyakorlati képzés értékelését is ezen a rendszeren keresztül végeztük el. 
A jövőben a fentieken túl az oktatói igények bevonásával tovább kívánjuk bővíteni a 
lehetséges felmérések számát. 
A CooSpace interaktív oktatási felület továbbra is működik az egyetemen, megkönnyítve 
ezzel az oktatók és a hallgatók munkáját (dokumentumok, feladatok feltöltése, ellenőrzése, 
eredmények ismertetése, üzenő-felület, stb.).  
A fentieken túlmenően fontos eredménynek tekintjük, hogy mindhárom rendszerbe sikeresen 
integrálásra kerültek az új karunk (GTK) oktatói, hallgatói és képzései is.  
A költségek csökkentésének figyelembevételével a CooSpace rendszer a 2019. évben 
bevezetésre kerülő SAP-NEPTUN rendszerben a NEPTUN-NMS moduljával kerül 
kiváltásra. 
 
 
 

Értékpapírok 

Az Egyetem értékpapírral nem rendelkezik. (NÉ) 
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II. RÉSZLETES INDOKLÁS 
 
 
A Neumann János Egyetem 2018. évi gazdálkodásának, előirányzatainak és azok 
teljesülésének főbb adatait a következő táblázat tartalmazza: 

 
A Neumann János Egyetem kiadásainak és bevételeinek alakulása 2018. évben 

 
adatok Ft-ban 

 
 
2018. évben a Szenátus által elfogadott allokációs szabályzat alapján került felosztásra a karok 
között az állami támogatás.  Az egyetem központi szervezetének finanszírozása (jogi, 
igazgatási és gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egységek) szintén az állami 
támogatásból valósult meg.  
Az allokációs elvek alapján felosztásra kerülő állami támogatás és a működési bevételek 
alkották a szervezeti egységek költségvetési bevételét. Az intézményi szintű költségvetéssel 
rendelkező szervezeti egységek kiadásait és bevételeit (előirányzat és teljesítés) az alábbi két 
táblázat mutatja be, amely tartalmazza az uniós projektekhez kapcsolódó bevételeket és 
kiadásokat is. 2018. évben az allokációs szabályzat továbbfejlesztése elindul, a karon belül 
tanszéki szintig.  
 

 

 

 

MEGNEVEZÉS
2018. évi eredeti 

előirányzat        
(2018.01.01)

2018. évi módosított 
előirányzat             

(2018.12.31)

2018.évi teljesítés                                 
(2018.12.31)

KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 796 144 000 10 606 899 117 5 038 380 783
   Működési kiadások összesen 3 728 846 000 7 920 172 132 4 634 911 868
         ebből: személyi juttatások 2 230 163 000 4 305 027 776 2 700 818 737

         ebből: Munkaadókat terh. jár. 452 518 000 916 135 526 564 971 445
         ebből: Dologi kiadások 719 789 000 2 321 230 443 1 024 005 780

ebből: Ellátottak pénzbeli juttatása 322 876 000 310 648 011 280 522 200
ebből: Egyéb működési célú 
kiadások 3 500 000 67 130 376 64 593 706

   Felhalmozási kiadások összesen 67 298 000 2 686 726 985 403 468 915
         ebből: Intézményi beruházás 15 298 000 2 181 766 828 279 520 919
         ebből: Felújítás 50 000 000 502 960 157 123 947 996

         ebből: Egyéb felhalmozási kiadások 2 000 000 2 000 000 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 796 144 000 10 606 899 117 10 452 809 464
   Állami támogatás (B8) 2 342 144 000 7 301 085 762 7 301 085 762

Támogatás államháztartáson belülről 40 000 000 1 330 378 675 1 329 088 162
ebből: Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről (B1) 40 000 000 976 587 882 976 598 374
ebből:  Felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson 
belülről (B2) 353 790 793 352 489 788

   Működési bevételek (B4) 1 250 000 000 1 250 000 000 1 089 017 973
   Felhalmozási bevételek (B5) 2 000 000 329 940 157 329 940 157
   Átvett pénzeszközök 162 000 000 395 494 523 403 677 410

ebből: Működési célú átvett 
pénzeszközök (B6) 160 000 000 393 031 523 401 816 033
ebből:  Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök (B7) 2 000 000 2 463 000 1 861 377
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adatok Ft-ban 

 
adatok Ft-ban 

 

Személyi juttatások

Munkaadókat 
terhelő járulékok és 

szociális 
hozzájárulási adó

Dologi kiadások
Ellátottak pénzberli 

juttatásai
Működési célú 

támogatások 
Beruházások Felújítások

Felhalmozási célú 
támogatások

KIADÁSOK 
ÖSSZESEN

előirányzat 1 369 579 633 290 760 565 904 074 320 375 000 0 1 547 548 985 0 0 4 112 338 503

teljesítés 653 294 561 128 557 903 241 029 225 625 000 0 133 312 222 0 0 1 156 818 911

előirányzat 314 421 416 62 655 268 239 731 482 3 800 000 0 202 064 249 0 0 822 672 415
teljesítés 219 007 644 43 137 751 129 611 654 3 800 000 49 463 577 0 0 445 020 626

előirányzat 304 696 489 60 150 729 56 750 194 0 200 267 1 641 500 1 072 000 0 424 511 179

teljesítés 261 786 561 51 539 254 39 352 745 0 200 267 1 374 292 0 0 354 253 119
előirányzat 189 738 408 38 202 299 86 736 100 146 000 0 99 000 0 0 314 921 807

teljesítés 180 027 969 35 448 358 77 408 202 146 000 0 0 0 0 293 030 529

előirányzat 305 941 297 62 031 590 44 391 159 8 970 000 24 454 667 8 732 076 0 0 454 520 789
teljesítés 279 411 318 55 515 554 31 696 634 8 700 000 24 454 667 2 016 473 401 794 646

előirányzat 814 882 465 165 534 544 312 648 950 10 500 000 3 222 378 202 558 000 0 0 1 509 346 337
teljesítés 376 529 094 73 187 244 72 283 705 0 3 756 330 60 681 921 586 438 294

előirányzat 352 737 986 120 459 616 267 548 945 0 36 182 442 4 810 638 0 0 781 739 627

teljesítés 266 489 999 86 598 204 159 546 358 0 36 182 442 459 037 0 0 549 276 040
előirányzat 90 640 700 18 945 802 122 084 500 0 0 1 936 500 0 0 233 607 502

teljesítés 89 889 661 17 553 682 122 450 801 0 0 1 111 958 231 006 102

előirányzat 375 545 835 78 428 219 149 460 532 0 0 33 945 966 123 948 000 761 328 552
teljesítés 361 255 707 70 988 342 116 380 912 0 0 30 517 452 123 947 996 703 090 409

előirányzat 11 460 802 2 605 482 24 508 600 0 0 0 0 38 574 884
teljesítés 11 129 313 2 195 736 21 983 695 0 0 0 0 0 35 308 744

előirányzat 982 900 172 000 12 863 100 1 831 000 0 191 000 16 040 000

teljesítés 885 193 18 120 12 082 288 1 831 000 0 95 073 0 0 14 911 674
előirányzat 1 111 717 231 297 179 561 285 026 011 0 488 914 0 0 287 037 500

teljesítés 1 111 717 231 297 179 561 265 420 200 488 914 267 431 689

előirányzat 173 288 128 15 958 115 100 253 000 0 3 070 622 177 750 000 377 940 157 2 000 000 850 260 022
teljesítés 0 0 0 0 0 0 0

előirányzat 4 305 027 776 916 135 526 2 321 230 443 310 648 011 67 130 376 2 181 766 828 502 960 157 2 000 000 10 606 899 117
teljesítés 2 700 818 737 564 971 445 1 024 005 780 280 522 200 64 593 706 279 520 919 123 947 996 0 5 038 380 783

NJE kiadásai szervezeti egységenként

Szervezeti egységek

GAMF

Központ

Kollégium

KVK

PK

GK

Mindösszesen

HÖK

GTK

Ellátottak

Tartalékok

Köznevelési Gyakorló 
Intézmény

Tudósház

Kari közös

Egyéb működési 
célú támogatások 

bevételei

Egyéb felhalmozási 
célú támogatások 

bevételei
Működési bevételek

Felhalmozási 
bevételek

Egyéb működési célú 
átvett pénzeszközök 

(B65)

Felhalmozási célú 
támogatások

Központi irányítószervi 
támogatás

Pénz-maradvány
BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN

előirányzat 257 860 826 84 588 903 335 560 000 0 5 533 076 999 102 446 331 268 2 981 465 328 4 112 338 503

teljesítés 252 831 202 83 824 000 335 061 010 0 13 332 705 999 102 446 331 268 2 981 465 328 4 113 844 615

előirányzat 141 467 251 113 198 749 149 072 000 0 0 0 139 672 737 279 261 678 822 672 415
teljesítés 131 178 321 113 198 749 126 417 442 1 200 000 0 0 139 672 737 279 261 678 790 928 927

előirányzat 71 324 000 333 293 263 19 893 916 424 511 179

teljesítés 67 067 426 171 227 333 293 263 19 893 916 420 425 832
előirányzat 26 518 000 151 542 000 0 0 0 122 717 712 14 144 095 314 921 807

teljesítés 186 547 193 122 717 712 14 144 095 323 409 000

előirányzat 66 000 000 0 334 447 450 -442 914 54 516 253 454 520 789
teljesítés 60 446 178 334 447 450 -442 914 54 516 253 448 966 967

előirányzat 447 592 553 32 132 000 53 050 997 0 976 570 787 1 509 346 337
teljesítés 450 092 553 32 132 000 53 864 651 0 976 570 787 1 512 659 991

előirányzat -8 668 000 536 102 43 378 000 2 000 000 0 1 463 898 632 542 766 110 486 861 781 739 627

teljesítés 2 039 046 0 43 008 325 328 740 157 0 862 275 632 542 766 110 486 861 1 117 679 430
előirányzat 191 290 000 35 189 800 7 127 702 233 607 502

teljesítés 205 935 478 35 189 800 7 127 702 248 252 980

előirányzat 80 577 752 123 335 039 61 087 000 446 381 681 49 947 080 761 328 552
teljesítés 80 577 752 123 335 039 26 800 335 446 381 681 49 947 080 727 041 887

előirányzat 27 940 000 10 164 747 470 137 38 574 884
teljesítés 31 073 151 10 164 747 470 137 41 708 035

előirányzat 6 583 000 8 750 000 707 000 16 040 000

teljesítés 6 661 435 8 750 000 707 000 16 118 435
előirányzat 31 239 500 0 0 0 0 0 0 255 798 000 287 037 500

teljesítés 59 879 500 255 798 000 315 677 500

előirányzat 146 224 000 327 940 157 1 025 311 375 070 554 850 260 022
teljesítés 1 025 311 375 070 554 376 095 865

előirányzat 976 587 882 353 790 793 1 250 000 000 329 940 157 393 031 523 2 463 000 2 175 626 371 5 125 459 391 10 606 899 117
teljesítés 976 598 374 352 489 788 1 089 017 973 329 940 157 401 816 033 1 861 377 2 175 626 371 5 125 459 391 10 452 809 464

NJE bevételei szervezeti egységenként

Szervezeti egységek

GAMF

Központ

Kollégium

KVK

PK

GK

Mindösszesen

HÖK

GTK

Tartalékok

Köznevelési Gyakorló 
Intézmény

Ellátottak

Tudósház

Kari közös
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A Neumann János Egyetem 2018. évben a feladatainak ellátása során 10.452.809.464 Ft 
bevételt realizált, mely 5.414.428.681 Ft-tal haladja meg az ugyanezen időszakban 
pénzügyileg teljesített 5.038.380.783 Ft kiadásokat. 

2018. december 31-én az Egyetem módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 
279 %-al, 6.810.755.117 Ft-tal emelkedett, mely növekedés egyrészt az előző évi 
pénzmaradványok igénybevételének, valamint az államháztartáson belülről érkezett 
működési és felhalmozási célú támogatásnak köszönhető. 

A költségvetés teljesítési főösszege az alábbi jogcímek miatt változott: 

 Irányítószervi többlettámogatás meghatározott feladatra  57.604.371 Ft 

 Működési-, felhalm. célú támog.  EU-s és egyéb pályázatokhoz 1.290.378.675 Ft 

 Működési-, felhalmozási célú átvett pénzeszközök  233.494.523 Ft 

 Ingatlanértékesítésből származó többletbevételek 327.940.157 Ft 

 Előző évi pénzmaradvány előirányzatosítása 4.901.337.391 Ft 

Változás összesen: 6.810.755.117 Ft 

 

A módosított bevételi előirányzat 98,5%-ra teljesült. Az állami támogatás összege a 
beszámolási időszakban 2.399.748.371 Ft volt. Az irányítószervtől érkezett költségvetési 
támogatás teljesítési adata 57.604.371 Ft-al magasabb, mint az eredeti előirányzat. Év közben 
az irányítószervtől a 2018. évi minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével 
kapcsolatos kiadásokra összesen 19.471.291 Ft, a 2018. évi bérkompenzáció fedezetére 
8.230.682 Ft, a Pedagógusképző Kar 2018. évi létszámcsökkentésének végrehajtásához 
kapcsolódó többletkiadások fedezetére 20.532.398 Ft, a 1511/2018. (X. 17.) 
Korm.határozatban foglalt szociális ösztöndíj emeléséhez 9.220.000 Ft, Országos 
dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) működtetésének költségeihez 150.000 Ft 
többlettámogatás érkezett. Az irányítószervtől kapott költségvetési támogatás az összes 
bevétel 22,9 %-a, míg az előző évi pénzmaradvány felhasználása az összes teljesített bevételek 
46,9 %-át jelentik, így a finanszírozási bevételek 69,8 %-os arányt jelentenek a bevételek 
összetételében.   
A működési célú támogatások, és átvett pénzeszközök összege a beszámolási időszakban 
1.378.414.407 Ft volt, mely a teljes bevétel 13,2%-a.  
E támogatások egyrészt az Európai uniós pályázatokhoz, valamint egyéb hazai szervezetektől 
elszámolási kötelezettség mellett kapott forrásokhoz kapcsolódnak. 
A működési bevételek teljesített összege 1.089.017.973 Ft, mely az összes bevételek 10,4 %-
át teszik ki. 
A működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 87,1 %-ra teljesültek. Az 
előirányzott bevételek alulteljesítését az okozta, hogy a 2017. novemberében jóváhagyott 
kincstári költségvetésben a működési bevételek az Egyetem előző évi bázis működési bevételi 
adataira épült. 2018. évben a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar kérelmezte a bevételi 
előirányzatának csökkentését a mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó bevétel kiesés 
miatt, valamint a Gazdaságtudományi Kar részéről is történt bevételi előirányzat csökkentés. 
A karok részéről kezdeményezett bevételi elmaradás miatti előirányzat csökkentés azonban 
az Egyetem egészére vonatkozó bevételi előirányzat csökkentését nem eredményezhette, 
mivel annak csökkentésére csak a fenntartó jogosult. 
A kiadások összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva alacsony szinten, 47,5 %-
on teljesültek. 
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A kiadási előirányzatok jelentős változását, növekedését a működési- és felhalmozási célú 
támogatási bevételek előirányzatosítása okozta, melyek nagyrészt az Európai uniós 
pályázatokhoz érkező forrásokhoz kapcsolódtak. A 2018. évben megérkezett működési- és 
felhalmozási célú bevételek felhasználása az egyes pályázatok megvalósítási üteméhez 
igazodik, melyek áthúzódnak a következő évekre.  
Fenti források teljesítése és előirányzatosítása okozta az összes kiadások alacsony szintű 
teljesítését. 
A dologi kiadásoknál a teljesítés növekedését egyrészt a működési célú átvett 
pénzeszközökhöz kapcsolódó működési kiadások, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó 
dologi kiadások okozták. 
Dologi kiadások teljesítését 207.930.541 Ft-al növelik a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások. 
Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 64.593.706 Ft, mely egyrészt az előző évi 
költségvetés elszámolásából adódó normatíva visszafizetését 36.166.182 Ft-al, valamint az 
előző időszakra kapott támogatások elszámolásaihoz kapcsolódó visszafizetéseket 
tartalmazza. 

 

 
 

 
A teljes kiadásokból legnagyobb részt 54 %-ot a személyi juttatások, a hozzá kapcsolódó 
járulékok 11 %-ot tesznek ki. Az összes kiadásból a dologi kiadások 20 %-ot, az ellátottak 
pénzbeli juttatásai 6 %-ot, egyéb működési célú kiadások 1 %-ot, a beruházások 6 %-ot, a 
felújítások 2 %-ot képviselnek. 
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A beszámolási időszakban a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teszik 
ki az összes bevétel 3,4 %-át, melyek EU-s és egyéb kapott támogatásokhoz kapcsolódnak. 
Az irányítószervtől kapott költségvetési támogatás az összes bevétel 22,9 %-a, míg az előző 
évi pénzmaradvány felhasználása az összes teljesített bevételek 46,9 %-át jelentik, így a 
finanszírozási bevételek 69,8%-os arányt képviselnek a bevételek összetételében.  A 
működési célú támogatások államháztartáson belülről a bevételek 9,3 %-át adják, főként a 
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok bevételeiből származnak.  
A működési bevétel teljesített összege 2018. évben 1.089.017.973 Ft a teljes bevétel 10,4 %-
a. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen 401.816.033 
Ft, mely az összes bevétel 3,8 %-a. 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2018. évben 1.861.377 Ft-
ban teljesültek, mely összeg egyrészt a támogatások felhalmozási célra kapott összegét 
tartalmazza, valamint a munkavállalók lakásépítési kölcsön tárgyévi törlesztését. 
Felhalmozási bevételek teljesítése 329.940.157 Ft, az összes bevételek 3,2 %-át jelenti. 
2018. évben a fenntartó, és az MNV Zrt. hozzájárulásával az intézmény alapfeladataihoz nem 
szükséges ingatlanok értékesítésének bevételéből 328.740.157 Ft, egyéb tárgyi eszköz 
értékesítéséből 1.200.000 Ft származik. 
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1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása  

 
Az intézmény teljesített kiadásainak összege 5.038.380.783 Ft, mely 1.242.236.783 Ft-tal 
haladja meg az eredeti előirányzatot.  
Az alábbi táblázatban is látható, hogy az előirányzatokhoz képest a teljesítési adatok az egyes 
költségsorokon jelentős mértékben változtak:  

adatok Ft-ban 

 

 
 
A személyi juttatások teljesítése 2018. évben 2.700.818.737 Ft volt, mely a módosított 
előirányzattól 1.604.209.039 Ft-al alacsonyabb szinten teljesültek. A teljesítés a módosított 
előirányzat 62,7 %-a. 
Az alacsony teljesítés oka: 
Az EU-s pályázatokra 2017. év előtt megérkezett támogatási előlegek pénzmaradványként 
előirányzatosításra kerültek, azonban a kiadás teljesítése a projektek előrehaladásával 
arányosan több év alatt teljesülnek.  
2018. évben a takarékos gazdálkodásra való tekintettel sor került cafetéria juttatás kifizetésére 
összesen 100 E Ft/ fő/ év összegben 
A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 61,7 %-os a módosított előirányzathoz képest, 
az indokolás a személyi juttatásoknál leírtak miatt alacsony szintű. 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 719.789.000 Ft volt, mely 2.321.230.443 Ft-ra 
módosult, a teljesítés 1.024.005.780 Ft. A dologi kiadások teljesítési adata a módosított 
előirányzathoz képest 44,1 %-ra teljesült. A jelentős módosított előirányzat növekedését 
elsősorban az Európai uniós pályázatok miatti előirányzat módosítások okozták. 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen a Neumann János Egyetem a 2018. évi 
költségvetésében 322.876.000 Ft-ot tervezett, melyből, a hallgatók juttatására, Bursa 
Hungarica ösztöndíjra, tankönyv, jegyzet, sport és kultúra támogatására, köztársasági 
ösztöndíjra, kollégiumi lakhatási támogatásra összesen 280.522.200 Ft kifizetése történt. Az 
eredetileg tervezett összegnél alacsonyabb összegű kifizetés valósult meg. A maradvány 
összege egyrészt a normatíva alapján a hallgatói statisztikai létszámra számított és jogosult 
támogatási összeg miatti befizetési kötelezettségére, valamint ösztöndíj nyújtásához 
kapcsolódó önkormányzati támogatások 2019. évre áthúzódó kifizetésére nyújt fedezetet. 
A felhalmozási kiadásokon az intézményi eredeti előirányzat 67.298.000 Ft volt, amely 
2.686.726.985 Ft-ra módosult. A felhalmozási kiadások 2018. évi teljesítési adata 
403.468.915 Ft. 

összeg %
Személyi juttatások  2 230 163 000 4 305 027 776 2 700 818 737 -1 604 209 039 62,7%

Munkaadókat terhelő járulékok 452 518 000 916 135 526 564 971 445 -351 164 081 61,7%
Dologi kiadások 719 789 000 2 321 230 443 1 024 005 780 -1 297 224 663 44,1%
Ellátottak pénzbeli juttatásai 322 876 000 310 648 011 280 522 200 -30 125 811 90,3%
Egyéb működési célú  kiadások 3 500 000 67 130 376 64 593 706 -2 536 670 96,2%
Beruházások 15 298 000 2 181 766 828 279 520 919 -1 902 245 909 12,8%
Felújítások 50 000 000 502 960 157 123 947 996 -379 012 161 24,6%
Egyéb felhalmozási célú 
kiadások 2 000 000 2 000 000 0 -2 000 000 0,0%

Összesen 3 796 144 000 10 606 899 117 5 038 380 783 -5 568 518 334 47,5%

Teljesítés eltérése a 
módosított előirányzattólKiadási jogcím

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Teljesítés
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A felhalmozási kiadások nagyarányú előirányzat módosítása az Európai uniós pályázati 
források miatt keletkezett, melyek felhasználása a következő években valósul meg. 
 
A tényleges éves kiadások dinamikája: 

                adatok Ft-ban 

 
 
A Neumann János Egyetem kiadásai (illetve jogelődjeinek a Kecskeméti Főiskolának és a 
Szolnoki Főiskolának tárgyidőszaki kiadásai összesítve) az elmúlt 5 évben meglehetősen 
változóan alakultak, 2012 és 2014 között folyamatosan csökkentek, míg 2015. és 2016 évben 
növekedés, majd 2017. évtől szintén csökkenés mutatkozott. 
A csökkenés legfőbb oka, hogy 2015-re fokozatosan kifutottak az intézményi költségvetés 
jelentős részét kitevő uniós projektek. 2016. évben megtörtént a Szolnoki Főiskola Campus 
PPP kiváltása, így az ehhez kapcsolódó költségek a kiváltással csökkentek. A 2018. évi 
kiadások további csökkenését főként az új Európai uniós pályázatok kisebb összegű 
megvalósítása okozza.  
 

 
 
  

ÉV Kiadás Bázisviszonyszám (%)
Láncviszonyszám 

(%)
2013 6 274 773 100,0%
2014 5 784 855 92,2% 92,2%
2015 7 556 633 120,4% 130,6%
2016 10 555 712 168,2% 139,7%
2017 5 082 878 81,0% 48,2%
2018 5 038 381 80,3% 99,1%
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2.) Az előirányzatok alakulása – előirányzatok és pénzforgalom 
egyeztetése 

a) kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, 
annak szöveges indoklása; 

 
adatok Ft-ban 

 
 

 
A Személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok előirányzata az alábbi jogcímeken változott 
 

 Bérkompenzáció 6.887.600 Ft 
 Minimálbér, garantált bérminimum 16.293.968 Ft 
 Létszámcsökkentésre  20.532.398 Ft 
 Pályázatok, átcsoportosítás saját hatáskörben 2.031.150.810 Ft 

Összesen: 2.074.864.776 Ft 
 
A személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó előirányzat módosításai a projekt teljes 
időtartamára vonatkozóan előirányzatosítva lett, mivel a támogatás teljes összege kiutalásra 
került. A tárgyévben fel nem használt összegek a maradvány részét képezik.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok változása: 

 Bérkompenzáció 1.343.082 Ft 
 Minimálbér, garantált bérminimum  3.177.323 Ft 
 Létszámcsökkentésre 3.350.475 Ft 
 Pályázatok, átcsoportosítás saját hatáskörben  455.746.646 Ft 

Összesen:  463.617.526 Ft 
 
A dologi kiadások előirányzatának változásai: 
 

 Közgyűjtemény ODR támogatás       150.000 Ft 
 Előző évi pályázatok pénzmaradványa 785.549.000 Ft 
 Intézményi maradványból 67.195.027 Ft 
 Tárgyévi pályázati bevételekből 215.880771 Ft 
 Pályázatok, átcsoportosítás saját hatáskörben 532.666.645 Ft 

Összesen: 1.601.441.443 Ft 
 
 
 

Kiadási jogcím Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás 

összege
Módosított 
előirányzat

Változás %

Személyi juttatások 2 230 163 000 2 074 864 776 4 305 027 776 193,0%
Munkaadókat terhelő járulékok 452 518 000 463 617 526 916 135 526 202,5%
Dologi kiadások 719 789 000 1 601 441 443 2 321 230 443 322,5%
Ellátottak pénzbeli juttatásai 322 876 000 -12 227 989 310 648 011 96,2%
Egyéb működési célú  kiadások 3 500 000 63 630 376 67 130 376 1918,0%
Beruházások 15 298 000 2 166 468 828 2 181 766 828 14261,8%
Felújítások 50 000 000 452 960 157 502 960 157 1005,9%
Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 000 000 0 2 000 000 100,0%
Összesen 3 796 144 000 6 810 755 117 10 606 899 117 279,4%
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Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 
Kormányzati hatáskörben: 

 Szociális ösztöndíjak 40%-os emelésére  
1511/2018 (X.17) Korm. határozat alapján 9.220.000 Ft 

 Átcsoportosítás saját hatáskörben -21.447.989 Ft 
Összesen: -12.227.989 Ft 
 
Egyéb működési célú kiadások előirányzatára saját hatáskörben átcsoportosítottunk 
összesen 63.630.376 Ft-ot. Pályázati támogatások visszafizetése miatt 27.447.934 Ft, a 2017. 
évi  normatíva elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség fedezetére 36.166.998 Ft, 
adatszolgáltatási befizetési kötelezettség fedezetére 15.444 Ft átcsoportosítás valósult meg. 
 
A beruházási kiadások előirányzata főként a pályázatokhoz kapcsolódóan  emelkedett:  
 
Intézményi hatáskörű módosítások összesen: 2.166.468.828 Ft 
Átcsoportosítás saját hatáskörben pályázatok  

 Átcsoportosításból       22.372.555 Ft 
 Pályázatokra érkezett támogatásokból    300.205.273 Ft 
 Előző évi maradványból    223.723.000 Ft 
 Pályázatok maradványából 1.620.168.000 Ft 
  

Összesen:  2.166.468.828 Ft 
 
Felújítások előirányzata 50.000.000 Ft-ról 502.960.157 Ft-ra változott. 
 
Felügyeleti hatáskörben :  
2018. évi ingatlan értékesítésből származó 
többletbevételek előirányzatosítása   327.940.157 Ft 
 
Intézményi hatáskörben: 125.020.000 Ft 

 Előző évi maradvány előirányzatosítása     3.876.000 Ft 
 2018. évben beérkezett pályázati támogatások   97.600.000 Ft 
 Átcsoportosításból   23.544.000 Ft 

 
Bevételi előirányzatok alakulása 

adatok Ft-ban

 
 

Bevételi jogcím
Eredeti 

előirányzat

Előirányzat 
módosítás 

összege

Módosított 
előirányzat

Változás %

Finanszírozási bevételek (B8) 2 342 144 000 4 958 941 762 7 301 085 762
ebből: Központi irányítószervi  támogatás (B816) 2 342 144 000 57 604 371 2 399 748 371 102,5%
ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele (B8131) 0 4 901 337 391 4 901 337 391

Támogatás állaháztartáson belülről 40 000 000 1 290 378 675 1 330 378 675 3325,9%
        ebből: Működési célú  (B1) 40 000 000 936 587 882 976 587 882 2441,5%
        ebből:  Felhalmozási célú  (B2) 0 353 790 793 353 790 793
Működési bevételek (B4) 1 250 000 000 0 1 250 000 000 100,0%
Felhalmozási bevételek (B5) 2 000 000 327 940 157 329 940 157 16497,0%
Átvett pénzeszközök 162 000 000 233 494 523 395 494 523 244,1%
        ebből: Műk célú átvett p.e. (B6) 160 000 000 233 031 523 393 031 523 245,6%
        ebből:  Felh. célú átvett p.e. (B7) 2 000 000 463 000 2 463 000 123,2%
Összesen 3 796 144 000 6 810 755 117 10 606 899 117 279,4%
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A Neumann János Egyetem Központi irányítószervi támogatása 2018. évben 57.604.371 
Ft-tal nőtt, az alábbi előirányzat-módosításokat hajtotta végre hatáskörök szerinti bontásban: 
adatok Ft-ban 

Központi irányítószervi támogatás előirányzat évközi módosítása 
Felügyeleti szerv kezdeményezésére              150 000     
Kormány hatáskörben         57 454 371     
Összesen         57 604 371     

 
Az irányítószervi támogatás növekedése főként a minimálbér és garantált bérminimum 
emelkedésével, a bérkompenzációval, a létszámcsökkentéssel és a szociális ösztöndíjak 
emelkedésével a  kapcsolatos többletkiadások fedezetére szolgál. 
 
Országgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás nem volt. 
  
A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás: 

- Bérkompenzáció elszámolása 
 1712/2018. (XII.17) Korm. határozat 

 8.230.682 Ft 
- Szociális ösztöndíjak 40%-os emelésére   
 1511/2018 (X.17) Korm. határozat 9.220.000 Ft 
- Minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi elszámolása 
 16354/2018. NGM 19.471.291 Ft 
- Létszámcsökkentésre 19845/2018. 20.532.398 Ft 

Összesen:                                                                                 57.454.371 Ft 
 
Felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:  

- ODR működésének támogatása 47071/2018.     150.000 Ft 
Összesen:     150.000 Ft 
 
Központi irányítószervi támogatás előirányzat módosítás  
összesen: 57.604.371 Ft 
 
Előző évi maradványok előirányzatosítása összesen: 4.901.337.391 Ft 
 
Intézményi kezdeményezésre, saját hatáskörben végrehajtott előriányzat módosítások, 
melyek a különböző pályázatokhoz, támogatási szerződések alapján érkezett bevételek 
előirányzatosítását eredményezte. 
 
Működési c. támog. államháztartáson belülről : 936.587.882 Ft 
Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről  353.790.793 Ft 
 
Működési célú átvett pénzeszközök 233.031.523 Ft 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             463.000 Ft 
 

Felhalmozási bevételek előirányzat változásai: 
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Bevételi többlet engedélyezése irányítószervi határkörben: 
Intézményi kezdeményezésre a felhalmozási bevételeknél ingatlanok értékesítése miatt 
327.940.157 Ft bevételi többlet keletkezett, melynek felhasználását az irányítószerv 
439/2019/KTF iktatószámú értesítőjében engedélyezte az alábbiak szerint: 
Bevétel: 
Ingatlanok értékesítése: 327.940.157 Ft 
Kiadás: 
Ingatlanok felújítása:  258.050.518 Ft 
Felújításhoz kapcsolódó előzetes Áfa:  69.889.639 Ft 
 

b) konkrét, meghatározott feladatokra a tálcától, a középirányító szervtől, 
illetve más fejezettől kapott előirányzatok, az esetleges maradványok 
nagysága és okai; 

 
A 2018. évi költségvetési támogatás főbb jogcímeit az alábbi „funkcionális költségvetés” 
tartalmazza: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés Támogatás 
Hallgatók pénzbeli juttatása 175 000 000 

Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi része 11 667 000 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 5 600 000 

Doktorandusz hallgatók ösztöndíja 0 

Kollégiumi támogatás 72 522 000 

Lakhatási támogatás 42 780 000 

Tankönyv, jegyzet, sport és kulturális támogatás 17 480 000 

Miniszteri ösztöndíjasok ösztöndíja, 
Határon túli magyarok 1 071 000 

I. Hallgatói előirányzat összesen: 326 120 000 

Köznevelési feladatok támogatása 443 574 000 

II. Köznevelési támogatás összesen 443 574 000 

Alaptámogatás 896 469 000 

III. Alaptámogatás összesen 896 469 000 

Fogyatékossággal élő hallgatók átlaglétszáma utáni kiegészítő normatív támogatás 7 710 000 

Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása 18 000 000 

Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) intézményi támogatása 11 820 000 

Tűz- és vagyonvédelem 2 000 000 

Kutatóintézet, kísérleti üzem, kutatási infrastruktúra működtetése 150 000 000 

Laboratóriumok, mérőtelepek működési támogatása 8 500 000 

Arborétum, botanikus kert támogatása 8 500 000 

Anyanyelvi lektorok és tanárok 13 000 000 

Pedagógus díszoklevél kiadásával kapcsolatos költségekhez hozzájárulás 600 000 

Pedagógusképzés kiegészítő támogatása 39 468 000 

Művészeti gyakorlóhely támogatása 30 000 000 

Mérnökképzés fejlesztésének támogatása 300 000 000 

Középiskolai tanulmányi versenyekre történő felkészítés támogatása  2 500 000 

Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésének fedezete (2016-2018. év) 166 117 000 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum [430/2016. (XII. 15.) Korm. 
rend.] 88 656 000 
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Megnevezés Támogatás 
Kulturális illetménypótlékok 6 410 000 

IV. Speciális programok összesen 853 281 000 

V. Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás [467/2016. (XII. 23.) Korm. r.] 
-177 300 000 

VI. PPP támogatás 0 

VII. Stipendium Hungaricum ösztöndíj 0 

MINDÖSSZESEN (I.-VII.) 2 342 144 000 
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c) Az előirányzatok évközi változása, tényleges teljesítést befolyásoló főbb 
tényezők: 

Kiadások előirányzatának évközi alakulása főkönyvi bontásban az előirányzat módosítás 
jogcímenként 

 

Rovat 
kód ERA ERA név

 Eredeti 
előirányzat 

 Felügyeleti szerv 
kezde-

ményezésére 

 Intézmény 
kezdemé-
nyezésére 

 Kormány 
hatáskörben 

 Összesen 

K1 K1101
Törvény szerinti illetmények, 
munkabérek    2 133 679 000    1 816 665 539   33 475 891    3 983 820 430      

K1102 Normatív jutalmak                          -      3 714 732          3 714 732             

K1104
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 
túlóra, túlszolgálat            6 920 000    1 001 532 -         5 918 468             

K1105 Végkielégítés                          -      12 177 050        12 177 050           
K1106 Jubileumi jutalom          33 645 000    3 703 000          37 348 000           
K1107 Béren kívüli juttatások                          -      63 613 300        63 613 300           
K1109 Közlekedési költségtérítés          14 215 000    13 441 000        27 656 000           
K1110 Egyéb költségtérítések            1 240 000    1 110 000          2 350 000             
K1112 Szociális támogatások                          -      687 139              687 139                 

K1113
Foglalkoztatottak egyéb személyi 
juttatásai            4 400 000    17 800 017        6 887 600      29 087 617           

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban nem saját 
foglalkoztatottnak fizetett juttatások          23 414 000    93 814 240        117 228 240         

K123 Egyéb külső személyi juttatások          12 650 000    8 776 800          21 426 800           
   2 230 163 000    2 034 501 285   40 363 491    4 305 027 776      

K2 K2
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó        452 518 000    455 746 646      7 870 880      916 135 526         

       452 518 000    455 746 646      7 870 880      916 135 526         
K3 K311 Szakmai anyagok beszerzése          38 000 000    154 010 550      192 010 550         

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése          20 000 000    39 799 057        59 799 057           

K321
Informatikai szolgáltatások 
igénybevétele          58 691 000    40 014 607        98 705 607           

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások          12 000 000    19 053 048        31 053 048           
K331 Közüzemi díjak        178 225 000    91 678 907        269 903 907         
K332 Vásárolt élelmezés          53 715 000    13 395 818        67 110 818           
K333 Bérleti és lízing díjak          20 415 000    8 647 203          29 062 203           

K334
Karbantartási, kisjavítási 
szolgáltatások          23 000 000    11 746 741        34 746 741           

K335 Közvetített szolgáltatások            6 618 000    4 070 319          10 688 319           

K336
Szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatások          65 000 000    616 751 118      681 751 118         

K337 Egyéb szolgáltatások          54 000 000    58 333 650        112 333 650         
K341 Kiküldetések kiadásai            8 296 000    47 052 370        55 348 370           
K342 Reklám- és propagandakiadások            2 633 000    33 598 807        36 231 807           

K351
Működési célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó        129 742 000    251 456 549      381 198 549         

K352 Fizetendő általános forgalmi adó          49 454 000    54 008 000        103 462 000         
K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                          -      61 209                61 209                   
K355 Egyéb dologi kiadások                          -      150 000             157 613 490      157 763 490         

       719 789 000    150 000             1 601 291 443   2 321 230 443      

K4 K47
Intézményi ellátottak pénzbeli 
juttatásai        322 876 000    21 447 989 -       9 220 000      310 648 011         

       322 876 000    21 447 989 -       9 220 000      310 648 011         
K5 K5023 Egyéb elvonások, befizetések                          -      36 182 442        36 182 442           

K50601
Egyéb működési célú támogatások 
központi költségvetési szervek részére                          -      -                       -                          

K50604

Egyéb működési célú támogatások 
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
részére                          -      127 200              429 378          556 578                 

K51203
Egyéb működési célú támogatások 
egyéb civil szervezetek részére            3 500 000    26 324 294        29 824 294           

K51210
Egyéb működési célú támogatások 
egyéb külföldiek részére                          -      567 062              567 062                 

           3 500 000    63 200 998        429 378         67 130 376           

K6 K61
Immateriális javak beszerzése, 
létesítése                          -      30 896 000        30 896 000           

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése          12 046 000    374 467 912      386 513 912         

K63
Informatikai eszközök beszerzése, 
létesítése                          -      170 865 342      170 865 342         

K64
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 
létesítése                          -      1 355 634 596   1 355 634 596      

K67
Beruházási célú előzetesen 
felszámított általános forgalmi adó            3 252 000    234 604 978      237 856 978         

         15 298 000    2 166 468 828   2 181 766 828      
K7 K71 Ingatlanok felújítása          39 370 000    258 050 518      98 441 850        395 862 368         

K74
Felújítási célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó          10 630 000    69 889 639        26 578 150        107 097 789         

         50 000 000    327 940 157      125 020 000      502 960 157         

K8 K8904
Egyéb felhalmozási célú támogatások 
háztartások részére            2 000 000    -                       2 000 000             

           2 000 000    -                       2 000 000             
   3 796 144 000           328 090 157        6 424 781 211         57 883 749         10 606 899 117    Összesen

K1 Összeg

K2 Összeg

K3 Összeg

K4 Összeg

K5 Összeg

K6 Összeg

K7 Összeg

K8 Összeg
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A Neumann János Egyetem infrastruktúrájának folyamatos, növekvő fejlesztése révén alapot 
tudunk teremteni a jövőben a hallgatói elégedettségnek, így vidéki egyetemként csökkenteni 
tudjuk a hátrányunkat a fővárosi és a nagyobb egyetemekkel szemben. 
 
A kiadások megoszlása a szervezeti egységek között az alábbiak szerint alakult: 

Kiadások teljesítése pályázatok nélkül (Ft-ban) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A kiadások egységek közötti megoszlásán tükröződik a karok hallgatói létszáma, 

Kiadások teljesítése pályázatok (Ft)   

Szervezeti egység 
2017. év kiadás 

összesen 
2018. év kiadás 

összesen 
Megoszlás  
2018. év 

GAMF 143 018 157 567 785 894 36,92% 
GK 2 739 000   0,00% 
Kari közös pályázatok 305 765 558 586 438 294 38,13% 
KVK 23 297 762 182 109 458 11,84% 
PK 8 964 107 144 247 0,01% 
PSGY   201 368 948 13,09% 
Összesen 483 784 584 1 537 846 841   

 
Az intézmény pályázati tevékenysége az előző évhez képest jelentős növekedést mutat, az 
előző évhez viszonyítva kiadásai 318 %-kal növekedtek. 
A pályázati tevékenység a GAMF szervezeti egységénél volt a legnagyobb arányú 2018. 
évben. 
  

Szervezeti 
egység

2017. év kiadás 
összesen

2018. év kiadás 
összesen

Megoszlás   
2018. év

2018/2017
Hallgatói 

létszám(fő)

GAMF 867 147 171 717 060 650 20,48% 82,69% 2164
KVK 443 516 685 273 479 602 7,81% 61,66% 471
PK 450 321 334 385 333 448 11,01% 85,57% 734
GK 281 217 672 301 749 122 8,62% 107,30% 655
GTK 256 651 345 406 018 126 11,60% 158,20%
PSGY 438 746 525 501 721 461 14,33% 114,35% 665
Könyvtár 96 488 949 83 535 725 2,39% 86,58%
Központ 807 530 176 565 320 962 16,15% 70,01%
Kollégium 192 683 832 231 006 102 6,60% 119,89% 739
Tudósház 38 149 693 35 308 744 1,01% 92,55%
Összesen 3 872 453 382 3 500 533 942 5428
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 személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó, valamint létszám alakulása; 

 
 
Munkaerőmozgás 2018. évben  
 

Bér és létszámgazdálkodás 
Elsődleges szempont, hogy a felsőoktatás színvonalának emelése mellett – a személyi 
állomány megfelelő képzettséggel való rendelkezésre állásával – hatékony és takarékos 
működést biztosítson. Az intézmény engedélyezett létszáma 2018. évben 710 fő volt, a 
szervezet tevékenységében ténylegesen foglalkoztatottak létszáma ennél kis mértékben 
alacsonyabb volt. 
 

 
 
Teljes,- és nem teljes munkaidős foglalkoztatottak munkajogi létszám alakulása  

adatok fő-ben 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nem oktatói-kutatói munkakörben alkalmazottak számának 9 fő növekedését az oktatói 
munkát segítő tanszéki mérnökök és a pályázatokban szakmai megvalósítók felvétele 
eredményezte.  

 
  

Kiadások
2018. eredeti 
előirányzat

2018. 
módosított 
előirányzat

2018. év  tény Változás (eFt) Változás (%) Maradvány

Személyi juttatások 2 230 163 000 4 305 027 776 2 700 818 737 2 074 864 776 193% 1 604 209 039
Munkaadókat terhelő
járulékok 452 518 000 916 135 526 564 971 445 463 617 526 202% 351 164 081

Nyitó létszám fő
Záró létszám 

fő
2018.01.01 2018.12.31

Oktató-kutatói munkakör 246 223
PSGY 89 96
Egyéb munkakör 329 344
Közfoglalkoztatottak 5 1
Összesen: 669 664

Munkajogi létszám alakulása  2018.évben

Megnevezés

2018.01.01 Belépők Kilépők 2018.12.31

Oktatók, kutatók, tanárok 246 6 29 223
Nem oktatók 329 105 90 344
Közoktatás 89 21 14 96
Közfoglalkoztatottak 5 4 8 1
Összesen 669 136 141 664
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Az oktatói munkakörben dolgozók körében csökkent év közben a létszám. 
Közoktatásban az új osztályok indítása 10 fő bővülést okozott, az év közbeni nyugdíjazás 
felmentés miatt nehezen lehet pótolni a pedagógusokat. 
A jelenleg Kecskeméten tapasztalható munkaerőhiány, illetve a magas munkabérek nehezítik 
a helyzetet. 
 
Az intézményben dolgozó oktató, kutató és tanári státuszt betöltő, 45 év alatti munkatársak 
aránya az egy évvel ezelőtti 44,6%-ról 48,1%-ra növekedett, míg a 45 év felettiek aránya 
55,4%-ról 51,9%-ra csökkent. Az oktatói-kutatói állomány korösszetételének ezen kedvező 
változása egy tudatos, szándékolt folyamat eredménye. A megfelelő oktatói-kutatói utánpótlás 
érdekében a perspektivikus és vonzó munkahelyi környezet megteremtése mellett a szakmai 
előmenetelt, a kutatói életpálya elindítását változatos módon törekszik támogatni az 
intézmény, s ebben jelentős szerepet játszik a fiatal munkatársak fokozatszerzésének 
támogatása (tanulmányi szerződés alapján pénzbeli juttatás, órakedvezmény, konzultációk, 
vizsgák idejére tanulmányi szabadság stb.), előrehaladásuk figyelemmel kísérése és segítése. 
Ugyanakkor fontos, hogy az oktatói-kutatói utánpótlás, illetve az oktatók megtartása területén 
egyre hangsúlyosabb problémaként jelentkezik. Különösen kihívást jelent ez a műszaki-
informatikai és a gazdaságtudományi területeken, ahol a fiatalok, az alap-, majd mesterszakot 
végzettek, PhD hallgatók lényegében válogathatnak a felkínált munkahelyek között a régión, 
városon belül. 
 
Másik jelentős nehézség, hogy az intézményben végzett alapszakos hallgatók – bár már egyre 
több képzési területen rendelkezünk mesterszakokkal – csak más felsőoktatási intézményben 
tudják tanulmányaikat folytatni akár mesterszakon, de doktori iskolában mindenképpen.  

 
  

Megnevezés Teljes munkaidős Részmunkaidős
Teljes 
munkaidő
s

Részmunkaid
ős

Oktató-kutatói munkakör 239 213
PSGY 84 90
Egyéb munkakör 314 316

Összesen: 637 45 619 56

Statisztikai létszám  alakulása 2018. évben
Nyitó létszám fő Záró létszám fő

2018.01.01 2018.12.31
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Az alábbi táblázat mutatja be az Egyetem szervezeti egységeinek a statisztikai állományi 

létszámát 2018. évre vonatkozóan.  

 

SZERVEZETI EGYSÉG 

MEGNEVEZÉSE 

NJE 2018. ÉV 

STATISZTIKAI 

LÉTSZÁM (FŐ) 

KANCELLÁRI HIVATAL 172 

REKTORI HIVATAL 3 

GAMF KAR 128 

GAZDÁLKODÁSI KAR 33 

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 50 

HALLGATÓI SZOLGÁLTATÓ 

KÖZPONT 

6 

KERTÉSZETI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 

KAR 

42 

KOLLÉGIUM ÉS TUDÓSHÁZ 3 

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS 

KÖZPONT 

14 

KÖZFOGLAKOZTATOTT 1 

OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI 

IGAZGATÓSÁG 

21 

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR 56 

PSGY ISKOLA 50 

PSGY ÓVODA 40 

ÖSSZESEN: 619 

 
A szervezeti egységenkénti munkaerőmozgást az alábbi táblázat mutatja. 

 adatok fő-ben 

Munkaerőmozgás szervezeti egységenként 2018 

OKTATÓK , kutatók,  belépők  kilépők  
GAMF Kar 4 7 
Gazdálkodási Kar 0 3 
Gazdaságtudományi Kar 0 2 
Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar 0 4 
      
Pedagógusképző Kar 2 13 
Összesen: 6 29 
      
NEM OKTATÓK     
Kancellári hivatal  2 2 
Rektori Hivatal 0 1 
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Munkaerőmozgás szervezeti egységenként 2018 

Alapismereti Szakmódszertani Tanszék 1 1 
Anyagtechnológiai Tanszék 1 1 
GAMF Dákáni Hivatal  4 7 
GAMF kiemelt pályázatok 12 2 
Gazdaságtudományi Kar 0 2 
GTK Dékáni Hivatal 2 0 
HSZK 6 7 
Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék 0 1 
Informatika Tanszék 1 1 
Informatikai Iroda 4 1 
Járműtechnológiai Tanszék 0 2 
Jogi és Igazgatási Iroda 6 6 
Kecskeméti Üzemeltetési Iroda 1 5 
Kertészeti Tanszék 1 0 
Kollégium 0 1 
Könyvtár 3 4 
Közös kiemelt pályázatok 4 0 
KVK Dékáni Hivatal 1 1 
KVK kiemelt pályázatok 4 0 
Munka-, és Bérügyi Iroda 12 7 
Oktatási Igazgatóság 2 1 
Pályázati Iroda 4 1 
Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság 6 4 
Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék 1 0 
Szolnoki Üzemeltetési Iroda 2 9 
Tangazdaság 0 1 
Üzemeltetés GAMF 3 9 
Üzemeltetés GK 4 3 
Üzemeltetés Kollégium 2 3 
Üzemeltetés Központ 6 0 
Üzemeltetés KVK 0 1 
Üzemeltetés PK 5 4 
Üzemeltetés PSGY 3 1 
Üzemeltetés Tudósház 2 1 
Nem oktatók összesen: 105 90 
KÖZOKTATÁS     
PSGY Iskola 15 7 
PSGY kiemelt pályázatok 2 0 
PSGY Óvoda 4 7 
Közoktatás összesen: 21 14 
Közfoglalkoztatás  4 8 
      
Egyetem Összesen  136 141 
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 dologi kiadások alakulása 

adatok Ft-ban 

 
 
A dologi kiadások előirányzata év közben jelentősen, 1.601.441.443 Ft-tal emelkedett, főként 
az uniós projektekhez kapcsolódóan.  
 
A dologi kiadások teljesítése 1.024.005.780 Ft, melynek 42,5 %-a, 436.099.425 Ft a szakmai 
tevékenység ellátásához szükséges kiadások fedezetéül szolgált. 
 
Az üzemeltetési kiadások a dologi kiadások 37,1 %-át jelentik. 
 Az üzemeltetési kiadások 45,8 %-át a közüzemi díjak teszik ki, a szakmai tevékenységet 
segítő és az egyéb szolgáltatások (őrzés-védelem, hulladékszállítás, fénymásolók üzemeltetési 
kiadásai, postaköltség stb.) együttesen 16,7 % arányt képviselnek.  
A pályázatok megvalósításához kapcsolódó dologi kiadások aránya 20,3 % az összes dologi 
kiadásokon belül. 
 

adatok Ft-ban 

 
 
  

Kiadások
2018. eredeti 
előirányzat

2018. 
módosított 
előirányzat

2018. év  tény Változás (eFt) Változás (%) Maradvány

Dologi kiadások 719 789 000 2 321 230 443 1 024 005 780 1 601 441 443 322% 1 297 224 663

Megnevezés Szakmai kiadások Üzemeltetés kiadásai Könyvtár kiadásai Pályázatok kiadásai Összesen
Bérleti és lízing díjak 4 224 453                8 075 612                 134 511               3 410 000              15 844 576            
Egyéb dologi kiadások 27 277 099              6 697 667                 444 026               24 441 436            58 860 228            
Egyéb kommunikációs szolgáltatások 11 789 120              1 275 761                 6 014                    13 070 895            
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 8 764                       51 827                 60 591                    
Egyéb szolgáltatások 29 166 167              55 433 939               118 724               1 538 481              86 257 311            
Fizetendő általános forgalmi adó 66 263 000              66 263 000            
Informatikai szolgáltatások igénybevétele 51 195 268              2 101 079                 18 248 296          71 544 643            
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 6 581 023                15 050 443               21 631 466            
Kiküldetések kiadásai 2 386 014                11 275                       72 670                 6 690 920              9 160 879              
Közüzemi díjak 1 237 343                173 915 373             25 582 176            200 734 892          
Közvetített szolgáltatások 1 073 090                9 340 530                 2 965                    10 416 585            
Működési célú előzetesen ÁFA 59 819 491              80 549 624               3 430 405            31 049 037            174 848 557          
Reklám- és propagandakiadások 14 210 284              5 975 358              20 185 642            
Szakmai anyagok beszerzése 25 716 002              216 797                    3 588 196            36 261 471            65 782 466            
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 39 259 718              8 177 900                 53 200                 71 245 407            118 736 225          
Üzemeltetési anyagok beszerzése 13 270 074              19 130 814               186 318               1 736 255              34 323 461            
Vásárolt élelmezés 56 284 363              56 284 363            
Összesen: 409 761 273           379 976 814             26 337 152          207 930 541          1 024 005 780      
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 ellátottak pénzbeli juttatásai 

A Neumann János Egyetem hallgatói 2018. évben összesen 280.522.200 Ft pénzbeli 
juttatásban részesültek az alábbiak szerint:  
 
                 adatok Ft-ban 

 
 
Az eredeti előirányzathoz képest alacsonyabb összegben teljesült az ellátottak pénzbeli 
juttatása. A képződött maradvány az önkormányzati támogatások áthúzódó kifizetésére, 
valamint a hallgatói létszám csökkenéshez kapcsolódó normatív elszámolás alapján képződő 
befizetési kötelezettségre nyújt fedezetet. 

 egyéb működési/felhalmozási célú kiadások; 
 
Működési célú támogatások kiadásainak teljesítése 64.593.706 Ft volt. 
 
Az alábbi táblázat mutatja az egyes pályázatokhoz, támogatásokhoz kapcsolódó visszafizetési 
kötelezettség összegeit. 

Megnevezés Teljesítés 
Nemzeti Kiválóság Program 3 750 000
 Bursa Hungarica intézményi rész 9 892 800
 Bursa Hungarica önk-i rész 12 221 300
 HÖK keret 1 831 000
 Intézményi szakmai, közéleti, tudományos 
ösztöndíj 

3 751 000

 Kecskemét Város ösztöndíja 37 905 000
 Köztársasági ösztöndíj 3 840 000
 Miniszteri ösztöndíj 1 142 400
 MNB kiválósági ösztöndíj 600 000
 Rendkívüli szociális ösztöndíj 35 354 689
 Rendszeres szociális ösztöndíj 51 674 145
 Sport és kult. ösztöndíj 7 240 000
 Szakmai gyakorlati ösztöndíj 1 644 300
 Tanulmányi ösztöndíj 88 629 566
EFOP 3.6.2-16-2017-00012 pályázati forrásból 
ösztöndíj

3 800 000

PADMA 2018 ösztöndíja 8 700 000
Pénzügy és számvitel ösztöndíjak 146 000
Szolnok Város Önkormányzat ösztöndíja 7 775 000
Ceepus 2017/2018 625 000

 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli 
juttatásainak teljesítése 

280 522 200
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A fenti részletezésű átvett működési célú pénzeszközök az Egyetem szakmai feladataihoz 
elszámolási kötöttséggel korábbi években kapott támogatásokhoz kapcsolódó visszafizetési 
kötelezettségeket tartalmazza. 
 

 beruházási és felújítási kiadások; 
 
Az eredeti előirányzathoz képest a tényleges beruházási, felújítási kiadások teljesítése 
403.468.915 Ft volt, a beruházások jelentős része az EU-s források terhére valósult meg 
390.391.084 Ft összegben, mely az összes beruházok, felújítások 96,7 %-a. 
 
A megvalósult beruházások, felújítások tételeit az alábbi táblázat mutatja: 
 
 
 
  

Megnevezés Teljesített kiadás Ft-ban
2017. évi maradvány normatíva elszámolás miatti befizetési 
kötelezettség teljesítése 36 182 442
SMS 16/1/KA103/022667 2 759 890
Strukturaátalakítás 16940-10/2015/INFO 429 378
PADMA_Summer School 2017 4 154 305
PADMA_2017 18 071 583
PADMA_erdélyi tanulmányút_2017 567 404
PADMA_Orientációs tábor_2017 999 330
PADMA_blog és folyóirat létrehozása 662 045
EP-14/2017/MEFS 73 067
NTP-FTH-15-0009. Fiatal teh. támogat. 127 200
ELINET (EAC 2014 0003) 567 062
Összesen: 64 593 706                      
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Beruházás adatok 2018. év 
 

         adatok Ft-ban 
 

 
 

Témaszám név Beruházás megnevezése Beruházás összege Ft-ban

Európai uniós forrásból megvalósuló beruházások
EFOP-3.6.1-16-2016-00006 1db szerver poweredge, 32gb rdimm, 960gb solid state drive,1Yr Basic beszerzés 4 022 085

5 db laptop beszerzése 1 515 313
5 db lenovo thinkpad és táska beszerzés 1 492 988
7 db aplle Iphone telefon beszerzése 2 856 547
Lenovo thinkpad 6 db EFOP361 0P100 1 033 234
Lenovo Thinkpad 8 db 0P100 EFOP 361 1 653 174
Optikai alakváltozásmérő rendszer beszerzése 16 560 413
pasztőröző kád 3 632 200
Samsung LED monitor beszerzés 5db,EFOP-3.6.1-16-2016 420 440

Összesen: 33 186 394
EFOP-3.5.1-16-2017-00008 18 db asztali számítógép beszerzés 6 929 919

4 db Samsung Galaxy S7 telefon beszerzése 587 045
7 db Lenovo Thinkvision E24 laptop beszerzés 500 774
APPLE ipad beszerzése 1 386 566
Laptop+billentyűzet+egér+külső winchester+windows 10 beszerzés 5 499 373
Samsung LED Monitor 27 " 18 db EFOP-3.5.1-16-2017-00008 1 513 583

Összesen: 16 417 260
GINOP-2.3.3-15-2016-00041 Dióda lézerközpont kivitelezési munkái. 49 869 031
EFOP 3.6.2-16-2017-00016 1P009 pályázat, alapjármű, alapanyagok és kötőelemek beszerzése 66 040 000

1p009 PÁLYÁZAT, Járműszimulációs szoftverlicensz bővítése 8 331 200
Összesen: 74 371 200
EFOP 3.4.4-16-2017-00018 EFOP_344 Varászszoba kialakítása 983 997

Játékon már túlmutató taneszköz. 5 429 250
Összesen: 6 413 247
EFOP 3.6.2-16-2017-00012 ICP lapbor eszközbeszerzés 32 981 900

öntozőgép, öntöző konzol 14 300 001
Összesen: 47 281 901
EFOP-3.4.3-16-2016-00002 sporteszközök beszerzése 9 254 472
HUSRB/1602/12/0132 pollenmérő 959 104
EFOP-3.3.7-17-2017-00010 6db lenovo laptop  beszerzése 1 188 796

EFOP 337 eszközbeszerzés 2 391 968
MINI LÜk fejlesztő eszköz + fejl.füzet + szállítás 369 310
Ökokert mezőgazdasági eszköz beszerzés 1 075 201
Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE tablet beszerzés 2 282 444
szakmai anyagok 66 872

Összesen: 7 374 591
EFOP-3.2.3-17-2017-00018 30 db Samsung Galaxy Tab A 10.1 beszerzés a PSGY részére 3 423 666

lenovo thinkpad 3 db 1 015 445
NJE-PI/142/30/2018/EFOP323, oktatási csomagok és fejlesztési eszközök 1 987 400

Összesen: 6 426 511
EFOP 4.1.3-17-2017-00044 bútorok és oktatásfejlesztési eszközök beszerzése az EFOP-4.1.3-17-2017-00044 sz. pályázat keretében14 243 427
Összesen: 14 243 427
EFOP-3.2.5-17-2017-00045 12 db tablet beszerzés az EFOP-3.2.5-17-2017-00045 496 230

társasjátékok 149 720
Összesen: 645 950
Egyéb pályázatok
Nemzeti Kiválóság Program tablet alcor 10'" 12 db 488 914
Erasmus OM 2018 Mobilitás szervezési költségei Erasmus hallgatóknak vásárolt konyhai eszközök (kollégiumba) 19 990
Erasmus + 16/1/KA219024079 Játszóvár felülvizsgálata 1 440 688
Erasmus KA2 nimes megyével laptop beszerzése 343 051
DTP1-1-115-4.1 EDU-LAB EDU-LAB pályázat 1 db Lenovo Thinkpad 252 287
PADMA_2017 5db monitor beszerzés, Lenovi thinkpad, dock.táska 1 535 198
ADULET 2016-1-DEO1-KA203-002915 irodaszer beszerzés 20 066
HungaroControl_2017 szakmai anyag beszerzése 1 219 200
6303-7/2017. önk. Támogatás 1 db lenovo laptop beszerzése 200 000
EP-14/2017/MEFS Gurulós táska royal kék MEFS 71 180
Költségvetési keretből
Könyvári téma külföldi, belföldi kiadású könyvek beszerzése könyvtárak részére 1 746 416
Kollégium Homokbánya és Lővei kombinált hűtő és konyhai gépek beszerzése 1 041 959
Központi keret 5 db reduktor beszerzése (GAMF)., kisértékű irodaszer, enciklopédia 334 234
Oktatási iroda bankjegyvizsgáló, hordozható telefonok, kisértékű eszközök 113 304
Fentartási  téma szolnok takarítási eszközök, mosógép 195 751
Fentartási téma kp., iskola takarítási eszközök, 721 987
Ipari bérmunkák Körny.tud.In Nagynyomású szelep és tartozékai beépítése Tsz: 2Í873 209 677
Központi keret Szarvasi kávéfőző PK Kar, kapumozgató kar és motor 815 681
Gyakorló Iskola ált.téma Könyvbeszerzés PSGY 1 196 777

Táblák beszerzése PSGY részére 136 867
karbantartáshoz szükséges eszközök 493 329

1 826 973
GTK keret 25 db korlátlan iderjű S-CPI szoftverlicensz, könyvek beszerzése 481 275

Beruházások mindösszesen: 279 520 919                  
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Felújítások: 
 
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolában az EFOP 4.1.3-17-2017-00044 számú pályázati 
forrásból 123.947.996 Ft értékben történt felújítás, mely keretében az oktatáshoz használt 
tantermek, folyosók, közlekedők korszerűsítése, épületenergetikai felújítása valósult meg. 
 

3.) Az intézményi bevételek alakulása: 

a) intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, 
túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására 
gyakorolt hatásuk elemzése; a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, 
illetve tartós jellege, mely kiadásokra fordították; 

adatok  Ft-ban 

 
 

összeg %
Finanszírozási 
bevételek (B8)

2 342 144 000 7 301 085 762 7 301 085 762 0 100,0%

ebből: Központi 
irányítószervi  
támogatás 
(B816)

2 342 144 000 2 399 748 371 2 399 748 371 0 100,0%

ebből: Előző év 
költségvetési 
maradványának 
igénybe vétele 
(B8131)

0 4 901 337 391 4 901 337 391 0 100,0%

Támogatás 
állaháztartáson 
belülről

40 000 000 1 330 378 675 1 329 088 162 -1 290 513 99,9%

ebből: Működési 
célú  (B1)

40 000 000 976 587 882 976 598 374 10 492 100,0%

ebből:  
Felhalmozási célú  
(B2)

0 353 790 793 352 489 788 -1 301 005 99,6%

Működési 
bevételek (B4)

1 250 000 000 1 250 000 000 1 089 017 973 -160 982 027 87,1%

Felhalmozási 
bevételek (B5)

2 000 000 329 940 157 329 940 157 0 100,0%

Átvett 
pénzeszközök

162 000 000 395 494 523 403 677 410 8 182 887 102,1%

ebből: Műk célú 
átvett p.e. (B6)

160 000 000 393 031 523 401 816 033 8 784 510 102,2%

ebből:  Felh. célú 
átvett p.e. (B7)

2 000 000 2 463 000 1 861 377 -601 623 75,6%

Összesen 3 796 144 000 10 606 899 117 10 452 809 464 -154 089 653 98,5%

Teljesítés eltérése a 
módosított 

előirányzattól
Bevételi jogcím

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Teljesítés
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Az összes bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz képest 98,5 %-ra teljesült. 
 
A működési bevételek 2018. évben 1.089.017.973 Ft összegben teljesültek. 
 
A módosított költségvetési előirányzathoz képest a teljesítés 87,1 %-os. A működési bevételek 
alulteljesítése abból adódik, hogy a 2018. évi kincstári költségvetésben az előző évi bevételek 
bázis jelleggel kerültek betervezésre, melyhez kapcsolódóan az adott évi bevételi csökkenések 
(KVK) mezőgazdasági bevételei csökkentek, mely év közben a szervezeti egység 
költségvetésében is csökkentésre került, azonban az Egyetemi szintű működési bevételi 
előirányzat csökkentését csak a fenntartó módosíthatja, így összességében bevételi 
lemaradásunk keletkezett. 
 
Az intézményi működési bevételek jogcímeit az alábbi táblázat mutatja: 

 
 

A beszámoló időszakában a működési bevételek megoszlását mutatja az alábbi ábra:

 

ERA ERA név Bevétel teljesítés

B401
Készletértékesítés 
ellenértéke 17 464 896                 

B402 Szolgáltatások ellenértéke 323 081 953              

B403
Közvetített szolgáltatások 
ellenértéke 10 416 585                 

B405 Ellátási díjak 641 308 356              

B406
Kiszámlázott általános 
forgalmi adó 88 144 921                 

B408202

Egyéb kapott (járó) kamatok 
és kamatjellegű bevételek 
államháztartáson kivülről 5                                   

B4092
Más egyéb pénzügyi 
műveletek bevételei 711 991                      

B410
Biztosító által fizetett 
kártérítés 2 998 489                   

B411 Egyéb működési bevételek 4 890 777                   
             1 089 017 973    Összesen



84 

 

Az ellátási díjak a működési bevételek 58,9 %-át adják, 641.308.356 Ft értékben teljesültek.  

A szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek az összes működési bevétel 29,7%-a, 
mely a bérleti és lízing díjak, valamint az egyéb szolgáltatások nyújtásának bevételéből áll, a 
beszámoló időszakában ezen a jogcímen 323.081.953 Ft teljesült. 

A harmadik része a működési bevételeknek a készletértékesítés bevétele, mely összesen 
17.464.896 Ft értékben teljesült, ez a bevételek 1,6 %-át jelenti, ennek jelentős része a 
Tangazdasághoz kapcsolódó termék-értékesítési bevételek (13.230.302 Ft). 

 
Felhalmozási bevételek 
Felhalmozási bevételek teljesítési adata összesen: 329.940.157 Ft 
Az intézmény 2018. évben az alábbi ingatlanokat értékesítette: 
 

Ingatlan megnevezése Vételár Ft-ban 
Balatonfenyves, Kaposvári u. 30-32. Hrsz: 167, 
NFM  engedély száma: ÁVF/20246-2/2018 NFM 

12.834.646 

Kecskemét,  Homokbánya belterület 21917 hrsz.  
ingatlan, NFM engedély száma: ÁVF/1673-
3/2018-NFM 

207.007.874 

Berekfürdő, Camping u. 3 sz. belterület 1097 hrsz.-
ú ingatlan, NFM engedély száma: ÁVF/74223-
3/2017-NFM  

14.173.228 

Kecskemét, Homokszem 21936/3 hrsz. ingatlan, 
NFM engedély száma: ÁVF/20246-2/2018-NFM 

94.724.409 

Mindösszesen: 328.740.157 
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 90. § (1) bekezdése szerint: 
„Az állami felsőoktatási intézmények vagyonkezelésében lévő állami vagyonba tartozó 
ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését 
követően fennmaradó részét a 89. § (3) bekezdése szerinti jóváhagyással a felsőoktatási 
intézmény az intézményfejlesztési tervében meghatározott célra használhatja fel” 
A Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar használatában lévő mezőgazdasági tárgyi eszköz 
értékesítése valósult meg 1.200.000 Ft értékben. 
 

b)  bevétel beszedésével összefüggő beszedési problémák, a behajtás érdekében tett 
intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya 

 
Az Egyetem vevőkkel kapcsolatos kintlévősége 2018 év végén a mérlegben 15.073.092 Ft. 
Az integráció során a jogelőd intézmények állományait felül kellett vizsgálni, főként a 
hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó követelés állományokat. Ehhez szükség volt a hallgatói 
jogviszonyokkal kapcsolatos dokumentumainak áttekintésére is. 
Ennek következményeként a nem jogos, vagy elévült követelések a felülvizsgálat 
eredményeként összesen 18.331 E Ft értékben „behajthatatlan” jogcímen kivezetésre kerültek. 
A hátralékosok részére rendszeresen felszólító levelek kerültek kiküldésre. A követelés 
behajtásánál tipikus probléma a vevő ismeretlen helyen való tartózkodása, vagy a jogi személy 
esetén annak fizetésképtelensége és felszámolás utáni megszűnése. Az 500 E Ft feletti 
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követelések behajtását ügyvédi úton érvényesítettük. A követelés állományunk teljes 
felülvizsgálatának elvégzését követően 2018. évben megkezdtük a 20 E Ft feletti követelések 
fizetési meghagyásos eljárással történő behajtását. A behajtás eredménye már 2018. évben 
kismértékben érzékelhető volt.  
 

c) Egyéb működési, felhalmozási célú bevételek 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 976.598.374 Ft volt, 
melynek 88,2 %-át EU-s programok bevételei teszik ki, a fennmaradó források egyéb 
elszámolási kötöttséggel terhelt pályázatokhoz, önkormányzati támogatásokhoz 
kapcsolódnak, valamint itt szerepel a Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati része is. 
 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről a beszámoló időszakában az 
alábbiak szerint teljesültek: 
 

Témaszám név Bevétel teljesítés Ft-ban 

ODR pályázat                                                  124 312     
2018-1.3.1-VKE-2018-00044 pályázat 
támog.előlege                                            37 387 251     

Közfoglalkoztatottak támogatása                                              1 914 734     
DTP1-1-115-4.1 EDU-LAB                                            16 837 921     

EFOP 3.4.4-16-2017-00018                                          114 823 612     

EFOP 3.6.2-16-2017-00012                                            81 930 000     

EFOP 3.6.2-16-2017-00016                                            27 521 551     

EFOP 4.1.3-17-2017-00044                                            13 377 699     

EFOP-3.2.3-17-2017-00018                                            14 141 753     

EFOP-3.2.5-17-2017-00045                                            16 369 644     

EFOP-3.3.7-17-2017-00010                                            36 688 656     

EFOP-3.4.3-16-2016-00002                                          318 087 290     

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00001                                            11 070 392     

EFOP-3.5.1-16-2017-00008                                          116 934 871     

GINOP-2.2.1-15-2017-00077                                            93 648 118     

Tangazdaság téma                                            11 861 070     

EDUKATIO Nemz. Okt. Expo önk tám.                                              3 000 000     

Hírös Szabadegyetem Önk. tám                                              1 000 000     

Kecskemét Város ösztöndíja                                            38 000 000     

Szolnok Város ösztöndíja                                            10 000 000     

Bursa Hungarica önk-i rész                                            11 879 500     

 Összesen:                                          976 598 374     

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 352.489.788 Ft összegben 
teljesültek, az eredeti előirányzat ezen a jogcímen nem volt, a teljes összeg évközi 
előirányzatként került előirányzatosításra, melyek az alábbi Európai uniós pályázatokhoz, és 
elkülönített állami pénzalaphoz kapcsolódó bevételek miatt keletkeztek. 

Államháztartáson belülről érkezett Felhalmozási célú támogatásokat az alábbi táblázat 
mutatja be: 
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Működési célú átvett pénzeszközök teljesítése összesen 401.816.033 Ft volt. 
 
Államháztartáson kívülről szakmai feladatok támogatásához kapcsolódóan érkeztek források. 
Legnagyobb arányú támogatást a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítványtól érkezett 
különböző szakmai feladatok megvalósítására összesen 334.447.450 Ft összegben. 
 
A teljesítési adatok tételes felsorolását az alábbi táblázat mutatja: 

 
 
A felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.861.377 Ft érkezett 2018. évben, mely tartalmazza 
egyrészt a lakásalapból előző években nyújtott kölcsönök 2018 évi törlesztő részletét 862.275 
Ft értékben, valamint EDU-LAB pályázat 2. sz. elszámolásában jóváhagyott 999.102 Ft 
támogatást.  Új lakáskölcsön nyújtása 2018. évben nem történt. 

Bevételi forrás megnevezése Bevétel teljesítés Ft-ban
2018-1.3.1-VKE-2018-00044 sz. pályázat 
"Stressztoleráns zöldségfajok nemesítése 
növéyfiziológiai mérések segítségével" KVK 92 998 749                                 
6303-7/2017. Kecskemét Város Önkormányzati 
támogatás- Számítástechn eszköz beszerz. KVK 200 000                                       
EFOP 3.6.2-16-2017-00012 20 000 000                                 
EFOP 3.6.2-16-2017-00016 38 824 000                                 
EFOP 4.1.3-17-2017-00044 108 994 000                               
EFOP-3.2.3-17-2017-00018 9 398 405                                   
EFOP-3.2.5-17-2017-00045 490 634                                       
EFOP-3.3.7-17-2017-00010 4 452 000                                   
EFOP-3.4.3-16-2016-00002 12 700 000                                 
EFOP-3.5.1-16-2017-00008 19 432 000                                 
GINOP-2.2.1-15-2017-00077 45 000 000                                 
Összesen 352 489 788                               

Témaszám név Bevétel teljesítés Ft-ban
Ceepus 2017/2018 35 000                                                                      
Ceepus pr 30529/2018/EUNEF/CE-014 525 000                                                                   
DTP1-1-115-4.1 EDU-LAB 11 772 705                                                              
ELICIT (ERASMUS+ KA2) 813 654                                                                   
EP-14/2017/MEFS 171 227                                                                   
Erasmus + 16/1/KA219024079 1 082 107                                                                
Erasmus OM 2018 Mobilitás szervezési költségei 6 959 237                                                                
Erasmus SMP 2018 Hallgatói mob. szakmai gyakorlat 6 691 875                                                                
Erasmus SMS 2018 Hallgatói mob.tanulmányok 14 241 256                                                              
Erasmus STA 2018 Oktatói tanulmányutak 4 175 415                                                                
Erasmus STT 2018 Személyzet képzése 3 131 402                                                                
Erasmus+ 2018-1-IT02-KA229-048194 4 938 950                                                                
Erasmus+ KA107 7 765 817                                                                
HungaroControl_2018 1 000 000                                                                
MNB Ötletpályázat 2018 1 530 203                                                                
PADMA_2018 315 600 810                                                            
PADMA_blog és folyóirat létrehozása 2018 18 846 640                                                              
SMP 2017-1-HU01-KA103-035447 186 804                                                                   
SMS 2017-1-HU01-KA103-035447 373 608                                                                   
STA 2017-1-HU01-KA103-035447 925 260                                                                   
STT 2017-1-HU01-KA103-035447 1 049 063                                                                
Összesen 401 816 033                                                            
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4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 

a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi 
költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és feladatok bemutatása 

 
A 2017. évi maradvány összege 4.901.337.391 Ft volt, melyből az EU-s egyéb elszámolási 
kötelezettséghez kötött támogatásokhoz kapcsolódó maradvány összege 4.152.995.557 Ft, 
mely az összes maradvány 84,7%-a. 
Egyéb meghatározott célra kapott támogatások, pályázatok 2018. évre áthúzódó kifizetések 
miatti maradványa: 149.145 E Ft.  
Az intézményi 661.407.538 Ft maradványból 36.166.998 Ft normatíva elszámolás miatti 
befizetési kötelezettségként került 2018. évben befizetésre, továbbá tartalmazza a 2017. évben 
befolyt ingatlanértékesítésből származó 219.114.174 Ft-ot mely felhasználására két év áll 
rendelkezésre. 
 
A 2017. évi maradvány felhasználásának jogcímeit az alábbi táblázat mutatja: 

adatok Ft-ban 

 
 

b.)  a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai 

 
A Neumann János Egyetem 2018. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. Nem 

releváns (NÉ). 

  

Pénzmaradvány 
felhasználása

2017. évi. 
Kötelezettségvállallások

Pályázatok, támogatások Összesen

GAMF 23 588 985                     2 957 876 343                                    2 981 465 328         
KVK 8 597 678                       270 664 000                                       279 261 678            
PK 19 748 849                     145 067                                               19 893 916               
GK 14 144 095                     -                                                        14 144 095               
GTK 54 516 253                     54 516 253               
PSGY 23 486 424                     26 460 656                                         49 947 080               
Központ 110 486 861                  -                                                        110 486 861            
HÖK 707 000                          707 000                    
Kollégium 7 127 702                       7 127 702                 
Tudósház 470 137                          -                                                        470 137                    
Ellátottak 31 676 000                     31 676 000               
Tartalék 375 070 554                  -                                                        375 070 554            
Pályázatok 976 570 787                                       976 570 787            

Összesen: 669 620 538                  4 231 716 853                                    4 901 337 391         
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c.) a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele 
 
A Neumann János Egyetem beszámolójában 2018. 12. 31.-én az alaptevékenység maradványa 
5.414.428.681 Ft. A maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt maradvány 5.404.288.667 
Ft, melyből 703.993.877 Ft összegű maradványt az Nftv. 88 § (1) bekezdés b) pontja alapján  
a tárgyévet követő években az intézményi feladok ellátására használható fel. 
 
A 2018. évi maradványból a 07. Maradványkimutatás űrlapon szabad maradványként kell 
kimutatni a 2018. évi szociális hozzájárulási adó 0,5 %-os csökkentéséből eredő tényleges 
megtakarítás összegét, mely 10.140.014 Ft. Ezt az összeget a beszámoló jóváhagyását 
követően a fenntartó részére vissza kell fizetni. 
A 2018. évi normatíva elszámolása alapján összességében többlettámogatási igényünk 
keletkezett a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó tényleges kiadások miatt, mely összege 
81.586.409 Ft. 
A felsőfokú oktatási normatívák elszámolása alapján 22.528.275 Ft-al kisebb összegű 
támogatásra vagyunk jogosultak, mint a 2018. évi költségvetésben biztosított összeg. 
A normatíva elszámolásából adódó alacsonyabb összegű jogosultságot a hallgatói statisztikai 
létszám csökkenése okozta. 
A 2018. évi elszámolás során összességében 59.058.134 Ft többlettámogatási igényt tudunk 
realizálni, mely többlettámogatás a köznevelési feladatok elismertethető többlete miatt 
keletkezett. 
 
 Az alábbi táblázat mutatja a 2018. évi normatíva elszámolások részletezését. 

adatok Ft-ban 

 
 
A maradvány jelentős része az Európai uniós pályázatokhoz kapcsolódik, az összes 
maradvány 69,8 %-a. Egyéb meghatározott célra kapott támogatások, pályázatok 2019. évre 
áthúzódó kifizetések miatti maradványa: 185.841.536 Ft. 
A 2017. és 2018. években beérkezett ingatlanértékesítésekből származó bevételek ki nem 
fizetett, de meghatározott célokra elkölthető maradványa mindösszesen: 547.854.000 Ft. 
 
  

2 3 3-2=4
68 071 915

31 430 624

305 499 150 326 120 000 20 620 850

901 886 400 896 469 000 -5 417 400

525 160 409 443 574 000 -81 586 409

0 0 0

845 956 175 853 281 000 7 324 825

0 0 0

2 678 004 673 2 618 946 539 -59 058 134

99 502 539 0
1.)  Év közben  a központi költségvetés céltartaléka 
        2018. évben visszafizetett összeg

Megnevezés
Az intézményt 

megillető 
támogatás 

Rendelkezésre 
álló  támogatási 

előirányzat

Befizetési 
kötelezettség  (+)

vagy
1

2.) Államilag  támogatott (rész)ösztöndíjas teljes idejű 
3.)    A  2018. évi költségvetésben biztosított képzési 

8.) Elszámolás alapján 2018. évi befizetési 
kötelezettség összesen

5.) PPP kiegészítő támogatás elszámolása alapján 
6.)  A  2018. évi költségvetésben speciális 
7.) A 2018. évi költségvetésben biztosított Stipendium 

4.) Felsőoktatási intézmények köznevelési feladatok 
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A pénzmaradvány keletkezésének okát, és jogcímeit az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Feladat megnevezése

1. Intézményi költségvetés (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül) 1 440 254 989 1 440 254 989

Igatlan értékesítés bevétele 547 854 000

Előzetes kötelezettségvállalás 533 031 012

Végleges kötelezettségvállalás 8 589 259

Ellátottak juttatásai(önkorm.támogatások maradványai) 25 100 000

Pályázatok elszámolás alatti tételei 384 738 852

 - egyéb : Befizetési kötelezettség 0
Hallgatók támogatása, pénzbeli juttatásai 20 620 850
Köznevelés -81 586 409
Képzési támogatás többlete -5 417 400
Speciális programok 7 324 825

2.
 XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint  kormányzati 
intézkedéssel kapott támogatás összesen

196 131 550 196 131 550

 - egyéb : kormányzati intézkedéssel kapott támogatás
Minimálbér, garantált bérminimum maradvány 18 568 000
Minimálbér, garantált bérminimum visszafizetés -18 568 000
Prémium évek program 0
Kulturális illetménypótlék  maradvány 1 483 895
Kulturális illetménypótlék visszafizetés -1 483 895
Bérkompenzáció maradvány 1 721 000
Bérkompenzáció visszafizetés -1 721 000
Szoc ho. negtakarítás visszafizetése felmérés alapján(szabad maradvány) 10 140 014
 - egyéb : Támogatások, átvett pénzeszközök 150 000 150 000

1HSZ5 HungaroControl_2018 724 151 185 841 536
1P007 DTP1-1-115-4.1 EDU-LAB 1 938 971
00128 EDUKATIO Nemz. Okt. Expo önk tám. 1 500 000
30P39 ADULET 2016-1-DEO1-KA203-002915 1 005 794
2P003 2018-1.3.1-VKE-2018-00044 130 386 000

Erasmus pályázatok 42 127 734
PADMA blog 8 158 886

3.  Európai uniós forrásból finanszírozott programok 3 778 042 142 3 778 042 142

0P100 EFOP-3.6.1.-2016-00006 
A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Pallasz Athéné Egyetemen

390 994 427

0P105 EFOP 3.5.1-16-2017-00008 
Duális képzés fejlesztése

114 781 262

0P106 EFOP 3.4.3-16-2016-0002 
Oktatás minőségének javítása

368 190 170

0P113 EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002 
Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban

4 457 207

1P003 GINOP 2.2.1-15-2016-00024  
Haszongépjárművek előkezelésére, szétszerelésére, bontására, újrahasznosítására vonatkozó kutatás-fejlesztési program

29 316 428

1P004 GINOP 2.3.3.-15-2016-00041 
Dióda lézer központ kialakítása a Pallasz Athéné Egyetem bázisán 

169 826 121

1P005 EFOP 3.6.1.-16-2016-00014 
Disztruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe

124 304 590

1P008 GINOP 2.3.4-15-2016-00001 
Járműipari kutatás-fejlesztési központ létrehozása

2 059 850 717

1P009 EFOP-3.6.2-16-2017-00016 
Autonóm járművek dinamikája és irányítása

82 073 619

1P010 EFOP 3.4.4-16-2017-00018 
Természet-tudományos ismeretek megszerzését segítő komplex rendszer felépítése

89 852 553

1P011 GINOP-2.2.1-15-2017-00077 
Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok

63 924 001

1P012 GINOP-2.2.1-15-2017-00089 
Alumínium öntvények súlycsökkentése és tul. opt.

-9 032 925

1P013 GINOP-2.2.1-15-2017-00093 
Ultarapontoságú és Freedom típusú szerszámgépek fejlesztése

57 213 559

2P001 EFOP-3.6.2-16-2017-00012  
Élelmiszer termékpálya modell (KVK)

204 599 171

31P37  EFOP-3.2.3-17-2017-00018  
Digitális módszertan és eszközrendszer fejlesztése Kecskemét és térsége közoktatási intézményeiben

9 385 277

31P38 EFOP 4.1.3-17-2017-00044 
A tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztése a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolában

132 035

31P39 EFOP-3.3.7-17-2017-00010
 "Tapasztalat a bölcsesség kezdete"- Tanórán kívüli tanulási lehetőségek kialakítása a Pallasz Athéné Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános 

12 664 816

31P41 EFOP-3.2.5-17-2017-00045 
Pályaorientáció Kecskemét munkaerő-piaci igényeinek kielégítésére

5 509 114

Összesen*: 5 414 428 681 5 414 428 681

3 778 042 142

A 2018. évi pénzmaradvány részletezése

Feladat kapcsán képződő maradvány összege

-59 058 134

10 140 014
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5.) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, illetve 
egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása 

 
  

Elnyert 
támogatási 

összeg

Az egytemre 
eső rész

Tényleges kiadás
Kifizetési kérelemben 

elfogadott összege

Neumann János Egyetem (NJE)

  EFOP-3.6.1-16-
2016-00006

A kutatási potenciál fejlesztése és 
bővítése a Neumann János Egyetemen

2016.12.01-
2020.06.30

682 035 194 682 035 194 0 185 211 331 201 546 982                            

BME, SZTE, NJE

 EFOP-3.6.1-16-
2016-00014

Disztruptív technológiák kutatás-
fejlesztése az e-mobility területén és 
integrálásuk a mérnökképzésbe

2017.01.01-
2020.06.30

1 149 976 014 199 992 500 0 45 877 090 59 976 276                              

Főpályázó: ALCUFER Ipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. Konzorciumi tagok: 
Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, NJE, Miskolci 
Egyetem, Bay Zoltán Alkalmazott 
Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

GINOP-2.2.1-
15-2016-00024

Haszongépjárművek előkezelésére, 
szétszerelésére, bontására, 
újrahasznosítására vonatkozó kutatás-
fejlesztési program
végrehajtása az OPTISOL konzorcium 
keretében 2017.01.01-

2018.12.31

1 251 460 431 89 449 467 0 28 723 787 0

Konzorcium vezető: NJE
Konzorcimumi tag:  Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási Közhasznú 
Nonprofit Kft.

 GINOP 2.3.3.-
15-2016-00041 Dióda lézer központ kialakítása a Neumann 

János Egyetemen
2017.01.01-
2019.12.31

518 164 155 250 138 167 0 69 467 000 0

Konzorcium vezető: NJE
Konzorciumi tag:AVL AUTOKÚT Mérnöki 
Kft.

 GINOP-2.3.4-
15-2016-00001

Globális jelentőségű járműipari kutatás-
fejlesztési központ létrehozása 
Magyarországon a Neumann János 
Egyetem és az AVL AUTOKÚT Kft 
együttműködésében.

2017.01.01-
2020.12.31

5 770 743 689 2 106 512 000 0 46 661 283 0

NJE

EFOP-3.5.1-16-
2017-00008

A Neumann János Egyetem duális 
képzésfejlesztése a Kecskemét és 
térsége kiemelt járműipari központ 
környezetében

2017.09.01-
2020.08.31

362 451 967 362 451 967 0 129 194 804 124 453 651                            

NJE

 EFOP-3.4.3-16-
2016-00002

Felsőoktatási intézményi fejlesztések a 
felsőfokú oktatás minőségének és 
hozzáférhetőségének együttes javítása 
érdekében a Neumann János 
Egyetemen

2017.03.01-
2021.02.28

842 029 484 842 029 484 0 231 890 166 207 969 974                            

Konzorciumvezető: NJE
Konzorciumpartner: MATEGYE,Együtt a 
Jövő Mérnökeiért Alapítvány

 EFOP-3.4.4-16-
2017-00018

A természettudományos ismeretek 
megszerzését segítő komplex rendszer 
felépítése és az óvodától-egyetemig 
tartó megvalósítása a Neumann János 
Egyetemen.

2017.05.01-
2020.04.30

359 679 331 315 720 601 0 106 059 917 118 679 924                            

Konzorcium vezető: Széchenyi István 
Egyetem
Konzorcium partner: NJE, Dunaújvárosi 
Egyetem, Óbudai Egyetem

 EFOP-3.6.2-16-
2017-00016

Autonóm járművek dinamikája és irányítása 
az automatizált közlekedési redszerek 
követelményeinek szinergiájában

2017.05.01-
2020.08.31

249 673 978 249 673 978 0 129 160 515 47 971 594                              

Konzorcium vezető: 
Állatorvostudományi Egyetem
Konzorcium partner: NJE, Szécehnyi 
István Egyetem, 

EFOP-3.6.2-16-
2017-00012

Funkcionális, egészséges és biztonságos 
élelmiszer termékpálya modell kidolgozása 
a szántóföldtől az asztalig elv alapján, 
tematikus kutatási hálózatban 

2017.06.01-
2020.05.31

449 790 450 449 790 450 0 167 794 400 159 273 631                            

Knorr Bremse Fékrenszerek Kft.

GINOP-2.2.1-
15-2017-00077

Új fejlesztésű alapanyagok, nano-
kompozitok alkalmazása sűrített levegős 
fék és segédrendszerek tervezésében

2017.05.02-
2019.10.31.

350 000 000 220 315 000 0 70 638 534 0

Aluinvent Zrt, Trimetto Ipari és 
Kereskedelmi Kft, 

 GINOP-2.2.1-
15-2017-00089

Alumínium öntvények súlycsökkentése 
és tulajdonságainak optimalizálása

2017.05.01-
2020.04.30

382 006 270 60 255 608 0 23 199 938 0

Hun Tech System Kft., Miskolci Egyetem, 
GYEGÉP Kft.

 GINOP-2.2.1-
15-2017-00093

Ultarapontoságú és Freedom típusú 
szerszámgépek fejlesztése

2017.07.01-
2021.06.30

1 297 973 873 267 000 000 0 35 703 862 0

NJE

 EFOP-3.3.7-17-
2017-00010 

Tapasztalat a bölcsesség kezdete – 
Tanórán kívüli tanulási lehetőségek 
kialakítása a Neumann János Egyetem 
Petőfi Sándor Gyakorló Általános 
Iskolájában

2018.01.01- 
2020.01.01

72 306 622 72 306 622 0 28 475 840 9 664 183                                

Bányai Júlia Gimnázium, Vásárhelyi Pál, 
Lajosmizsei Ált Isk

 EFOP-3.2.3-17-
2017-00018 

Digitális módszertan és eszközrendszer 
fejlesztése Kecskemét és térsége 
közoktatási intézményeiben

2017.09.01-
2020.09.01

109 961 221 39 909 069 0 12 948 381 0

Református Gimnázium

 EFOP-3.2.5-17-
2017-00045 

Pályaorientáció Kecskemét munkaerő-
piaci igényeinek kielégítésére

2017.09.01-
2019.08.31.

49 963 651 32 544 820 0 11 351 164 0

NEJ

 EFOP-4.1.3-17-
2017-00044 

A tanulást segítő terek infrastrukturális 
fejlesztése a Petőfi Sándor Gyakorló 
Általános Iskolában

2017.08.01-
2018.10.31

149 995 598 149 995 598 0 148 593 563 148 890 556                            

KV: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szent István 
Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem,  Pannon 

Egyetem, Soproni Egyetem, Budapesti Gazdasági 
Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Óbudai Egyetem, 

Miskolci Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, 
Neumann János Egyetem, Testnevelési Egyetem, 

Kaposvári Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, 
Állatorvostudományi Egyetem, NISZ Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

 EFOP-3.4.6.-
VEKOP-17-
2017-00002

A felsőoktatás hatékonyságának javítása 
az intézményirányítás és a felsőoktatás 

menedzsment eszközeivel

2017.07.20.-
2019.04.30. 

3 984 986 834 14 760 522 0 6 660 844 0

Főpályázó: Várostervezési és 
környezetvédelmi Tartományi Titkárság 
(Szerbia, Újvidék) Konzorciumi partner: 
Neumann János Egyetem

HUSRB/1602/1
2/0132  PROTECT Invazív növény fajok elleni 

természetvédelem
2018.01.31-
2019.09.29

75 205 193 33 620 189 0 13 916 925 0

ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet 
Zrt., FLÓRATOM Kft., NJE

2018.-1.3.1.-
VKE-2018-

00044
Stressztoleráns zöldségfajok nemesítése 
növényfiziológiai mérések segítségével

2018.10.01-
2021.09.30. 673 016 070 Ft 248 623 617 Ft 0 0 0

Öerő mértéke 
(forint)

2018. évi felhasználás (Ft)

Résztvevő intézmény megnevezése

A teljes támogatás összege (Ft)

Projekt azonosító Projekt tárgya
Projekt 

időtartama
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A projektek ismertetése 
 
EFOP-3.6.1-16-2016-00006  
A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Pallasz Athéné Egyetemen 
 
Főpályázó: Neumann János Egyetem 

Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 
 

 
 
 

 
adatok Ft-ban 

Humán erőforrás 115 162 525 
Dologi kiadás 36 862 412 
   -Rendezvényszervezés 18 200 409 
   -Dokumentációs/archiválási költség 129 566 
   -Konferencia regisztrációs díj 998 363 
   -Kiküldetés (szállás, utazás) 1 525 807 
   -Közbeszerzési szakértő díja 1 100 000 
   -Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok 

készítésének költsége 
631 890 

   -Közbeszerzéshez kapcsolódó hatósági díj 320 133 
   -Közüzemi díj 9 484 932 
   - Optikai alakváltozásmérő rendszer (fordított áfa) 4 471 312 
Beruházás 33 186 394 
   - Optikai alakváltozásmérő rendszer 16 560 413 
   - Pasztőröző kád 3 632 200 
   - Informatikai eszközök (monitor, laptop, szerver) 12 993 781 

KIADÁS ÖSSZESEN: 185 211 331 
 
Szakmai beszámoló 2018. év: 
 
Az alprojektek keretében a tudományos kutatási műhelyek szakmai munkája és a publikációk 
megjelentetése folyamatos volt. A GRADUS és az ECONOMICA folyóiratok soron 
következő számai megjelentek Az AP2 alprojekthez (GAMF Kar) kapcsolódóan 
megrendezésre került a MAFIOK 2018 konferencia. Az Egyetem Pedagógusképző Karán 
megrendezésre került az V. Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban 
konferencia..  Kari TDK konferenciák szervezését, az OTDT-re továbbjutók nevezési 
feladatait a karok végezték. A projekt helyszíni ellenőrzésén megállapításra került, hogy a 
projekt szakmai indikátorainak teljesítése alapján a szakmai előrehaladás időarányos. 
 
 
  



92 

EFOP-3.6.1-16-2016-00014  
Disztruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a 
mérnökképzésbe  
Alcíme: „Felkészülés a radikálisan új, tudásalapú intelligens, csúcstechnológiai 
technológiák, termékek multidiszciplináris fejlesztési folyamatainak élettartam centrikus 
kezelésére a mérnöki képzésben, kutatás-fejlesztésben a repülőgép hibridhajtás fejlesztés 
példáján” 
 
Konzorcium vezető: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 
Tagok: Szegedi Tudományegyetem (SZTE), Neumann János Egyetem (NJE) 
  

Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 
adatok Ft-ban 

 
Humán erőforrás 40 782 455 

Dologi kiadás 5 094 635 
   -Konferencia regisztrációs díj 536 530 

   -Kiküldetés (szállás, utazás) 544 348 

   -Közüzemi díj 4 000 000 

   -Közbeszerzéshez kapcsolódó hatósági díj 13 757 

KIADÁS ÖSSZESEN: 45 877 090 
 

 
Szakmai beszámoló 2018. év: 
 
A pályázathoz kapcsolódóan a TÜV Rheinland InterCert Kft.-vel együttműködési 
megállapodást kötöttünk. Az együttműködés célja, hogy az egyetemen tanuló hallgatók a 
TÜV képzéseken részt tudjanak venni. A projekt keretében hallgatóink részére több TDK 
dolgozati téma is kiírásra került a pályázat keretében. A magyarországi Siemens Zrt.-vel a 
hibrid hajtáslánc vizsgálata tárgyában a kapcsolatfelvétel megtörtént a további szakmai 
együttműködés kialakítása érdekében. A projekt keretében hallgatókat alkalmaztunk 
demonstrátor munkakörben, amivel sikerült őket bevonni a pályázathoz kapcsolódó kutatási 
témákba, ezen tématerületekből, a hallgatók publikációkat írtak, és előadásokat tartottak. A 
projekt keretében számos hazai és nemzetközi konferencián vettünk részt szakmai előadással, 
és számos publikáció jelent meg. Több egyéb konferenciát és programot szerveztünk meg, így 
a Demola programot bemutató rendezvényt, a Manufacturing konferenciát, valamint az 
Egyetemünkön került megrendezésre Fejlesztési filozófiák program.  
 
GINOP-2.2.1-15-2016-00024 
Haszongépjárművek előkezelésére, szétszerelésére, bontására, újrahasznosítására 
vonatkozó kutatás-fejlesztési program végrehajtása az OPTISOL konzorcium keretében 
 
Főpályázó: ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Konzorciumi tagok: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Neumann János Egyetem, Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 
Nonprofit Kft. 
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Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 

adatok Ft-ban 
Humán erőforrás 18 951 505 
Dologi kiadás 9 772 282 

   -Haszongépjármű bontási technológiák kidolgozása és 
beszállítása 

8 890 000 

   -Közüzemi díj 882 282 
KIADÁS ÖSSZESEN: 28 723 787 

 

 
Szakmai beszámoló 2018. év: 
 
Az OPTISOL projektben 2018. év elejére teljesen befejeződött a Szolnokon megvalósult két 
1.000 nm-es haszonjármű bontásra létrehozott csarnoképület felépítése. A csúszást a 
különböző engedélyek - optikai kábelek kiváltására vonatkozó engedély, Fémkereskedelmi 
Engedély - beszerzése okozta. Tekintettel arra, hogy évközben már látszott a csúszás ténye, 
így a konzorcium 2018.nyarán a projekt bonyolításával kapcsolatban befejezési határidő 
módosítási kérelemmel élt a GINOP-IH felé, amelyet a Hatóság jóváhagyott. A tényleges 
bontási tevékenység 2018. őszén indult el, azóta nagyjából 10 autóbusz és egyéb haszonjármű 
került elbontásra Szolnokon a külső autóbuszos szakértők irányítása mellett. A munkálatok 
jelenleg is folyamatban vannak, a tervek szerint 2019. nyarán azok befejeződnek és 
elkezdődhet a projekt fő célkitűzésének a bontási-újrahasznosítási ajánlásoknak a 
kidolgozása, összeállítása. A projektben év közben változó helyszíneken számos egyeztetésre 
került sor a konzorciumi partnerek, illetve az érdekelt állami szereplők (BKV, BKK, Volán 
Társaságok) között. Hazai és nemzetközi rendezvényeken, konferenciákon a projekt 
eredményei publikálásra kerültek. A GINOP-IH mindent rendben talált a projekttel 
kapcsolatban, az időarányos teljesítések megfelelőek. Elfogadásra került a benyújtott 
módosítási kérelem, melynek keretében módosult a projekt fizikai befejezésének dátuma, 
2019.12.31. napjára. A módosított Támogatási Szerződés 2018. december 11. napján lépett 
hatályba. Ezt figyelembe véve, a projekt keretében K+F tevékenységeket segítő jogi 
szolgáltatások biztosítására vonatkozó szerződések is hosszabbításra kerültek. 
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GINOP 2.3.3.-15-2016-00041   
Dióda lézer központ kialakítása a Pallasz Athéné Egyetem bázisán  
 
Konzorcium vezető: Neumann János Egyetem 
Konzorcimumi tag: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

 
Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 

adatok Ft-ban 
Humán erőforrás 2 778 081 
Dologi kiadás 16 819 888 
   -Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 453 390 
   -Közbeszerzési szakértő díja 2 794 000 
   -Közbeszerzéshez kapcsolódó hatósági díj 100 000 
   - E-építési napló rendszerhasználat 7 860 
   - Dióda lézerközpont(fordított áfa) 13 464 638 
Beruházás 49 869 031 
   - Dióda lézerközpont kivitelezési munkái 49 869 031 

KIADÁS ÖSSZESEN: 69 467 000 
 
 
 
 

Szakmai beszámoló 2018. év: 
 
A dióda lézerközpont kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A 
dióda lézerközpont építésének előkészületi munkálatai megkezdődtek. A kivitelező a meglévő 
romos épület bontását és a közművek kiváltásával kapcsolatos munkákat elkezdte. 
Folyamatos egyeztetések történtek a kivitelező, a konzorciumi partner, és Egyetemünk között 
az épület, és a tervezett technológiák megvalósításához szükséges feltételekről (pl. milyen 
technológiai hűtés szükséges a lézereknek, milyen terhelést kell bírni a lézerek alatt a 
padlózatnak, stb.). Az építendő épület alapkőletételével egybekötött sajtó nyilvános 
nyitórendezvény lezajlott. Megérkezett Kecskemétre a lézerközpont első lézer berendezése a 
femtoszekundumos lézer. A konzorciumi partnerrel, a Bay Intézettel az egyeztetések 
folyamatosak a Dióda Lézercentrum üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatosan. A 
lézertechnológiához kapcsolódó gázrendszer kiépítésének szakmai specifikációjának 
összeállítása megkezdődött.  
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EFOP-3.2.3-17-2017-00018 
 
Projekt címe: Digitális módszertan és eszközrendszer fejlesztése Kecskemét és térsége 
közoktatási intézményeiben 
Konzorciumi partner: Kecskeméti Tankerületi Központ 
Támogatás összege: 109.961.221 Ft 
Neumann János Egyetemre eső rész: 39.909.069 Ft 
Megvalósítási időszak: 2018.02.01.-2021.02.01. 
  

Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 
 

adatok Ft-ban 
Humán erőforrás 2 204 186 
Dologi kiadás 4 317 684 
   -Dokumentációs/archiválási költség 47 502 
   -Eszterházy szakmai tevékenységet segítő szolg. 4 093 000 
   -Közbeszerzéshez kapcsolódó hatósági díj 88 782 
   -Étkezési szolgáltatás 88 400 
Beruházás 6 426 511 
   - Informatikai eszközök 6 426 511 

KIADÁS ÖSSZESEN: 12 948 381 
 

 

 
 
 

Szakmai beszámoló 2018. év: 
 
Konzorciumon belül egységesen kerültek megszervezésre az intézményi szinten választott 
digitális módszertani csomagok pedagógus módszertani továbbképzései. Az akkreditált 
továbbképzések célja, hogy a pedagógusokat megismertesse a digitális technológiák 
használatával, különös tekintettel a digitális oktatási anyagok készítésének és használatának, 
valamint a digitális mérés-értékelés, tesztelés technikáival. Lezajlott az internetbiztonsági 
előadások sorozata, melyek a projektben résztvevő intézményeknél kerültek megtartásra. Az 
„IKT eszközökkel támogatott oktatás pedagógusoknak témában a képzési program első része, 
illetve a második IKT tanfolyam a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban valósult meg. 
Megrendezésre került a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános 
Iskolájában a „Kampány a digitális pedagógia bevezetésére” című konferencia, amelynek két 
fő témája „A digitális eszközök az oktatásban” és „A digitális jövő szakmái” voltak.  
Megvalósult a LEGO WeDO-ra alapozott, projekt szemléletű ismeretátadás az alsó 
tagozatban, témában" című képzési tevékenység az Eszterházy Károly Egyetem 
együttműködésével. Megtartásra került a "Mobilrobotok oktatásának gyakorlata, használatuk 
a közoktatásban (LEGO MINDSTORMS) témában" képzés. A pedagógusok részére a képzés 
további 30 órás része távoktatás formájában kerül megtartásra. A Neumann János Egyetem 
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola diákjai az új módszertani programba beépítve az órai 
munka során aktívan használják a projektben beszerzett 30db tablettet. A műszaki-szakmai 
eredmények 10%-áról kell beszámolót benyújtanunk. Ennek részeként a fenti szakmai 
tartalmak valósultak meg, amelyek lefedik a vállalt indikátorok 10%-át. 
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EFOP-3.3.7-17-2017-00010 
Projekt címe: "Tapasztalat a bölcsesség kezdete"- Tanórán kívüli tanulási lehetőségek 
kialakítása a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolájában 
Kedvezményezett: Neumann János Egyetem 
Támogatás összege: 72.306.622 Ft 
Megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.01.01. 
 

Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 
adatok Ft-ban 

Humán erőforrás      17 037 846     
Dologi kiadás        4 063 403     
- Dokumentációs/archiválási költség            575 442     
- Étkezés biztosítása            270 270     
- Ökokert mezőgazdasági anyagok            524 999     
- Erdei iskola szállás és foglalkozások díja            518 640     
- Személyszállítás         1 567 053     
- MINI LÜk fejlesztő eszköz + fejl.füzet  szállítása                1 350     
- Közbeszerzéshez kapcsolódó hatósági díj              45 649     
- Pedagógusok továbbképzése            560 000     
Beruházás         7 374 591     
- Informális tanulási tér kialakításához szükséges taneszközök         2 423 988     
- Irodai eszköz beszerzése              34 852     
- Informatikai eszközök (laptop, tablet) beszerzése         3 471 240     
- Ökokert mezőgazdasági eszköz beszerzés         1 075 201     
- MINI LÜk fejlesztő eszköz + fejl.füzet             369 310     

KIADÁS ÖSSZESEN:       28 475 840     
 
Szakmai beszámoló 2018. év: 
 
 A projekt 2018. január elsején indult. A Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola pedagógiai 
eszköztárának bővítésére három innovációs műhely - Ember és természet, Ember és 
társadalom, Művészetek- került felállításra az informális tanulási tematikák fejlesztésére. Az 
első félévben a módszertani fejlesztés a szakirodalom tanulmányozása, a módszertani ötletek 
összegyűjtése, az iskolán kívüli helyszínek feltérképezése és a konkrét tematikák kidolgozása 
történt. A módszertani fejlesztések során a jeles napokhoz kapcsolódóan Ember és természet 
innovációs műhelyben 10 db, az Ember és társadalom innovációs műhelyben 7 db, a 
Művészetek innovációs műhelyben 6 db tematika készült el. A Gond-oldd-meg! 
projektrészben a LÜK-eszközök  felhasználására részletes, 2 tanéves tematika készült, az 
ÖKO-kert módszertani fejlesztés befejeződött. Megtörtént a tematikák megvalósításában 
közreműködő pedagógusok szakmai vezető általi felkészítése, megindult a módszertani 
anyagok gyakorlatban történő kipróbálása. Megtörtént a pedagógusok felkészítése a 
megvalósításra, és megkezdődött a tematikák szerinti tanórán kívüli foglalkozások 
lebonyolítása. A projekt keretében a beszerzések többsége megtörtént: buszos szállítás, erdei 
iskolai foglalkozásokon való részvétel; informatikai eszközbeszerzés; bútorbeszerzés és 
irodaszer beszerzés, képzés beszerzés. 
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EFOP-3.5.1-16-2017-00008 
Projekt címe: A Neumann János Egyetem duális képzésfejlesztése a Kecskemét és térsége 
kiemelt járműipari központ környezetében 
Kedvezményezett: Neumann János Egyetem 
Támogatás összege: 362 451 967 Ft. 
Megvalósítási időszak: 2017.09.01- 2020.08.31. 
   

Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 
adatok Ft-ban  

 
Humán erőforrás 104 814 446 
Dologi kiadás 7 963 098 
   -Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 76 200 
   -Dokumentációs/archiválási költség 131 082 
   -Közbeszerzéshez kapcsolódó hatósági díj 202 028 
   -Közüzemi díj 2 675 919 
   -Tréning 1 778 000 
   -E-tananyag írásra felkészítő 1 778 000 

    -Vállalati és szakmai kultúra fejlesztése tréning- csoportos 
coaching szervezése 

812 800 

    -Reprezentációs kiadás 431 353 
    -Kiküldetés 77 716 
Beruházás 16 417 260 
   - Informatikai eszközök (monitor, laptop, szerver) 16 417 260 

KIADÁS ÖSSZESEN: 129 194 804 
 
 
Szakmai beszámoló 2018. év: 
 
A 2018-as évben tervszerűen haladt előre a 2017. szeptember 1-jén megkezdett projekt. A 
projektünk legfontosabb célja, hogy elmélyítsük a kapcsolatot a duális vállalati partnereink és 
az egyetem között: ennek érdekében kiépítettük a vállalati kapcsolattartói hálózatot, a bevont 
kollégák rendszeres kapcsolatban állnak a cégekkel. Megszervezik szakonként a hallgatók 
beszámolóit és a bevonják a képzésbe a céges szakembereket. Rendszeresen szervezünk 
képzéseket, tréningeket workshopokat, amelyeken a céges partnerek, az egyetemi kollégák és 
a hallgatók is részt vesznek. Nemzetközi duális képzéssel kapcsolatos konferenciát 
szerveztünk, ahol megosztottuk a képzéssel kapcsolatos tapasztalatainkat. Kibővítettük a 
duális képzést. Mind a hallgatók toborzására, mind az új vállalati partnerek bevonására nagy 
hangsúlyt helyeztünk és növeltük a számokat.  
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EFOP-4.1.3-17-2017-00044 
Projekt címe: A tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztése a Petőfi Sándor Gyakorló 
Általános Iskolában 
Kedvezményezett: Neumann János Egyetem 
Támogatás összege: 149.995.598 Ft 
Megvalósítási időszak: 2017.08.01.-2018.10.31. 
 

Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 
 

adatok Ft-ban 

Humán erőforrás          8 022 380    
Dologi kiadás          2 379 760    
- Közbeszerzési eljárási díjak              180 000    
- E-építési napló rendszerhasználat                  3 930    
- Közbeszerzés            1 460 500    
- Nyilvánosság biztosítása              678 180    
- Nyomdai szolgáltatás                57 150    
Beruházás        14 243 427    
- bútorok és oktatásfejlesztési eszközök beszerzése          14 243 427    
Felújítás      123 947 996    
- Műszaki Ellenőr           1 447 800    
- Építési kivitelezési munkák elvégzése        122 500 196    

KIADÁS ÖSSZESEN:      148 593 563    
 
Szakmai beszámoló 2018. év: 
 
A projekt 2017 őszén indult, a projekt fizikai zárásának napja 2018. október 31. volt. 2019 
márciusában sor került a projekt záróellenőrzése is, melyen az irányító hatóság rendben találta 
a szakmai megvalósítást és az elszámolást is. Megtörténtek az építési, felújítási munkálatok: 
festés, mázolás, nyílászárócsere, a burkolatok cseréje, a vizesblokkok felújítása, a tornaterem 
felújítása.  
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GINOP-2.2.1-15-2017-00077 
Projekt címe: Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős 
fék- és segédrendszerek tervezésében 
Kedvezményezett: Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 
Konzorciumi partner: Neumann János Egyetem 
A projekt keretében és eredményeinek későbbi felhasználásával új, a haszongépjármű 
légfékrendszerek követelményeinek jobban megfelelő alapanyagok kerülnek kifejlesztésre, 
hogy azok a Knorr-Bremse termékeiben hasznosulva növeljék a vállalat piaci 
versenyképességét. 
Támogatás összege: 350.000.000 Ft 
Neumann János Egyetemre eső rész: 220.315.000 Ft 
Megvalósítási időszak: 2017.08.01.-2019.10.31. 
 

Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 
 

adatok Ft-ban 
Humán erőforrás 62 584 804 
Dologi kiadás 8 053 730 

   -Nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fék-és segédr. 7 999 730 

   -Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 54 000 
KIADÁS ÖSSZESEN: 70 638 534 

 
Szakmai beszámoló 2018. év: 
 
A projektben különféle kutatások- nanokompozitok gyártása, visszadolgozhatósági kísérletek, 
szén nanocsővel kísérletek, kötéstechnológiai kutatások- folytak. A Knorr-Bremse Kft.-vel 
technológiát dolgoztunk ki polimerek gyorsított öregbítésére. 3D nyomtatási technológiát 
fejlesztettünk, amivel lehetséges nanokompozitok 3D nyomtatása. További tesztek elvégzése 
céljából valós munkadarabokon végezetünk fröccsöntési kísérleteket. A kutatási 
eredményekből nemzetközi konferencia előadás született és hozzá kapcsolódóan publikáció 
is megjelent. 
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GINOP-2.2.1-15-2017-00089 
Projekt címe: Alumínium öntvények súlycsökkentése és tulajdonságainak optimalizálása 
Projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00089 
Kedvezményezett: Aluinvent Zrt. 
Konzorciumi partner:  Neumann János Egyetem,  TRIMETTO Ipari és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság. 
Támogatás összege: 382.006.270 Ft 
Neumann János Egyetemre eső rész: 60.255.608 Ft 
Megvalósítási időszak: 2017.05.01.-2020.04.30. 

  
  

Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 
adatok Ft-ban 

 
Humán erőforrás 18 210 108 
Dologi kiadás 4 989 830 
   -Szakmai anyag beszerzés (hegesztéshez és forgácsoláshoz) 4 989 830 

KIADÁS ÖSSZESEN: 23 199 938 
 
 
Szakmai beszámoló 2018. év: 
 
Az alumínium habok kötéstechnológiája területén kompozit anyagokkal további vizsgálatok 
történtek, melyek a hegesztéssel lesznek megfelelően összehasonlíthatóak. Az egyetemen 
folyamatosan folytak a szubmikronos szemcseméretű kompozitok vizsgálatai, a hegesztési 
kísérletek, a forgácsolási kísérletek, az al hab öntési kísérletek tárgyában. Projektcélként 
megfogalmazódott, hogy a gyártott al hab elemekben a panelméret csökkentése, valamint az 
öntési kísérletekhez az öntött minták tulajdonság vizsgálata szükséges. A projekt alkalmazási 
kimenetei közül három terület került meghatározásra: a Motor Student csapat motorjában több 
szerkezeti elem al habból, az Autóipari alkalmazás keretében zárszelvény megtöltése 
habosított anyaggal, a Trimeto irányításával öntött járműipari alkatrészben habosított al hab 
alkalmazása, és annak vizsgálata.  Az Al hab hegesztési kísérletek eddigi eredményeiből 
látható, hogy a felületi tulajdonságok, és a beállítási paraméterek jelentősen befolyásolják a 
kialakított Al hab kötést. Al csövekbe különböző Al hab töltési módszerek kerültek 
tesztelésre, ezen projektész keretében felépítésre került két motorkerékpár, amelyek egy 
spanyolországi MotoStudent hallgatói versenyen vettek részt, számos alumíniumhab 
alkatrésszel. A projekt szakmai munkatársai egy olyan módszert szeretnének kidolgozni az 
alumíniumhab felhasználására, ami akár nagyobb sorozat esetén is biztosítható. 
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GINOP-2.3.4-15-2016-00001 
Projekt címe: Globális jelentőségű járműipari kutatás-fejlesztési központ létrehozása 
Magyarországon a Kecskeméti Főiskola és az AVL AUTÓKUT Kft. együttműködésében 
Kedvezményezett: Neumann János Egyetem 
Konzorciumi partner: AVL AUTÓKUT Mérnöki Kft. 
Támogatás összege: 5.770.743.689 Ft 
Neumann János Egyetemre eső rész: 2.106.512.000 Ft 
Megvalósítási időszak: 2017.01.01-2020.12.31. 
 

Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 
 

adatok Ft-ban 
Humán erőforrás 36 726 283 
Dologi kiadás 9 935 000 
   -Talajjavító anyagok beszerzése 9 935 000 

KIADÁS ÖSSZESEN: 46 661 283 
 
Szakmai beszámoló 2018. év: 
 
A 2018. év a FIEK pályázatban az újratervezés éve volt. A piaci együttműködő partner AVL 
Kft-ét és anyavállalatát az AVL osztrák autóipari beszállítót igen érzékenyen érintette a 
dízelbotrány és annak következményei, ezért alaptevékenységében szinte teljes körű 
változások következtek be. Az NJE korábbi négy alprojektjéből kettő teljesen lecserélésre 
került, a súrlódásos, belsőégésű motor emisszió optimalizálási alprojektek kikerültek a 
portfólióból, helyükre egy H2-tüzelőanyagcellás és egy elektromos hajtásláncokat vizsgáló 
alprojekt került. A korábbiak közül megmaradtak a CNG (sűrített földgázos) és a megnövelt 
cellulóztartalmú mezőgazdasági növények belsőégésű motorok számára alternatív alkohol 
tüzelőanyagként történő átalakítási projektjei (Cellanol). 2018. év végére, 2019. év elejére 
kialakult az a végső projektszerkezet, amelyet immáron mindkét fél tarthatónak gondol a 
projekt még hátralevő időszakában. Az erre vonatkozó szerződésmódosítási kérelem a PM 
(GINOP-IH) felé benyújtásra került. Fontos változás lett a projektben, hogy az AVL elállt a 
Homokbányán felépítendő K+F Intézet megvalósításától, mivel ebben szinte kizárólag 
belsőégésű motorfékpadokat állított volna fel, amelyek menet közben – a bekövetkezett 
világgazdasági folyamatok hatására – kikerült az érdeklődésből. Jelenleg az AVL az 
Egyetemtől a Tudósházban és a Járműtechnológia Tanszéken bérel irodákat, előbbiben a 40 
főnyi személyi vállalás elhelyezését, utóbbiban szakértői irodát vonva be az 
együttműködésbe. Az AVL emellett az új elemként megjelenő H2-alapú tüzelőanyagcella 
beszerzésére költségátcsoportosítást kezdeményezett az NJE irányában, ennek 
engedélyeztetése/jóváhagyatása folyamatban van. Az NJE oldaláról a 2018-as évben az egyes 
alprojektek menet közbeni átszervezése, személyi-és tárgyi eszközrendszerének véglegesítése 
zajlott, a beindult/működő alprojektekben, a CNG és Cellanol alprojektekben tág személyi 
kör bevonása mellett folyt a szakmai munka. A CNG alprojekt indikátorai között 
megemlítendő egy olyan szakmai tanulmány, amely a sűrített földgázos működtetés 
feltételrendszerét állította fel, míg a Cellanol alprojektben a kiválasztott növény, a virginiai 
selyemmályva termeltetési vizsgálataira került sor a KVK Kar tangazdaságában és belső 
kertjében, melyből mintákat adtunk velünk együttműködő K+F tevékenységet folytató 
szervezeteknek, további projektek előkészítése céljából. Év közben számos PM (GINOP-IH) 
és EUTAF helyszíni ellenőrzés volt. Egyeztetést folytattunk az NKFIH, az ITM és a PM 
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képviselőivel. Az előírásoknak megfelelően megtartottuk a projekt Szakmai Felügyelő 
Tanácsának üléseit is az NKFIH és az NGM, majd ITM szekértőinek bevonásával. 
 
EFOP-3.2.5-17-2017-00045 

Projekt címe: Pályaorientáció Kecskemét munkaerő-piaci igényeinek kielégítésére 
Kedvezményezett: Neumann János Egyetem 
Konzorciumi partner: Kecskeméti Református Egyházközség 
Támogatás összege: 49.963.651 Ft 
Neumann János Egyetemre eső rész: 32.544.820 Ft 
Megvalósítási időszak: 2018.02.01. - 2020.01.31. 
 

Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 
 

adatok Ft-ban 

Humán erőforrás      10 543 880     
Dologi kiadás           161 334     
- Vegyszer beszerzés           116 484     
- 12 db tablet beszerzés               9 925     
- 4. alkalmas bérlet Kecskemét Planetárium             34 925     
Beruházás           645 950     
- Társasjátékok            149 720     

- 12 db tablet beszerzés            496 230     
KIADÁS ÖSSZESEN:      11 351 164     

 
Szakmai beszámoló 2018. év: 
 
A pályázat célja az érintett két intézményben a pályaorientáció, életpálya tanácsadás 
fejlesztése az oktatásban, a tanórán kívüli tevékenységben nagyobb hangsúly biztosítása az 
MTMI kompetenciák fejlesztésének. Célunk, hogy a természettudományos tantárgyak 
élményszerű tanulása által a mérnöki, természettudományos, informatikai életpálya felé 
orientáljuk a tanulókat. A projekt első 6 hónapjában elkészültek a pályaorientációt, az MTMI 
készségek széleskörű fejlesztését szolgáló szakkörök, foglalkozások, iskolán kívüli tanulási 
lehetőségek szakmai tervei és elkezdődött megvalósításuk (heti/havi rendszerességgel) mind 
a két megvalósító intézményben. A projekt második 6 hónapjában folytatódtak a szakmai 
megvalósításhoz szükséges eszközbeszerzések, melyek a szakmai megvalósításhoz 
hasznosításra is kerültek, illetve kerülnek.  
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EFOP-3.4.3-16-2016-00002 
Projekt címe: Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és 
hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Neumann János Egyetemen 
Kedvezményezett: Neumann János Egyetem 
Támogatás összeg: 842 029 484 Ft. 
Megvalósítási időszak: 2017.06.08.-2021.02.28. 

  
  

Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 
adatok Ft-ban 

 
Humán erőforrás 211 160 812 
Dologi kiadás 11 474 882 
   -Közbeszerzési díj 140 000 
  - Kiadvány beszerzés 1 890 840 
   -Közüzemi díj 5 280 000 
  - Minőségirányítási auditorok képzése 1 009 650 
  - Nyomdai szolgáltatás 1 879 600 
   -Kiküldetés (szállás, utazás) 1 274 792 
Beruházás 9 254 472 
   -sporteszközök beszerzése 9 254 472 

KIADÁS ÖSSZESEN: 231 890 166 
 
Szakmai beszámoló 2018. év: 
 
A projektmenedzsment részéről a nemzetköziesítés alprojekt kiadványának tervezése 
megkezdődött. A Kárpát-medencei együttműködésben érintett intézmények kiválasztásra 
kerültek. Az intézményi oktatási innováció, valamint a hatékony szervezeti megújulást 
biztosító folyamatok című AP2 alprojekt keretében lebonyolításra kerülő képzések 
megvalósítójának kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjának 
előkészítése, a képzések részletes szakmai tartalmának, ütemezésének összeállítása, a szakmai 
megvalósítók projektbe történő bevonása megtörtént.  
Véglegesítésre került a képzések szakmai tartalma. A projektmenedzser és az alprojekt vezető 
iránymutatásával meghatározásra került a képzések ütemterve, illetve az AP6 alprojektben 
megvalósuló minőségirányítási belső auditorok képzéséhez kapcsolódó szakmai elvárások.  
Összeállításra kerültek a projektben megvalósuló „Talentum program” szakmai és 
adminisztratív feladatainak listája. A Talentum programban lezajlottak a felsőoktatási 
intézmények bennmaradást segítő kurzusai, matematika, fizika tantárgyakban. A szakmai 
vállalás alapján az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és 
bennmaradást támogató programokban résztvevők száma elérte az indikátorban vállalt 
létszám 25 %-át, azaz 56 főt. 
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EFOP-3.4.4.-16-2017-00018 
Projekt címe: A természettudományos ismeretek megszerzését segítő komplex rendszer 
felépítése és az óvodától-egyetemig tartó megvalósítása a Neumann János Egyetemen 
Kedvezményezett: Neumann János Egyetem 
Konzorciumi partner: MATEGYE,  EJMSZ.  
Támogatás összege: 359 679 331 Ft. 
Neumann János Egyetemre eső rész: 315 720 601 Ft 
Megvalósítási időszak: 2017.05.01-2020.04.30 
 

Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 
 

adatok Ft-ban 

Humán erőforrás            85 357 321    
Dologi kiadás            14 289 349    
- 19. EDUCATIO standterület bérlete                3 962 400    
- Irodaszer beszerzés                   577 983    
- Kiküldetés                      3 543    
- Promóciós anyagok beszerzése                7 332 423    
- Közüzem                   914 400    
- Virtuális séta programcsomag készítése                 1 498 600    
Beruházás              6 413 247    
- Varázsszoba kialakítása                   983 997    
- Játékon már túlmutató taneszköz fejlesztése                5 429 250    

KIADÁS ÖSSZESEN:          106 059 917    
 
Szakmai beszámoló 2018. év: 
 
A Tananyagfejlesztés és módszertani fejlesztés az MTMI képzési terület beiskolázásának 
elősegítése érdekében az AP1 alprojektben a mobil applikáció fejlesztő alcsoport tagjai a saját 
fejlesztésű webes LÁMA alkalmazás tovább fejlesztésén dolgoznak, elkészültek az Android 
alkalmazás egy próbaverziójával. Az AP2 alprojekt - Disszemináció alprojekt- keretében 16 
szakmanépszerűsítő rendezvény került megrendezésre, melyeken összesen 887 fő vett részt. 
Oktatóink 49 rendhagyó interaktív órát tartottak összesen 956 középiskolásnak ipari és modell 
robotprogramozása, internetbiztonság, hálózatépítés, 3D nyomtatás és szenzorhálózatok 
témaköreiben. Az őszi-téli időszakban 25 természettudományos oktatást népszerűsítő 
roadshow alkalmával 1201 középiskolást tájékoztattak kollégáink és hallgatóink az egyetem 
képzési kínálatáról. Az egyetem beiskolázási körébe tartozó számos intézménybe látogattak a 
GAMF, a Pedagógusképző, a Gazdaságtudományi és a Kertészeti Kar oktatói és diákjai, hogy 
népszerűsítsék a középiskolások körében az egyetem szakjait. Igyekeztünk a középiskola 
profiljának megfelelő tájékoztatást adni az egyetemen folyó képzésekről és tevékenységekről, 
valamint kiemelten kezeltük a duális képzés népszerűsítését is, melyben a duális partnercégek 
munkatársai is segítségünkre voltak. Az AP3 – Pályaorientáció az MTMI területre történő 
beiskolázás céljából- alprojekt keretében bennmaradást segítő fizika felkészítő kurzust 
szerveztünk az egyetem hallgatói számára, 9 alkalommal 2 órás foglalkozást, mintegy 24 
mérnökinformatikus, gépészmérnök és járműmérnök hallgatók részvételével. A „Varázsszoba 
kialakítása” megnevezésű projektelem átadásra került. 
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EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002 
Projekt címe: A felsőoktatás hatékonyságának javítása az intézményirányítás és a 
felsőoktatás menedzsment eszközeivel 
Kedvezményezett: Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Konzorciumi partner: 
Szent István Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Pannon Egyetem, Soproni Egyetem, 
Budapesti Gazdasági Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Óbudai Egyetem, Miskolci 
Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Neumann János Egyetem, Testnevelési Egyetem, 
Kaposvári Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Állatorvostudományi Egyetem, NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
Támogatás összege: 3.984.986.834 Ft. 
Neumann János Egyetemre eső rész: 14.760.522 Ft 
A projekt megvalósítási időszaka: 2017.09.01.-2019.04.30. 
Az SAP – Integrált Intézményirányítási Rendszer- négy modulból épül fel: Gazdálkodási 
rendszer modul, Humán erőforrás menedzsment rendszer modul, Tanulmányi rendszer modul, 
Felsőoktatási teljesítménymérési rendszer modul. Lezajlott a rendszer tesztelése, és a teszt 
migráció. A felhasználók oktatása megtörtént. A törzsadatok betöltésre kerültek az éles 
rendszerbe. 
 

Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 
 

adatok Ft-ban 
Humán erőforrás 6 660 844 

KIADÁS ÖSSZESEN: 6 660 844 
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EFOP-3.6.2-16-2017-00012 
Projekt címe: Funkcionális, egészséges és biztonságos élelmiszer termékpálya modell 
kidolgozása a szántóföldtől az asztalig elv alapján, tematikus kutatási hálózatban 
Kedvezményezett: Állatorvostudományi Egyetem 
Konzorciumi partner: Neumann János Egyetem, Széchenyi István Egyetem. 
Támogatás összege: 1.349.790.450 Ft. 
Neumann János Egyetem: 449.790.450 Ft 
Megvalósítási időszak: 2017.07.01.- 2020.06.30. 
 

Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 
adatok Ft-ban 

Humán erőforrás 91 355 655 
Dologi kiadás 25 356 844 
- Belföldi kiküldetések kiadásai  202 715 
- Igazgatási hatósági díjak 424 500 
- Szállás, biztosítás, konferencia 137 307 
- Díjak, egyéb befizetések kiadásai 140 346 
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés  15 663 621 
- Közüzemi díj 1 597 883 
- Külföldi kiküldetések kiadásai 1 849 222 
- Tananyag fejlesztés 4 432 300 
- Öntözési rendszer fejlesztés 793 750 
- Továbbképzés, konferencia részvételi díj 115 200 
Hallgatók pénzbeli juttatásai 3 800 000 
- Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai  3 800 000 
Beruházás 47 281 901 
- Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés  47 281 901 

KIADÁS ÖSSZESEN: 167 794 400 
 

Szakmai beszámoló 2018. év: 
 
A kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok megvalósítójának kiválasztásával indult az 
év. A kutatásokhoz szükséges anyagok beszerzésre kerültek. A projekt szakmai elemeként a 
csiperkegombás kísérletek megtörténtek, és bevonásra kerültek hallgatók is a 
megfigyelésekbe. Elindult egy hajtatott paprika és paradicsom kísérlet. A márciusi időjárás 
késleltette a szántóföldi kísérletek előkészítését, de a zártterű termesztő-felületen 500 
négyzetméteren a hidrokultúrás paradicsom termesztése megkezdődött a nagyüzemi 
körülmények modellezésével. Kiválasztásra került a Tananyagfejlesztő vállalkozó is, aki 
sikeresen elkészítette a tankönyvet. Az 1 db öntözőgép és 1db öntözőkonzol beszerzése is 
megtörtént. Elindult az öntözési beruházás tervezési fázisa, melyhez kiválasztottuk a műszaki 
tervezőt. Időközben sikeresen zárult az ICP laboreszköz közbeszerzési eljárása, így ez az 
eszköz beszerzésre és beüzemelésre került. A hallgatói ösztöndíj kiírásra került, 7 hallgatóval 
kötöttünk szerződést. A vízjogi engedélyeket megkaptuk. Egész évben folyamatos volt az 
együttműködés a konzorciumi partnerekkel, illetve kölcsönös intézmény-látogatásokra is sor 
került. A kutatási munkákba bevont hallgatók jól szerepeltek a TDK konferencián. A projekt 
részeként megvalósuló öntözési beruházásához a részletes műszaki leírás elkészült. 
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EFOP-3.6.2-16-2017-00016 
Projekt címe: Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési 
rendszerek követelményeinek szinergiájában 
Kedvezményezett: Széchenyi István Egyetem 
Konzorciumi partner: Neumann János Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Óbudai Egyetem. 
Támogatás összege: 1.448.424.946 Ft 
Neumann János Egyetemre eső rész: 249.673.979 Ft 
Megvalósítási időszak: 2017.06.01.-2020.09.30. 
 

Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 
 
 adatok Ft-ban 
Humán erőforrás 34 503 062 
Dologi kiadás 20 286 253 
   -Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 186 690 
   -Közbeszerzéshez kapcsolódó hatósági díj 140 000 
   -Közbeszerzési szakértő díja 2 495 550 

   -Szakértői szolgáltatás speciális autonóm kutatóplatform 
működéséhez 

5 334 000 

   -Alapanyagok és kötőelemek beszerzése 9 525 000 
   -Tréning tartás 1 270 000 
   - Közüzemi díj 746 760 
   - Kiküldetés 588 253 
Beruházás 74 371 200 
   - Járműszimulációs szoftverlicensz bővítése 8 331 200 
   - Alapjármű 66 040 000 

KIADÁS ÖSSZESEN: 129 160 515 
 
2018. év folyamán történő előrehaladás több nagy témakör köré csoportosítható. Az egyik 
ilyen témakör a nemzetközi és hazai konferenciákon való részvétel, nevesítetten: KOD2018 
(Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Novi-Sad, helyszín: Szerbia, 
publikációk száma: 3 darab), VSDIA2018 (Vehicle System Dynamics, Identification and 
Anomalies, helyszín: Budapest, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, , 
publikációk száma: 4 darab), XVIII. AGTEDU (helyszín: Kecskemét, Neumann János 
Egyetem, publikációk száma: 5 darab). A publikációk részletesen ismertetik mindazon 
szakmai vívmányokat, amelyeket a projektben résztvevő hallgatók, illetve kutatók elértek a 
saját területükön, többek között LIDAR modellezés, a gumiabroncs adatok kiértékelési 
folyamatának fejlesztése, a tapadási határ megismerésének céljával, HIL tesztrendszerek 
fejlesztése, járműdinamikai szabályzórendszerek oktatásának céljával.  
Beszerzésre került az autonóm kutatóplatform és a kutatások alapjául szolgáló szoftver. Az 
eszköz segítségével a tesztelések elindításra kerültek.  
A harmadik témakör pedig az autonóm járművek témakörében zajló alapkutatási tevékenység 
folyamatos fenntartása volt, melynek keretében a jármű mozgásállapot-változtató képességét 
megragadó ún. safety-margin kutatások járműszimulációs környezetben történő előkészítése, 
elindítása, tesztelése volt a fő feladat. 
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HUSRB/1602/12/0132 
Projekt címe: A természeti környezet védelme az invazív növényfajoktól 
Kedvezményezett: Várostervezési és Környezetvédelmi Tartományi Titkárság (Pokrajinski 
sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine) 
Konzorciumi partner: Neumann János Egyetem 
Elkülönített forrásösszeg: 284.491,00 euró 
Támogatás összege: 241.817,34 euró 
Várostervezési és Környezetvédelmi Tartományi Titkárságra (Pokrajinski sekretarijat za 
urbanizam i zaštitu životne sredine) eső rész: 133.713,84 euró 
Neumann János Egyetemre eső rész: 108.103,5 euró 
Megvalósítási időszak: 2018.01.31.-2019.09. 29. 
 

Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 
adatok Ft-ban 

Humán erőforrás 698 791 
Dologi kiadás 12 259 030 

   -Szakmai szolgáltatás: a talajban lévő invazív fajok magjainak elemzése 3 079 750 

   -Közbeszerzéshez kapcsolódó hatósági díj 40 000 
   -Pályázathoz kapcsolódó feladatok ellátása (parlagfű). 748 000 
   -Együttműködési megállapodás fordítása 12 497 
   -Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 324 999 
   -Rendezvényszervezés/catering 715 784 
   -Kémiai, mechaneikai és biológiai véd. 7 338 000 
Beruházás 959 104 
   - Pollenmérő 959 104 

KIADÁS ÖSSZESEN: 13 916 925 
 
Szakmai beszámoló 2018. év: 
 
Az év folyamán számos projekt megbeszélésre került sor az Egyetem Kertészeti és 
Vidékfejlesztési Karán illetve a Szerb partnernél, továbbá több szemináriumon vettünk részt 
kölcsönösen a két országban, melyeket saját magunk szerveztünk. Megrendezésre került a 
projekt nyitókonferenciája, több mint 120 résztvevővel. A projekt szakmai célkitűzései szerint 
feltérképezésre kerültek a Kiskunsági Nemzeti Park és Kecskemét városa fő invazív 
növényfajai. A talaj gyommagkészletének vizsgálata alapján kiderült, hogy a talajban a 
parlagfű magjai fordulnak elő legnagyobb mennyiségben. Kidolgozásra kerültek a 
mechanikai, kémiai és biológiai védekezés technológiái is, melyek segítségével lehetséges 
visszaszorítani az inváziós növényfajokat. Az invazív fajok magjainak elemzése érdekében 
megtörtént a kapcsolatfelvétel a Kiskunsági Nemzeti Park szakembereivel, illetve az 
önkormányzati területek felelőseivel. A magbank-analizációs és az invazív fajok 
feltérképezési munkálatai elkezdődtek, melynek keretében kijelölésre kerültek a vizsgálati 
területek. A Kiskunsági Nemzeti Parkkal folyamatos egyeztetésekre került sor a feladatok 
teljesítése érdekében. Az összes elvégzett tevékenység eredménye összefoglalásra került, 
amely feltöltésre került a pályázat elektronikus felületére. 
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GINOP-2.2.1-15-2017-00093 

A projekt címe: Ultrapontosságú és Freedome típusú szerszámgépek kifejlesztése 
 
A konzorcium vezetője: HUN-TECH SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Konzorcium tagjai: Miskolci Egyetem, Neumann János Egyetem, GYEGÉP Kft. 
A projekt kezdete:       2017.09.01. 
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja:  2021.08.31. 
A projekt elszámolható összköltsége 1 876 318 249 Ft, a teljes projektre vetített támogatási 
intenzitás 69.18 %. A Neumann János Egyetem által igényelt támogatás: 267.000.000 Ft, 
100% támogatási intenzitás mellett.  
 

Pályázati forrás felhasználása 2018. évben 
 

adatok Ft-ban 
Humán erőforrás 35 505 234 
Dologi kiadás 198 628 
   -Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 198 628 

KIADÁS ÖSSZESEN: 35 703 862 
 
 
 
Szakmai beszámoló 2018. év: 
 
Ebben a pályázatban a Neumann János Egyetem a szerszámtár, a szerszámcserélő és a 
szerszámbemérő rendszer tervezésére vállalkozott. Az év elején egy olyan koncepcionális terv 
előkészítése került megtervezésre, amelyből a váltó és mérőberendezés konstrukciós 
kialakítása volt látható, illetve bemutatásra került egy láncos szerszámtár. Összességében 
megállapításra került, hogy a láncos szerszámtár kialakítása a világon kiforrott, az ilyen 
nagyméretű szerszámok esetében (HSK-A100) leggyakrabban ezt alkalmazzák. Működése 
biztonságos a gyártó garanciát biztosít és szükség esetén vállalja a géphez történő illesztést is. 
Elkészült a szerszámtárhelyek megjelenítése összeállítási rajz szintjén. Az összeállítási rajz 
elkészítése előtt a teherviselő elemek, keresztmetszetek ellenőrzése, méretezése megtörtént. 
Az elvégzett munkát ledokumentáltuk. A szerszámtárhelyhez kereskedelmi forgalomban 
beszerezhető alkatrészek listáját elkészítettük és a konzorcium vezetőjének átadtuk. 
A szerszámcserélő „manipulátor” konstrukciós terveit elkészítettük, illetve előtte a teherviselő 
elemek, keresztmetszetek ellenőrzése, méretezése is megtörtént. A szerszámcserélő 
„manipulátor” kereskedelmi forgalomban beszerezhető alkatrészeinek listáját összeírtuk és a 
konzorcium vezetőjének átadtuk. A szerszámbemérő rendszer konstrukciós tervét 
elkészítettük, illetve megtörtént a teherviselő elemek, keresztmetszetek ellenőrzése, 
méretezése. A szerszámbemérő rendszer kereskedelmi forgalomban beszerezhető 
alkatrészeinek listáját elkészítettük és a konzorcium vezetőjének átadtuk. 
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6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök 
állományának alakulása; 

 
A Neumann János Egyetem mérlegfőösszege 16.144.317.249 Ft, infrastrukturális 
adottságainak jellemző értékadatai a beszámoló alapján:  
          adatok Ft-ban 
 

 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok 

9 843 245 053 

  A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, 
járművek 

   737 831 806 

 A/II/4 Beruházások, felújítások      52 749 031 
  

Tárgyi eszközök összesen: 10 633 825 890 
 
A tárgyi eszközök együttes értéke10.633.825.890 Ft, mely a mérleg főösszegének 65,87 %-a. 
 
Az Egyetem Kecskeméten 79 940 m2 Szolnokon 19 406 m2 beépített ingatlan-területtel áll a 
hallgatók és a munkavállalók rendelkezésére.  
Az ingatlanállomány átlagos színvonalúnak mondható, közműellátottsága az utóbbi évek 
fejlesztéseinek köszönhetően az átlagosnál magasabb színvonalú.  
Összességében megállapítható, hogy az egyetem tulajdonában, illetve kezelésében lévő 
eszközállomány magas színvonalon biztosítja az egyetem alapfeladatainak ellátását. 
 
Beruházások: 
 
Beruházások 279.520.919 Ft értékben, többségében Európai uniós forrásokból, illetve egyéb 
felhasználási kötöttséggel kapott támogatásokból valósultak meg. 
 
Kiemelten néhány 2018. évben megvalósult nagyobb volumenű beruházás: 
 

-  EFOP 3.6.2-16-2017-00016 számú EU-s pályázat keretében 
járműszimulációs szoftverlicensz beszerzése ( 25 db) 6.875.000 Ft 

- GINOP-2.3.3-15-2016-00041 számú pályázat Dióda lézerközpont  
kivitelezési munkái 49.869.031 Ft 

- EFOP-3.6.1-16-2016-00006 pályázat keretében informatikai  
eszközök (laptop, szerver, thinkpad, monitor, pasztőröző kád) 33.186.394 Ft 

- EFOP-3.5.1-16-2017-00008 sz. pályázatból 18 db asztali számítógép, 
monitor, 4 db telefon, 7 db laptop, APPLE ipad beszerzés 16.417.260 Ft 

- EFOP-3.4.3-16-2016-00002 sz. pály. sporteszközök vásárlása 9.254.472 Ft 
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Dióda lézerközpont kivitelezési munkái: 

1. 
1. FOTÓ 

 

 
 

2. FOTÓ 
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Központi beruházások 
A Neumann János Egyetem 2018-ban nem valósított meg központi beruházást. 
 
Felújítások: 
2018. évben összesen 123.947.996 Ft összegben valósítottunk meg felújítást. 
 
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolában az EFOP 4.1.3-17-2017-00044 számú pályázati 
forrásból 123.947.996 Ft értékben történt felújítás, mely keretében az oktatáshoz használt 
tantermek, folyosók, közlekedők korszerűsítése, épületenergetikai felújítása valósult meg. 

PSGY felújítás képekben: 

 
3. FOTÓ 

 
4. FOTÓ 
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Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2018. évben 
 adatok Ft-ban 

 
  

Megnevezés Immateriális javak

Ingatlanok és 
kapcsolódó 

vagyoni értékű 
jogok

Gépek, 
berendezések, 
felszerelések, 

járművek

Beruházások és 
felújítások

Összesen

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi 
záró állomány) 335 952 558           9 904 258 837      6 029 701 137  7 623 750          16 277 536 282     
Immateriális javak beszerzése, 
nem aktivált beruházások 6 875 000                -                           -                       49 869 031        56 744 031             
Beruházásokból, felújításokból 
aktivált érték -                             97 869 848            174 040 542     -                       271 910 390           
Térítésmentes átvétel 9 634 449          9 634 449                
Egyéb növekedés 36 956 620              2 228 749 708      608 646 151     -                       2 874 352 479        
Összes növekedés  (=02+…+07) 43 831 620              2 326 619 556      792 321 142     49 869 031        3 212 641 349        
Értékesítés -                             40 339 418            14 485 348        -                       54 824 766             

Hiány, selejtezés, megsemmisülés -                             -                           -                       -                       -                             
Egyéb csökkenés 27 971 800              11 787 808            596 998 229     4 743 750          641 501 587           
Összes csökkenés (=09+…+13) 27 971 800              52 127 226            611 483 577     4 743 750          696 326 353           
Bruttó érték összesen (=01+08-14) 351 812 378           12 178 751 167    6 210 538 702  52 749 031        18 793 851 278     
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó 
állománya 319 716 197           2 096 006 109      5 097 964 975  -                       7 513 687 281        
Terv szerinti értékcsökkenés 
növekedése 15 423 403              263 374 498         418 184 518     -                       696 982 419           
Terv szerinti értékcsökkenés 
csökkenése 23 874 493            43 568 597        -                       67 443 090             
Terv szerinti értékcsökkenés záró 
állománya  (=16+17-18) 335 139 600           2 335 506 114      5 472 580 896  -                       8 143 226 610        
Terven felüli értékcsökkenés nyitó 
állománya -                             -                           126 000             -                       126 000                   
Terven felüli értékcsökkenés záró 
állománya (=20+21-22) -                             -                           126 000             -                       126 000                   

Értékcsökkenés összesen (=19+23) 335 139 600           2 335 506 114      5 472 706 896  -                       8 143 352 610        
Eszközök nettó értéke (=15-24) 16 672 778              9 843 245 053      737 831 806     52 749 031        10 650 498 668     
Teljesen (0-ig) leírt eszközök 
bruttó értéke 310 653 362           67 903 457            3 879 285 364  -                       4 257 842 183        
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7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó 
szervezetek, alapítványok  

 

 
 
Részesedések után 2017. évben összesen 5.107.900 Ft összegű értékvesztés került 
elszámolásra felszámolási eljárás, illetve jelentős vagyoncsökkenés miatt, 2018. évben nem 
számoltunk el további értékvesztést a társaságok 2017. évi beszámolói alapján. 
 
 
 

  

Szervezet megnevezése
Üzletrész 
névértéke

Tulajdoni hányad

Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ
Nonprofit KiemelkedőenKözhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Cg.03-09116639) 100 000 Ft 0,23%

AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Izsáki út 10., Cg.03-09-
118996) 1 500 000 Ft 25,00%
Szilícium Mező Korlátolt Felelősségű Társaság (4028 Debrecen,
Kassai u. 26., Cg.09-09- 
 017605) 

192 100 Ft 6,40%

MERKATING Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (5000 Szolnok, Tiszaligeti
sétány 14., Cg. 16-09-010034) 5 000 000 Ft 100,00%
Összesen 6 792 100 Ft
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8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 
 
A Neumann János Egyetem követelés állománya a mérlegben az előző évben 19.727.238 Ft 
volt, 2018. év végén 18.943.410 Ft. 
A tárgyévben esedékes követelések 4 %-os csökkenést mutatnak. 

 
 

Költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 2017. évben 5.333.010 Ft volt, 
2018. december 31-én pedig 15.073.092 Ft. A növekedést a beruházásokhoz, 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó adott előlegek okozták. 
 
90 napon túli lejárt követelések állománya a mérlegben 2017. évben 8.847 Ft volt, 2018. 
december 31-én pedig 7.444.407 Ft. A tárgyévi követelések 90 napon túli követelés állománya 
az év végi követelés állomány 84,1 %-át jelenti. A követelés behajtása érdekében az elmúlt 
évben azokban az esetekben, ahol a 2 fizetési felszólítás nem vezetett eredményre, 
amennyiben rendelkezésre álltak a fizetési meghagyási eljáráshoz szükséges adatok, és 
dokumentumok fizetési meghagyási eljárást kezdeményeztünk. 
2018. évi követelés állomány után év végén a belső szabályzat alapján 3.171.788 Ft 
értékvesztést számoltunk el. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya előző évhez képest minimális 
összeggel 691.318 Ft-al csökkent. 

készletértékesítés szolgáltatások közvetített 
szolgáltatások ellenértékére  14 451 272            12 809 401    -       1 641 871    

ellátási díjakra    2 363 748              2 781 697                417 949    

kiszámlázott általános forgalmi adóra    2 551 750              3 021 611                469 861    

általános forgalmi adó visszatérítésére                 -                     11 000                  11 000    

egyéb működési bevételekre         50 524                   36 796    -            13 728    

-           

D/I/4 összesen:  19 417 294         18 660 505    -          756 789

309 944 282 905 -27 039

D/I/4 Költségvetési évben esedékes 
követelések 

2017. 2018.
Változás összege 

(Ft)

D/I/7 Költségvetési évben esedékes 
követelések felhalmozási célú átvett 

2018.

                538 106    
             7 743 121    
                850 661    
                346 710    

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2017.
Változás összege 

(Ft)

személyi juttatásokra                          883 800    -            345 694    
dologi kiadásokra                       7 989 384    -            246 263    
beruházásokra  1 296 732 -            446 071    
felújításokra              346 710    

Összesen:                     10 169 916                 9 478 598     -          691 318 
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9.) A letéti számla pénzforgalma 
 

Nem releváns (NÉ). 

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma 

 
Az Egyetem kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalommal érintett számlát vezet az 
OTP Banknál a Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatása 
céljából. 
A számla pénzforgalmát az alábbi táblázat mutatja. 2018. évben új kölcsön nyújtására nem 
került sor. 
          adatok Ft-ban 

 

 

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése  

 
A Neumann János Egyetem 2017. évi beszámolóban kimutatott normatív állami támogatások 
elszámolás alapján 36.166.998 Ft befizetési kötelezettség keletkezett, melyet Egyetemünk a 
beszámoló jóváhagyását követően teljesített. 
 
 
 

12.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott 
információk 

 
Nem releváns (NÉ). 
 
 
 
  

Megnevezés Érték
Nyitó egyenleg 2018. január 1. 4 638 954
Kölcsön nyújtása összesen 0
Kezelési és postaköltség 21 053
Kamatjóváírás, késedelmi kamat bevételek 32
Befolyt törlesztő részlet 792 711
Záró egyenleg 5 410 644  






