
Emlékeztető 

a Szenátus Gazdasági Bizottság 2017. március 10-i üléséről 
 

Jelenlévők: A jelenléti ív szerint 

Dr. Strommer László, Dr. Joó Attila László,Dr. Bóta Gábor, Dr. Varga Imre, Dr. Orbulov ImreNorbert, 

Dr. Mándoki Péter, Dr. Vámos Gábor, Dr. Nagy József, Somogyvári Tibor, Vidák Miklós, Dr. Kardoss 

László, Dr. Salgó András, Barta-Eke Gyula, Némethné Horváth Marianna Fortuna Zoltán, Süveges 

Péter 

A Gazdasági Bizottság 2017. március 10-én 8:00-kor az A épület VI. emeleti tárgyalóban tartotta 

ülését. 

 

1. Dr. Salgó András a bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket és felkérte Fortuna Zoltánt a 

Költségvetési Szabályzat módosításánakismertetésére. 

2. IX. szakasz Kari alrendszer: A Bizottság egyhangúlag támogatta azon javaslatot, hogy a kari 

alrendszer személyi állomány számításakor a több karon foglalkoztatott személy esetében 

maximum egy fővel vehető figyelembe, az adott személy óraszámaitaz érintett karok között 174 

órára normálni és arányosítani kell. 

3. X. szakasz FIEK alrendszer: A FIEK alrendszer szabályai rögzítésre kerületek a X. fejezetben, azzal 

a kiegészítéssel, hogy ezek a „főszabályok”, az „Átmeneti és vegyes rendelkezések” szakasz 

pedig tartalmazza azt, hogy a FIEK SZMSZ elfogadása után a FIEK-re vonatkozó költségvetési 

szabályokat véglegesíteni kell. Észrevétel a ponthoz nem érkezett. 

4. XII. Saját bevételes tevékenység: 

a. Fortuna Zoltán ismertette, hogy az ÚNKP támogatás keretében folyósított ösztöndíjak, a 

hallgatói ösztöndíjak, valamint 10 M Ft feletti egyedi beszerzési értékű 

eszközbeszerzésekre vonatkozó rezsikedvezmények, valamint ezek halmozódását tiltó 

szabályozási részlet az újdonság a KSZ 2016. június 27-ei, aktuális verziójához képest. Az 

érintett bekezdések Nagy József hét közben küldött javaslatait alapul véve, a múlt hét 

pénteken tárgyalt verzióhoz képest, itt-ott pontosításra kerültek. 

b. A ponttal kapcsolatban Nagy József és Bóta Gábor jelezte, hogy a Szenátus által 2017 

januárjában elfogadott „GTK-anyag” nem tartalmaz időbeli korlátot, az 

elvonásmentességet azon forrásokra is biztosítani javasolt, amelyek 2017. január 1-ét 

megelőzően folytak be a szervezeti egységekhez. Az észrevételekre vonatkozóan a 

bizottság tagjai nem fogalmaztak meg ellenvéleményt, ezét a szabályzat tervezeteennek 

megfelelően módosításra kerül. 

5. XV. Szervezeti és ügyrendi kérdések: 



a. A Költségvetési Szabályzat módosítása kapcsán Bóta Gábor jelezte, hogy a GTK szenátusi 

anyagában nem csak a tervezetben szereplő 50-52. §-ban foglalt szabályokra 

vonatkozóan, hanem a teljes Kari alrendszer és a teljesSaját bevételes tevékenység 

fejezetekre kell vonatkoznia jelen fejezet szabályainak. Bóta Gábor javasolta a GTK 

szenátusi anyag II/1 pontjának szövegszerű átemelését a tervezetbe. A Bizottság Bóta 

Gábor javaslatát egyhangúlag támogatta. 

b. A Bizottság egyhangúlag támogatta, hogy a fenntartói szinten elrendelt zárolások karok 

közötti felosztása tárgyévi és a tárgyévet megelőző két évi bevételekkel (költségvetési és 

saját) arányosak legyenek. Fortuna Zoltán az azzal kapcsolatos kalkulációt kiosztotta a 

résztvevőknek. 

c. A Bizottság a tervezet 84. § 3) bekezdésének törlését egyhangúlag támogatta. 

d. Nagy József visszavonta a tervezet 85. §-hoz tett módosító indítványát. 

6. XVI. Átmeneti és vegyes rendelkezések: 

a. Vámos Gábor 100. §-hoz kapcsolódó javaslatát az ahhoz kapcsolódó információk 

rendelkezésre állását követően, a Bizottság következő ülésén tárgyalja. 

b. Stipendium Hungaricum támogatásra vonatkozó, 107. §-ban rögzített szabály nem 

változik, ugyanakkor a költségvetésben rögzített számítás a normákra vonatkozóan és a 

felosztásra vonatkozóan módosításra kerül. A normák során ugyanazokat a normákat 

kell a támogatás felosztása során figyelembe venni, mint az átoktatás belső elszámolása 

során. A támogatás felosztásakor, a 150 E Ft/hallgató/év átalány költség a RK-ba kerül a 

kari támogatás felosztásának megfelelő ütemben. 

7. A Bizottság Költségvetési Szabályzat tervezetet jelen ülésen egyeztetett észrevételekkel 

egyhangúlag támogatta. 

8. Barta-Eke Gyula Kancellár Úr észrevételeivel kiegészítve felolvasta a Konzisztórium elnöke által a 

fenntartónak küldött, a Konzisztórium működéséről szóló tájékoztató levelét. Kancellár Úr 

ismertette a levélben foglaltak várható gazdasági hatásait. Kancellár Úr a levelet eljuttatja a 

dékánokhoz. 

9. Dr. Salgó András Elnök úr megköszönte a bizottság tagjainak munkáját, az ülést 9:45-kor bezárta. 

10. Az ülésről hangfelvétel nem készült. 

Budapest, 2017. március 13. 

 
Lejegyezte: Süveges Péter  
     
     

    Salgó András 
    elnök sk. 

 


