Költségvetési irányelvek

1. változat

Költségvetési irányelvek 2005.
Ez az esztendő főiskolánk jövőjét alapvetően befolyásoló, stratégiai céljaink
megvalósítását megalapozó év. A 2005. évi költségvetésnek biztosítania kell
ehhez:
•

a főiskola egésze és az önállóan gazdálkodó egységek működését,

•

a zöldmezős beruházások és

•

az akadémiai beruházás megvalósítását.

A költségvetés irányelvei
1. A 2005. évi költségvetés összeállításánál a 2004. évi költségvetést
kell alapul venni a következők szerint:
1.1. A kollégium, a könyvtár, a Rektori Hivatal és az egyes
rektorhelyettesek által felügyelt reszortterületek költségvetése a
2004. évi bázison marad (ami megegyezik a 2003. évi elvonásokkal
csökkentett keretekkel).
1.2. A GMF keretét, tekintettel a két év alatt bekövetkezett jelentős
változásokra (ÁFA, áremelés), 10%-kal meg kell emelni.
2. Az új óbudai épület üzemeltetésére 70.000 eFt-tal megemeljük a GMF
keretét.
3. Az akadémiai beruházás továbbviteléhez a Stratégiai alapot 20.000
eFt-tal megemeljük.
Ebből a Stratégiai alapból csak MTA Doktori, vagy azzal egyenértékű
címmel rendelkező egyetemi tanár vehető fel. A felvétel további kritériuma,
hogy a jelölt alkalmas legyen a doktori iskola belső alapító tagjának.
4. A karok közötti allokációra új szabályzatot kell készíteni, amely a
Főigazgatói Értekezlet egyetértő javaslata alapján kerül a Főiskolai
Tanács elé. Az allokációs mechanizmus nem alapulhat óraterhelés
szerinti elosztásra.
5. Az új épület használatbavételéhez szükséges (a megfogalmazott
irányelveknek
megfelelő)
költözésekhez
és
átalakításokhoz
maximálisan 15.000 eFt-ot különítünk el.
6. Tartalék.
Az állami támogatás 1%-át, 45.000 eFt-ot a központi előírásoknak
megfelelően tartalékolunk.
Budapest, 2005. január 5.

Dr. Rudas Imre
Főiskolai rektor
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1. változat
Melléklet

Az új óbudai oktatási épület birtokbavételével összefüggő
telephelyi mozgások, illetve az elengedhetetlen átalakítások
finanszírozása

A főiskola 2005. évi központi költségvetése, a központilag
finanszírozandó feladatok nagysága - az új óbudai oktatási épület
birtokbavételével összefüggő telephelyi mozgások, illetve az elengedhetetlen
átalakítások terén – az alábbi feladatok finanszírozását tudja biztosítani
központi költségvetési forrásból:
•

•
•
•
•

a nagyobb volumentű, szakmailag indokolt költöztetéseket (pl.
nagyméretű berendezések), a többit a főiskola érintett szervezeti
egységei munkatársai, illetve a műszaki osztályok bevonásával, az
érintett gazdálkodó egység vezetője által megbízott munkatárs
irányításával, a főmérnök koordinálása mellett kell elvégezni,
a költözések során a meglévő irodák bútorai nem mozognak, újak
központi keretre nem vásárolhatók,
a meglévő telephelyek közötti költözések során az elengedhetetlen
tisztasági festések a Főmérnökség felmérése alapján, a főiskola
műszaki osztályai kivitelezésében valósulhatnak meg,
a BMF helyiségelosztási koncepcióban elfogadott költözések során a
meglévő tantermek felszámolására, birtokba vételére nem kerülhet sor,
a főiskola munkatársi helyiségeibe internet csatlakozási lehetőségek
kiépítése az RH Informatikai Osztály felmérése alapján.

Budapest, 2005. január 9.

Dr. Rudas Imre
Főiskolai rektor
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