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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2013. március 14-i üléséről 

 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 

 

 

1) Költségvetési Szabályzat  

A BME 2013. évi belső költségvetése 

 

 

Előterjesztő: Rektor úr képviseletében Dr. Andor György  

 

 

Dr. Andor György úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Rektori 

Tanács ülése óta mely pontokon változott a Szabályzat.  

 A nem kari szervezeti egységek személyi kifizetése esetében változott az egyénileg 

tekintett alapilletmény és a teljes jövedelem aránya.  

 A karok bevétele elosztásnál figyelembe vett doktorandusz hallgatói létszám 

figyelembevétele az EHBT adatközlése alapján történik.  

 Az MTA címeknél beírásra került, hogy melyekről van szó.  

 Pontosításokat tartalmaz az előterjesztés néhány paragrafusa.  

 Szabály módosítás történt 2013. évre vonatkozóan azon tudományos tanácsadók esetén, 

akik MTA doktori címmel rendelkeznek, de habilitációval nem. 

 A kollégiumi alrendszernél bevételként jelentkező lakhatási támogatás felújításra 

vonatkozó részére továbbra is érvényes, hogy keretcsere engedélyezhető.  

 Bekerült a KJK terület leadásával kapcsolatos határidő.  

 Rögzítésre került a 2011 előtti - esetlegesen visszafizetendő szakképzési támogatások 

teljesítésére vonatkozó részlet,  

 az alfa.bme.hu weboldal költségviselésével kapcsolatos részlet,  

 a laborműszer pályázat rezsiösszegeivel kapcsolatos szabály. 

 

Fortuna Zoltán igazgató úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Gazdasági Bizottság tagjait 

arról, hogy a költségvetés, illetve a nem kari szervezetek kisköltségvetése a Rektori Tanács ülését 

követően mely pontokon változott. Elkészült, illetve megtörtént 

 a támogatásokkal, saját bevételekkel kapcsolatos elemzés, 

 a LTA változásait tételcsoportonkénti bontásban tartalmazó részletesebb magyarázat, 

 a hallgatói befizetések (pótdíjak) számainak pontosítása, 

 a rendezendő tartozások, korrekciók számszaki hiba javítása, 

 a saját bevételek tervezésének leírása, a belső és az elemi költségvetés kapcsolódási 

pontjainak kifejtése, 

 a kari és nem kari alrendszerek személyi kifizetéseinek elemzése, összehasonlítása. 

 

Változott a KTH, az ÜZO és a BKO kisköltségvetésének néhány adata. 
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Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese a 

Laborműszer pályázat rezsijével kapcsolatosan kérdezte, hogy melyik összeggel kalkuláltak, a 

már megvalósított rész, vagy a teljes összeg utáni összeggel.  

 

Fortuna Zoltán igazgató úr válaszában elmondta, hogy a teljes összeggel kalkuláltak. Vannak 

még közbeszerzések, ha nem valósulnak meg – az érintettek visszakapják a rezsit. 

 

Dr. Strommer László úr, az Építészmérnöki Kar dékánhelyettese a „Személyi állomány” pontok 

figyelembe vétele 17,5 %-ra történő változásával kapcsolatosan javasolta annak módosítását, 

továbbá javasolta a KTH vonatkozásában az idegen nyelvi képzés esetében a rezsi tételes 

elszámolását.  

 

Dr. Andor György úr válaszában elmondta, hogy szabály szerint a magyar hallgatókkal azonos 

szintig nem kell fizetni.  

 

Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese 

hozzászólásában elmondta, hogy miért legyen ezen a területen tételes az elszámolás, ha máshol 

nem tételes. Definiálni kellene, hogy mi értendő és mi nem értendő bele a rezsibe és a karok 

keretátadásaiba. 

 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésekben foglaltak, az elhangzott kiegészítés, valamint 

az ülésen elhangzottak alapján a Szenátusnak a „Költségvetési Szabályzatot”, valamint „A BME 

2013. évi belső költségvetését” egyhangúlag elfogadásra  javasolják. 

 

 

Budapest, 2013. március 14. 

 

 

        Dr. Nagy Zoltánné sk 

            a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár 

a Gazdasági Bizottság elnöke 


