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I.  

Az előterjesztés tartalmi követelményei 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI  

A Kari Tanács korábbi határozatai szerint a korábbi években megállapított költségtérítési és 

önköltségi díjak összege alapesetben inflációkövető, azaz a KSH által megállapított fogyasztói 

árindex értékével módosul (száz forintra lefelé kerekítve). 

A képzésbe újonnan belépők számára megállapítható önköltségi térítési díjakat a 3/2012 

(I.23.) kormányrendelet szabályozza. Mivel a BME számításai szerint a rendelet szerinti felső 

határ alacsonyabb, mint a valós önköltség, vezetői döntés alapján a BME minden kara a 

rendelet szerinti maximumot határozta meg önköltségi díjként. 

Kari döntés alapján – az arányosság és méltányosság fenntartása érdekében – ez a szabályozás 

a rendelet által közvetlenül nem érintett térítési díjakra is felső korlátot jelent, ezért nem 

emelnénk ezen önköltségi díj maximuma fölé a korábban belépett osztatlan képzéses 

évfolyamok 30 kreditre számolt költségtérítési díjait. 

A képzésbe újonnan belépők képzési költségeit az alábbi módon javasoljuk megállapítani. 

 BSc képzés 145 eFt + 30 × 6,0 eFt 325 eFt/30kr. 

 Osztatlan képzés 160 eFt + 30 × 8,0 eFt 400 eFt/30kr. 

 MSc képzés 160 eFt + 30 × 8,0 eFt 400 eFt/30kr. 

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSE  

Az előterjesztés célja a költségtérítési és önköltségi díjak összegének szabályozása.  

C) VÁRHATÓ HATÁSOK 

A javaslat nem módosítja a képzésbe belépők önköltségi díját, így érdemi változást nem okoz. 

D) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

A javaslat elfogadásával a képzésbe újonnan belépők „önköltségi díja” nem változik – mivel 

azonban a műszaki képzési területen kevéssé tipikus, hogy a hallgatók önköltséges képzésre 

jelentkeznének, döntően nem ez határozza meg a kar anyagi helyzetét. 

E) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

A javaslat értelemszerűen kapcsolódik a kari költségvetéshez. 

F) MELLÉKLET 

— 
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II.  

Határozati javaslat 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy 

elfogadja a 2017/2018. tanév költségtérítési összegeinek megállapítására vonatkozó 

javaslatot. 

 

Felelős: Dr. Lepel Adrienn, hivatalvezető 

Határidő:  folyamatosan 

 

Kérem a tisztelt Kari Tanácsot az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására. 

 

Budapest, 2017. október 11. 

 

Dr. Strommer László 

gazdasági dékánhelyettes 

 


