Tájékoztató
a költséghatékonyság-javító intézkedésekről
2004. évben
Az ELTE Egyetemi Tanácsa a XCV/2004.(X.4.) ET. sz. intézkedésével a 2004. és 2005. évi likviditási
válság megelőzésére az alábbi költséghatékonyságot javító rendelkezéseket hozta:
A./ A fenntartási és működési (dologi ) kiadások területén tett intézkedések:

Intézkedés
Energia költségek
csökkentése
Kollégiumi fenntartási
költségek
megtakarítása
Kerekes úti kollégium
bérletének
megszüntetése
Egyes központi
gazdálkodási egységek
veszteségének
csökkentése
Bérleti díjak
felülvizsgálata
Az Egyetem által
fenntartott közoktatási
intézmények részére
vállalható fenntartói
kötelezettségek
meghatározása
Bevételre ösztönző
rezsimegosztás
kidolgozása

Végrehajtás
Oktatási szünetekben épületek bezárása, temperálása
Közműórák napi leolvasása
A tervezett szolgáltatási színvonal csökkentés helyett a
térítési díjak egyeztetett emelése

Megtakarítás
kb. 20 mFt
bevételi többlet
2005-ben

Az OHÜB döntése alapján max. 700 főre közbeszerzési
eljárás kiírása

kb. 50 mFt

Botanikus kert védnöki rendszerének kialakítása
Gödi Biológiai Állomás tevékenységének beszüntetése
Egyetemi Könyvtár rendezvényszervezési
tevékenységének beindítása
Napköziotthonos Óvoda bezárása a 2004/2005. tanév
végén
A Kongresszusi Központ bérbeadásának egységes
szabályozása
A bérleti szerződések felülvizsgálata
A felsőoktatási törvény módosításáig elhalasztásra
került

kb. 10 mFt
kb. 10 mFt
később várható

A 2005. évi költségvetés különválasztotta a központi és
a kari rezsit és újraszabályozta a felhasználásukat

Későbbi
években
várható

kb. 4,5 mFt
kb. 5 mFt
kb. 4 mFt
-

B./ Humánpolitikai tevékenység területén hozott intézkedések
Intézkedés
Nyugdíjas korú
közalkalmazottak
jogviszonyának
felülvizsgálata
Teljes munkaidős
foglalkoztatások
részfoglalkozássá való
átalakítása
Keresetkiegészítések
indokoltságának
felülvizsgálata
Hároméves
humánpolitikai terv
kidolgozása

Végrehajtás
A felülvizsgálat megtörtént és
78 fő közalkalmazotti munkaviszonya került
megszüntetésre,
ebből oktató 47 fő, nem oktató 31 fő
Összesen 36 fő teljesidős dolgozó vállalta a
részidőben történő foglalkoztatását,
ebből oktató 29 fő, egyéb 7 fő és további 14 fő
részmunkaidős dolgozó foglalkoztatásának
óraszáma csökken
A megbízási szerződések korábbi gyakorlata
megszűnt és a keresetkiegészítéseket a
munkáltatói jogot gyakorlók felülvizsgálták
A felsőoktatási törvény módosításáig
elhalasztásra került, mivel azt az új képzési
rendszer ismeretében célszerű elkészíteni.

Megtakarítás
kb. 200 mFt

40-50 mFt

kb. 20 mFt
-

C./ Számviteli-pénzügyi jellegű intézkedések
2004. második felében került implementálásra és 2005. január 1-től bevezetésre az új GIR (Gazdasági
Infomációs Rendszer), amely az ELTE korábbi gyakorlatát ötvözte az SAP rendszer előnyeivel. A
váltás lehetőséget fog biztosítani a költséghatékonyság jelenleg még csak becsülhető hatásának
kimutatására, a költségvetés végrehajtásának folyamatos monitorizálására, a vezetői információs
rendszer kialakítására, a minőségbiztosítási rendszer bevezetési feltételeinek megteremtésére. A
konkrét teendők kidolgozására a felsőoktatási törvény elfogadását követően kerül sor.

