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I. ÖSSZEFOGLALÓ AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉSRŐL 

A Természettudományi Kar a saját kari szintű költségvetését a BME Szenátusa által 2021. március 29-én 
elfogadott összegyetemi költségvetésében foglaltaknak, az ott lefektetett elveknek megfelelően alakítja ki. 
Ezért bevezetésként szükséges röviden vázolni a BME Szenátusa által elfogadott dokumentumban foglaltakat. 
A részletek mellőzésével csak azokat a sarokszámokat említjük meg, amelyek befolyásolják a 
Természettudományi Kar működését 2021-ben. A Kar minden munkatársát arra biztatjuk, hogy mielőtt a kari 
szintű költségvetésbe mélyedne, előtte a BME Költségvetési dokumentumát nézze át. 

I.1. Elemi költségvetés 

Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is a bevételi főösszeg 17.708 M Ft, a fenntartói támogatás 14.995 
M Ft és az ehhez kapcsolódó kiadási főösszeg 32.702 M Ft.  A bevételi előirányzat kiemelt előirányzat szerinti 
felosztása megegyezik a tavalyival. A fenntartói támogatás lényegében megegyezik az előző évivel, azonban 
ebből a hallgatói előirányzat kb. 350 M Ft-tal, az intézményi támogatás 750 M Ft-tal több a tavalyinál, 
miközben a speciális támogatások összege jelentősen, 1.143,4 M Ft-tal kisebb lett, amivel minimális nettó 
csökkenés tapasztalható azzal, hogy az Egyetem működtetésére ismét kevesebb pénzt juttatott a fenntartó.   

I.2. 2021. évi változások 

Ebben az évben a Kancellária a gazdálkodás szempontjából több új szabályt vezetett be amellett, hogy az 
eddigi könyvelési rendszert, az MGR-t egy korszerűbb, SAP alapú rendszerre cserélte le, ami az ún. EIIR – 
Egyetemi Integrált Irányítás Rendszer része.  

A gazdálkodás az önálló költségvetési kerettel gazdálkodó tizenhárom egység, köztük a nyolc kar számára 
egységenként központosított formában működik 2021. január 1-től. Minden karon létrejöttek a KSZK-k, azaz 
a Központi Szolgáltató Központok, amelyek a pénzügyi, bér- és munkaügyi, beszerzési és pályázat 
koordinációs adminisztratív munkát végzik a tanszékeken, intézeteken felmerülő igények alapján.  

Az MGR-SAP átállás, illetve az új gazdaság irányítási modell kialakítása sok nehézséggel jár, aminek kezelése 
folyamatos és egyelőre csak reméljük, hogy minél előbb egy, a korábbinál hatékonyabb adminisztratív 
rendszer alakul ki. 

I.3. Az egyetem 2021-es gazdálkodása 

Az egyetem gazdálkodását a tavalyi, pandémiás év súlyosan érintette: a fenntartó évközben a támogatást 1.426 
M Ft-tal csökkentette, elmaradtak a kollégiumi bevételek, az előző évinél nagyobb szolgáltatási díj fizetését 
volt kénytelen az egyetem elszenvedni miközben a PPP finanszírozási igény is nőtt. Ennek megfelelően 
egyetemi szinten jelentősen, kb. 2,6 Mrd Ft-tal romlott a költségvetési pozíció. Az egyetem részleges zárása 
némi kiadáscsökkenést is eredményezett, illetve terven felüli bevételek valamelyest ellensúlyozták a kiadás 
növekedését.  

Ezek alapján az egyetem kénytelen volt a következő lépéseket tenni: 
• a kari főösszeget a tavalyi csökkentettről kis mértékben 5.851 M Ft-ra emelkedett, 
• az általános működési költség hozzájárulást (ÁMKH) jelentősen emelkedett: 

o oktatási bevételekre 16%-ról 20%-ra változott,  
o egyéb bevételeknél 10%-ról 16%-ra változott, 
o a kiválósági programoknál a lehetséges maximális, 40%-os elvonás alkalmazása, de csak az 

új, őszi fordulótól alkalmazva. 
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• a maradványaikat a karok eddig teljesen saját hatáskörben használták fel, de most szükséges, hogy az 
egyetemi szakmai feladatokhoz a maradványok központi felhasználására mintegy 4%-ban sor kerül, 
melynek összege összesen 700 M Ft-ot tesz ki. 

• a korábbiakkal ellentétben idén nem képez az egyetem központi tartalékot. 
 

A BME 2021. évi költségvetési keretei 

 
1. Táblázat: A BME 2021. évi költségvetése (M Ft) 

 
Az első oszlopban szereplő kiadásokat a következő táblázat részletezi: 

  
2. Táblázat: A BME 2021. évi kiadásai (M Ft) 
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A BME bevételeit a 3. táblázat részletezi. 

 
3. Táblázat: A BME 2020. évi bevételi előirányzata (M Ft) 

 
Az SH-bevétel esetén a 3. táblázatban még nincs az átoktatás figyelembe véve. 
 
A BME ebben ez évben is a támogatáson és bevételein túl maradványainak egy részét is bevonja a 
gazdálkodásba. Ezt a 4. táblázat részletezi. 

  
4. Táblázat: A 2021. évi maradvány felhasználás (M Ft) 

 
Itt csillaggal jelöltük, hogy ebből az összegből 700 M Ft-nyit az egyetem szakmai feladatokat finanszírozására 
fordít. 
 
További támogatás összeg érkezik a Stipendium Hungaricum program keretében. Ezen keretet az alábbi 
táblázat szerint használunk fel egyetemi szinten:  
 

 
5. Táblázat: Az SH 2021. évi keretének felosztása (M Ft) 
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Itt jegyezzük meg, hogy a részletes felhasználásba bekerült az angol nyelvű, költségtérítéses átoktatás 
elszámolása is, rögtön három félévre vonatkozóan a tavalyi elmaradást is pótolva. 
 

 
6. Táblázat: SH - Kari támogatás felosztása (M Ft) 

 
A 6. táblázatban a teljes éves keret meghatározásra került, de azzal a feltételezéssel készült, hogy amennyi 
hallgató végez a nyáron, annyi fog érkezni az összel. A valóságban előre csak a keret kb. 90-95%-a került 
kiosztásra addig, amíg az őszi felvételi létszám nem válik ismertté.  

I.4. A Természettudományi Kar számára fontos sarokszámok 

A jelen költségvetésben az BME költségvetése alapján meghatározott keretek és kötelezettségek belső 
felosztása az elsődleges feladat, illetve meghatározni a kari közös feladatokat és azok finanszírozását. 

1. A kar költésgvetési kerete 799 M Ft, valamint azok a keretek, amelyeket speciális céllal kell 
felhasználni, azaz a Középiskolai versenyekre 10 M Ft (8 M Ft a diákolimpikon szakkörre a Fizikai 
Intézetben és 2 M Ft a Szilrád Leó verenyre az NTI-ben), valamint az OSJER (Országos Sugárfigyelő, 
Jelző és Ellenőrző Rendszer) támogatására 3,2 M Ft. Ezek alapján a teljes összeg 812,2 M Ft. 

2. További támogatás érkezik az SH program keretében összesen 135,4 M Ft értékben. 
3. Az ún. ÁMKH keretében a kiválósági programokat leszámítva 119,2 M Ft-os összeg befizetését kell 

megoldani. 
4. A szakmai feladatokra a TTK-nak 41,8 M Ft-os maradvány keretet kell egyetemi felhasználásra átadni. 

Ez az összeg a TTK 2020-as maradvány összegének, 1.044,6 M Ft-nak a 4%-a. 
5. Az előző évi egyetemi rezsi elszámolás eredményeként a karnak 1,688.549 Ft-os tartozása keletkezett. 
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II. A TTK 2021. évi költségvetése 

A jelen fejezetben meg kell határozni, hogy a karra érkező támogatási keretek miképpen kerülnek a kari 
szervezeti egységekhez a finanszírozási feladatok ellátására, a bevételek miképpen állnak össze ezen szervezeti 
egységek oldaláról, valamint milyen módon történik a maradvány felhasználása, az ÁMKH megtérítése.  

II.1. A kari bevételek, maradványok 

Az 1. Táblázat alapján megállapítható, hogy a TTK költségvetési támogatási összege 812,2 M Ft, amiből 799 
M Ft az általánosan felhasználható rész és 13,2 M Ft a speciális programokat támogató rész. Az utóbbi 
összegeket speciális pénzügyi központok kezelik, míg az általános részt az ún. Alaptámogatás nevű, 
FA00100019 jelű pénzügyi központba került támogatásként (1000-es alap). Ugyanide kerültek a megelőző 
évi, 11-es forrású maradványok (4020-as alap), illetve 61-es forrású maradványok (4019-es alap). 

Elsőként az alaptámogatás intézeti szintű felosztását tekintjük. 

Az alaptámogatás keretének felosztása 

A korábbi években a kari főösszeg alapján a TTK-ra jutó támogatás felosztását belső algoritmus szabályozta, 
azonban az jelentősen eltér attól a módszertől, ahogyan 2021-ben a kari összeg meghatározásra került. Ezért 
ebben az évben is egy intézet vezetői szintű megállapodás alapján dőlt el, hogy a 799 M Ft-os támogatási 
összegből melyik intézet, mekkora összegre jogosult. Ez a megállapodás egyrészt figyelembe vette a 2018-as 
arányokat, másrészt a 2020-as arányokat. Ezek számtani közepéből és 0,5%-pontos korrekciójából az alábbi 
táblázatnak megfelelően alakultak ki a kari belső keretek. 

 
7. Táblázat: Az alaptámogatás felosztása 2021-ben. 

A 7. táblázatban a Kari irányítás nem más, mint a korábbi Dékáni Hivatal és TTK Dékán szervezeti egységek 
összevonásából keletkezett „intézet”. Ezen a soron ugyan nem tervezünk keret kiosztást, de utóbb a közös 
feladatok meghatározása és annak finanszírozása miatt az utolsó oszlopot át kell még konfigurálni.  

Figyelembe véve a 2020-as beszámoló alapján a költségvetési keretek maradványait, az intézetek kari 
elszámolását, illetve az alább részletezendő, ún. SH keretek felosztását, összességében az alábbi keretek 
alakulnak ki. 

 
8. Táblázat: A 2021-es teljes keretek 2020-as elszámolással, SH pénzzel. 

Külön is megmutatjuk az intézetek helyzetét tisztán csak a 2021-es támogatási keretek tekintetében, valamint 
a 2020-as költségvetési, intézeti és SH keretek elszámolását külön véve. 
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9. Táblázat: A 2021-es költségvetési és SH keretek 

A 2020-as elszámolások a tavalyi 11080-as témaszám maradványból, az intézeti elszámolásból és az SH keret 
elszámolásából áll: 

 
10. Táblázat: 2020-as elszámolások 

Néhány dolgot ki kell emelni. Láthatóan az intézetek valamekkora tartozást halmoztak fel a 2020-as 
költségvetés alapján, amit most a 2021. évi költségvetés elfogadásakor rendezni kell. Az SH keretek újra 
számítása, valamint az év végén kapott kiegészítések intézetek közötti felosztása is szükségessé vált, végül a 
11080-as, tavalyi költségvetési témaszám maradványának felhasználását is figyelembe kell venni.  

Az intézeti elszámolás oszlopában feltűnik az 1.688.549 Ft-os kari tartozás, ami a 2020-as rezsi klíring 
eredménye. 

A 10. táblázat intézeti elszámolása eltér egy ponton a 2020-as beszámolótól, miután egy fontos, nagyobb tétel, 
a rehabilitációs járulék idei kifizetésére az NTI egyik pénzügyi központját használtuk fel 14.010.000 Ft 
értékben ezzel is csökkentve a közös költségek és egyúttal az NTI tartozását.  

A Stipendium Hungaricum keretének felosztása 

A TTK számára 2021-ben összesen 135,4 M Ft lett betervezve a 6. táblázat szerint, de első részletként a januári 
létszám szerinti éves hallgatói önköltség TTK-ra eső részét kaptuk meg levonva a 06.30-án távozókra eső 
részt, valamint az általános költségekhez, illetve más közös költségekhez történt hozzájárulást. Ennek a 
62.587.696 Ft-nak a felosztását már a 2020-as gazdasági beszámoló alapján tettük meg. Ezen felül a tavalyi 
maradványokat az ott jelzett módon korrigálni is kell: 

 
11. Táblázat: A 2020-as SH maradvány intézeti felosztása 

A továbbiakban a 2021. évben a kereteket már az átoktatással együtt számítjuk ki  

 
12. Táblázat: Az SH keretek 2021-es kiosztása 
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A 2020. évi maradvány 

A 2021. évi gazdálkodást jelentős mértékben befolyásolják a 2020. év végén meglevő szabad keretek és 
kötelezettségvállalással terhelt keretek, összességükben a maradványok.  

A következő táblázat megmutatja, hogy az egyetemi költségvetésben a 4. táblázatban szereplő, 1.044,6 M Ft-
os 2020-as maradvány hogyan oszlik meg az egyes intézetek között. Meg kell említeni, hogy az intézeti szinten 
felhasznált, SH, ÚNKP (Új Nemzeti Kiválósági Program), TKP2020 (Tématerületi Kiválósági Program) 
kereteit korábban a Dékáni Hivatalban és a TTK Dékán szervezeti egységekben könyveltük, ezért azok 
jogosultságával az intézeti keretek korrigálni kellett. 

 
13. Táblázat: intézeti maradványok 2020-ból. 

A 13. táblázat korrigált maradványai alapján megadható a TTK 41,8 M Ft-os kötelezettségének felosztása is. 

 
14. Táblázat: A 2020-es maradvány átadás felosztása 

A 14. táblázat egy lehetséges felosztást mutat, amit a valóságos, maradványba bevonható keretek 
felhasználhatósága jelentős mértékben átírhatja. A költségvetés végrehajtásánál ezt a módosítást 
mindenképpen figyelembe kell venni. Amelyik intézet az elsődleges arányoknál nagyobb mértékben tud 
hozzájárulni a kari összeghez, annak ezt a többletet vissza kell kapnia, illetve amelyik nem tudja az arányos 
részt átadni, más forrással kell kompenzálnia.  

A 2021. évi bevételi terv 

A kari bevételi terv megmutatja, hogy milyen további források állnak a kari-intézeti-tanszéki működés 
rendelkezésére az alaptámogatáson és az SH kereteken felül. A bevételek összeállítása egyben megadja, hogy 
milyen mértékben kell a kari szintű ÁMKH (Általános Működési Költség Hozzájárulás) összeállításában az 
egyes intézeteknek részt vállalni.  

Az alábbi táblázat mutatja az egyes intézetek bevételi terveit kiemelt előirányzatok szerint, illetve az abból 
származtatható ÁMKH értékeket. 

 
15. Táblázat: 2021. évi bevételek és ÁMKH 
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Az alábbi táblázat mutatja az egyes intézetek bevételi terveit kiemelt előirányzatok szerint, illetve az abból 
származtatható ÁMKH értékeket. Láthatóan mintegy 3,7 M Ft-tal kisebb az ÁMKH kötelezettségünk az elemi 
úton számítottnál.  

Az egyetemi költségvetési szabályzatnak megfelelően az ÁMKH-t több részből is össze lehet állítani, például 
be lehet vonni az évközben befolyó hallgatói költségtérítés összegét. Ebben az évben terveink szerint a 
központilag befolyó, mintegy 40 M Ft-os összegről lemondunk annak érdekében, hogy az ÁMKH megtérítése 
kisebb terhet jelentsen intézeti szinten. Ezek alapján a 119,2 M Ft-os ÁMKH a következőképpen áll össze: 

 
16. Táblázat: ÁMKH intézeti megoszlása 

II.2. A kari kiadások tervezete 2021-ben 

A kari kiadásokat megpróbáljuk megtervezni az egyetemen bevezetett determinációs táblázatok alapján. 
Ennek a módszernek az az alapja, hogy minden évben a kiadás a megelőző évi bázison nyugszik. Vagyis egyik 
évről a másikra alapvetően hasonló típusú és mértékű kiadások jelentkeznek. Az így felállított bázist három 
további tervezés módosítja: 

• Beépülő determinációk, vagyis olyan rendszeres kifizetés, ami még a megelőző évben kezdődött és a folyó évben 
is van hatása, avagy olyan szerződés, aminek lejárta negatív előjellel szerepel. 

• Egyszeri determinációk, azaz olyan beszerzések, szerződések hatása, ami a megelőző évre vezethető vissza, 
illetve olyan beszerzés negatív előjellel, aminek lebonyolítása a folyó évben már nem fogja a kiadásokat terhelni. 

• Tipikusan új feladatok ellátása miatt jelentkező további kiadások listája. 

A kiadások 2020-as bázisát a legutolsó, 2020-as MGR leolvasásból alakítottuk ki figyelembe véve a 2021-es 
BME költségvetésben erről szereplő adatokat.  
Összesítve intézeti bontásban a következő eredményre jutunk. 

 
17. Táblázat: Kiadási tervek intézeti bontásban 

A kiemelt előirányzatok szerint pedig a kari táblázat a következő. 

 
18. Táblázat: Kiadási tervek előirányzati bontásban 

Mindkét táblázatból kihagytuk az ellátottak pénzbeli juttatásaként (K4) megjelenő 204,1 M Ft-os összeget. 
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II.3. Kari közös költések és finanszírozásuk 

Teherviselési képesség 

Az alaptámogatásból közvetlenül keretet nem különítettünk el a kari közös költségek finanszírozására, egyúttal 
ebben az évben kari rezsi kivetésére sem kerül sor, sőt a hallgatói költségtérítést is az ÁMKH megfizetésébe 
vontuk be. Ellenben a kari közs költségeket egy újfajta felosztásban az intézetek teherviselési képességük 
arányában finanszírozzák. Az alábbi táblázat mutatja ezen arányok meghatározását. Ehhez egyrész figyelembe 
vesszük ebben az évben az intézetek számára az idei alaptámogatásból, az idei és tavalyi SH keretekből, 
valamint a tavalyi elszámolások nyomán rendelkezésre álló kereteket, illetve a 2021-ben tervezett saját 
bevételeket leszámítva az ÁMKH értékét.  

 
19. Táblázat: intézetek teherviselési képessége 

Tehát az alább részletezett kari szintű közös költségek fedezetéül a 19. táblázat arányai szerint alaptámogatási 
kereteket csoportosítunk át. 

Kari közös költések terve 

A kari közös költségek három nagyobb részből állnak, egyrészt a Dékáni Hivatal működésére elkülönítendő 
keretből, másrészt a kari gazdasági működés központjául szolgáló, ún. Kari Szolgáltató Központ (KSZK) 
működésére, valamint egy sor közös, nem intézeti-tanszéki kiadásból. 2021-ben várhatóan a költségek egy 
jelentős részét nem tudják a kiválósági programok átvállalni, miután ősztől az ott elszámolható általános 
költségeket a Kancellária kapja teljes egészében. 

Dékáni Hivatal kerete 

Először is rögzíteni kell a Dékáni Hivatal (DH) keretét. A kiadásokat a tavalyi évnek megfelelő szinten 
tervezzük, miután a hivatal munkáját meg kell erősíteni, szerepel benne egy fő felvétele a második félévre. 

 
20. Táblázat: A Dékáni Hivatal költségvetési kerete. 

 

Kari Szolgáltató Központ kiadási terve 

A KSZK munkatársak bérét teljes egészében az ún. Kari irányítás szervezeti egységéhez tervezzük. Az eredeti 
elképzelés szerint 13 fős KSZK-ban jelenleg 8-an dolgoznak, 1 fő GYED-en van. A hatékonyabb működés 
érdekében további 2 fő felvétele a második félére elengedhetetlennek látszik. A KSZK költségvetése ezekkel 
a feltételekkel az alábbi táblázat mutatja: 
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21. Táblázat: A KSZK költségvetési kerete. 

Kari közös költségek terve 

A kari közös költségek tervét a 2019-as tervhez hasonlóan tervezzük 2021-ben, miután a 2020-as évben több 
rendezvényünk a járványügyi korlátozások miatt elmaradt, illetve a költségvetési zárolás miatt is a költségeket 
jelentősen csökkenteni kellett.  

 
22. Táblázat: A Kari Közös költések tervezete 

A 22. táblázathoz a következő megjegyzést kell fűzni: 
• A promóciós költségekbe beépítettünk egy új, a diákok által szervezett mentor programot és arra 

számítunk, hogy a legtöbb esemény már személyes részvétellel fog lezajlani. A PR programok további 
felfuttatására az augusztus 1-től felálló új kari vezetés számára extra keretet terveztünk. 

• A kari közös rendezvények esetén idén személyes részvétellel számolunk.  
• A tudományos, publikációs, TTK ösztöndíjra már korábban megszavazott 1 M Ft szerepel. 
• A kari menedzsment összege nagyrészt a dékán, dékán-helyettesek, valamint a dékáni megbízottak 

díjazása. Ebben a kategóriában szerepel az új dékáni vezetés számára mozgásteret nyújtó dékáni keret. 
• A szolgáltatási költségekkel kapcsolatban egyre több különböző célból kell összegeket biztosítani. A 

rehabilitációs járulékot bele sem számítottuk a közös költségek közé, hiszen az NTI-nél, az NTI 
tartozását csökkentő módon már lekötöttük. A SW licenszek közül a Wolfram-Matematica licensz-t az 
azt használók pályázati forrása között szétterhelni tervezzük. A takarításban karon belüli elszámolásra 
van szükség.  

Az eddigiek alapján a kari közös működésre a DH számára 38 M Ft-ot, a KSZK számára 62 M Ft-ot, azaz 
összesen 100 M Ft-ot, valamint a további költésekre mintegy 52,5 M Ft-ot kell biztosítani. A 10. táblázat 
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szerint a kari belső elszámolás 26,5 M Ft-ot biztosít ebből az összegből, tehát végeredményben mindösszesen 
126 M Ft-ot kell előteremteni. Ehhez a teherviselés 19. táblázatban megadott arányait használtuk fel:  

 
23. Táblázat: Közösen viselt költségek. 

A 8. táblázat értékeit a 23. táblázat alapján átkonfigurálva a következő kereteket kapjuk: 

 
24. Táblázat: A támogatási keretek a közös költségekkel. 

II.4. Összefoglalás 

A kari szintű bevételek összefoglalása a 25. táblázatban található 

 
25. Táblázat: kari szintű bevételek összefoglalása. 

A kari szintű kiadások összefoglalásáról a 17. Táblázat ad számot, az összes jelentős belső és külső 
elszámolásokat pedig a 26. táblázat. 

 
26. Táblázat: A belső-külső elszámolások összesítése 

Végül pedig összeállítható a teljes gazdálkodás minden elemét tartalmazó táblázat is. Kiindulva a 2020-as 
maradványokból, hozzá véve a 2021-es alaptámogatásból és saját bevételből származó forrásokat, módosítva 
az ÁMKH, maradvány átadás és a kari közös költségek finanszírozásával, illetve a kiadási tervekkel 
megkaphatjuk a 2021. év végén várható maradványt. Ezt az összefoglaló számítást tartalmazza a 27. táblázat. 
Jól látható, hogy a jelen trendek igen rossz előjeleket mutatnak, vagyis minden szempontból változtatásra van 
szükség a kari gazdálkodásban.  
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27. Táblázat: A TTK teljes gazdálkodásának összefoglalása 

A 2021. évi költségvetés igen komplex, sok új megoldást alkalmazását követeli meg, mert nem kevés 
nehézséget támaszt mind a tervezés mind pedig a végrehajtás terén. Nagy figyelmet, körültekintést és még 
inkább kompromisszumokat, alkalmazkodást követel a kari szervezeti egységek, tanszékek, intézetek 
vezetőitől. Minden kollégánk együttműködése szükséges ahhoz, hogy ebben az évben is meg tudjuk oldani a 
kiadásaink finanszírozását és a feladataink teljesítését.  

El kell mondani, hogy az éves kari, intézeti és tanszéki gazdálkodás kockázatainak csökkentése érdekében 
folyamatos ún. likviditásmenedzsment alkalmazása szükséges, hiszen a kötelezettségek és a bevételek eltérő 
időpontban jelennek meg. Ezért várhatóan a végrehajtás során az ütemezésben és a prioritások 
átfogalmazásából fakadó módosítások is előfordulhatnak. 

 

 

Horváth Miklós Tibor         Varga Imre 

            dékán         gazdasági dékán-helyettes 


