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EMLÉKEZTETŐ 
a BME Gazdasági Bizottságának 2012. április 13-i üléséről 

 
 
Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 
 

 
1) Költségvetési Szabályzat  

A BME 2012. évi belső költségvetése 
 

Előterjesztő: Dr. Andor György általános rekorhelyettes 
 

 
Dr. Andor György rektorhelyettes úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a jelenlévőket arról, 
hogy az előterjesztés a terv-tény összevetések – az évek adatait tekintve logikailag sokkal jobban 
összeköthetőek. A bevezető kevésbé az idei költségvetéssel, inkább a következő évekkel, a 
jövőképpel foglalkozik, a jövőképet illetően nem egy, hanem a támogatástól függően három 
prognózist is felvázolva.  
Az anyagnak többféle célzata van. Részben az, hogy a megoldási terveket a kormányzati 
szerveket közvetlenül, vagy közvetett módon képviselő, konrollt gyakorló Gazdasági Tanács, 
valamint a Főfelügyelő elé tárja. Másrészt a nemrég elkészült, a kapott útmutató alapján 
hamarosan átdolgozásra kerülő IFT miatt is a gazdálkodás fő irányait a jelen előterjesztés, belső 
költségvetés tartalmazza. 
Rendkívül sok a bizonytalansági tényező, ezért valószínűleg ez az utolsó ilyen jellegű 
költségvetés. 
Ami a költségvetési vitában újdonság, hogy hazugságok vannak a háttérben – reméljük ez 
eltűnik. 
 
Dr. Varga István úr, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese a 
Költségvetési Szabályzat 68 és 69. §-ával, azok értelmezésével kapcsolatosan kérdezte, hogyan 
fogjuk annak végrehajtását ellenőrizni, hogyan jutunk el a vitáig. Kérdezte továbbá, hogy a rezsi 
mértéke miért 5%, miért nem 10 %. 
 
Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy általában a jogszabályok 
valamilyen belső igények alapján keletkeznek. A 68. §. az „egyetemi szintű” pályázatokat, az 
azzal kapcsolatos feladatokat szabályozza. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján elmondható, 
hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően központi egyetemi pályázatokat menedzselni nem lehet, 
az sem erkölcsileg sem anyagilag nem vállalható. A két paragrafusban foglaltakat tekintsük 
szimbolikus dolognak, irányelvnek azzal, hogy a benne foglaltakat valahogy meg kell oldani. A 
rezsi mértékét tekintve, azért nem 10%, mert azon pályázatok esetében, amikor a pénz nem a 
BME-re érkezik az egyetemi adminisztrációt nem használják, az adminisztrációval járó kiadás 
nem minket terhel. 
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Dr. Varga István úr, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese 
megkérdezte, hogy a VIKING Zrt. valamennyi bevételére vonatkozik-e a rezsi fizetési 
kötelezettség, vagy csak arra a bevételre, ami ide kapcsolódik, hogyan fogjuk ezt ellenőrizni. 
 
Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy az egyetemi tulajdonú cégeknek 
folyamatosan jelentést kellene tennie, beszámolójának nyitott könyvnek kellene lennie. 
 
Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese 
tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy külső munkavállalásuk szabályozva van. Az Egyetem 
érdekeivel ellentétes tevékenység nem végezhető, erre történhet hivatkozás. A VIKING Zrt. 
nyitott könyv, a Kari Tanácson beszámol. A vidéki egyetemekkel a pályázatokban való 
részvételről a tárgyalások megszakadtak, egy idő után személyekkel tárgyaltak, ezekből a 
pályázatokból nem lesz rezsi. 
 
Dr. Andor György rektorhelyettes úr elmondta, hogy a nyugati országokban másként történik az 
ilyen jellegű tevékenység megítélése, a következmény a munkaviszony megszüntetése, illetve a 
munkavállaló saját lelkiismerete miatt nem tesz hasonlót. Valójában ilyen esetben az Egyetem 
nevének eladása történik, nem az adott személyt ismerték, hanem az Egyetemet. 

 
Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese a 
Költségvetési Szabályzat rezsi fizetés időpontját meghatározó 63. §-ával kapcsolatosan jelezte, 
hogy a bevétel egyetemre történő beérkezésének időpontjától kezdődjön a rezsi fizetése. 
 
Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy a tárgyévben beérkező bevételek 
következő év január végéig történő tisztázása – függő bevételből történő kikerülése esetén – még 
az adott szervezeti egység tárgyévi bevételének számítanak. 
 
Dr. Lángné Dr. Lázi Márta úrhölgy, a Természettudományi Kar gazdasági dékánhelyettese 
kérdezte, hogy az NTI-re a nem kari szervezetekre érvényes szabály vonatkozik-e. 
 
Dr. Andor György rektorhelyettes úr elmondta, hogy a Szabályzat 67. §-a nevesítetten 
tartalmazza az NTI-et és rá vonatkozó szabályt. 
 
Rácz Tamás úr, a Bizottság hallgatókat képviselő tagja a Hallgatói alrendszerrel kapcsolatosan 
tette fel kérdését, a hallgatói pótdíjak összege 2011 évben 350 millió Ft volt, ez az összeg 2013 
évre 450 millió Ft, van-e e mögött konkrét törekvés vagy mechanizmus. 
 
Dr. Andor György rektorhelyettes válaszában elmondta, hogy a hallgatók vállalják, hogy 
többletet hoznak. Ennek érdekében a következőkre kell tekintettel lenni: 

- nincs kiróva minden  
- ki van róva, de nincs befizetve 
- régóta nem emelkedett e díjak mértéke  
- nem tudjuk, hogy nyitnak meg és mit zárnak be a jogszabályok. 

Szeptemberig meg kell nézni, hogy mit kell tenni a fentiekkel. 
 
Rácz Tamás úr, a Bizottság hallgatókat képviselő tagja jelezte, hogy a Kollégiumi alrendszer 
költségvetése nagymértékben támaszkodik a maradványaira. Hogyan látjuk a 2013. évet, amikor 
már a maradvány kinullázódik. 
 
 



3 
 

Dr. Andor György rektorhelyettes válaszában elmondta, hogy sajnos problémák lehetnek. Egy 
évet kibír a rendszer, ha egy évig kevesebb lesz a felújítás. 
Eddig arról volt szó, hogy az összes kollégiumot államosítják. Erről most éppen nincsen szó, de 
lehet, hogy később ismét előtérbe kerül.  
 
Rácz Tamás úr, a Bizottság hallgatókat képviselő tagja jelezte, kérdésként vetődik még fel a 
lakhatási támogatásból kötelezően felújításra fordítandó rész. 
 
Dr. Bóta Gábor úr,  a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gazdasági dékánhelyettese jelezte, 
hogy a kirótt és befizetett különeljárási díjak befizetéséről nincsenek pontos kimutatások. 
Szükség lenne képzéskódonkénti kimutatásra. Sok behajthatatlan követelés van. 
 
Fortuna Zoltán csoportvezető úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az 
MGR-ben, illetve a NEPTUN-ban szereplő bevételek összepontozása folyamatban van, ennek 
eredményeként előáll a képzéskódonkénti bevételekről a kimutatás. Szabó Mihály igazgató úrral 
történtek előkészítő munkálatok a követelések megfelelő kezeléséhez. Elvileg, akinek tartozása 
van nem iratkozhatna be, mégis van olyan tartozás, ami aktív hallgatóhoz köthető. Lehetnek ezek 
a tartozások kollégiumi tartozások is. A követelések kezelésével kapcsolatos munka folytatódik.  
 
Dr. Dévényi László úr, a Gépészmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese elmondta, hogy nem 
értett egyet a rezsi mértékének 5%-ról 10%-ra történő emelésével, most már elfogadja, mert látja, 
hogy nincs jobb. 
 
Dr. Lángné Dr. Lázi Márta úrhölgy, a Természettudományi Kar gazdasági dékánhelyettese 
hozzászólásában elmondta, hogy sokkolta az anyag, legfőképpen az anyag első része. Súlyos 
dolgok vannak leírva, mikor beszélünk a leírtakról és mitől lesz jobb. 
 
Dr. Andor György rektorhelyettes válaszában elmondta, hogy van egy általános közöny. A 
dolgok eddig mindig megoldódtak. Az országos helyzethez képest, mi jól állunk – komoly 
személyi konzekvenciák nincsenek. Egy-két év is nagy távlatnak számít sok esetben. 
 
Dr. Bóta Gábor úr,  a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gazdasági dékánhelyettese 
elmondta, hogy valóban vannak külső sokkoló ügyek, de belső működésünkkel kapcsolatosak is.   
 
Dr. Dévényi László úr, a Gépészmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese a kari költségvetésekkel 
kapcsolatosan jelezte, kellenének az adatok. 
 
Dr. Strommer László úr, az Építészmérnöki Kar dékánhelyettese a Technológia és Tudástranszfer 
pályázat rezsielszámolásával kapcsolatban tette fel kérdését. 
 
Dr. Andor György rektorhelyettes válaszában elmondta, hogy még nem kapta meg az adatokat. 
 
Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese 
hozzászólásában elmondta, hogy a költségvetési szabályok évek óta ismertek, minden szabály a 
karon belül a tanszékekre is érvényes. Nagyon nagy mozgások vannak a tanszékek között. 
Jelezte továbbá, hogy két nagy bizonytalansági tényező befolyásolja a Kar költségvetését: 

- nem tudják mennyi hallgatójuk lesz szeptembertől, illetve 
- nem tudják mennyi lesz az idén a saját bevétel. 
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A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésekben foglaltak, az elhangzott kiegészítés, valamint 
az ülésen elhangzottak alapján a Szenátusnak a „Költségvetési Szabályzatot” egy tartózkodással,  
„A BME 2012. évi belső költségvetését” egyhangúlag elfogadásra javasolják. 
 
 
Budapest, 2012. április 13. 
 
 
        Dr. Nagy Zoltánné sk 
            a Gazdasági Bizottság titkára 
Jóváhagyom: 
Dr. Farkas György sk 
egyetemi tanár 
a Gazdasági Bizottság elnöke 


