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Emlékeztető 

a Szenátus Gazdasági Bizottság 2017. március 17-i üléséről 
 

Jelenlévők: A jelenléti ív szerint 

Dr. Strommer László, Dr. Joó Attila László, Dr. Margitay Tihamér, Dr. Varga Imre, Dr. Orbulov Imre 

Norbert, Dr. Mándoki Péter, Dr. Vámos Gábor, Dr. Nagy József, Némethné Horváth Marianna, Vidák 

Miklós, Dr. Kardoss László, Dr. Salgó András, Fortuna Zoltán, Dr. Kozma András, Tóth Balázs 

A Gazdasági Bizottság 2017. március 17-én 8:00-kor az A épület VI. emeleti tárgyalóban tartotta 

ülését. 

 

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

Költségvetési Szabályzat módosítása” című előterjesztés főbb pontjainak ismertetésére. 

2. A szabályzat módosításának legfőbb pontjainak ismertetést követően Dr. Margitay Tihamér a 

következő kérést fogalmazta meg: A 84.§ 1) bekezdésben „A karok, ide értve az INYK-t, a TK-t, az 

NTI-t továbbá a FIEK-et a rá vonatkozó szakaszban leírtak figyelembevételével, kereteikkel a 

törvények és egyetemi szabályok betartásával szabadon rendelkeznek, azok nem elvonhatók.” 

szövegrész helyett „A karok bevételeikkel, maradványaikkal a törvények és egyetemi szabályok 

betartásával szabadon rendelkeznek, egyetemen belül nem elvonhatók.” szövegrész szerepeljen. 

A bizottság tagjai a módosítási javaslatot egyhangúlag támogatták. 

3. Miután a szabályzattal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem érkezett a GB a Költségvetési 

Szabályzatot a Szenátus számára egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

4. Salgó András felkérte Fortuna Zoltánt „A BME 2017. Évi Belső Költségvetése és 

Vagyongazdálkodási Terve” című előterjesztés főbb gondolatainak ismertetésére. 

5. Fortuna Zoltán ismertette a BME 2017. évi költségvetésének főbb sarokszámait, így többek 

között kitért a támogatások alakulására, a 2017-re tervezett saját bevételekre, a 

rezsikedvezményekre, nem kari szervezetek költségvetéseinek személyi terv adataira, az ezeket 

befolyásoló jogszabályi változásokra, az új SAP alapú, gazdálkodási rendszer bevezetésének 

többletterheire. Felhívta a tagok figyelmét arra, hogy két, az EMMI felé kötelező adatszolgáltatás 

(Vagyongazdálkodási terv, Egységes Vezető Számvitel Adatszolgáltatás) közül csak az előbbit 

tartalmazza a Bizottság tagjainak megküldött anyag. Kérte, a GB elnökét és a tagokat, hogy az 5. 

számú ún. EVSZA mellékletről elektronikusan foglaljon állást a GB. A tagok ezt elfogadták. 

6. A BME 2017. évi költségvetése és Vagyongazdálkodási terve előterjesztéssel kapcsolatos 

észrevételek, javaslatok, kérdések: 

a. Nagy József (VBK) kérdései, észrevételei: 
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i. A költségvetési anyag 2. oldalán egy bekezdésen belül, és közel azonos 

megnevezéssel szerepelnek az ÚNKP és a Kutatóegyetem támogatás összegei, ami 

zavaró. Fortuna Zoltán válaszában elmondta, hogy mivel azonos fenntartói 

forrásból és jogszabályi háttérrel kerül finanszírozásra mind a két projekt, ezért 

indokoltnak tekinthető azok egy bekezdésen belül történő szerepeltetése. 

ii. A költségvetési anyag 6. oldalán a 3.1. fejezethez kapcsolódóan miért egyezik meg 

a 2016-os terv maradvány a 2016-os tény maradvánnyal? Fortuna Zoltán 

válaszában elmondta, hogy ez rendben van így, és mutatja, hogy a 2016 év eleji 

nyitó maradványai nem módosultak az év közben sem, amely sajnos a korábbi 

évekről nem mindig volt elmondható. 

iii. A költségvetési anyag 12. oldalán, az utolsó bekezdésében „az Egyetem belső 

költségvetésben felosztható támogatása,… kiválósági támogatással együtt 485 M 

Ft-tal nő” megfogalmazás szerepel, de ha figyelembe vesszük, a SZOCHO változás 

miatt várható és tervezett 596 M Ft-os elvonást, akkor a kiosztandó támogatás 

inkább csökken, mintsem nőne. Fortuna Zoltán válaszában elmondta, hogy a 

fejezet a támogatás változásról szól, abban a fenntartói támogatás főszámának és 

részletei alakulásának bemutatása a cél, külön fejezetet szenteltünk az 

elvonásnak, amelynek súlyát azzal is hangsúlyozzuk, hogy az előterjesztés legelső 

tartalmi fejezetében kapott helyet. Továbbá karonként eltérő megoldások 

létezhetnek a támogatás változásának kezelésére és az elvonáskezelésére. 

iv. A költségvetési anyag 39. oldal 6. ábra szerint a nem kari bérkiáramlás nagyobb 

volt az elmúlt két évben, mint a kari oldalon, amely nem egészséges, nem 

fenntartható, továbbá figyelembe véve a 2016 és 2017 évi nem kari bértömeg 

alakulását is, elégedetlenséget válthat ki a kari munkatársak körében. Fortuna 

Zoltán válaszában pontosított, amely szerint az ábrán nem a 2015-ös, hanem 

2014-es valamint a 2016-os bér adatok kerültek összehasonlításra, ezért tűnik 

hangsúlyosabbnak a változás. Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy az ábra a 

legjobban kereső kari (1200 fő) és nem kari (120 fő) munkatársaik adatait veti 

össze. Ez az állomány 1/4-e - 1/3-a. Ugyanakkor a 2016 és 2017-es terv adatokat 

összehasonlítva, mellétéve a nem kari oldali humán-stratégiai terveket 2017-ben 

inkább a közepes-alacsony jövedelmű munkavállalói körben várható bértömeg 

növekedést, köszönhetően egyrészt a kormányzati intézkedéseknek (garantált 

bérminimum emelés, kulturális illetménypótlék) és munkaerő-piaci trendeknek 

(jelentős munkaerő-hiány), másrészt a megnövekedett nem kari feladatoknak 
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(például a Z és az I épület üzemeltetési feladatainak átvétele, beszerzés és 

dokumentum-kezelés támogatási feladatok, SAP bevezetés). 

b. Varga Imre (TTK) kérdése, észrevétele: 

i. A költségvetési anyag 3. oldal 1 táblázata alapján a 2017-2020-as prognózis szerint 

a kari alrendszer támogatása 2017 után folyamatosan csökken, miközben a nem 

kari alrendszer támogatása nő, és mi ennek az oka. Fortuna Zoltán válaszában 

elmondta, hogy azért lehet ez így, mert azzal a feltételezéssel éltünk a prognózis 

készítése során, hogy a nem kari alrendszer egységei maradéktalanul 

megvalósítják a feladataikat a 2017-es évben, tehát teljesen elköltik a részükre 

megállapított éves költségvetési kereteket, így nem jelentkezik náluk év végén 

maradvány, és ennek következtében a későbbi években csak növekvő összegű 

támogatásból tudják a feladataikat ellátni. Ugyanakkor a táblázat alatt látható, 

hogy a nem kari alrendszer tervezett kiadásai 2016-2020-ban csökkennek. 

c. Strommer László (ÉPK) kérdése, észrevétele: 

i. A költségvetési anyag 94. oldalán a Stipendium Hungarcium program (SH) szállás 

költség elszámolásának pontosítását kérte, amelyhez módosító javaslatot küld. 

7. A GB egyhangúlag elfogadásra javasolja a Szenátus számára a„A BME 2017. Évi Belső 

Költségvetése és Vagyongazdálkodási terve”című előterjesztést. 

 

8. A BME 2016 éves költségvetési beszámolója: Némethné Horváth Marianna, Gazdasági 

Kancellárhelyettes Asszony, az anyaggal kapcsolatban elmondta, hogy hibátlan 2016-os 

beszámolót adott le a BME a fenntartónak, teljesítették a beszámoló egyes űrlapjaira vonatkozó 

kötelező egyezőségi feltételeket. A beszámoló eredmény űrlapjából látható, hogy a 2016-os évet 

veszteséggel zárta az egyetem, amely annak köszönhető, hogy az év végén befolyt jelentős 

pályázati bevételeket, illetve a FIEK-re kapott összeget teljes egészében, időben el kellett 

határolni. A BME tárgyi eszköz állománya elavult, a kiadásainak jelentős, kicsivel több, mint 50%-

a bér, személyi jellegű egyéb kiadás, valamint azok járulékai. Salgó Andrása Elnök úr, az egyéb 

ráfordítások, valamint a pénzügyi műveletek eredménye sorok tartalmára kérdezett rá, amelyet 

Kancellárhelyettes asszony megválaszolt. 

9. A GB egyhangúlag elfogadásra javasolja a Szenátus számára „A Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló 

(Zárszámadás)”című előterjesztést. 
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10. Szervezeti és Működési Rend (SZMR) módosítása: Kozma András az előterjesztéssel 

kapcsolatban elmondta, hogy a 2017. januári Szenátusi határozat („GTK-s” megállapodás) SZMR-

ben történő megfeleltetése miatt van szükség utóbbi módosítására, és kitért a 10/5/1-es szabály 

módosításra is. Kérdés nem érkezett az előterjesztéshez.  

 

A GB egyhangúlag elfogadásra javasolja a Szenátus számára a „Javaslat a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosítására” című 

előterjesztést. 

11. Humánpolitikai Szabályzat (HSZ) módosítása: Kozma András előterjesztő elmondása alapján a 

HSZ preambuluma kiegészülne azzal a szöveggel, hogy a BME rektora az egyetemi 

hagyományokat követve jár el a kari vezetők kinevezésénél, mely szerint a kari tanács által 

támogatott és első helyen rangsorolt személyt nevezi ki vezetőnek. Margitay Tihamér jelezte, 

hogy a módosítás nincs összhangban az RT állásfoglalásával, így nem támogatja. A GB 1 

ellenszavazat, Margitay Tihamér (GTK), és 1 tartózkodás, Nagy József (VBK) mellett, elfogadásra 

javasolja a Szenátus számára„Javaslat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Humánpolitikai Szabályzatának módosítására” című előterjesztést. 

12. Salgó András Elnök úr megköszönte a bizottság tagjainak munkáját, az ülést 9:35-kor bezárta. 

13. Az ülésről hangfelvétel nem készült. 

Budapest, 2017. március 17. 

 
 

Lejegyezte: Tóth Balázs                                
                                                                                                                           Salgó András 
         elnök sk. 


