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I.
Az előterjesztés tartalmi követelményei
A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2019. augusztus 15-én hatályba lépett
Térítési és Juttatási szabályzata a 10. §-ban rendelkezik az önköltségi díjakról. Ennek
értelmében a szakirányú továbbképzések esetén 2019/20 tanévvel bezárólag lehetséges az
önköltség alapdíj + kreditdíj összetételben megállapítani (10. § (3) pont). Ezt követően már
csak fix díj adható meg. A képzés önköltségi díjának mértékét a képzésért felelős kar kari
tanácsa – a jogszabályi keretekre figyelemmel – határozza meg. (10. § (2) pont).
A képzésbe újonnan belépők képzési költségeit az alábbi módon javasoljuk megállapítani.
 3L-MS Műemlékvédelmi szakmérnök és 3L-MST Műemlékvédelmi szaktanácsadó
szakirányú továbbképzési szak: indítva 45 000 Ft alapdíj és 4 500 Ft kreditdíj (45 000
+ 30×4 500 = 180 000), 2019/20/2 félévben indítva.
 3L-ES Épületszigetelő szakmérnök szakirányú továbbképzési szak: 70 000 Ft alapdíj és
7 000 Ft kreditdíj (70 000 + 30×7 000 = 280 000), 2019/20/2 félévben indítva.
 3L-TSZ Tartószerkezeti rekonstrukciós szakirányú továbbképzési szak: 180 000 Ft fix díj,
2019/20/2 félévben indítva.
 3L-VS Felsőfokú urbanista szakirányú továbbképzési szak: 190 000 Ft fix díj, 2020/21/1
félévben indítva.
 3L-RKS Rehabilitációs környezettervező szakirányú továbbképzési szak: 250 000 fix díj,
2020/21/1 félévben indítva.
B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSE
Az előterjesztés célja a költségtérítési és önköltségi díjak összegének szabályozása.
C) VÁRHATÓ HATÁSOK
A javaslat elfogadásával a képzésbe újonnan belépők önköltségi díja nem változik, ellenben a
képzést korábban félbehagyók számára az alapdíj + kreditdíj összetétel kedvezőbb
körülményeket teremt a korábban elfogadott tantárgyak akkreditálása után a még hiányzó
tantárgyak elvégzésére, és a szakdolgozat megvédésére.
D) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK
A javaslat lényegében nem módosítja a képzésbe belépők önköltségi díját, így érdemi változást
nem okoz.
E) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ
A javaslat a BME TJSZ-hez kapcsolódik.
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F) MELLÉKLET
—

II.
Határozati javaslat
A Kari Tanács úgy dönt, hogy
elfogadja a szakirányú továbbképzéseken 2019/2020 illetve 2020/2021. 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, 2019. október 30.

Dr. Strommer László
gazdasági dékánhelyettes
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