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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2013. november 15-i üléséről 

 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 

 

 

1)  A BME 2014-2016-os gazdálkodásának főbb irányai 

 

Előterjesztő: Dr. Andor György általános rektorhelyettes 

                      

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr a Gazdasági Bizottság tájékoztatását szolgáló szóbeli 

kiegészítését a szenátusi határozatok rövid áttekintésével kezdte. 

A határozati javaslatok első két pontja a belső költségvetési támogatás elosztását határozza meg 

két eltérő forgatókönyv szerint, a harmadik pont a két első pontban meghatározott feltétel közé 

eső esetekben határozza meg a támogatás elosztást. A négyes határozati javaslat a nem kari 

alrendszeri adatokat határozza meg két különböző feltétel mentén. Az ötödik határozati javaslat 

az alkalmazandó elveket, szabályokat rögzíti. A hatodik határozati javaslat a 

létesítménykoncepcióval, valamint a hallgatókkal összefüggő programmal kapcsolatos 

feladatokat határozza meg. 

Az előterjesztés első fejezete tartalmazza az összefoglaló helyzetértékelést, mely szerint a 

kormányzati távlati elképzelések még kiforratlanok, így a hosszabbtávú döntések előkészítésének 

alapját kétfajta forgatókönyv képezi.  

Az előterjesztés második fejezete taglalja többek között, hogy merre mozdulhat el a felsőoktatás 

finanszírozása, központi eleme, hogy milyen összegű állami támogatásra számíthatunk.  

A harmadik fejezetben új elemként jelenik meg a „Kiemelt publikációk” utáni támogatás. A 

személyi állomány tudományos fokozatra építő támogatási rendszerének változatlanul hagyása 

mellett, az kiegészül a „Kiemelt publikációk” alapján szerezhető pontokkal, mint egyfajta 

tudománymetriai méréssel. Összesen 100 pontot oszt el. Az előterjesztés tartalmaz néhány 

peremfeltételt. 

 

Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese 

hozzászólásában elmondta, hogy a tudománymetria új elem, a 2,5 % nincs egyeztetve, a karok 

ebben nem vettek részt, de egyetért azzal, hogy az együttes személyi állomány támogatás 22,5%-

ra nő. 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, az előterjesztésben megjelenő 

javaslatot az EHBDT elnökének Rektori Tanács ülésén elhangzott felvetése alapján dolgozta ki.  

 

Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar megjegyezte, hogy van 150 millió 

Ft, aminek nem ismerjük pontosan az elosztását. Megemlítette az elosztással összefüggésben a 

konferencia publikációkat. 
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Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, amennyiben sikerül 2014 februárjában 

olyan javaslatot letennie az EHBDT elnökének az asztalra, ami elfogadható, akkor benne lesz a 

költségvetésben, amennyiben nem, akkor a költségvetés nem fogja ezt az új elemet tartalmazni. 

Szeretnék, ha konszenzuson alapuló döntés születne. 

 

Dr. Károlyi György úr, a Természettudományi Kar tudományos és nemzetközi ügyek 

dékánhelyettese hozzászólásában elmondta, hogy biankó dolog, ami most bekerül a 

költségvetésbe. Amennyiben ez az új elem nem kerül be a költségvetésbe, a pénz akkor is a 

személyi juttatásokhoz kerüljön. 

 

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

ha a tudományos tevékenységet nagyobb súllyal vesszük, az jó irány, de a tudományos 

tevékenységet a doktori iskola is jellemzi. Ez a tudománymetria kétséges, miért pont 100 pontot 

ér. 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy a tudomány támogatása fontos 

dolog, az összes pályázat ezt támogatja. A pénzt az oktatásra kapjuk, nem biztos, hogyha az 

oktatásból teszünk át pénzt a tudományra, magasztos dolgot teszünk. Hozzávetőlegesen 1000 

publikáció, ami számottevő, ebből 300 a kiemelkedő. Körülbelül 100-200 publikációt 

támogatnánk így. Ha az érintettek nem tudnak megegyezni, akkor ez az új elem nem lesz benne a 

végleges jövő évi költségvetésben. 

 

Dr. Strommer László úr, az Építészmérnöki Kar dékánhelyettese hozzászólásában felvetette, 

hogy a bérkompenzációt közvetlenül az érintetteknek kellene odaadni, hiszen azt címzetten erre a 

célra kapja az egyetem. 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy minden változás után egy 

újraelosztást kellene készíteni, nemcsak a bérkompenzációval összefüggően, hanem például a 

TB, SZJA változást követően is. Így ennek se vége, se hossza nem lenne. 

 

Dr. Strommer László dékánhelyettes úr véleménye szerint a kompenzáció más, mint a többi 

változás. Év közben derül ki, hogy mennyi fedezetet kell biztosítaniuk a tanszékeknek a 

kompenzációra. 

 

Fortuna Zoltán igazgató úr hozzászólásában elmondta, hogy a juttatásokkal kapcsolatos 

szabályok nem kezelhetőek azonosan a zárolással, míg az előbbit általában előre, a költségvetés 

készítésekor már tudjuk, azzal tanszéki szinten is tervezhetnek, addig a zárolás évközi eset volt. 

 

Dr. Strommer László dékánhelyettes úr kérné, hogy előre kapjanak információt a kompenzáció 

mértékéről. A bizonytalansági faktort szeretné ezzel csökkenteni. 

 

Dr. Károlyi György úr, a Természettudományi Kar tudományos és nemzetközi ügyek 

dékánhelyettese elmondta, hogy nem csak az oktatásra kapjuk a pénzt. 

 

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

hozzászólásában megjegyezte, hogy magasabb színvonalú az oktatás, ahol a tudományos 

fokozatok magasabbak. 
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Dr. Strommer László úr, az Építészmérnöki Kar dékánhelyettese hozzászólásában felvetette, 

hogy a létesítményköltségek vonatkozásában a területi alapon történő elosztást nem tartja 

méltányosnak. 

 

 

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

ülésen elhangzottak alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják  

azzal a feltétellel, hogy a 2,5% személyi juttatás növekmény felosztása csak akkor történhet a 

publikációk alapján meghatározott arányok szerint, ha arra vonatkozóan a javaslattevők 

legkésőbb 2014 január végéig Karok számára egységesen elfogadható szabályokat dolgoznak ki. 

 

 

 

 

2) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2013. éves kontrolling jelentése 

 

 

Előterjesztő: Fortuna Zoltán költségvetési és kontrolling igazgató 

 

 

Fortuna Zoltán igazgató úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy 

ilyen részletes elemző anyag két évvel ezelőtt készült. Az anyag alapvetően két részből áll. Az 

egyik rész a költségvetéssel, gazdálkodással foglakozik, a másik rész fő folyamatainkat próbálja 

meg áttekinteni. Statisztikai áttekintő részei is vannak az anyagnak. Kiemelte az előterjesztés 

tudásmegosztó szerepét, nem mellékes cél a főfolyamatainkkal kapcsolatos általános informáltság 

szintjének növelése.  

A Rektori Tanács ülését követően került az előterjesztésbe a hallgatói követelésállománnyal 

kapcsolatos rész, valamint a pályázati támogatási szerződések kiemelt kutatási területekbe történő 

besorolása. 

 

Dr. Orbulov Imre úr, a Gépészmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese hozzászólásában 

felvetette, hogy a „Teljes állású minősített oktatók száma és aránya karonként, 2013.10.15.” 

táblázatban a GPK esetében a DSc alatt megjelölt szám hibás, nem 8 fő, hanem 10. 

 

Fortuna Zoltán igazgató úr válaszában elmondta, hogy az adatok, amelyek a táblázatban vannak a 

NEXON-ból kapott adatok. Az itt szereplő adatokat a Jogi és Munkaügyi Osztállyal le kell 

egyeztetni. Kérhetjük  az októberi statisztikai adatszolgáltatás módosítását. 

 

Fortuna Zoltán igazgató úr részletesen ismertette és indokolta a Bizottság tagjai számára a 

határozati javaslati pontokban megfogalmazottakat. 

 

 

 

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

ülésen elhangzottak alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 
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Budapest, 2013. november 15. 

 

 

        Dr. Nagy Zoltánné sk 

            a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár 

a Gazdasági Bizottság elnöke 


