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* a megfelelő aláhúzandó

Háttér:
A tavalyi évtől az BME karainak költségvetése mind mélységében, mind terjedelmében bővült a korábbi
években megszokotthoz képest.1 E szabályzat általános szabályai idén sem változnak.2 Kisebb pontosítással hatályban maradnak a 2015-ben felállított kari jövő alapra, ingatlan alapra, és ösztöndíj alapra
vonatkozó szabályok, melyek kiegészülnek az oktató-kutató-tanári illetménytöbblet és a nem-oktatói
bérrendezés kezelését, illetve a kari rezsi mértékének idei évre vonatkozó csökkentését szabályozó
rendelkezésekkel. A nyelvi kompetencia fejlesztését célzó tanfolyamok sikerére alapozva a jövő évtől
az angol felsőfokú nyelvvizsgát kétszeres szorzóval javasoljuk figyelembe venni a kari algoritmus nyelvi
rovatánál – ennek elősegítésére idén a sikeres nyelvvizsgákat támogatjuk.3
A kari költségvetés tartalmazza egyrészt a kari keretek alakulását bemutató főtáblát, és a keretek a tanszékek közötti elosztását levezető algoritmust, másrészt az egyes tanszékek saját kisköltségvetéseit,
harmadrészt a kar előző éves beszámolóját, végül pedig a kancellária Monitoring és Kontrolling Osztálya által összeállított kari egységcsomag táblázatait, melyek a könnyebb összevethetőség érdekében
vegyesen tartalmazzák az előző évi tényadatokat, illetve az aktuális évi terveket. Mindezeken túl kötelezően a költségvetés részét képezi még az egyetem által összeállított táblázatcsoport is, melynek célja,
hogy minél szélesebb körben váljanak ismertté az egyetem és így a karok költségvetési mozgásterét
meghatározó gazdálkodási alapadatok, információk.
Kapcsolódás más anyagokhoz, koordináció, egyeztetés:
A kar költségvetésének összeállítása (például a KIR-KIRA átállás nehézségei miatt) idén a szokásosnál
is erőltetettebb iramban, igen szűkre szabott határidőkkel folyt. Természetes módon még a végső egyeztetés pár napos ideje alatt is futottak be új információk (például a tanszéki munkatárak bérkompenzációjának mértékéről, ami nyilván befolyásolja némileg a várható bérköltséget) – ezeket azonban már nem
volt idő beépíteni az anyagba. Ugyanakkor a legnagyobb kockázati tényező, az illetménytöbblet és a
bérrendezés kezeléséből adódó bizonytalanság oroszlánrészét a kar igyekezett átvenni a tanszékektől.
A költségvetést és a beszámolót tárgyalta a Kari Gazdasági Bizottság és a Tanszékvezetői Értekezlet, és
mindkét testület ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolta. Tartalmi megfelelőségét ellenőrizte a Kancellária Monitoring és Kontrolling Osztálya, és a javasolt kisebb módosítások átvezetése után jóváhagyta
Kancellár úr is.
Határozati javaslat:
A Kari Tanács elfogadja az Építészmérnöki Kar 2016. évi költségvetését és az előző évi gazdálkodásáról
szóló beszámolót.

Budapest, 2016. április 20.
Dr. Strommer László sk.
(előterjesztő)
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BME Költségvetési Szabályzat 58. § „Az alrendszer belső elosztását is tartalmazó belső költségvetés elfogadását követő
legkésőbb 30 napon belül (…) egységes elvek alapján összeállított vagy utólag ezzel kiegészített kari költségvetést kell a
kari tanácsoknak elfogadni”.
A BME költségvetési szabályzatának hivatkozásai természetesen frissítendők, a Költségvetési és Kontrolling Csoport
neve pedig Monitoring és Kontrolling Osztályra változott.
A nyelvi kompetencia ilyen módon a FIR rendszeren keresztül az egyetemen kívülről is leolvasható, ellenőrizhető.
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