
 

Okirat száma: KVFO/83329/2019-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 Óbudai 
Egyetem alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Óbudai Egyetem 

1.1.2. rövidített neve: ÓE 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Óbuda University 

1.2.1.1. angol nyelven rövidített neve: ÓU 

1.2.2. német nyelven: Universität Óbuda 

1.2.2.1. német nyelven rövidített neve: UÓ 

1.2.3. latin nyelven: Universitas Budensis 

1.2.3.1. latin nyelven rövidített neve: UB 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Alba Regia Műszaki Kar 8000 Székesfehérvár, Budai út 45. 

2 Alba Regia Műszaki Kar 8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 1-3. 

3 Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhely 3100 Salgótarján, Május 1. út 54. 

4 
Kisvárdai Közösségi Felsőoktatási Képzési 
Központ 

4600 Kisvárda, Szent László utca 18. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2010. január 1. 
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2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: a felsőoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXXXVIII. 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 

 megnevezése székhelye 

1 Budapesti Műszaki Főiskola 1034 Budapest, Bécsi út 96/B. 

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 oktatási, tudományos 
kutatási, művészeti alkotótevékenység folytatása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 854200 Felsőfokú oktatás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
– A 6.4. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, 

osztatlan képzést és mesterképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, és 
e képzésben oklevelet ad ki. 

– A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, az Nftv.-ben, a szakképzésről 
szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 
törvényben és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltak 
szerint részt vesz a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati 
törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. 

– A 6.4. pontban meghatározott képzési területen felsőoktatási szakképzést folytathat. 
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– A 6.4. pontban meghatározott tudományterületen doktori képzést folytat és doktori 
fokozatot ad ki. 

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, 
alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, 
technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. 

– A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az 
anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az 
értelmiségi létre történő felkészítéséhez. 

– Előmozdítja az oktatáshoz és kutatáshoz kapcsolódó szellemi értékek közösségi célú 
megismertetését. 

– Segíti a kutatási tevékenységek és eredmények vállalati szféra felé történő 
bemutatását, valamint hasznosulását, illetve támogatja a kari szintű vállalati 
kapcsolatok egyetemi szintű kiterjesztését. 

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait 
fejleszti és ápolja. 

– 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 feladatokat lát el. 

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó 
funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató 
és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet. 

– A felsőoktatásba való bekerülést támogató beiskolázási (készségfejlesztő és 
kommunikációs) tevékenységet folytat. 

– A felsőoktatási intézményi infrastruktúra szabad kapacitásait hasznosítja (kiadói 
tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, ipari 
termékek előállítása, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint 
kollégiumi szálláshelyek bérbeadása). 

– Közgyűjteményi tevékenységet folytat, illetve közművelődési feladatokat lát el. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1. 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 

2. 014020 Biotechnológiai alapkutatás 

3. 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 

4. 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 

5. 015010 
Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
fejlesztés 

6. 024010 
Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
fejlesztés 

7. 035010 
Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
kísérleti fejlesztés 
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8. 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 

9. 048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

10. 049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 

11. 055010 
Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
fejlesztés 

12. 065010 
Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos 
alkalmazott kutatás és fejlesztés 

13. 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

14. 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

15. 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

16. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

17. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

18. 082044 Könyvtári szolgáltatások 

19. 082070 
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 
megóvása 

20. 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

21. 084070 
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 
szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

22. 085010 
Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással 
kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

23. 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

24. 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 

25. 093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 

26. 094110 Felsőoktatási szakképzés 

27. 094120 Szakirányú továbbképzés 

28. 094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés 

29. 094210 Felsőfokú oktatás 

30. 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás 

31. 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 

32. 094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés 

33. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

34. 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 

35. 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 

36. 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

37. 108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Magyarország területe (és e 
területen kívül). 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási 
előirányzat 30%-a. 
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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 legfeljebb öt év határozott 
időre nevez ki, illetve ment fel. A határozott idejű megbízás egy alkalommal 
meghosszabbítható. A rektor felett az egyéb munkáltatói jogokat 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 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. A felsőoktatási intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A felsőoktatási intézmény székhelyén kívüli képzések helyszíne(i): 

 képzési hely megnevezése képzési hely címe 

1 MÜTF Oktatási Központ 535600, Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 1., Románia 

2 
Vajdasági Magyar Képző, Kutató és 
Kulturális Központ 

24000 Szabadka, ulica Maksima Gorkog br.6A., 
Szerbia 

6.2. A felvehető maximális hallgatólétszám: 13 865 fő 

6.3. A felsőoktatási intézmény 

6.3.1. 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, központok működnek. A karok egy vagy több 
szakmailag összetartozó 6.4. pont szerinti képzési területeken, képzési szinteken folyó 
képzés feladatainak ellátását szervezik. A karokon belül intézet, intézeti tanszék, 
szakcsoport működik. 
 
A felsőoktatási intézmény karai: 
- Alba Regia Műszaki Kar, 
- Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 
- Kandó Kálmán Villamosmérnök Kar, 
- Keleti Károly Gazdasági Kar, 
- Neumann János Informatikai Kar, 
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- Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar. 
 
A felsőoktatási intézmény központjai: 

- Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, 
- Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhely, 
- Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ. 

 
A felsőoktatási intézményben szolgáltató szervezeti egységként könyvtári szolgáltatási 
és információs feladatokat ellátó könyvtár, valamint nevelési és szociális, illetve 
tehetséggondozási feladatokat ellátó kollégium működik. 
 
A felsőoktatási intézmény működtetési feladatainak ellátásához gazdasági, igazgatási, 
szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti 
egységeket tart fenn. 
 
A felsőoktatási intézmény az Nftv. szerinti szervezeti felépítését, tagolását az egyes 
szervezeti egységeket és működésük rendjét a szervezeti és működési szabályzat 
határozza meg. 

 

6.3.2. 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. 

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

 képzési szint 
képzési terület, tudományterület, 
szakmacsoport 

képzés helyszíne (székhely, 
telephely, székhelyen kívül) 

1 doktori képzés 
- műszaki tudományok 
- természettudományok 

székhelyen 

2 mesterképzés 

- agrár 
- gazdaságtudományok 
- informatika 
- műszaki 
- pedagógusképzés 
- természettudományok 

székhelyen, telephelyen 

3 mesterképzés - műszaki 

székhelyen kívül 

(24000 Szabadka, ulica 
Maksima Gorkog br.6A., 
Szerbia) 

4 alapképzés 

- agrár 
- gazdaságtudományok 
- informatika 
- műszaki 

székhelyen, telephelyen 

5 alapképzés - műszaki 

székhelyen kívül 

(5356000 Székelyudvarhely, 
Kőkereszt tér 1., Románia) 

6 felsőoktatási - gazdaságtudományok székhelyen, telephelyen 
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szakképzés - informatika 
- műszaki 

7 
felsőoktatási 
szakképzés 

- műszaki 

székhelyen kívül 

(4600 Kisvárda, Szent László 
utca 18.) 

6.5. Az alaptevékenység ellátásán túl köznevelési, nyilvános könyvtári, közművelődési, 
közgyűjteményi, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, egyéb feladatok: A felsőoktatási 
intézmény ilyen jellegű feladatokat nem lát el. 

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

6.7. 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. 



 

Okirat száma: KVFO/83329/2019-ITM 1. melléklet  
  

Az Óbudai Egyetem organogramja  

Vonalmagyarázat szaggatott vonal: 

szakmai felügyelet folytonos vonal: 

közvetlen irányítás

  



 

Okirat száma: KVFO/83329/2019-ITM 2. melléklet  
 

A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon  

Ssz.  Telephely címe  Ingatlan 

helyrajzi 

száma  

Vagyon feletti 

rendelkezés joga  
Az ingatlan 

funkciója, célja  

1.  1034 Budapest, Bécsi út 94-96.  14.724/1  vagyonkezelői jog  oktatás  

2.  1034 Budapest, Bécsi út 104-108.  16.198/4  vagyonkezelői jog  kollégium  

3.  1034 Budapest, Doberdó út 6.  14.729/7  vagyonkezelői jog  sportpálya  

4.  1034 Budapest, Doberdó út 6-6/A.  14.726/3  vagyonkezelői jog  oktatás, kollégium  

5.  1034 Budapest, Doberdó út  16.197/2  vagyonkezelői jog  üres telek  

6.  1034 Budapest, Doberdó út  16.198/1  vagyonkezelői jog  üres telek  

7.  1034 Budapest, Doberdó út  16194/3  saját tulajdon  üres telek  

8.  1034 Budapest, Podolin utca  16.198/2  vagyonkezelői jog  üres telek  

9.  1088 Budapest, József körút 6.  34.663  vagyonkezelői jog  

(65/35 arányban)  

oktatás  

10.  1084 Budapest, Tavaszmező utca 

7-15.  
35.246  földhasználati jog  kollégium  

35.246  vagyonkezelői jog   oktatás   

35.246/0 /A/l  vagyonkezelői jog  kollégium  

35.246/0  
/A/2  

vagyonkezelői jog  konyha, étterem  

35.246/0  
/A/3  

PPP konstrukció  diákotthon  

11.  1084 Budapest, Tavaszmező utca 

17.  
35.263  vagyonkezelői jog  oktatás  

12.  1084 Budapest, Tavaszmező utca 

14-18.  
35.165  PPP konstrukció  oktatás  

13.  1065 Budapest, Podmaniczky utca  
8.  

28.920  vagyonkezelői jog  kollégium  

14.  8000 Székesfehérvár, Budai út 45.  8.482/1  vagyonkezelői jog  oktatás  

15.  8000 Székesfehérvár, József Attila 

utca  
806  vagyonkezelői jog  sportpálya  

16.  8000 Székesfehérvár, Gyümölcs 

utca. 10.  
795  vagyonkezelői jog  kollégium  

17.  8000 Székesfehérvár, Budai út 15.  8.483/2  vagyonkezelői jog  bontott 

üres telek  

18.  8000 Székesfehérvár, Pirosalma 

utca 1-3.  
796  vagyonkezelői jog  oktatás  



 

19.  3100 Salgótarján, Május 1. út 54.  1794  vagyonkezelői jog  oktatás 

átépítés előtt  

20.  8621 Zamárdi, Batthyány utca 56.  2.175  vagyonkezelői jog  üdülő  

21.  8252 Balatonszepezd,  
Gesztenyesor utca 31.  

144/5  vagyonkezelői jog  üdülő  

Ssz.  Telephely címe  Ingatlan 

helyrajzi 

száma  

Vagyon feletti 

rendelkezés joga  
Az ingatlan 

funkciója, célja  

22.  1034 Budapest, Szőlő utca 2-4.  17.569/2  vagyonkezelői jog  oktatás  

23.  535600, Székelyudvarhely,  
Kőkereszt tér 1., Románia  

  bérleti jog  MÜTF Oktatási 

Központ  

24.  24000 Szabadka, ulica Maksima  
Gorkog br.6A., Szerbia  

  bérleti jog  Vajdasági Magyar  
Képző, Kutató és  
Kulturális Központ  

25.  8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 

8.  
6120/11  vagyonkezelői jog  kollégium  

26.  1037 Budapest, Kunigunda útja 25-

27.  
18639/91  bérleti jog  kollégium  

27.  3100 Salgótarján, Meredek utca 9.  4112  bérleti jog  oktatás  

28.  1033 Budapest, Vörösvári út 105.  16916/3  bérleti jog  irodaház  

29.  4600 Kisvárda, Szent László utca 

18.  
2537  bérleti jog  Kisvárdai  

Közösségi 

Felsőoktatási  
Képzési Központ  

 



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 ÓBUDAI EGYETEM 2019. szeptember 25. napján
kelt, 2019. szeptember 01. napjától alkalmazandó KVFO/83329-1/2019-ITM okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 30.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Jogi és Törzskönyvi Főosztály  


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2019.09.30 14:17:20


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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