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1. Általános információk a beszámolóhoz 

 

1.1. A szervezet rövid bemutatása 

Az 1531-ben alapított Sárospataki Református Kollégium önálló intézeti ágaként 1857. 

november 17-én nyílt meg a középfokú Tanítóképző, amely 1869. október 22-től Állami 

Tanítóképezdeként működött. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a fenntartói jogokat 1929. 

június 30-ával visszaadta a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek, majd 1950. június 20-

ával ismét állami kezelésbe vette. Az intézmény 1957. június 25-től a Sárospataki Állami 

Comenius Amos János Tanítóképző Intézet nevet viselte. 1959. szeptember 1-jével 

felsőfokú Sárospataki Tanítóképző Intézetté szervezték át. 1976. szeptember 1-jén főiskolai 

rangra emelték, egyidejűleg a nevét Sárospataki Comenius Tanítóképző 

Főiskolaként állapították meg, amely 1986. szeptember 1-jétől Comenius Tanítóképző 

Főiskolára módosult. Az intézmény önállósága 1999. december 31-én megszűnt és 2000. január 

1-jétől a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karaként működött tovább. 

2013. július 1-jétől az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara, 2016. július 1-jétől 

az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusa volt.  

A 2021. évi VIII. törvény alapján az Eszterházy Károly Egyetemből kiváló Sárospataki 

Comenius Campus 2021. augusztus 1-jén Tokaj-Hegyalja Egyetemként jön létre és a 2021. évi 

XXV. törvény szerint a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány fenntartásában működik. 

 

1.2. A szervezet nyilvántartásba vett adatai: 

 

Hivatalos név: Tokaj-Hegyalja Egyetem 

Rövidített név: THE 

Angol nyelvű elnevezés: University of Tokaj 

Székhely: 3950 Sárospatak, Eötvös út 7. 

Adószám: 19308832-4-05 

Csoportos adószám: 17783350-5-05 

Oktatási Hivatal általi nyilvántartási szám: FI30164 

Statisztikai számjel: 19308832-8542-563-05 

Internetes honlap címe: www.unithe.hu  

Gazdálkodási forma: Egyéb alapítvány önálló intézménye 

Fenntartó: Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány 

Közhasznú szerv fokozata: Közhasznú szervezet 

Közhasznú alaptevékenység: Oktatás és tudományos kutatás 

Főtevékenység: Felsőfokú oktatás 

 

http://www.unithe.hu/
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1.3. A számviteli politika főbb vonásai, a beszámolási kötelezettséggel 

kapcsolatos döntések 

a) Számviteli politika 

Az Egyetem Számviteli Politikája, valamint annak kötelező részét képező szabályok 

2021.08.01-jével léptek hatályba, melyeket a 2021.12.31. határnappal összeállított éves 

beszámolóra és az alátámasztó könyvvezetésre is alkalmazni kell.  

b) Üzleti év gazdálkodási körülményei 

A beszámoló 2021. augusztus 1. – 2021. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 

2021. december 31. 

A mérlegkészítés napjáig a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem 

állt fenn, az Egyetem a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja 

tevékenységét. 

c) Beszámoló közzététele 

A Tokaj-Hegyalja Egyetem az éves beszámolót, a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó 

független könyvvizsgálói jelentést, az üzleti jelentést, valamint a közhasznúsági mellékletet és 

a beszámolót a honlapján közzéteszi.  

d) Beszámoló készítése 

A beszámoló készítője mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért 

Zrt. alkalmazottja.  

A beszámoló nyelve magyar.  

e) Beszámoló hitelesítése 

GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 3000 Hatvan, Irinyi János utca 10. 

Cégjegyzékszám: 10-09-033250 

Kamarai nyilvántartási szám: 004062 

Könyvvizsgáló: Oláh Gábor (anyja neve: Ács Gizella; lakcíme: 3000 Hatvan, Irinyi János utca 

10.; tagsági szám: 000081) 

f) Könyvvezetés 

Az Egyetem a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, magyar nyelven, forintban. 

A könyvviteli szolgáltatások vezetése a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Zrt. feladata.  

g) Alkalmazott számviteli szabályok 
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A beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. hatályos előírásai és az Egyetem számviteli 

politikája szerint került összeállításra. A számviteli törvényben foglalt alapelvek érvényesítésre 

kerültek a beszámolóban, amely elegendő a megbízható és valós összkép bemutatására.  

h) Speciális jogszabályi környezet 

2021. évi XXV. törvény a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja 

Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról. 

i) Számviteli politika tárgyévi változása 

Az Egyetem jogi szabályoknak megfelelő, egységes szerkezetbe foglalt számviteli politikája 

2021. augusztus 1-jétől hatályos.  

j) Számviteli rend sajátossága 

Az Egyetem a 6. és 7. számlaosztályt a közvetlen és közvetett költségek elkülönítésére nem 

használja. 

k) Beszámoló választott formája, típusa és pénzneme 

A Tokaj-Hegyalja Egyetem számviteli törvény tagolásának megfelelő éves beszámolót készít. 

A mérleg és az eredménykimutatás „A” formában készül, az eredménykimutatás 

összköltségeljárással kerül meghatározásra. A beszámolóban az adatok magyar nyelven, ezer 

forintban szerepelnek.  

l) Mérlegkészítés időpontja 

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági 

események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.  

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérleg fordulónapját követő év március 31. napja. 

m) Jelentős összegű hibák értelmezése 

Jelentős összegű hiba az Egyetemnél, ha a hiba feltárásának évében, ugyanazon évet érintően 

megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő vagy csökkentő értékének 

együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 

2 százalékát. 

n) Devizás tételek értékelése 

Az Egyetem a valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló 

követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség forintértékének 

meghatározásakor a valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett, hivatalos 

devizaárfolyamon számítja át forintra.  

o) Értékcsökkenési leírás 

o Értékcsökkenés leírás módja 
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Az évenként elszámolandó értékcsökkenés az eszköz bekerülési értéke alapján időarányosan, 

lineáris leírási módszerrel történik. 

o Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 

Az értékcsökkenési leírás elszámolására havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv 

szerinti törtidőszaki értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli 

értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a 

fordulónapi értékelés keretében történik. 

o Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása 

Az Egyetem a 200 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi 

termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként 

egy összegben számolja el.  

o Maradványérték meghatározása 

Az Egyetem a maradványérték összegét az üzembe helyezés időpontjában meglévő 

információkból kiindulva, a hasznos élettartam végén várható piaci érték alapján határozza 

meg.  

o Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Terven felüli értékcsökkenést számol az Egyetem az immateriális jószágra, tárgyi eszközre 

amennyiben könyvszerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint az eszköz piaci értéke. 

(Kivéve beruházás, felújítás). 

Terven felüli értékcsökkenést számol az Egyetem amennyiben az immateriális jószág, tárgyi 

eszköz értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz a tevékenység 

változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódott, megsemmisült, illetve hiány 

következtében rendeltetésszerűen nem használható, használhatatlan. 

o Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása 

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi 

változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további 

változások – tekintettel az alapítás idejére – nem történtek. 

p) Értékvesztések és visszaírások alkalmazása 

A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék 

képzésével kell figyelembe venni az előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor 

is, ha az az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté.  

Az Egyetemnél az alábbi eszközökben értelmezhető értékvesztés: 

o gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél, 

o hitelviszonyt megtestesítő egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál, 
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o mérlegkészítés időpontjáig nem rendezett követeléseknél, 

o vásárolt készleteknél. 

Amennyiben a leírások miatt az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök 

eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak 

részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni, - a megbízható és valós összkép érdekében 

– az eszközt piaci értékére, legfeljebb a nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési 

értékére, az egyéb bevételekkel szemben vissza kell értékelni. 

q) Értékhelyesbítések alkalmazása 

Az értékhelyesbítés a tárgyi eszközök és immateriális javak esetében a piaci értéknél jelentősen 

és tartósan alacsonyabb könyv szerinti értéknek a helyesbítése a piaci értékre.  

Az Egyetem az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem 

értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel. 

r) Valós értéken történő értékelés 

Az Egyetem a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben 

sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel. 

s) Alapítás-átszervezés költségei 

Az Egyetem az alapítással-átszervezéssel kapcsolatos költségeit nem aktiválja. 

t) Vásárolt készletek értékelése 

A vásárolt készletek bekerülési értéke a tényleges beszerzési ár. 

u) Saját termelésű készletek értékelése 

Az Egyetemnek nincs saját termelésű készlete. 

v) Céltartalék képzés 

Az Egyetem az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot képezhet az olyan várható, jelentős 

és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre, amelyek feltételezhetően vagy bizonyosan 

felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan. 

Ezen eseményekre képzett céltartalék összegének dokumentálását hitelt érdemlő módon végzi.  

w) Ki nem emelt tételek értékelése 

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre.  

x) Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, 

az általános szabályoknak megfelelően történik. 

y) Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a pénzkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően történik. 
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2. Elemzések 

 

2.1. Mérleg és eredménykimutatás adatainak változása 

 

 

 

  

Sor- 

szám
A tétel megnevezése Nyitó 2021.12.31

Abszolút 

változás

Változás

 %-ban

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 58 866 58 866

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 55 866 55 866

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 3 000 3 000

B FORGÓESZKÖZÖK 172 687 172 687

I. KÉSZLETEK 346 346

II. KÖVETELÉSEK 5 982 5 982

III. ÉRTÉKPAPÍROK 

IV. PÉNZESZKÖZÖK 166 359 166 359

C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 345 345

231 898 231 898

D SAJÁT TŐKE (8 258) (8 258)

I. JEGYZETT TŐKE

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

III. TŐKETARTALÉK

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY (8 258) (8 258)

E. CÉLTARTALAKOK 

F. KÖTELEZETTSÉGEK 200 545 200 545

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE 200 545 200 545

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 39 611 39 611

231 898 231 898

Adatok ezer Ft-ban

FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

Sor- 

szám
A tétel megnevezése Nyitó 2021.12.31

Abszolút 

változás

Változás

 %-ban

I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 12 511 12 511

II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 

III. EGYÉB BEVÉTELEK 525 466 525 466

IV. ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (172 132) (172 132)

V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (359 781) (359 781)

VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS (12 414) (12 414)

VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (1 908) (1 908)

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (8 258) (8 258)

VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 

IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (8 258) (8 258)

X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (8 258) (8 258)

Adatok ezer Ft-ban
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2.2. Mérlegtételek megoszlása 

 

Az eszközök és források összetételét a nyitó és záró állapotnak megfelelően az alábbi táblázat 

mutatja: 

 

 

A Tokaj-Hegyalja Egyetem eszközeinek jelentős részét (74,47%) a Forgóeszközök adják, 

melyből a legjelentősebb tételt a Pénzeszközök teszik ki.  

Forrás oldalon a Kötelezettségek aránya (86,48%), mely teljes egészében a rövid lejáratú 

kötelezettségek között kerül kimutatásra.  

 

2.3. Vagyoni helyzet, likviditás és fizetőképesség, valamint jövedelmezőség 

bemutatása 

 

 

 

Sor- 

szám
A tétel megnevezése Nyitó Részarány 2021.12.31 Részarány

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 58 866 25,38%

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0,00%

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 55 866 24,09%

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 3 000 1,29%

B FORGÓESZKÖZÖK 172 687 74,47%

I. KÉSZLETEK 346 0,15%

II. KÖVETELÉSEK 5 982 2,58%

III. ÉRTÉKPAPÍROK 0,00%

IV. PÉNZESZKÖZÖK 166 359 71,74%

C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 345 0,15%

231 898 100,00%

D SAJÁT TŐKE (8 258) -3,56%

I. JEGYZETT TŐKE 0,00%

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0,00%

III. TŐKETARTALÉK 0,00%

IV. EREDMÉNYTARTALÉK 0,00%

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0,00%

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0,00%

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY (8 258) -3,56%

E. CÉLTARTALAKOK 0,00%

F. KÖTELEZETTSÉGEK 200 545 86,48%

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0,00%

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0,00%

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE 200 545 86,48%

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 39 611 17,08%

231 898 100,00%

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 
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2.4. Cash-flow 

 

 

 

  

Sor-

szám
A tétel megnevezése 2021. tény

I. Működési cash flow, 1-13. sorok (311 408)

1.a Adózás előtti eredmény + (8 258)

ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás 510 000

1.b Korrekciók az adózás előtti eredményben + (524 219)

1. Korrigált adózás előtti eredmény + (532 477)

2. Elszámolt amortizáció  + (12 414)

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +

6. Szállítói kötelezettség változása + 118 314

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 82 231

8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 39 611

9. Vevőkövetelés változása + (2 695)

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + (3 633)

11. Aktív időbeli elhatárolások változása + (345)

12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -

13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -

II. Befektetési cash flow, 14-18. sorok (32 234)

14. Befektetett eszközök beszerzése - (29 234)

15. Befektetett eszközök eladása +

16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh.bankbet. törl., megszünt., bev. +

17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - (3 000)

18. Kapott osztalék, részesedés +

III. Finanszírozási cash flow, 19-26. sorok 510 000

19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele (+) 

20. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+) 

21. Hitel és kölcsön felvétele (+) 

22. Véglegesen kapott pénzeszköz (+) 510 000

23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) 

24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)

25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) 

26. Véglegesen átadott pénzeszköz (-) 

27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±

28. Egyéb saját tőke változás

IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) + 166 359

27. Devizás pénzeszközök átértékelése +

V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) + 166 359

Adatok ezer Ft-ban
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3. Specifikus rész 

 

3.1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

  ESZKÖZÖK 

a) Befektetett eszközök 

o Immateriális javak és Tárgyi eszközök 

Az Immateriális javak és a Tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének, 

valamint nettó értékének mérlegsoronkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja:
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Megnevezés

Alapítás-

átszervezé

s altivált 

értéke

Kisérleti 

fejlesztés 

altivált 

értéke

Vagyoni 

értékű 

jogok

Szellemi 

termékek

Üzleti vagy 

cégérték

Immate-

riális javak 

összesen

Ingatlanok

Műszaki 

berendezé-

sek, gépek, 

járművek

Egyéb 

berendezé-

sek, 

felszerelé-

sek, 

járművek

Tenyész-

állatok

Beruházá-

sok, 

felújítások

Tárgyi 

eszközök 

összesen

Mind-

összesen

Lineáris (424) (424) (1 281) (253) (10 183) (273) (11 989) (12 414)

Degresszív

Teljesítményarányos

Terv szerinti écs. 

összesen
(424) (424) (1 281) (253) (10 183) (273) (11 989) (12 414)

Terven felüli écs.

Elszámolt écs. 

összesen
(424) (424) (1 281) (253) (10 183) (273) (11 989) (12 414)
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Az Eszterházy Károly Egyetem (a továbbiakban: EKE) és az Egyetem (THE) 2021. augusztus 

1-jével megállapodást kötött egymással a Sárospataki Comenius Campus átadás-átvételének 

feltételeiről, így többek között a térítésmentesen átszálló eszközökről is.  

Az ingatlanok tulajdonosa a Magyar Állam volt és az EKE, valamint a Magyar Nemzeti 

Múzeum vagyonkezelőként járt el, tehát maguk a természetbeni ingatlanok tulajdon jogilag 

csupán 2022. január 31-gyel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

301.571/2/2022-es számú határozatával szálltak át az Egyetemre.  

Az ingóságok és a számviteli szempontból ingatlannak minősülő vagyonkezelt eszközökre 

ráaktivált beruházások tekintetében 2021. augusztus 1-jétől fennáll az Egyetem tulajdonjoga, 

ezek nyilvántartásba vétele megtörtént.  

o Befektetett pénzügyi eszközök 

A tartós részesedések között a Tokaj-Hegyalja Egyetem Intézményfenntartó Nonprofit Kft. (a 

továbbiakban: THEI) 100%-os tulajdoni részesedése szerepel, amely társaságot az egyetem 

profiltisztán tartása érdekében hozta létre az Egyetem, és a tervek szerint a végleges 

struktúrában a szakiskolai rendszer teljes üzemeltetése/fenntartása ezen a társaságon keresztül 

fog megtörténni.  

 

b) Forgóeszközök 

o Készletek 

Az Egyetem közvetített szolgáltatásainak értéke 346 ezer Ft 2021. december 31-jével. 

o Követelések 

A Tokaj-Hegyalja Egyetem év végi követelésállományát az alábbi táblázat mutatja: 

 

A vevőállomány az egyetemi rendszer sajátosságaihoz igazodva a mérlegfőösszeghez képest 

csekély, korossága alacsony.  

Az alábbi táblázat mutatja a vevőköveteléseket vállalatcsoporton kívüli és belüli megoszlás 

szerint. 

Adatok ezer Ft-ban

Jogi személy neve Részesedés értéke Mérlegérték

Tokaj-Hegyalja 

Egyetem 

Intézményfenntartó 

Nonprofit Kft.

3 000 3 000

Megnevezés Nyitó 2021.12.31 Változás

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2 695 2 695

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3 000 3 000

Egyéb követelések 287 287

Összesen 5 982 5 982

Adatok ezer Ft-ban
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Követelések kapcsolt vállalkozással szemben soron tartja nyilván az Egyetem a THEI-nek 

nyújtott 3 Millió Ft-os kölcsönt.  

Az egyéb követelések értéke év végével 287 ezer Ft. 

o Értékpapírok 

Az Egyetem könyveiben értékpapírok nem szerepelnek. 

o Pénzeszközök 

A Tokaj-Hegyalja Egyetem pénzeszközeinek értéke 166 359 ezer Ft 2021. december 31-én. A 

mérlegsor egyenlege megegyezik a Pénztár és a Számlavezető bank által kibocsátott 

bizonylatok egyenlegével.  

 

c) Aktív időbeli elhatárolások 

Az alábbi táblázat mutatja az aktív időbeli elhatárolások megoszlását.  

 

FORRÁSOK 

d) Saját tőke 

Az Egyetem saját tőkéjének alakulását az alábbi táblázat mutatja: 

 

Az adatok ezer Ft-ban

Összesen 1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91 nap felett

Vállalatcsoporton kívül 2 695 1 881 814 589 144 81

Vállalatcsoporton belüli

Összesen 2 695 1 881 814 589 144 81

Kintlévőségek

2021. december 31.
Nyitott összeg Határidőn belül

Lejárt

Megnevezés Nyitó 2021.12.31 Változás

Főpénztár 277 277

Mezőgazdasági-alpénztár 126 126

Kereskedelmi-alpénztár 118 118

Takarékbank Főszámla 152 337 152 337

Takarékbank Mezőgazdasági 13 144 13 144

Takarékbank Kereskedelmi 233 233

Takarékbank Neptun 124 124

Összesen 166 359 166 359

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Nyitó 2021.12.31 Változás

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 28 28

ebből: alkalmassági vizsgadíj 28 28

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 317 317

Halasztott ráfordítások

Összesen 345 345

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Nyitó 2021.12.31 Változás

Jegyzett tőke

Tőketartalék

Eredménytartalék

Adózott eredmény (8 258) (8 258)

Összesen (8 258) (8 258)

Adatok ezer Ft-ban
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o Jegyzett tőke 

Az Egyetem könyveiben Jegyzett tőke nem szerepel. 

o Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 

Az Egyetem könyveiben Jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel. 

o Tőketartalék 

Az Egyetem könyveiben Tőketartalék nem szerepel. 

o Eredménytartalék 

Az Egyetem könyveiben Eredménytartalék nem szerepel. 

o Lekötött tartalék 

Az Egyetem könyveiben lekötött tartalék nem szerepel. 

o Értékelési tartalék 

Az Egyetem könyveiben értékelési tartalék nem szerepel.  

o Adózott eredmény 

Az Egyetem adózott eredménye 8 258 ezer Ft veszteség 2021.december 31-gyel. 

e) Céltartalékok 

Az Egyetemnél a beszámolási időszakban nem volt céltartalék képzés és feloldás sem. 

f) Kötelezettségek 

o Hátrasorolt kötelezettségek 

Az Egyetem könyveiben hátrasorolt kötelezettségek nem szerepelnek. 

o Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Az Egyetem könyveiben hosszú lejáratú kötelezettségek nem szerepelnek. 

o Rövid lejáratú kötelezettségek 

Az Egyetem rövid lejáratú kötelezettségeinek megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

Az Egyetemnek nincsenek külföldi szállítói. 

 

 

Megnevezés Nyitó 2021.12.31 Változás

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 118 314 118 314

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 82 231 82 231

ebből támogatási programok előlegei 1 229 1 229

Összesen 200 545 200 545

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Nyitó 2021.12.31 Változás

Belföldi szállítók 93 452 93 452

Külföldi szállítók

Nem számlázott szállítások 24 861 24 861

Összesen 118 314 118 314

Adatok ezer Ft-ban
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Az Egyetem szállítói állománya korosság szempontjából optimális, hiszen a 118 Millió Ft-ból 

108 Millió Ft határidőn belüli kötelezettség. 

 

 

 

 

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelentős része a munkavállalókkal szembeni 

kötelezettséghez köthető, mely a munkavállalók 2021. december havi munkabére és az ahhoz 

kapcsolódó munkáltatói terhek.  

A támogatási programok előlegein nyilvántartott 1 229 ezer Ft a 2021-ben kiutalt, de 2022-es 

évet érintő elszámolásokat tartalmazza.  

g) Passzív időbeli elhatárolások 

 

A halasztott bevételek között a térítés nélkül átvett eszközök elhatárolása kerül kimutatásra, 

mely az aktuális év értékcsökkenésének arányában kerül feloldásra.  

3.2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

a) Bevételek megoszlása 

A Tokaj-Hegyalja Egyetem bevételinek megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

Az egyetem bevételinek a 97.67%-át az egyéb bevételek teszik ki, melynek legnagyobb része 

a fenntartói támogatás.  

o Értékesítés nettó árbevétele 

Az adatok ezer Ft-ban

Összesen 1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91 nap felett

Vállalatcsoporton kívül 32 430 22 361 10 069 9 454 191 117 307

Vállalatcsoporton belüli 61 024 61 024

Nem számlázott szállítás 24 861 24 861

Szállító mérleg sor összen 118 314 108 245 10 069 9 454 191 117 307

Szállítók

2021. december 31.
Nyitott összeg Határidőn belül

Lejárt

Megnevezés Nyitó 2021.12.31 Változás

Megbízottakkal, munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 80 786 80 786

Támogatási programok előlegei 1 229 1 229

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 216 216

Összesen 82 231 82 231

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Nyitó 2021.12.31 Változás

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Halasztott bevételek 39 611 39 611

ebből térítés nélkül átvett/kapott eszköz érték elh. 39 611 39 611

Összesen 39 611 39 611

Adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Nyitó Részarány 2021.12.31 Részarány

Árbevétel 12 511 2,33%

Aktivált saját teljesítmények értéke 0,00%

Egyéb bevételek 525 466 97,67%

Pénzügyi műveletek bevételei (0) 0,00%

Összesen 537 977 100,00%

Adatok ezer Ft-ban
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Az értékesítés nettó árbevételének legnagyobb részét a mezőgazdasági termékek és 

szolgáltatások árbevétele teszi ki, mely a Tokaj-Hegyalja Egyetem Tokaji Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumhoz (a továbbiakban: Mezőgazdasági Technikum) 

köthető. 

 

o Aktivált saját teljesítmények értéke 

Az Egyetem könyveiben nem szerepel aktivált saját teljesítmények értéke. 

o Egyéb bevételek 

Az egyéb bevételeket az alábbi táblázat részletezi: 

 

Az Egyetem a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványtól kapott 510 Millió Ft működési 

támogatást. 

A térítés nélkül átvett eszközök, az EKE-től átvett eszközök értékcsökkenés arányában feloldott 

összegét jelenti. 

o Pénzügyi műveletek bevételei 

Az Egyetem könyveiben nem szerepel pénzügyi művelet bevétele. 

b) Ráfordítások alakulása 

Az Egyetem ráfordításainak alakulását az alábbi táblázat mutatja: 

 

o Anyagjellegű ráfordítások 

Az anyagjellegű ráfordítások legjelentősebb részét az igénybe vett szolgáltatások adják. 

Az igénybe vett szolgáltatásokat az alábbi táblázat részletezi: 

A tétel megnevezése Nyitó Részarány 2021.12.31 Részarány

Mezőgazdasági termékek és szolgáltatás árbevétele 4 018 32,12%

Képzési bevételek-tandíj 3 182 25,44%

Kollégiumi bevételek 2 911 23,27%

Bérbeadás bevétele 1 375 10,99%

Egyéb szolgáltatás árbevétele 688 5,50%

Továbbszámlázott szolgáltatás 308 2,46%

Oktatáshoz kapcs. egyéb szolgáltatás 28 0,22%

Összesen 12 511 100,00%

Adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Nyitó Részarány 2021.12.31 Részarány

Fenntartói támogatás 510 000 97,06%

Ösztöndíjak 12 595 2,40%

Térítés nélkül átvett eszközök 2 435 0,46%

Állami támogatás-köznevelés 426 0,08%

Egyéb 10 0,00%

Összesen 525 466 100,00%

Adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Nyitó Részarány 2021.12.31 Részarány

Anyagjellegű ráfordítások (172 132) 31,51%

Személyi jellegű ráfordítások (359 781) 65,87%

Értékcsökkenési leírás (12 414) 2,27%

Egyéb ráfordítások (1 908) 0,35%

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0,00%

Összesen (546 235) 100,00%

Adatok ezer Ft-ban
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Az igénybe vett szolgáltatások közül a Tokaj-Hegyalja Egyetem és a Tokaj-Hegyalja 

Egyetemért Zrt. inhouse szolgáltatásai a legjelentősebbek, amelyek az ügyviteli és jogi, 

valamint logisztikai szolgáltatásokat foglalják magukba. 

Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős tétele az anyagköltség, melynek 68,14%-át a 

vezetékes gázfelhasználás teszi ki, ami elsősorban a Tokaj-Hegyalja Egyetem Tokaji 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumhoz (a 

továbbiakban: Kereskedelmi Technikum) köthető. 

o Személyi jellegű ráfordítások 

 

A személyi jellegű ráfordítások 39,44%-a az Egyetemhez, 26,24%-a a Mezőgazdasági 

Technikumhoz és 34,32%-ra a Kereskedelmi Technikumhoz köthető.  

o Értékcsökkenési leírás 

A Tokaj-Hegyalja Egyetemnél az értékcsökkenés a számviteli politikának megfelelően 

történik. 2021-ben az értékcsökkenési leírás 12 414 ezer Ft. 

o Egyéb ráfordítások 

Az egyéb ráfordítások között kerül kimutatásra a hallgatók irányába fizetett közéleti, 

tanulmányi ösztöndíj, valamint a CEEPUS program keretében fizetett ösztöndíj. 

o Pénzügyi műveletek ráfordításai 

Az egyetem könyveiben nem szerepel pénzügyi művelet ráfordítása. 

c) Társasági adó megállapítása 

A Tokaj-Hegyalja Egyetem a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány fenntartásában álló 

közhasznú felsőoktatási intézmény. A közhasznú szervezetként besorolt egyetemnek a társasági 

A tétel megnevezése Nyitó Részarány 2021.12.31 Részarány

Szolgáltatások (könyvviteli, jogi, 

postai)
(74 669) 63,78%

Marketing (reklám költségek) (24 137) 20,62%

Egyéb szolgáltatások (5 574) 4,76%

Karbantartási költségek (4 850) 4,14%

Továbbképzési-; kiküldetési 

költségek
(2 740) 2,34%

Bérleti díjak (járművek, egyéb) (1 736) 1,48%

Kommunális szolgáltatások (1 312) 1,12%

Mobiltelefon, internet és 

szakkönyvek költsége
(1 289) 1,10%

Szállítási és raktározási költségek (769) 0,66%

Összesen (117 075) 100,00%

Adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Nyitó Részarány 2021.12.31 Részarány

Bérköltség (303 529) 84,36%

ebből megbízási díjak (4 193) 1,38%

Személyi jellegű egyéb kifizetések (7 910) 2,20%

ebből munkábajárás (2 331) 29,47%

ebből reprezentáció (1 538) 19,45%

Bérjárulékok (48 342) 13,44%

Összesen (359 781) 100,00%

Adatok ezer Ft-ban
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adóalapját a vállalkozási tevékenység eredménye után kell meghatározni, figyelembe véve a 

korrekciós tételeket. (Tao tv. 9. §) 

Az Egyetemnek a 2021-es év vállalkozási tevékenysége után nem kell társasági adót fizetnie, 

mivel a vállalkozási tevékenységből származó bevétele nem haladja meg az összes bevétele 

15%-át. (Tao tv. 9. § 7.bekezdés) 

d) Eredmény 

A Tokaj-Hegyalja Egyetem adózott eredménye: 8 258 ezer Ft veszteség. 

o Döntés az eredmény felhasználásáról 

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott 

eredmény felhasználására vonatkozó javaslattal. 

o Az adózott eredmény felhasználása 

Az arra jogosult szerv döntése alapján a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba 

kerül. 
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4. Tájékoztató adatok 

 

4.1. Tőkeműveletekhez kapcsolódó tételek 

A Tokaj-Hegyalja Egyetem nem vett részt tőkeműveletekben. 

4.2.  Vezető tisztségviselők bemutatása 

A Tokaj-Hegyalja Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint Vezető állású 

munkavállalók: 

o Rektor   1 fő 

o Rektorhelyettes  1 fő 

o Gazdasági főigazgató 1 fő 

Összesen   3 fő 

4.3. Vezető tisztségviselők díjazása, előlegeik, kölcsöneik 

A vezető tisztségviselők 2021.08-12 hónapban összesen 19 500 ezer Ft juttatásban részesültek, 

munkáltatót terhelő közterhek nélkül. 

4.4.  Kiemelt juttatások 

A Tokaj-Hegyalja Egyetemnél nem volt kiemelt juttatás. 

4.5. Könyvvizsgálói díj 

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálói díj került 

felszámításra, más szolgáltatásokat a könyvvizsgáló ellenérték fejében nem nyújtott. A 

beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj 508 ezer Ft. 

4.6.  Bér és létszám adatok 

Az alábbi táblázat a Tokaj-Hegyalja Egyetem alkalmazotti záró létszámát mutatja: 

 

oktató egyéb oktató egyéb

Sárospatak 16 9 34 21 55

Mezőgazdasági 24 15 24 23 47

Kereskedelmi 41 15 41 19 60

Ebből tartósan 

távollévő
1 3 1 3 4

Összesen 81 39 99 63 162

Összesen

2021.12.31

2021.08.16 2021.12.31
Létszám
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2021.08.16-val az Egyetem fenntartója lett a Tokaj-Hegyalja Egyetem Tokaji Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumnak, valamint a Tokaj-Hegyalja Egyetem Tokaji 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumnak. 

 

Az Egyetem bérköltsége 2021-ben az alábbiak szerint alakult: 

 

4.7. Környezetvédelem, veszélyes hulladékok kezelése 

o Környezetvédelem 

A Tokaj-Hegyalja Egyetem célul tűzte ki, hogy a hulladékok mennyiségét csökkenteni fogja. 

Ezért a keletkező hulladékokat szelektíven gyűjti az Egyetem, beleértve a két Technikumot is. 

A környezet megóvása érdekében különös figyelmet fordít a THE az illegális hulladéklerakások 

felszámolására. A Technikum diákjai rendszeresen részt vesznek hulladékszedő programokban 

az iskola keretein belül. 

A megújuló energiaforrások alkalmazásával is óvni tudja az Egyetem a környezetet, melyről a 

Mezőgazdasági Technikum tankonyha épületére szerelt napelem (158 db, solar típus) 

gondoskodik, illetve Sárospatakon napelem. 

A Mezőgazdasági Technikum hatalmas területén (5 hektár) az elöregedett fák pótlása 

facsemeték ültetésével megtörtént, melyből az iskola diákjai is kivették a részüket. 

o Veszélyes hulladékok kezelése 

A veszélyes hulladékok tárolása egy külön helyiségben történik, a biztonságos elszállítás 

megszervezéséig. A lebonyolításért a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Zrt. Ingatlan üzemeltetési 

osztálya felel. 

4.8.  Vállalkozás folytatásának elve 

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt 

fenn, az Egyetem a belátható időn belül is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja 

tevékenységét, nem várható a működés megszüntetése vagy jelentős csökkenése. 

 

A tétel megnevezése Nyitó Részarány 2021.12.31 Részarány

Bérköltség (303 529) 84,36%

ebből megbízási díjak (4 193) 1,38%

Személyi jellegű egyéb kifizetések (7 910) 2,20%

ebből munkábajárás (2 331) 29,47%

ebből reprezentáció (1 538) 19,45%

Bérjárulékok (48 342) 13,44%

Összesen (359 781) 100,00%

Adatok ezer Ft-ban
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1 Közhasznúsági melléklet 

 

1.1 A szervezet alapadatai 

Név: Tokaj-Hegyalja Egyetem 

Képviselő: Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábor  

Adószám: 19308832-4-05 

Csoportos adószám: 17783350-5-05 

Székhely: 3950 Sárospatak, Eötvös út 7. 

Statisztikai számjele:  19308832-8542-563-05 

Oktatási Hivatal általi nyilvántartási száma: FI30164 

Beszámolási időszak: 2021.08.01.-2021.12.31. 

 

1.2 Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

1.2.1 Az Egyetem ellátandó alaptevékenysége 

Az Egyetem cél szerinti (közhasznú) alaptevékenysége az oktatás és a tudományos kutatás. 

I. Az Egyetem oktatási tevékenysége során: 

a) Az Alapító Okiratában meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, 

mesterképzést, osztatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e 

képzésekben oklevelet adhat ki. 

b) Az oktatásért felelős miniszternek a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 

alapján kiadott szakindítási engedélyek szerint kifutó rendszerben egyetemi és főiskolai 

szintű képzést folytat, és e képzésben oklevelet ad ki. 

c) Az Alapító Okiratában meghatározott szakmacsoportban, kifutó rendszerben felsőfokú 

szakképzést folytathat, és e képzésben bizonyítványt ad ki. 

d) Az Alapító Okiratában meghatározott képzési területen felsőoktatási szakképzést 

folytathat. 

e) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, az Nftv.-ben, a szakképzésről 

szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a felnőttképzésről szóló 2013. évi 

LXXVII. törvényben foglaltak szerint részt vesz a köznevelési, továbbá a 
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felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott 

egyéb képzési feladatok megvalósításában. 

II. Tudományos kutatási tevékenysége során alap-, alkalmazott kutatásokat és kísérleti 

fejlesztéseket folytat, tudományszervezési és technológiai innovációs feladatokat lát el, 

valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez, mind ezekhez szükséges 

infrastrukturális kapacitásokat működtet, illetve tart fenn. 

III. Gondoskodik a hallgatói tehetséggondozásról és az oktatói, kutatói utánpótlás 

neveléséről. 

 

Az Egyetem alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő, szolgáltatási tevékenységei (cél 

szerinti, közhasznú tevékenység) során: 

a) A képzéseihez kapcsolódó képzési területeken, alap-, alkalmazott és kísérleti 

kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az 

oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. 

b) A nemzeti és az egyetemes kultúra, a művészetek közvetítésével, művelésével és 

fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek átadásával, fejlesztésével 

hozzájárul a hallgatók értelmiségi létre történő felkészítéséhez. 

c) Az Nftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok 

ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint. 

d) A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot, tanszállót üzemeltethet, illetve 

e célra tartós együttműködési megállapodással kapacitásokat köthet le. 

e) A képzés céljait szolgáló gyakorlóhelyeket (műhely, laboratórium) tart fenn. 

f) Fejleszti és ápolja az oktatás és a tudományos kutatás és az innováció, valamint a belső 

intézményi szolgáltatások színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait. 

g) Tankönyv- és jegyzetkiadást, audiovizuális adathordozó kiadást, taneszköz-fejlesztést 

végez. 

h) Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv és 

jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, 

kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat folytat, 

amelyek a hallgatók beilleszkedését, társadalmi felzárkóztatását, 

kompetenciafejlesztését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását, 

munkaerőpiacra való beilleszkedését szolgálják. 

i) Az Egyetem biztosítja, illetve támogatja a hallgatók tudományos és szakmai 

önszerveződését, e célból szakkollégiumi programot működtet. 
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j) Gondoskodik az Egyetem infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos 

fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 

k) Feladatai teljesítése érdekében gondoskodik a gazdasági, továbbá belső ellenőrzési, 

valamint igazgatási, szervezési, műszaki és más, a működéshez kapcsolódó 

szolgáltatások üzemeltetéséről. 

l) Felvételi előkészítőt és egyéb tanfolyamokat tart, nyelvvizsgáztatást folytat. 

m) A képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztést, tudományszervezést, 

szaktanácsadást és egyéb tevékenységet végez. 

n) Az egyetemi infrastruktúra szabad kapacitásait hasznosítja (kiadói tevékenység, 

sportlétesítmények, oktatást és nem oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi 

szálláshelyek bérbeadása). 

o) Helyi, térségi közösségfejlesztő és kulturális identitáserősítő, -fejlesztő szerepet tölt be. 

p) Közgyűjteményi tevékenységet végez, illetve közművelődési feladatokat lát el. 

q) Szakiskolai, szakközépiskolai és szakgimnáziumi nevelés-oktatást, Szakképzési 

Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatást, felnőttoktatást, és a többi gyerekkel, 

tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű (mozgásszervi fogyatékos, 

beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – enyhén értelmi fogyatékos, érzékszervi 

fogyatékos – hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – látási fogyatékos) gyermekek, 

tanulók, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

iskolai nevelését, oktatását folytatja, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, 

nem köznevelési tevékenységet is ellát. 

r) Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetve hazai 

alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását. 

 

2021. évben végzett részletes tevékenységeknek eredményeit a 2021. évi közhasznúsági 

szakmai beszámoló tartalmazza. 

 

1.3 Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

közhasznú tevékenység megnevezése: oktatás és tudományos kutatás 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 

közfeladat, jogszabályhely: 

2011. évi CCIV. Törvény a nemzeti 

felsőoktatásról 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: felsőoktatásban résztvevők 



 

Tokaj-Hegyalja Egyetem Közhasznúsági melléklet 

4 

 

a közhasznú tevékenységből részesülők 

létszáma: 

834 fő 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:  a közhasznú tevékenység főbb eredményeit a 

2021. évi közhasznúsági szakmai beszámoló 

tartalmazza. 

 

1.4 * 

1.5 Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás 

megnevezése 
Előző év* Tárgyév* 

- - - 

 

1.6 Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (ezer Ft) 

Tisztség Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

Vezető tisztségviselőnek 

nyújtott juttatás mindösszesen: 

 
19.500 

 

1.7 Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (ezer Ft) 

Alapadatok 
Előző év (1)* 

(ezer Ft) 

Tárgyév (2)* 

(ezer Ft) 

A. Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás összesen:  19.500 

B. Éves összes bevétel  537.978 

ebből:   

C. az SZJA meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 

CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

 0 

D. közszolgáltatási bevétel  0 

E. normatív támogatás  510.000 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 

Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 
 16.797 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]  11.181 



 

Tokaj-Hegyalja Egyetem Közhasznúsági melléklet 

5 

 

H. Összes ráfordítás (kiadás)  546.235 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás  359.781 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai   

K. Adózott eredmény  -8.258 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű 

önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a 

közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

 0 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] Igen Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] Igen Nem 

 

*Az Egyetem közhasznúsági besorolását nem a Civil törvény e mutatóinak a teljesülése 

biztosítja, hanem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CLXXV törvény 96. §-a alapján 

került az Oktatási Hivatalnál bejegyzésre. 
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2 Közhasznúsági beszámoló 

 

2.1 Szervezet bemutatása 

Az Eszterházy Károly Egyetemből kiváló Sárospataki Comenius Campus 2021. augusztus 1-

jén Tokaj-Hegyalja Egyetemként jött létre- szerveződött újjá. A Tokaj-Hegyalja Egyetemért 

Alapítvány fenntartásában működik, közhasznú szervezetként. Az új jogi személy létrejötte 

nem okozott fennakadást, az oktatás zavartalanul folyt tovább. 2021. augusztus 16-val az 

Egyetem két szakképző iskolának is a fenntartója lett, melyek a következők: a Tokaj-Hegyalja 

Egyetem Tokaji Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, mely az Északi 

Agrárképzési Centrumból vált ki, valamint a Tokaj-Hegyalja Egyetem Tokaji Kereskedelmi és 

Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, mely a Szerencsi Szakképzési 

Centrumhoz tartozott korábban.  

2.1.1 Az Egyetem vezetése 

A rektor az Egyetem elsőszámú felelős vezetője és képviselője, aki eljár és dönt mindazokban 

az ügyekben, amelyeket jogszabály, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a 

kollektív szerződés nem utal más személy vagy testület hatáskörébe. A rektor felelősséggel 

tartozik a fenntartónak. 

A fenntartó az Nftv. 94. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az Alapító Okiratban, 

valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerinti tartalommal, 

elsődlegesen a funkcionális feladatok ellátására gazdasági főigazgatót bízott meg 2021. 

augusztus 1-jétől. A gazdasági főigazgató az Alapító Okiratban, valamint a Szervezeti és 

Működési Szabályzatában meghatározott feladatai tekintetében az Egyetem vezető állású 

munkavállalója és felelősséggel tartozik a fenntartónak. A gazdasági főigazgató a feladatait a 

fenntartó tulajdonában álló vagyonkezelő társaság által meghatározott keretek között látja el.  

 

2.1.2 Az Egyetem szervezeti tagolása 

Az Egyetemen az oktatási és kutatási, az ezekhez kapcsolódó kiegészítő feladatok, valamint a 

működést biztosító funkcionális és fenntartási feladatok hatékony és gazdaságos ellátása 

érdekében 

a) oktatási és tudományos kutatási tevékenységet, valamint  

b) szolgáltató és funkcionális tevékenységeket ellátó szervezeti egységeket hozott 

létre. 
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A felsőfokú oktatás, a tudományos kutatás szervezeti alapegységei az intézetek és a tanszékek, 

amelyek részt vesznek egyéb képzési, kutatás-fejlesztési és szolgáltatási feladatok ellátásában. 

Az Egyetem oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységein belül kutatócsoportok, 

szakkollégiumok, valamint pedagógusképző központ is működik.  

Az Egyetemen felnőttképzési, informatikai, kollégiumi, könyvtári, sport, gazdasági, igazgatási, 

szervezési, műszaki/üzemeltetési szolgáltató és más, a működést biztosító feladatot ellátó 

szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek működnek, amelyeken keresztül megvalósul az 

Egyetem működtetése. 

Az Egyetem szervezeti felépítését, tagolását, vezetési szerkezetét, döntéshozatali rendjét, a 

vezetői pályáztatási, kiválasztási eljárás rendjét, valamint az egyes szervezeti egységek 

feladatait, működését az Alapító Okirat keretei között az Egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzata határozza meg. 

Az Egyetem intézetei és tanszékei: 

I. Comenius Intézet 

a) Kulturális Örökség Tudományok Tanszék 

b) Neveléstudományi Tanszék  

c) Nyelvi, Irodalmi és Művészeti Tanszék 

d) Természettudományi Tanszék 

II. Lorántffy Intézet 

a) Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Tanszék 

b) Szőlészeti és Borászati Tanszék  

c) Társadalomtudományi Tanszék 

d) Turizmus és Vendéglátás Tanszék 

III. Tokaj Wine Business Institute 

Az Egyetem fenntartásában működő szakképző intézmények: 

I. Tokaji Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (székhely: 2910 

Tokaj, Tarcali út 52.)  

II. Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

(székhely: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.) 
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2.2 Az Egyetem tevékenységének a bemutatása 

2.2.1 Az intézmény oktatási, kutatási tevékenységének szöveges értékelése 

I. Az oktatási tevékenység és főbb fejlesztések bemutatása 

A Tokaj-Hegyalja Egyetem elkötelezett a város, a szűkebb tokaj-hegyaljai, a tágabb zempléni 

és abaúji régió egykor nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő szellemi, vallási, 

művelődéstörténeti, politikai és gazdasági szerepének visszaállításáért. A több évszázados 

kulturális örökségre, s a comeniusi neveléstörténeti hagyományra építve törekszik az oktatás 

színvonalának emelésére, a térség kulturális, tudományos, turisztikai és gazdasági vonzerejének 

erősítésére. Saját eszközeivel elő kívánja segíteni a népesség megtartását, műveltségi és 

képzettségi szintjének növelését, az itt dolgozók boldogulását, s ennek révén a régiót világszerte 

ismertté tevő tokaji szőlő- és borkultúra fejlesztését. Az intézmény oktatási-kutatási működési 

területének és társadalmi szerepvállalási körének meghatározása a szintézisre épít. Magas 

minőségű oktató és kutató munkájával ugyanakkor az egész magyar felsőoktatást, s annak 

Kárpát-medencei, európai és világviszonylatú dimenzióit kívánja erősíteni.  

Az oktatás Sárospatak mellett a tarcali Kutatóintézetben, valamint Tokajban a két szakiskolában 

folyik. Az Egyetemen a képzés szintjei kiterjednek a felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre 

BA/BSc, mesterképzésre MA/MSc, és szakirányú továbbképzésre.  

 

Comenius Intézet 

A Comenius Intézet gondozza az Egyetem pedagógusképzési szakjait (mint csecsemő- és 

kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító), valamint a Kulturális örökség tanulmányok (MA) 

szakot is működteti. 

A 2021-ben az Egyetem összes hallgatójának a 86,3%-a valamilyen pedagógusképzési szakon 

folytatta tanulmányait.  

 

Lorántffy Intézet 

A Lorántffy Intézet gondozza az Egyetem szőlész-borász mérnöki BSc, a gazdaságtudományi 

szakokat BSc és MSc szinteken, valamint az Örökségturizmus szakirányú továbbképzési 

szakot. 

 

Tokaj Wine Business Institute 

Az Intézet nemzetközi partnerekkel posztgraduális képzéseket gondoz a bor és gasztronómia 

üzleti területén. Az intézet célja, hogy Magyarországon, sőt a régióban egyedülálló módon 
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otthont adjon olyan magas színvonalú üzleti képzéseknek, amelyek kiemelkedő borrégiók üzleti 

egyetemeivel közös diplomát adnak.  

 

2021-ben még nem volt az Egyetemen mesterképzésen résztvevő hallgató, a szakirányú 

továbbképzéseken csupán csak 3 fő tanult. A hallgatók összlétszámát tekintve 2021. október 

15-én 299 fő volt, nagyrészük levelezős (259 fő); és ebből 269-en alapképzési szakon tanultak. 

Minden képzés folyamán fontos a megfelelő gyakorlati tudás megszerzése, ezért az Egyetem 

képzési porfóliójának megfelelően sokrétű szervezetekkel kötött együttműködési 

megállapodást. 

 

2021. évben az Egyetem képzési kínálata: 

 

2021-ben nem bővült az Egyetem képzési kínálata. A jogelődtől „megörökölt” képzési 

palettával kezdte meg működését a Tokaj-Hegyalja Egyetem. 

2021. évben az alábbi statisztikai adatok figyelhetők meg az Egyetem képzéseivel 

kapcsolatban. A lenti táblázat tartalmazza az aktív jogviszony mellett a passzív jogviszonnyal 

rendelkező hallgatókat is. 

Szak Szint Hatályosság kezdete Meghirdethetőség kezdete

bor- és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés 2021.08.01 2021.08.01

bormarketing szakirányú továbbképzés 2021.08.01 2021.08.01

borturisztikai szakember, sommelier szakirányú továbbképzés 2021.08.01 2021.08.01

család- és gyermekvédő pedagógus szakirányú továbbképzés 2021.08.01 2021.08.01

csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzés 2021.08.01 2021.08.01

csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés 2021.08.01

digitálisarchívum-fejlesztő szakirányú továbbképzés 2021.08.01 2021.08.01

gazdálkodási és menedzsment alapképzés 2021.08.01 2021.08.01

gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-

szakvizsgára felkészítő
szakirányú továbbképzés 2021.08.01 2021.08.01

gyógypedagógia alapképzés 2021.08.01 2021.08.01

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés 2021.08.01 2021.08.01

közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés 2021.08.01 2021.08.01

közösségszervezés alapképzés 2021.08.01 2021.08.01

kulturális örökség tanulmányok mesterképzés 2021.08.01 2021.08.01

óvodapedagógus alapképzés 2021.08.01 2021.08.01

programtervező informatikus alapképzés 2021.08.01 2021.08.01

programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés 2021.08.01 2021.08.01

részismeret megszerzésére irányuló képzés egyéb 2021.08.01 2021.08.01

szőlész-borász felsőoktatási szakképzés 2021.08.01 2021.08.01

szőlész-borász mérnök felsőoktatási szakképzés 2021.08.01 2021.08.01

szőlész-borász mérnöki alapképzés 2021.08.01 2021.08.01

tanári mesterképzés 2021.08.01

tanító alapképzés 2021.08.01 2021.08.01

tehetségfejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzés 2021.08.01 2021.08.01

turizmus-menedzsment mesterképzés 2021.08.01 2021.08.01

turizmus-vendéglátás alapképzés 2021.08.01 2021.08.01

turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés 2021.08.01 2021.08.01

vállalkozásfejlesztés mesterképzés 2021.08.01 2021.08.01

vendéghallgatói tanulmányok egyéb 2021.08.01 2021.08.01
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Tokaj-Hegyalja Egyetem Tokaji Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium 

Az iskola több mint 5 hektáros területen fekszik. Rendelkezik a gyakorlati képzéshez szükséges 

feltételekkel, de lehetőség van arra is, hogy a tanulók a gyakorlatokat más gazdálkodó 

egységeknél töltsék. Fontos kiemelni, hogy a végzős növénytermesztő gépészek a 

mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítvány (igazolvány) birtokában kerülnek ki az iskolából. A 

mezőgazdasági képzés mellett, kistermelő élelmiszerellátó szakmák oktatása is folyik az 

iskolában. Az egyetemi továbbtanuláshoz megfelelő alapokat nyújthat a szőlész-borász képzés, 

mely szintén erősíti az intézmény képzési palettáját, azonban eddig még nem volt rá elegendő 

létszám a szak indításához 

Az épület nyílászárói és fűtési rendszere elavult, felújításra szorul. A szakmai oktatás tárgyi 

feltételeivel rendelkezik az intézmény. Az iskolában a személyi feltételek megfelelőek, jól 

felkészült, elhivatott pedagógusok erősítik a tantestületet. 

A fenntartóváltásnak köszönhetően a tárgyi feltételek, beszerzések nagyobb hatékonysággal 

érkeztek meg az iskolába és kevesebb várakozási idővel. 

 

Tokaj-Hegyalja Egyetem Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

A megszépült, modernizált iskolaépület eszközállománya is korszerű, megfelelő az oktatás 

„lebonyolításához”.  

Az intézmény jelenlegi képzési rendszere rendkívül sokrétű, flexibilisen biztosítja az 

átjárhatóságot az egyes képzési profilok között, valamint képes kielégíteni napjaink eredmény- 

és célorientált társadalmának és gazdaságának elvárásait,  és felkészíteni az iskola diákjait arra, 

hogy megfelelően képzett, ambiciózus tagjai legyenek a társadalomnak. 

 

 

 

Felsőoktatási Alapképzés Szakirányú Egyéb Összesen

Állami ösztöndíjas 18 224 0 2 244

Levelező tagozat 18 181 0 0 199

Nappali tagozat 0 43 0 2 45

Önköltséges 9 52 11 3 75

Levelező tagozat 9 52 11 3 75

Nappali tagozat 0 0 0 0 0

Összesen 27 276 11 5 319
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2021-ben kötött együttműködési megállapodások 

• Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde 

• Sárospatak Város Önkormányzata 

• Sárospataki Tankerületi Központ 

• Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény 

Ezen intézmények segítették az Egyetem hallgatói számára a megfelelő kompetenciák 

elsajátítását, az elméleti tananyag gyakorlati alkalmazását, valamint a gyakorlat sikeres 

teljesítését. 

 

II. A kutatási eredmények elérésének, K+F+I kompetenciák erősítésének bemutatása 

A Tokaj-Hegyalja Egyetem nagy figyelmet fordít a tudományos és kutatási tevékenységekre.  

Az Egyetemen jelenleg 4 kutatócsoport működik: 

• Speculum Kutatócsoport  

• Comenius Kommunikációs Kutatócsoport 

• Iskolavárosok Kutatóintézet 

Főbb területük: művelődéstörténeti kutatások folytatása, valamint a tématerületen aktív 

hazai és nemzetközi kutatókkal való kapcsolat kiépítése, sokrétű szakmai hálózat 

működtetése, témába vágó konferenciák szervezése, könyvek és forráskiadványok 

publikálásának elősegítése, valamint a kutatói utánpótlás nevelésének támogatása. 

a) Tokaj-Hegyalja kutatócsoport 

Célja, hogy öt éven belül új kutatási eredményeken alapuló, reprezentatív 

regionális művelődéstörténeti lexikont állítson össze és adjon ki. 

b) Iskolavárosok és hátországuk kutatócsoport 

A Kárpát-medence különböző szellemi centrumaihoz és kultúrrégióihoz 

kötődően folytat kutatásokat. Nagyívű adatgyűjtő és adatrendszerező munkát 

végez, amelyben zempléni (tokaj-hegyaljai) fókusszal az újkori kulturális 

transzfer különböző dimenzióit tárja fel. Ez utóbbival közvetlenül segíti a Tokaj-

Hegyalja munkacsoport lexikonépítő tevékenységét. 

• Közép-Európa/V4+ Kutatócsoport 

 

Az Egyetem a kutatásmenedzsment módszerei mellett fejleszteni kívánja a projektfejlesztési és 

pályázati kompetenciáit. Ennek érdekében szorosan együttműködik a Grand Tokaj Zrt.-vel, 

valamint a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézettel. 
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Az Egyetemen az intézetek munkavállalói is végeznek kutatási tevékenységet ennek a 2021-es 

évi eredményeit a lenti táblázat jól szemlélteti. 

 

 

Pályázatok: 

Mezőgazdasági iskola: 

• A HATÁRTALANUL projekt, ami a COVID vírus helyzet következtében nem tudott a 

tervnek megfelelően eddig megvalósulni. A 100%-os támogatás intenzitású projekt 

összértéke 4.312.525.-Ft. Remélhetőleg 2022-ben megtörténik az elmaradt projekt 

pótlása. Romániába látogatnak ki a diákok egy „testvériskolába”, ahol a résztvevők 

megismerhetik a környék látványosságait, népi hagyományait, megtapasztalhatják a 

külföldi ízeket.  

• Az Erasmus + program keretében Tokaji AGREEKulture című tevékenységünk 42 719 

euró támogatást nyert el. A projekt időtartama 12 hónap, kezdetének dátuma 

2021.09.01., befejezésének dátuma 2022.08.31. Görögországba utaznak a diákok, ahol 

az idegennyelvi kompetencia fejlesztése mellett szakmai gyakorlatot teljesítenek, így 

megismerhetnek új technológiákat, technikákat.  

Egyetem: 

• CEEPUS program, melynek keretében lehetőség nyílt oktatói és hallgatói cserék 

lebonyolítására, mely elősegítette a szakmai kapcsolatok kialakítását, megerősítését. 

  

Könyvek
Könyv-

részletek

Folyóirat-

cikkek

Konferencia-

kiadványok
Könyvek

Könyv-

részletek

Folyóirat-

cikkek

Konferencia-

kiadványok

Tokaji Borvidék 

Szőlészeti és 

Borászati 

Kutatóintézete

0 0 5 0 0 0 0 0 5

Lorántffy Intézet 0 0 7 2 0 0 0 0 9

Comenius Intézet 1 5 7 1 0 1 5 0 20

Összesen 1 5 19 3 0 1 5 0 34

Magyar nyelvű Idegen nyelvű

Megnevezés Összesen
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2.2.2 A felősoktatási intézmény alaptevékenységét támogató belső szolgáltatásainak 

szöveges értékelése. 

Intézményfejlesztés bemutatása 

Az alapvető célok érvényesülését négy stratégiai pillér biztosítja: 

• Gazdasági ökoszisztéma fejlesztése: A pillér feladata az egyetem gazdaságfejlesztési 

küldetésének érvényesítése, beleértve az egyetem alapvető hozzáértéseiből következő 

térségi kompetenciák fejlesztését, a térségi hálózatosodás elősegítését, a gazdasági 

versenyképesség javítását. 

• Tudásmegújítás és innováció: A pillér feladata az egyetem tudományos 

hozzáértésének és e hozzáértés kiaknázásának fejlesztése. A pillér kiemelt feladata, 

hogy az egyetem alapvető hozzáértési területein kezdeményezett fejlesztések során 

biztosítsa a kutatás-fejlesztés, mint a tudás megújítása, a tudás megőrzése és a tudás 

hasznosításának kiegyensúlyozott érvényesülését. A pillér feladata továbbá, hogy a 

humán-, az infrastrukturális- és a szervezeti erőforrás fejlesztés mellett kiemelt 

hangsúlyt fektessen a folyamati és piaci fejlesztési szempontok biztosítására. 

• Humántőke fejlesztése: A pillér feladata az egyetem oktatási, tudásátadási és 

tudásközvetítési missziója stratégiai implementálásának biztosítása. A humántőke 

fejlesztése pillér feladata, hogy az egyetem fejlesztései során érvényesítse a képzési 

portfolió szélességének és mélységének optimalizálását, a digitális transzformációt az 

oktatási módszerek megújításában, a nyújtott szolgáltatások és ezek feltételeinek 

párhuzamos fejlesztését, valamint a képzési tevékenység hálózati kontextusba 

helyezését. 

• Életminőség fejlesztése: A pillér középpontjában a helyi közösségek fejlesztése 

misszió teljesítése áll. A pillér feladata, hogy biztosítsa az egyetem közösségszervező, 

közösségfejlesztő, kulturális és örökségvédelmi küldetésének, a tokaj-hegyaljai 

társadalom fejlesztésében betöltendő szerepének hangsúlyos stratégiai megjelenését. 

 

Infrastruktúra, hallgatói szolgáltatások és működést támogató rendszerek fejlesztése 

• Lechner- épület felújítása, 2021-ben a pályázat összeállításának a megkezdése. 

• Minden elsőéves nappalis hallgató számára laptop- juttatás biztosítása a 2022/2023-as 

tanévtől kezdődően. 
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A felsőoktatási intézmény humánerőforrás-politikájának szöveges értékelése 

Az intézmény nem rendelkezik gazdasági, műszaki osztállyal, így egy külső vállalat, a Tokaj-

Hegyalja Egyetemért Zrt. látja el az ilyen jellegű tevékenységeket.  

Kialakításra került a teljesítményértékelési rendszer, mely kapcsán a teljesítmények rendszeres 

értékelésével erősödik a beosztottak és a vezetők közötti kommunikáció, együtt gondolkodás. 

A lenti diagram szemlélteti az Egyetem munkavállalóinak a számát, oktató és egyéb területen 

dolgozó munkavállaló megbontásban. Összesen 161 munkavállalója volt 2021.12.31-én az 

Egyetemnek, ebből mindössze 4 fő volt, aki tartósan távollévő. 
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Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes

1    1. Értékesítés nettó árbevétele 5 268 7 243 12 511

2    2. Aktivált saját teljesítmények értéke

3    3. Egyéb bevételek 525 466 525 466

4        Ebből:   - támogatások 510 426 510 426

5                    - tagdíj

6                    - alapítótól kapott befizetés

7                    - elkülönített pénzügyi alap

8                    - egyéb 15 040 15 040

9    4. Pénzügyi műveletek bevételei

11 A. Összes bevétel (1.+ - 2. + 3. + 4. + 5.) 530 735 7 243 537 978

12      Ebből: közhasznú tevékenység bevételei 530 735 530 735

13    6.  Anyagjellegű ráfordítások (171 777) (354) (172 132)

14    7.  Személyi jellegű ráfordítások (356 805) (2 976) (359 781)

15         Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai (19 500) (19 500)

16    8.  Értékcsökkenési leírás (12 414) (12 414)

17    9. Egyéb ráfordítások (1 908) (1 908)

18    10. Pénzügyi műveletek ráfordításai

20 B. Összes ráfordítás (6.+ 7.+ 8.+ 9. + 10. + 11.) (542 904) (3 331) (546 235)

21     Ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

22 C. Adózás előtti eredmény (A - B) (12 169) 3 912 (8 258)

23 12.  Adófizetési kötelezettség

24 D. Adózott eredmény (C - 12.) (12 169) 3 912 (8 258)

25 13. Jóváhagyott osztalék

26 E. Tárgyévi eredmény (D - 13.) (12 169) 3 912 (8 258)
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Adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése
Előző év Előző év(ek) helyesbítései


