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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2016. március 18-i üléséről 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 

 

1) Intézményfejlesztési  Terv elfogadása 

 

Előterjesztő: Dr. Józsa János rektor 

            

Dr. Kardoss László úr az előterjesztő képviseletében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy az  

EMMI által jelzett hiányosságokat, pontosításokat, kiegészítéseket elvégezték, megítélésük 

szerint jelentősen sikerült előrelépni a korábbi változathoz képest. 

 

Dr. Farkas György úr, a Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, hogy az ingatlanokat taglaló  részben 

a „V2” épületre vonatkozóan nem talált említést. 

 

Barta-Eke Gyula kancellár úr elmondta, hogy az előterjesztés a 2016-2020. közötti 5 éves 

időszakot öleli fel. Az ingatlanok az Egyetem vagyonkezelésében vannak, fontos kérdés mely 

épületekre van szüksége az Egyetemnek. A V2 épülettel kapcsolatban két elképzelés van: 

 olimpiához kapcsolódó létesítmény lehetne (kollégium, apartmanház), melyet külső 

forrásból újítanának fel, ezt utána az Egyetem tudná hasznosítani, és összekapcsolódna a 

Goldmann György téri területtel;  

 a korábbi ipari kampusz  területén felmerült a Garibaldi utcából kiköltöző Szabadalmi 

Hivatal elhelyezése, jövő hónapban válik hivatalossá, a helyszíni bejárást követően lesz 

konkrét javaslat róla; 

 felmerült a Smart City program is, BME Spin off cégek elhelyezése  

Úgy gondolja, hogy évente célszerű lenne az IFT-t felülvizsgálni az ingatlanok tekintetében. 

Javasolja az IFT elfogadását. 

 

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

köszönetét fejezte ki a karok munkatársainak az IFT kidolgozása során nyújtott sok munkáért. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak és az ülésen elhangzottak alapján 

a Szenátusnak az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolják. 

 

2) Javaslat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Humánpolitikai 

Szabályzatának módosítására 

 

Előterjesztő: Barta-Eke Gyula kancellár 

 

Kiszel Mónika úrhölgy, a Humán Erőforrás Igazgatóság igazgatója az előterjesztő képviseletében 

elmondta, hogy a Jogi Igazgatóság bevonásával jogszabályi változásokat vezettek át a 

szabályzaton, egyetlen pontban, a József Nádor emlékérem odaítélése kapcsán volt változtatás. A 

Rektori Tanácson már a helyesbítő mondat került elfogadásra, a feltételek bővítése 

eredményeként további egy díj adományozható.  
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Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese kérdezte, a 

42. § (1) alapján milyen típusú tanárok vannak?  

Kiszel Mónika válaszában elmondta, hogy a 48.§-ban további típusú tanárok vannak felsorolva 

(pl. műszaki, gazdasági), a 2. sz. mellékletben az oktatók és a tanárok meg vannak különböztetve, 

az oktatóknál és a tanároknál át kellett vezetni a munkaköröket. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak és az ülésen elhangzottak alapján 

a Szenátusnak az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolják. 

 

 

3) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2015. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) 

 

Előterjesztő: Barta-Eke Gyula kancellár 

 

Barta-Eke Gyula kancellár úr elmondta, hogy a Rektori Tanácsra megküldött előterjesztéshez 

képest készült egy egy oldalas szöveges összefoglaló, a 12. sz. melléklet az egyetem mérlegét 

tartalmazza, a Bizottság tagjai jelezték, hogy nem kapták meg az anyagot.  

 

Az Rektori Tanács számára a záróbeszámolónak a maradványszámokat tartalmazó változatát 

küldtük meg, mely a fenntartóval egyeztetésre és általa elfogadásra került. A szöveges részre 

vonatkozó elvárásokat még nem kaptuk meg a fenntartótól, március-április folyamán várható, 

májusra kell elkészíteni. 

 

Némethné Horváth Marianna úrhölgy, gazdasági kancellárhelyettes elmondta, hogy készítettek 

egy 3 oldalas összefoglalót, mely segítségül szolgál. Elmondta, hogy az egyetem beszámolója 

ötödikként lett beküldve az EMMI –be és elsőként fogadták el hibátlanul. 

 

Dr. Farkas György elnök úr jelezte, hogy ha mindenki megkapja az anyagot, akkor hétfőn délig 

van lehetőség az email-os szavazásra, ennek eredményeként alakul ki a Bizottság véleménye.  

 

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

elektronikus úton továbbított anyag alapján, elektronikus szavazással a Szenátusnak az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolják. 

 

 

4) A Költségvetési Szabályzat módosítása 

5) A BME 2016. évi Belső Költségvetése és Vagyongazdálkodási Terve 

 

Előterjesztő: Barta-Eke Gyula kancellár 

 

Barta-Eke Gyula kancellár úr kérte, hogy a két napirendi pont összevontan, együtt kerüljön 

megtárgyalásra. A tegnap kiküldött levelével kapcsolatban elmondta, tavaly óta több körben 

folytak megbeszélések gazdasági dékánhelyetesekkel is a Költségvetési Szabályzat 

módosításáról,  novemberig nem érkezett észrevétel, azonban az utóbbi időben rengeteg 

észrevétel jött. Ezeket nem lehet már figyelembe venni, hiszen egyetlen szám megváltoztatása is 

módosítaná az egész szabályzatot. Daku Dávid szakmai észrevételeit köszöni, ezek pontosításra 

kerültek az előterjesztésben. Dékáni felvetés volt, hogy ne legyen terület alapú fizetés, ehhez 

azonban külön mérhető épületekre lenne szükség, csak így lehet csökkenteni az üzemeltetési 

költségeket, indulni energiahatékonyságú pályázatokon. 
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A költségvetési szabályzat kapcsán most csak olyan javaslatokat tett, amelyek alapjában nem 

változtatták meg a szabályzatot, ha további változtatások miatt veszélybe kerülne az egyetem 

stabilitása, finanszírozása élne az egyet nem értés jogával, fenntartóhoz fordulna.  

 

Dékánokkal, gazdasági dékánhelyettesi körben üljenek össze, amennyiben igény van rá készüljön 

szeptemberig új szabályzat. A táblázatban a 2017-18-19. évekre vonatkozó adatok  tájékoztató 

jellegűek, arra vonatkozik miként alakul, ha nem történik változtatás. A költségvetés számait 

tekintve, amit ígért teljesítette, a karok azt az összeget kapták amit tavaly, az emeléssel együtt, 

amely azonban külön fejezetben szerepel. 

 

A költségvetés során a csillapítók és csillapítottak aránya egyre jobban alakul, a 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar is csillapítóvá vált, azonban az Építőmérnöki és 

Építészmérnöki Kar még továbbra is csillapított, ezzel kapcsolatban lépni kell, felhívta a 

figyelmet a saját bevételszerzés fontosságára (hallgatók szerzése, plusz munkák). 

 

Fortuna Zoltán igazgató úr, az előterjesztő képviseletében tájékoztatást adott arról, hogy a Rektori 

Tanácson voltak észrevételek a hallgatók részéről is, leginkább pontosítások, ezeket bele fogja 

építeni a szabályzatba. 

 

Észrevétel érkezett, hogy a  hallgatói ösztöndíj kifizetések rezsimentesítésére vonatkozó rész 

kerüljön ki a szabályzatból. 

 

A Költségvetési szabályzat nem tartalmaz belső finanszírozást, erre a következő években szükség 

lesz, tavasz folyamán el kell kezdeni e tekintetben a munkát. 

 

A Vagyongazdálkodási tervhez érkeztek megjegyzések, a szövegszerű pontosításokat el fogják 

végezni. 

 

Prognózisok hogyan értendőek? A nem kari oldal támogatása nő, de a belső finanszírozás nem, ez 

azt jelenti, hogy ha nincs módosítás ilyen pálya várható. 

 

A költségvetés lényeges eleme a keretbankszámla, erre vonatkozó javaslat kidolgozandó, 

(zárszámadás után) egyeztetés szükséges. 

 

Fenntartás, a 2015-ben kitalált séma szerint is szeretné látni a költségvetést, ezt is szükséges 

kidolgozni. 

 

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

hogy nemcsak a nem kari oldal, de a kari oldal is ki van feszülve, pályázati források tekintetében 

nem tud optimista lenni – belső finanszírozásra szükség lesz,  de ne a főösszegbe kerüljön – 

kizárólag célzottan, külön témaszámon szerepeljen! Ha probléma van „össze tud állni” az 

egyetem. Kéri, hogy a 4.sz. melléklet kerüljön ki! 

 

Fortuna Zoltán válaszában elmondta, hogy a 4.sz. melléklet most sem tartalmazza azt, hogy most 

mire kell költeni. 

 

Barta-Eke Gyula kancellár úr jelezte, hogy jövőre lépni kell a szoros helyzet miatt, nem biztos 

hogy a belső finanszírozásból nem kell majd főösszeget növelni – kérdés működésből hogy jön 

vissza? 
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Fortuna Zoltán osztályvezető úr jelezte, hogy az Idegen Nyelvi Központ táblázatát kérik cserélni, 

mert most olyan mintha nem fizetne rezsit – ez egy karon belüli átcsoportosítás, elmondta, hogy 

rezsit mindenki fizet az egyetemen. 

 

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

hogy tájékoztató jelleggel a költségvetési anyagba kerüljön be egy olyan táblázat, amely 

megmutatná, ha az 500 mFt nem külön kereten lenne, mennyi jutna Karonként.  

 

Fortuna Zoltán jelezte, hogy megküldi a GDH tagjai számára. 

 

Dr. Józsa János rektor úr kérdezte, hogy miért nem jelent meg ez a javaslat Rektori Tanácson? 

Kérte a Rektori Tanács komolyabban vételét. 

 

Némethné Horváth Marianna úrhölgy, gazdasági kancellárhelyettes elmondta, hogy minden 

fórumon van lehetőség módosításra. 

 

Barta-Eke Gyula kancellár úr jelezte, jogosnak tartja Bóta dékánhelyettes úr kérését, ha szükséges 

azt beépítik az anyagba. Három kart érint hátrányosan, ezek a GTK, VBK és GPK. A Bizottság 

végül úgy döntött, hogy a táblázat ne kerüljön be a szenátusi anyagba, de kapják azt meg a 

dékánhelyettesek és a vezetői értekezlet tagjai. 

 

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

hogy jelentősen módosítottuk a szabályzatot (kivettük az 500 mFt-ot) – problémát jelent, hogy 

levettük a csillapítást, méltánytalanság érte a GTK-t  - 66 mFt-ot zuhantak -, erről később 

beszélni kell. 

 

Dr. Bóta Gábor dékánhelyettes úr azt is elmondta, hogy nem hoztak az emelés miatt 

intézkedéseket – ez is rosszul érintette őket. 

 

Dr. Kökényesi László úr, általános kancellárhelyettes elmondta, hogy a Rektori Tanács nem 

támogatta a hallgatói ösztöndíjakhoz kapcsolódó rezsimentesség ügyét, erre vonatkozóan van 

szövegszerű javaslata. 

 

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

hogy most ne improvizáljanak, térjünk erre vissza később. 

 

Daku Dávid úr, az EHK elnöke egyetért Dr. Kökényesi László kancellárhelyettes úrral, vissza 

kell írni, hogy rezsimentes legyen, de ne most változtassunk.  

 

Dr. Joó Attila úr, az Építőmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese szerint van egy  félreértés, 

adható ilyen mentesség (szociális alapon nem lehet), szabályozni kell. 

 

Barta-Eke Gyula kancellár úr javasolta, hogy a jövő héten esedékes Gazdasági dékánhelyettesi 

értekezleten vegyék át mivel kell foglalkozni a jövőben, szükséges lenne munkacsoportok 

felállítása a Költségvetési Szabályzat módosítására.  

 

Dr. Kökényesi László úr, általános kancellárhelyettes elmondta, hogy jelentős követelései vannak 

az egyetemnek, amelyek évek óta nincsenek kezelve, erre vonatkozóan van szövegszerű javaslata 

(a karoknál lévő követelésállomány kb 400 mFt). 
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Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese jelezte, 

hogy nem támogatja Kökényesi úr javaslatát. 

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

Dr. Jakab László dékánhelyettes úrral, hogy most ne változtassanak azon, ami a Rektori Tanácson 

elfogadásra került. Áprilisban térjenek vissza a megbeszélést igénylő témákra. Ezzel a Bizottság 

tagjai egyetértettek. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak és az ülésen elhangzottak alapján 

a Szenátusnak az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolják, tartózkodás nem volt (9 

szavazat). 

 

 

 

Budapest, 2016. március 22. 

 

 

         

 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár 

a Gazdasági Bizottság elnöke 


