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Háttér:  

A kar költségvetési szabályzatának alapja 2014. óta állandó, bár e változatlan bázis mellett minden év-
ben megjelentek fontos kiegészítő szabályok. 
Idén is történtek hasonló módosítások:1 
– a 13. §-ba bekerült, hogy a karon belül nem alkalmazzuk az egyetemi szabályzatba idén bevezetett 
emelt normaszorzókat a külföldiek számára EUR-ban vagy USD-ban meghirdetett képzések esetében, 
– a 18. §-ban megjelent a 2013-ban elfogadott költségvetési irányelvekben leírt tanszéki likviditás sze-
rinti likviditási besorolás, illetve annak kockázatkezelési előírásai, 
– a 20. §-ban igyekeztünk tovább finomítani, kiegészíteni a kari jövő alap kereteit, 
– a 21-22. §-ban rendelkeztünk az illetménynövekedés és a zárolás kari kezeléséről. 
A rendelkezésre álló idő szűkössége miatt2 a kari költségvetés és az előző évről szóló pénzügyi beszá-
moló már e módosított, tanszékekkel egyeztetett szabályok szerint készült. 
A beterjesztett anyag a szokásos módon tartalmazza: 

a) a kari kereteket bemutató főtáblát, és a keretek a tanszékekre osztását levezető algoritmust, 
b) az egyes tanszékek saját kisköltségvetéseit, 
c) a kar előző éves beszámolóját, 
d) a kancellária Monitoring és Kontrolling Osztálya által összeállított „kari egységcsomag” tábláza-

tait, melyek a vegyesen tartalmazzák az előző évi tényadatokat, illetve az aktuális évi terveket, 
e) és az egyetem által összeállított táblázatcsoportot, melynek célja, hogy minél szélesebb körben 

ismertté váljanak az egyetem és a karok költségvetését meghatározó gazdálkodási alapadatok. 
A Kancellária kérésének megfelelően az idei kari költségvetés mellékleteként szerepel Szegő Vilma ha-
gyatékának felhasználására vonatkozó szabályozás tervezete is. 

Kapcsolódás más anyagokhoz, koordináció, egyeztetés: 

A kari költségvetési szabályzat egyeztetésre került a Tanszékvezetői Értekezlettel és a Kari Gazdasági 
Bizottsággal. A költségvetést és a beszámolót tárgyalta a Tanszékvezetői Értekezlet és Kari Gazdasági 
Bizottság, tartalmi koherenciáját ellenőrizte a Kancellária Monitoring és Kontrolling Osztálya, és a java-
solt kisebb módosítások átvezetése után jóváhagyta Kancellár úr is. 

Határozati javaslatok: 

1.  A Kari Tanács elfogadja az Építészmérnöki Kar Költségvetési szabályzatát. 
2.  A Kari Tanács elfogadja az Építészmérnöki Kar előző évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
3.  A Kari Tanács elfogadja az Építészmérnöki Kar tárgyévi költségvetését. 

 
 
 
Budapest, 2016. április 19. 
 Dr. Strommer László sk. 
 (előterjesztő) 

                                                        
1   A tavalyi költségvetés keretében megszavazott szabály értelmében a 10. §-ba belekerült, hogy az angol felsőfokú nyelv-

vizsgát kétszeres szorzóval vesszük figyelembe a nyelvi kompetencia rovatnál, 
2  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”. 


