Okirat száma: KVFO/62593/2020-ITM

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján az Eszterházy Károly Egyetem
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Eszterházy Károly Egyetem
1.1.2. rövidített neve: EKE

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: Eszterházy Károly University

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
1.3.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Comenius Campus

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

2

Jászberényi Campus

5100 Jászberény, Rákóczi út 53.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2016. július 1.

2.2.

A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: az oktatás szabályozására
vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény.

2.3.

A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)

2.4.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.4.1. megnevezése: Országgyűlés
2.4.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

2.5.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

1

Eszterházy Károly Főiskola

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

2

Károly Róbert Főiskola

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

3

Szent István Egyetem

2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

4

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium
3.1.2. székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium
3.2.2. székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Az Nftv. 2. § (1) bekezdése alapján oktatás, tudományos
kutatás, művészeti alkotótevékenység folytatása.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

854200

Felsőfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
– A 6.3. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést,
mesterképzést, osztatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, és e
képzésben oklevelet ad ki.
– Az 6.3. pontban meghatározott képzési területen felsőoktatási szakképzést folytat.
– A 6.3. pontban meghatározott tudományterületen doktori képzést folytat és doktori
fokozatot ad ki.
– Agrár, gazdaságtudományi, természettudományi és informatikai képzési területen
duális képzést folytat.
– A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, az Nftv.-ben, a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX.
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 felsőoktatásnak
nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési
feladatok megvalósításában.
– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott
és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt,
valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez.
– Köznevelési intézmény alapítójaként és fenntartójaként köznevelési feladatokat lát el,
pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló köznevelési intézmény fenntartója.
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– A jogszabályokban foglaltak szerint részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó
feladatok ellátásában.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra, a művészetek közvetítésével, művelésével és
fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a
hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez.
– Fejleszti és ápolja az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi
kapcsolatait.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
– 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, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását
szolgálják.
– A vonatkozó jogszabályok szerint az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával
kapcsolatos feladatokat végez.
– A felsőoktatási intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos
fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát el feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó
funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és
más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet.
– Felvételi előkészítőt és egyéb tanfolyamokat tart, továbbá nyelvvizsgáztatási
tevékenységet folytat.
– A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúraművelést és fejlesztést,
művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenységet lát el.
– Mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek termelését, feldolgozását, forgalmazását
végzi.
– A felsőoktatási intézményi infrastruktúra szabad kapacitásait hasznosítja (kiadói
tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, oktatási célú és egyéb helyiségek,
sportlétesítmények, valamint kutatási kapacitások, illetve a korábban felsoroltakhoz
kapcsolódó eszközök és szálláshelyek bérbeadása; múzeumi szolgáltatás, meteorológiai
szolgáltatás, mérésügyi szolgáltatás, hazai és nemzetközi konferenciák szervezése,
munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés).
– Közgyűjteményi tevékenységet végez, illetve közművelődési feladatokat lát el.
– Szakkollégiumot működtet.
– Képzésfejlesztést végez.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

2

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

3

014020

Biotechnológiai alapkutatás

4

014030

Természettudományi, műszaki alapkutatás

5

014040

Társadalomtudományi, humán alapkutatás

6

015010

Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás
és fejlesztés

7

024010

Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés

8

041130

Szellemi tulajdon és innováció igazgatása

9

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

10

042140

Génmegőrzés, fajtavédelem
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11

048010

Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

12

049020

K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

13

054020

Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása,
megőrzése és fenntartása

14

055010

Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés

15

065010

Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos
alkalmazott kutatás és fejlesztés

16

075010

Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

17

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

18

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

19

081044

Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és
támogatása

20

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

21

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

22

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

23

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

24

082044

Könyvtári szolgáltatások

25

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

26

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

27

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

28

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

29

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

30

083020

Könyvkiadás

31

083030

Egyéb kiadói tevékenység

32

083050

Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

33

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai
szolgáltatások fejlesztése, működtetése

34

085010

Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással
kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

35

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

36

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

37

091211

Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

38

091212

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

39

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

40

091240

Alapfokú művészetoktatás

41

091250

Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

42

092111

Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

43

092112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
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44

092120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

45

092211

Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai

46

092212

Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai

47

092221

Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai
elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

48

092222

Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés
megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai
feladatai a szakképző iskolákban

49

092231

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

50

092232

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a
szakképző iskolákban

51

092260

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és
szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

52

092270

Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával
összefüggő működtetési feladatok

53

093010

Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

54

093020

Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

55

094110

Felsőoktatási szakképzés

56

094120

Szakirányú továbbképzés

57

094170

Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

58

094210

Felsőfokú oktatás

59

094250

Tankönyv- és jegyzettámogatás

60

094280

Hallgatók lakhatásának biztosítása

61

094290

Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés

62

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

63

095040

Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai
szolgáltatások

64

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

65

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

66

097010

Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

67

098010

Oktatás igazgatása

68

098040

Nemzetközi oktatási együttműködés

69

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok

70

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

71

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

72

108010

Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Magyarország területe.
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4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási
előirányzat 30%-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv élén magasabb vezetői megbízás alapján a rektor áll, akit – nyilvános
pályázat útján – Magyarország köztársasági elnöke az Nftv. vonatkozó rendelkezése
szerint bíz meg, illetve ment fel. A megbízás legfeljebb öt évre adható, mely egy
alkalommal meghosszabbítható. A rektor felett az egyéb munkáltatói jogokat az Nftv. 73.
§-a alapján a fenntartó gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezése című 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet

2

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

3

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. A felsőoktatási intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A felvehető maximális hallgatólétszám: 9 884 fő

6.2.

A felsőoktatási intézmény
6.2.1. kari és szervezeti tagolása:
A felsőoktatási intézmény szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti
feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által
előírt rendelkezéseket a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata
határozza meg. A felsőoktatási intézmény az Nftv.-ben foglaltak szerint küldi meg
szervezeti és működési szabályzatát az oktatásért felelős miniszternek.
A felsőoktatási intézményben – az 1. mellékletnek megfelelően – oktatási, tudományos
kutatási szervezeti egységként karok, tanszékek, intézetek, kutatóközpont, kutatóintézet,
kutatócsoportok, kutatócentrum, botanikus kert működik.
A felsőoktatási intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag
összetartozó, a 6.3. pont szerinti képzési területeken, képzési szinteken folyó képzés
feladatainak ellátását szervezik.
A felsőoktatási intézmény karai:
- Bölcsészettudományi és Művészeti Kar,
- Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
- Informatikai Kar,
- Pedagógiai Kar,
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- Természettudományi Kar.
A felsőoktatási intézményben kollégiumi, informatikai, könyvtári, múzeumi, kiadói, idegen
nyelvi vizsgáztatási és köznevelési feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek
működnek.
A felsőoktatási intézmény működtetési feladatainak ellátásához gazdasági, igazgatási,
szervezési, jogi, informatikai és üzemeltetési funkcionális szervezeti egységeket tart fenn.
6.2.2. a kancellár megbízási rendje:
A felsőoktatási intézmény működtetését a kancellár végzi, akit – nyilvános pályázat útján –
Magyarország miniszterelnöke az Nftv. vonatkozó rendelkezése szerint bíz meg, illetve
ment fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat az Nftv. 13/A. § (4) bekezdése alapján az
oktatásért felelős miniszter gyakorolja.
6.2.3. fenntartott intézménye(i) megnevezése és székhelye:

1
6.3.

1

2

3

4

6.4.

fenntartott intézmény megnevezése

fenntartott intézmény székhelye

Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló
Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola
és Pedagógiai Intézet

3300 Eger, Barkóczy Ferenc utca 5.

A felsőoktatási intézmény képzési szintjei, képzési területei, tudományterületei,
szakmacsoportjai és azok helyszíne:
képzési szint

képzési terület, tudományterület,
szakmacsoport

képzés helyszíne (székhely,
telephely, székhelyen kívül)

doktori képzés

bölcsészettudományok

székhelyen, telephelyen

mesterképzés

agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
művészet
pedagógusképzés
társadalomtudomány
természettudomány

székhelyen, telephelyen

alapképzés

agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
művészet
művészetközvetítés
pedagógusképzés
sporttudomány
társadalomtudomány
természettudomány

székhelyen, telephelyen

felsőoktatási
szakképzés

agrár
gazdaságtudományok
informatika
művészet
pedagógusképzés
társadalomtudomány

székhelyen, telephelyen

Az alaptevékenység ellátásán túl köznevelési, nyilvános könyvtári, közművelődési,
közgyűjteményi, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, egyéb feladatok: A felsőoktatási
7

intézményben szolgáltató szervezeti egységként könyvtár és múzeum működik. A
felsőoktatási intézmény növénytermesztést és kapcsolódó szolgáltatásokat folytat.
6.5.

A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon: 2. melléklet szerint.

6.6.

Egyéb rendelkezések:
A felsőoktatási intézményi hozzájárulással vagy közreműködéssel létrehozott, illetve
működtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és
alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggő más dokumentumai a szervezeti és
működési szabályzat mellékletét képezik.
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Okirat száma: KVFO/62593/2020-ITM

1. melléklet

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM ORGANOGRAMJA
Konzisztórium

SZENÁTUS
Tanácsok, Bizottságok

EHÖK
Közalkalmazotti Tanács

Rektor

Szakszervezet

Rektori - Kancellári Hivatal

Kancellár

Campusok
Egri Campus

DÖK

Jogi Osztály
Belső Ellenőrzési Egység
Oktatási Főigazgatóság

Intézetek
Bölcsészettudományi
és Művészeti
Kar

Pedagógusképző
Központ

Önálló tanszékek
Történelemtudományi Doktori
Iskola

Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar

Felvételi és Képzésszervezési
Osztály

Észak-Magyarországi
Regionális Pedagógusképzési Módszertani
Központ

Tanulmányi és Oktatásszervezési
Osztály

Regionális Felnőttképzési és Szolgáltatási
Központ

Nemzetközi Kapcsolatok Központja

Intézetek
Gyakorlóiskola

Tittel Pál Könyvtár

Gazdasági Igazgatóság
Számviteli Osztály
Pénzügyi Osztály
Projekt Pénzügyi Osztály
Kontrolling Osztály
Beszerzési Osztály
Vagyongazdálkodási Osztály

Informatikai Igazgatóság
Klienstámogatási Osztály

Informatikai Kar

Líceum Kiadó

Intézetek

Intézetek

Kutatási és
Fejlesztési
Központ

Pedagógiai Kar

Üzemeltetési Igazgatóság
Projekt Igazgatóság

Neveléstudományi
Doktori Iskola

Természettudományi
Kar

Hálózatüzemeltetési Osztály
Kollégiumok,
Szakkollégiumok

Kutató
Intézetek,
Tudásközpontok

Műszaki és Logisztikai Osztály

Kutatás-hasznosítási Iroda

Beruházási Osztály

Intézetek
Humánerőforrás Központ
Természettudományi
Pályaorientációs és
Módszertani Központ

HR Szolgáltató Osztály
Bér-, Munkaügyi szolgáltatói
és TB Osztály

.
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Az egyetem tulajdoni részesedésével
működő gazdasági társaságok

Jászberényi Campus
Sárospataki Comenius
Campus

Okirat száma: KVFO/62593/2020-ITM

S.sz

ingatlan címe

2. melléklet
ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga

az ingatlan funkciója,
célja

1.

3399 Andornaktálya, külterület

0208/4

vagyonkezelői jog

szőlő, gyakorlati oktatás

2.

3399 Andornaktálya, külterület

0210/1/b,d

vagyonkezelői jog

kivett – út, gyakorlati
oktatás

3.

3399 Andornaktálya, külterület

0210/1/a,c

vagyonkezelői jog

szőlő, gyakorlati oktatás

4.

3399 Andornaktálya, külterület

0211/1

vagyonkezelői jog

kivett – út, gyakorlati
oktatás

5.

3300 Eger, külterület

0550/1

vagyonkezelői jog

saját használatú út, szőlő

6.

3300 Eger, külterület

0550/2

vagyonkezelői jog

szőlő, fásított terület,
gazdasági épület, udvar

7.

3300 Eger, külterület

0553/1

vagyonkezelői jog

sporttelep

8.

3300 Eger, külterület

0709/1

vagyonkezelői jog

szántó, gyakorlati oktatás

9.

3300 Eger, külterület

0710/5

vagyonkezelői jog

kivett – út, gyakorlati
oktatás

10.

3300 Eger, külterület

0710/6/V

vagyonkezelői jog

pince, gyakorlati oktatás

11.

3300 Eger, külterület

0713/13

vagyonkezelői jog

szőlő, gyakorlati oktatás

12.

3300 Eger, külterület

0714/1/a, c

vagyonkezelői jog

kivett – épületek, udvar,
kutatóintézet

13.

3300 Eger, külterület

0714/1/b, d, f,
g, h, j

vagyonkezelői jog

szőlő, gyakorlati oktatás

14.

3300 Eger, külterület

0718/2/a

vagyonkezelői jog

kivett – út, gyakorlati
oktatás

15.

3300 Eger, külterület

0718/2/b, c, f, g

vagyonkezelői jog

szőlő, gyakorlati oktatás

16.

3300 Eger, külterület

0718/2/d

vagyonkezelői jog

szántó, gyakorlati oktatás

17.

3300 Eger, külterület

0720/2

vagyonkezelői jog

erdő, gyakorlati oktatás

18.

3300 Eger, külterület

0721/3

vagyonkezelői jog

szőlő, gyep, gyakorlati
oktatás

19.

3300 Eger, Kallómalom utca 78.

1344/A/30

vagyonkezelői jog

kivett – lakás, szolgálati
lakás

20.

3300 Eger, Barkóczy Ferenc utca
5.

4488

vagyonkezelői jog

kivett – általános iskola, 3
épület

21.

3300 Eger, Csiky Sándor utca 7.
2/2.

4528/1/A/22

vagyonkezelői jog

kivett – szolgálati lakás

22.

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

4949
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határozatlan idejű
ingyenes használati
jog az ingatlan
nettó 13330 m2-es
területére
(tulajdonos:
Magyar Katolikus
Egyház Egri
Főegyházmegyei
Hatóság)

kivett – főiskola

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga

az ingatlan funkciója,
célja

S.sz

ingatlan címe

23.

3300 Eger, Leányka út 2.

5559/5

vagyonkezelői jog

kivett – kollégium

24.

3300 Eger, Leányka út 2.

5559/6

vagyonkezelői jog

kivett – saját használatú út

25.

3300 Eger, Leányka út 6-8.

5559/8

vagyonkezelői jog

kivett – saját használatú út

26.

3300 Eger, Leányka út 6.

5559/9

vagyonkezelői jog

kivett – sportcsarnok

27.

3300 Eger, Leányka út 8.

5559/10

vagyonkezelői jog

kivett – beépített terület,
apartman házak

28.

3300 Eger, Leányka út 2.

5559/11

vagyonkezelői jog

kivett – Főiskola, oktatás

29.

3300 Eger, Leányka út 4.

5559/12

vagyonkezelői jog

kivett – Főiskola, oktatás

30.

3300 Eger, Leányka út 2-8.

5559/13

vagyonkezelői jog

kivett – Főiskola és
Kollégium, oktatás

6598/1

vagyonkezelői jog
(3557m2
vonatkozásában)

31.

3300 Eger, Egészségház út 4.

32.

3300 Eger, Klapka út 12.

6603

vagyonkezelői jog

kivett – Főiskola, oktatás

33.

3300 Eger, Bartók Béla tér 4.

7241

vagyonkezelői jog

kivett – általános iskola,
gyakorlati oktatás

34.

3300 Eger, belterület

9494/22

vagyonkezelői jog

kivett – telek, gyakorlati
oktatás

35.

3300 Eger, Sas út 94.

10174/9

vagyonkezelői jog

kivett – kollégium, oktatás

36.

3300 Eger, belterület

10510

vagyonkezelői jog

kivett – beépítetlen terület,
gyakorlati oktatás

37.

2500 Esztergom - Kertváros,
Bocskai sor 126-2.

1564

vagyonkezelői jog

kivett – lakóház, udvar,
gazdasági épület
feleslegessé vált ingatlan

38.

5100 Jászberény, Elefánti utca

6028/1

vagyonkezelői jog

kivett – beépítetlen terület,
tanuló kert

39.

5100 Jászberény, Rákóczi út 55.

5910/2

vagyonkezelői jog

kivett – Kollégium, oktatás

40.

5100 Jászberény, Rákóczi út 53.

6027/1

vagyonkezelői jog

kivett – Főiskola, oktatás

41.

5100 Jászberény, Rákóczi út 37.

6034

vagyonkezelői jog

kivett – oktatási épület,
telek, oktatás

42.

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond
út 59.

2325

vagyonkezelői jog

kivett – hétvégi ház és
udvar

43.

3240 Parád, külterület

057/1

vagyonkezelői jog

kivett – tábor és udvar,
oktatás

44.

3950 Sárospatak, Erdélyi János út
24.

249

vagyonkezelői jog

kivett – Főiskola, oktatás

45.

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

253/3

vagyonkezelői jog

kivett – Főiskola, Kollégium
oktatás

46.

3950 Sárospatak, Eötvös út 5.

263

vagyonkezelői jog

kivett – Főiskola, oktatás

47.

5350 Tiszafüred, Harcsa utca 15.

1442/6

vagyonkezelői jog

kivett – oktatási helyiség,
szállás épület, faház,

11

használati jog
(3703 m2
vonatkozásában)

kivett – Főiskola, oktatás

S.sz

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga

az ingatlan funkciója,
célja
vizesblokk (oktató-kutató
központ)
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ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM 2020. július
27. napján kelt, 2020. augusztus 01. napjától alkalmazandó KVFO/62593-1/2020-ITM okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
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