
Emlékeztető 

a Szenátus Gazdasági Bizottság 2018. március 23-i üléséről 
 
 

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint 
Dr. Varga Imre, Dr. Orbulov Imre,Dr. Mándoki Péter, Dr. Szarka András, Dr. Joó Attila László, 
Dr. Vámos Gábor, Bodor Mónika, Dr. Strommer László, Somogyvári Tibor, Suhajda Richárd, 
Fortuna Zoltán, Kardoss László, Dr. Salgó András. 
A Gazdasági Bizottság 2018. március 23-án 8:30-kor az R épület KTH I. emeleti tárgyalóban 
tartotta ülését. 
 
A Gazdasági Bizottság az alábbi előterjesztéseket tárgyalta meg és véleményt nyilvánító 
szavazása az alábbi eredményeket hozta: 

 
 

1. „A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2017. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló beszámoló” c. előterjesztést Fortuna Zoltán osztályvezető úr 
ismertette és fűzött hozzá magyarázó jellegű kiegészítéseket. A GB tagjai kérdéseket 
tettek fel az előterjesztéssel kapcsolatban, a válaszokat követően az előterjesztést a 

GB  egyhangúlag támogatta. 
 

2. „A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Költségvetési Szabályzat 

módosítása” c. előterjesztést és a „A BME 2018. évi Belső Költségvetése és 

Vagyongazdálkodási Terve” c. előterjesztést, lévén szervesen összefüggő tervezetek 
szintén Fortuna Zoltán osztályvezető úr ismertette. A részletes ismertetés kitért a 
finanszírozási trendek bemutatására és elemzésére és az ezekből eredő, szabályzat 
módosítást is igénylő változtatásokra, a Belső költségvetés egyes részleteire. 
A Bizottság tagjainak kérdései és az elhangzott vélemények alapján a következő 
kérések ill. módosítási javaslatok fogalmazódtak meg: 
 
i., A VIK képviselője kérte, hogy a Szabályzat 17§7. bekezdésből VIK kerüljön ki. 
 

 ii., Az Építészmérnöki Kar képviselője javasolta és a GB egyhangúlag támogatta,  hogy: 
  A 10.§ (2) c) A „Kari bevételek” személyi állomány szerint kalkulált összegét alapul 
 véve, kerüljön meghatározásra karonként egy keretösszeg az alábbiak szerint. 
 Amennyiben a tárgyévet megelőző év október 15. és a tárgyévet megelőző 3. év 
 október 15. között egy kar állami ösztöndíjas alap, mester és osztatlan képzésben 
 résztvevők összesített létszáma csökkent, akkor a csökkenés összesített mértékével 
 meg kell szorozni (2018-ban maximum 5%-kal) az adott kar személyi állomány szerint 
 számított „Kari bevételét”.    
  
 helyett az alábbi szöveg kerüljön a Szabályzatba: 

 
 10.§ (2) c) A „Kari bevételek” személyi állomány szerint kalkulált összegét alapul véve, 
 kerüljön meghatározásra karonként egy keretösszeg az alábbiak szerint. Amennyiben 
 a tárgyévet megelőző év október 15. és a tárgyévet megelőző 3. év október 15. között 
 az állami ösztöndíjas alap, mester és osztatlan képzésben résztvevők összesített 



 létszáma csökkent, akkor a csökkenés összesített mértékével meg kell szorozni (2018-
 ban maximum 5%-kal) az adott kar személyi állomány szerint számított „Kari 
 bevételét”.  

 
 A Gazdasági Bizottság a Költségvetési Szabályzat módosítását valamint „A BME 2018. 

 évi Belső Költségvetése és Vagyongazdálkodási Terve” c. előterjesztéseket egy 

 tartózkodás mellett  támogatta. 

3.,  Az Egyebek napirend során a Bizottság tájékoztatást kapott a költségvetéshez 

 benyújtott két módosító indítványról, amit tudomásul vett. 

 
Budapest, 2018. március 23. 
 
                      Dr. Salgó András 
         sk. 

 


