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Háttér:  

Az Építészmérnöki Kar 2013. évi beszámolója az előző évi kari költségvetés főbb 
kiadásainak és bevételeinek alakulását mutatja be – lényegében annak igazolása, 
hogy a kar az előző évben elfogadott költségvetésnek megfelelően gazdálkodott. 

A tervezett szintet örvendetes módon meghaladó bevételek legnagyobb tétele termé-
szetesen a brazil csereprogram tavaly ilyenkor még értelemszerűen nem ismert kari 
bevétele (59 MFt) – de szerencsére a saját angol nyelvű térítéses képzés bevételei-
nek évek óta tartó csökkenése is lefékeződni látszik (2010: 187MFt, 2011: 164MFt, 
2012: 135MFt, 2013: 133MFt).1 

Kiadási oldalon a meglepetés a kellemetlen meglepetések elmaradása volt (az év 
végi zárolás olyan szinten maradt, hogy arra az egyetemi likviditási alap még fedeze-
tet nyújtott). A kari stratégiai célokra előirányzott keretek egy jelentős része nem ke-
rült felhasználásra – ami természetesen az év végi maradványt növeli.2 

A maradvány növekedése pénzügyileg természetesen kedvező, hiszen növeli a kar 
idei anyagi mozgásterét. Ugyanakkor a maradvány egy része virtuális, és csak az el-
számolás pénzforgalmi szemléletéből fakad: például az ingatlanfelújítások keretét 
terhelő vitrinfelújítások idénre csúsztak, és a brazil csereprogram más kari átoktatá-
sának elszámolására is idén került sor. 

Kapcsolódás más anyagokhoz, koordináció, egyeztetés: 

A beszámolót tárgyalta a Kari Gazdasági Bizottság és a Tanszékvezetői Tanács, és 
mindkét testület elfogadásra javasolta  
Határozati javaslat: 

A Kari Tanács elfogadja a kar 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
 
Budapest, 2014. április 2. 
 Strommer László sk. 
 (e l ő t e r j e s z t ő) 

                                                        
1 Az angol nyelvű képzés összbevétele tehát nagyjából a 2010-es szintre került – jóval gyengébb forintárfolyam mellett. 
2 Ebben nyilván szerepe volt a gazdálkodási informatikai rendszer állapotának, illetve a gazdálkodási óvatosságnak. 


