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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2015. március 20-i üléséről 

 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 

 

1) Költségvetési Szabályzat módosítása 

Előterjesztő: Péceli Gábor rektor 

          Barta-Eke Gyula kancellár 

 

Barta-Eke Gyula kancellár úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Rektori Tanácson nem 

tudott részt venni, két kérdéskörrel kapcsolatban nem volt támogató a Rektori Tanács álláspontja. 

Rektor úrral a Rektori Tanács ülését követően e két kérdéskört illetően az alábbiakról történt 

egyeztetés: 

 64.§. – rezsi fizetési kötelezettség 

A BME tulajdonú gazdasági társaságok után a működtetésért felelős szervezeti egység Likviditási 

és tartaléklapba történő befizetési kötelezettségéről szóló 64. §-ban foglaltaknak megfelelően a 

nem rendezett – a 2014. december 31-i állapotnak megfelelően megállapított – befizetések 2016. 

június 30-ig történő megfizetéséről az érintett karok vezetőivel ütemezési megállapodást köt. 

Az érintettek a fizetési kötelezettséget elismerik, meg akarják fizetni – értelmezési vita van. 

Javaslat:  a 64. §. törlése a Szabályzatból, a Szenátus rögzítse, hogy milyen elvek mellett kívánja 

a rezsi fizetési kötelezettséget szabályozni, a vetítési alap az egyetemre be nem folyó bevétel 

legyen, mi legyen a mértéke, az egyetem és a gazdálkodó szervezetek partnerségi megállapodást 

kötnek. 

További javaslat: a Szenátus rögzítse a befolyt bevételek felhasználását, 1% működtetésre legyen 

fordítható, 1 % Jövő Alapba kerüljön, 3% az érintett karé legyen. Ez utóbbi 3%-ból 2% legyen a 

gazdálkodó szervezet által választott tanszék bevétele, 1% azé a szervezeti egységé, akihez a cég 

tartozik. 

A fentieket ki kell dolgozni. 

 90.§. – költségvetéstől való eltérés szabályozása 

Amennyiben a költségvetésben tervezett saját bevételtől 10%-kal eltér a kar, a kancellár a 

kötelezettségvállalást magához vonhatja, a korábbi kötelezettségvállalásokat felülvizsgálhatja. 

A költségvetés ki van élezve, kell a saját bevétel. Egy tanszék megdől, egy kar megdől – 

megdönti az egyetemet. Ha valaki nem hozza a tervezett saját bevételeket, ha nem igazítja hozzá 

a költségeket, problémát okoz. A százalékos mértékről lehet beszélni. 

 

Rektor úrral megírják a szöveges előterjesztést. 

 

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

javasolta a Bizottság tagjainak, hogy 64-65.§-okat, valamint a 86-90.§-okat ne tárgyalja a 

Bizottság. 
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Barta-Eke Gyula kancellár úr hozzászólásában elmondta, hogy a 64.§-t hatályon kívül helyezi a 

Szenátus, azzal, hogy amely szervezetnek fizetési kötelezettsége van 2014. december 30-ig, azt 

2016. június 30-ig rendezi a kancellárral egyeztetve. 

 

Fortuna Zoltán igazgató úr jelezte, hogy 2012-2013 meg van határozva, a 2014. nem tisztázott. 

 

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

hozzászólásában elmondta, hogy a Szabályzatban az van rögzítve, hogy a kar fizet, szerinte a cég, 

be kell szedni ezt a bevételt, de a cégektől. 

 

Barta-Eke Gyula kancellár úr válaszában elmondta, hogy a szabályozás nem volt elég egzakt, a 

cégeknek kell fizetni, de a karnak kell felelősséget vállalni. 

 

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

hozzászólásában elmondta, hogy a 90. §-ban rögzített bevétel teljesítés betarthatatlan ebben a 

formában. 

 

Dr. Kökényesi László kancellár helyettes úr elmondta, hogy hektikus a bejövő pénzek eloszlása, 

de a Szabályzatban kell legyen valamilyen rendelkezés arra, ha a bevételek teljesítése jelentősen 

elmarad a tervezettől, lehessen beavatkozni. Emeljük meg a százalékot 20 %-ra. 

 

Dr. Bóta Gábor úr, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gazdasági dékánhelyettese 

hozzászólásában elmondta, hogy a beavatkozás nem csak a saját bevételekre vonatkozik. A saját 

bevételeket nem ennek a paragrafusnak a tudatában tervezték, nem fogják tudni tartani. 

 

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

hogy a paragrafus túl általánosan fogalmaz, amit Kancellár úr mondott, ami a cél, azt kellene ide 

beírni. Ha a kar meg tudja tartani a likviditását, nyújthasson be egy likviditási tervet. 

 

Dr. Varga Imre úr, a Természettudományi Kar gazdasági dékánhelyettese hozzászólásában 

elmondta, hogy támogatják azt, hogy legyen kötőfék. Hozzátette, hogy a pályáztatók fizetési 

hajlandósága nem túl nagy, ki vagyunk szolgáltatva a pályáztatóknak. A 20 %-ot támogatni tudja. 

 

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

hogy a pályázók a szervezeti egységek, a felelősség és a kockázatvállalás a tanszékvezetőé. A 

pályázat beadásakor előzetes költségtervet kell készíteni – mielőtt megnyerte volna, meg kell 

jelölni, hogy miből fizetik ki a rezsit. Ha a támogató nem fizet, egy tanszék miatt megszűnhet a 

kar kötelezettségvállalási jogosultsága. 

 

Dr. Bóta Gábor úr, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gazdasági dékánhelyettese azt 

javasolta, hogy a bevételek közül vegyék ki az oktatási-képzési bevételeket, szeptemberben 

kerülnek ezek a bevételek kiírásra, a harmadik negyedévet követően érkeznek be ezek a 

bevételek. 

 

Fortuna Zoltán igazgató úr jelezte, hogy két időszak van megjelölve. Félévkor a kar tekintse át a 

bevételek beérkezését a saját bevételi kimutatások alapján, a harmadik negyedév végén történő 

áttekintés alapján, ha gond van – a kar nyújtson be egy likviditási tervet. 

 

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

hogy  véleménye szerint a 10% kevés, a 20% reálisabb. 
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Dr. Kökényesi László kancellár helyettes úr elmondta, hogy a hivatkozott paragrafusban a 

„kötheti” és a „felülvizsgálhatja” szerepelnek, amely nem jelent mást, mint a bevételek 

beérkezésének elemzését. A NEPTUN-ból le tudjuk kérdezni, milyen tételek vannak kiírva, 

milyen fizetési határidővel. 

 

Fortuna Zoltán igazgató úr szerint a paragrafus fő üzenete, hogy nézni kell a bevételeket. 

 

Dr. Bóta Gábor úr, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gazdasági dékánhelyettese 

véleménye szerint eddig is nézegették a bevételeket, évközi újratervezést azonban ehhez nem 

lehet hozzákapcsolni. 

 

Dr. Varga Imre úr, a Természettudományi Kar gazdasági dékánhelyettese kérdésként fogalmazta 

meg, hogy a 85. §. 2. bekezdése miért került be az előterjesztésbe, azt gondolták, erről még 

tárgyalni fognak. 

 

Fortuna Zoltán igazgató úr elmondta, hogy a technikai teljesítéssel van a gond. Korábban szabad 

felhasználású keretként kapta ezt a pénzt az Egyetem, most létesítményre érkező forrást ad ide a 

fenntartó. 

 

Dr. Balázs L. György úr, az Építőmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese a pályázatok 

rezsifizetésével kapcsolatosan tett fel kérdést. 

 

Barta-Eke Gyula kancellár úr elmondta, hogy a kiírók általában meghatározzák a maximálisan 

elszámolható rezsi mértékét. 

 

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

hogy a 8,5%-ot mindenképpen be kell fizetni 

 

Fortuna Zoltán igazgató úr jelezte, hogy egységes költségviselési elv van, kockázat minden 

bevételi típusnál van. 

 

Dr. Kökényesi László kancellár helyettes úr elmondta, hogy sok pályázatnál nincs pl. 

eszközbeszerzés, ha olyan eszközbeszerzésre kerül sor egy pályázatból, ami gyarapítja az 

egyetem vagyonát, akkor esetleg lehetne szó csökkentésről. 

 

Daku Dávid úr, az EHK elnöke ismertette, hogy hallgatói oldalon kettévágták a költségvetést 

HDÖK és HSZI részre, még folynak az egyeztetések, újonnan felálló szervezetek, nem tudni 

mibe kerülnek. A költségvetés formatáblát szeretnék módosítani. 

 

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

szóbeli kiegészítés alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra 

javasolják az alábbi kiegészítéssel: 

 a 90. §-ban a „kar III. negyedév végi saját bevétele 10%-kal elmarad” helyett a „kar III. 

negyedév végi saját bevétele 20%-kal elmarad” szövegrész kerüljön 

 a 90. §. szövege kiegészül a „és amennyiben ez likviditási problémát okoz” szövegrésszel 

 a 64. §-ban foglaltakról a Bizottság a végleges szöveg elkészültét követően írásban 

szavaz 
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2) A BME 2015. évi belső költségvetése és A BME éves- és középtávú létesítményfejlesztési 

terve 

Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor rektor 

           Barta-Eke Gyula kancellár 

 

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

hozzászólásában elmondta, hogy a 19. oldalon a 20. lábjegyzet módosul. Javasolta a lábjegyzet 

előterjesztésből történő kivételét. 

Fortuna Zoltán igazgató úr jelezte, hogy ez a szövegrész idézet a 2014. évi kontrolling 

jelentésből. 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, valamint  az ülésen elhangzottak 

alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják 

 

2) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Humánpolitikai Szabályzata 

Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor rektor  

                      Barta-Eke Gyula kancellár 

 

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

a kar Humánpolitikai Szabályzat 19. §. 2. bekezdését módosító javaslatát. Tájékoztatta a 

Bizottság tagjait, hogy a Rektori Tanács tagjai összességében nem támogatták a módosító 

javaslatot. Rektor úr javaslata az, hogy a habilitált, illetve az MTA doktor docensekre és 

tudományos főmunkatársakra vonatkozzon a módosító javaslat. 

 

Dr. Bóta Gábor úr, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gazdasági dékánhelyettese 

elmondta, hogy támogatja az eredeti javaslatot. A statisztikában elveszítjük azokat, akik a teljes   

munkaidő felében dolgoznak. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, valamint  az ülésen elhangzottak 

alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják, az alábbi 

kiegészítéssel, a kiegészítést 3 tartózkodás mellett kilenc bizottsági tag támogatta : 

 a VIK által előkészített, a 19.§.  (2) (a) bekezdését módosító javaslatot elfogadásra 

javasolják a habilitált, illetve MTA doktor egyetemi docensek és tudományos 

főmunkatársak  esetében.  

 

Budapest, 2015. március 24. 

 

Dr. Nagy Zoltánné sk 

            a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár 

a Gazdasági Bizottság elnöke 


