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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2012. december 12-i üléséről 
 
 
Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 
 

 
1)  A BME 2013-2014-es gazdálkodásának főbb irányai 
 

Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor rektor nevében 
          Dr. Andor György  

            
 
Dr. Andor György úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Gazdasági Bizottságot arról, hogy a 
végső költségvetési támogatási számok még nem ismertek, a részletes számítások 12-12,5 Mrd 
Ft–os állami támogatás figyelembevételével készültek. 
12 Mrd Ft állami támogatást feltételezve 2013 évre a kari alrendszernél a -20%-os, a nem kari 
alrendszereknél a „minimális” forgatókönyvek mellett, a Likviditási és tartalékalap 500 M Ft-os 
szintjét figyelembe véve -  214.507 E Ft az egyenleg, ami azért is aggasztó, mert  még sok a 
bizonytalansági tényező. 
 
Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese azt a 
kérdést vetette fel, hogy a hallgatói normatíva összege ismert, mennyire biztos ez, illetve van-e 
arra valamilyen ismert algoritmus, hogyan kapja az Egyetem a költségvetési támogatást. 
 
Dr. Andor György úr válaszában elmondta, hogy a hallgatói ösztöndíj ismert, ezen túl a 
felsőoktatás teljes finanszírozása nyitott. Eddig volt egy algoritmus, amit később pontosítottak, 
most nincs algoritmus. 
 
Dr. Strommer László úr, az Építészmérnöki Kar dékánhelyettese hozzászólásában felvetette, 
hogy elszakad egymástól a létszám és a finanszírozás. 
 
Dr. Andor György úr válaszában említést tett arról, hogy a felsőoktatási intézmények 
reagálásának eredményeként lefelé árspirál indulhat el. 
 
Kovács András úr, a HÖK elnöke a Hallgatói alrendszer, illetve az ehhez kapcsolódó Hallgatói 
befizetések, pótdíjak rendszerének tervezett megváltoztatására hívta fel a Bizottság tagjainak 
figyelmét. 
 
Dr. Andor György úr válaszában elmondta, hogy az Elnök úr által jelzett hallgatói kérdéseket 
januárban kellene véglegesíteni. 
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Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese 
hozzászólásában felvetette, hogy vannak olyan részek az előterjesztésben, amelyek csak 
kérdéseket vetnek fel és ezeket jobban ki kellene fejteni. 
 
Dr. Andor György úr válaszában elmondta, hogy a különböző felvetéseket ismerve 
megnyugtatóbb, ha valamilyen irány rögzítésre kerül. 
 
Dr. Bóta Gábor a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gazdasági dékánhelyettese 
hozzászólásában elmondta, hogy még mindig függőben van 500 millió Ft, ez mégsem került a 
Bizottság elé. 
 
Kaszásné Mészáros Éva főigazgató asszony elmondta, hogy a 2011. év végi BME pénzeszközök 
és keretmaradványok közötti eltérés okainak feltárásáról szóló anyagot a Szenátus januári ülésén 
tárgyalja. Ugyancsak januárban kerül sor a nem kari szervezetek, néhány kar kérésének megfelelő 
átvilágításra is. 
Dr. Lángné Dr. Lázi Márta úrhölgy, a Természettudományi Kar gazdasági dékánhelyettese 
tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy a NTI által a Likviditási és Tartalékalapba fizetendő 
összeggel kapcsolatosan módosító indítványt nyújtanak be az előterjesztéshez. 
Dr. Bóta Gábor a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gazdasági dékánhelyettese jelezte, 
hogy az Idegennyelvi Központ az általa a Likviditási és tartalékalapba fizetendő összegből az 
önellenőrzéssel kapcsolatos mintegy 3 millió Ft-ot vitatja. 

 
Dr. Andor György úr elmondta, hogy ezeket az ügyeket le kell zárni. 
 
 
 
 
A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, az elhangzott kiegészítés, valamint  az 
ülésen elhangzottak alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2012. december 12. 
 
 
        Dr. Nagy Zoltánné sk 
            a Gazdasági Bizottság titkára 
Jóváhagyom: 
Dr. Farkas György sk 
egyetemi tanár 
a Gazdasági Bizottság elnöke 


