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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2015. szeptember 18.-i üléséről 

 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint.  

                         Vidák Miklós az EHK képviselője kimentette magát. 

 

 

Az ülés napirendje a Szenátus 2015 szeptember 28.-i ülésére benyújtott előterjesztések 

                                 tárgyalása. 

 

1.) A Költségvetési Szabályzat módosítása 

 

Előterjesztők: Dr. Józsa János, rektor 

                       Barta - Eke Gyula, kancellár 

Az előterjesztők nevében Kökényesi László általános kancellár helyettes tájékoztatta a 

Bizottságot arról, hogy a változtatások részben technikai változások a Kancellária szervezeti 

átalakítása, és a Sportlétesítmények Igazgatóság megalakítása miatt. Másrészt változnak az 

egyetemi megelőlegezés szabályai is, mely szerint a későbbiekben nem csak a pályázatokra, 

hanem más saját bevételi tevékenységekre (pl. KK munkák) is lehet előleget kérni. Az összesen 3 

milliárd forint keret jelenleg kb. 50%-ig van kihasználva. Minthogy karonként különbözik a 

pályázati tevékenység, az új szabályozás bevezetésével egyenletesebb lehet a jövőben a 

megelőlegezések karonkénti megoszlása.. 

Fortuna Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy a megelőlegezésekhez a pontos szabályokat még ki 

kell dolgozni.  

Ezen kívül elmondta, hogy a 24.§-t módosítani kell mert a Testnevelési Központ nem csak 

államilag finanszírozott tevékenységet folytat, valamint, hogy a kollégiumokban lévő sport célú 

létesítmények is az igazgatósághoz kerülnek, és erről még egyeztetés szükséges az EHK.val.  

Nagy József felvetette, hogy a VII. fejezetben nincs benne a Sportigazgatóság.  

Fortuna Zoltán válasza szerint a sporttal kapcsolatos kiadások és bevételek egy önálló 

alrendszerbe kerülnek, ez a 24 -26 §-okban van szabályozva. 

  

Az elhangzottak figyelembe vételével a Gazdasági Bizottság a BME Költségvetési 

Szabályzatának módosítását a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

2.) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem I. féléves kontrolling jelentése 
 

 Előterjesztő: Barta - Eke Gyula, kancellár 

Az előterjesztő nevében Fortuna Zoltán előadta, hogy a jelentés kollégákkal együtt készült a 

Kancellárián. A jelentés a szokásosnál hosszabb. A nem kari oldalt az átszervezések miatt újra 

kellett tervezni. Újabb átszervezés volt augusztusban, ezért a 3/4 éves jelentésben lesz még 

változás.  
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A kari táblák a mellékletekben találhatók annak érdekében, hogy Kancellár Úr átlássa a kari 

oldalt is és a karnak is tájékoztatást jelentsen. Fontos megállapítások, hogy 

- a központi tartalékok magasabbak lesznek a tervezettnél,  

- jelentős maradványok vannak, tavalyról átfordult és még június után is megmaradt 

maradványok is vannak, ami kockázatos, 

- fontos a belső elszámolás tartozások áttekintése és kezelése,  

- a függelékben a tanszékekre vonatkozó adatok a Szenátusi anyagban nem lesznek benne, de 

belső használatra ezeket is át kellett tekinteni.  

Somogyvári Tibor megjegyezte, hogy a 66. oldalon a jelentés 10%-90%-os eltérés határokat 

jelez, holott a megállapodás 20-80% volt. Ezt javítják. 

Kökényesi László kiemelte, hogy a maradvány kérdése problémás, 9 milliárd főszámla, 600 

millió deviza, 5,5 milliárd hallgatói befizetés. Más intézmények 2-3 milliárdos tartozással bírnak. 

Az újabb források szétosztásakor lehet, hogy hátrányt szenvedünk. 6,1 milliárd maradvány van, 

jelentős pénz a kancellárián, de a zöme a karoknál meglévő maradvány.  

Nagy József szerint a kari oldal a közbeszerzés és a beszerzési korlátozás miatt áll, pl. nyárra 

tervezték, de még csak most indul, illetve leállították a CH ép. légkondicionálását.  

Új hír, hogy ezen szabályok a feloldását tárgyalni fogja a kormány az Nftv-ben, remélhetőleg 

kedvező döntés születik. 

Kökényesi László szerint szükség van forgó tőkére, de a miénk túlmutat a szükségesen.   

Varga Imre megjegyezte, ha a költségvetési szabályzat nem változik, akkor 500 millióval 

kevesebb lesz a kari alrendszer, erre előre készülnek a Karok, ez is növeli a maradványt.  

Strommer László szerint a 80%-os szabály miatt mindenki alultervezi a bevételeit és a kiadásait 

is. Jó lenne, ha a kiadásokat a látható maradványokhoz is lehetne tervezni.  

 

Az elhangzottak alapján a Gazdasági Bizottság az előterjesztést az észrevételek figyelembe 

vételével a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

 

3.) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem telephelyeinek meghatározása 

 

Előterjesztő: Barta - Eke Gyula, kancellár 

Az előterjesztő nevében Kökényesi László elmondta, hogy a javaslatra a Karoktól kapott jelzések 

alapján a Balatonkenesei Mérőtábor átnevezése és további telephelyek felsorolása érdekében 

került sor. Megjegyezte, hogy Kecskeméten oktatási tevékenységet is terveznek. Ehhez előbb be 

kell jegyezni a telephelyet, utána az Oktatási Hivatalnak kell bejelenteni az igényt, ahol 

megvizsgálják, hogy a feltételek fennállnak-e. Ha engedélyezik, akkor mehet az oktatás. A 

telephely tervezett új neve BME KJK Kutatási és Oktatási Központ, Kecskemét lenne, ahol MSc 

képzést kívánnak szervezni.  

A Balatonkenesei Mérőtelep telephellyé minősül Innovációs és Kutatóközpontként. Célja az ipar 

és felsőoktatás kapcsolatrendszer bővítése új konvergencia régiókra való kiterjesztése a pályázati 

lehetőségek bővítése. 

EMMI tudomásul veszi, hogy a szenátus 28-án hozza meg a döntést ebben a tárgyban, addig 

tervezetként tartják nyilván.  

Farkas György kérdésére Fortuna Zoltán kifejtette, hogy a kenesei telephely költségviselési 

szabályait rögzíteni kell.  

 

Az elhangzottak figyelembe vételével a Gazdasági Bizottság az előterjesztést a Szenátusnak 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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4.) Javaslat opcionális elemek lehívására a Neptun-support 2014-2016. évi közbeszerzési 

keretéből  

 

Előterjesztő: Dr. Szabó Mihály, KTH Igazgató 

 

Szabó Mihály kiegészítésében elmondta, hogy az opcionális elemek kizárólag a GB egyedi 

döntései alapján rendelhetők meg. Az Építőmérnöki Kar kereste meg a KTH-t azzal, hogy 

építtessen be a Neptun rendszerbe egy automatikus jegyszámolási eljárást. A fejlesztést az 

Építőmérnöki Kar finanszírozza a KTH-nak történő keretátadással 

 

Az előterjesztés alapján a GB hozzájárul ahhoz, hogy a BME és az SDA között megkötött 

support szerződés szerint, a KTH külön szerződés keretében összesen nettó 1.450.000 Ft 

értékben rendelje meg az SDA-tól a Neptun rendszer „Automatikus jegyszámolási eljárás” 

kifejlesztését. 

A Gazdasági Bizottság tájékoztatást kér a feladatok végrehajtásáról. 

 

 

 

Budapest, 2015. szeptember 21. 

 

 

        Dr. Farkas György 

            a Gazdasági Bizottság elnöke 


