7/2012. (XII.05.) számú dékáni utasítás
a PTE Állam- és Jogtudományi Kar szakirányú továbbképzései félévi pénzügyi
terveinek készítéséről
1. § Az utasítás hatálya a PTE-ÁJK (továbbiakban: a Kar) által meghirdetett és szervezett
szakirányú továbbképzésekre terjed ki.
2. § (1) Pénzügyi terv hiányában szakirányú továbbképzés nem indítható, nem folytatható,
annak terhére kötelezettség nem vállalható.
(2) A pénzügyi tervet a képzés megkezdését megelőző 30. napig, de legkésőbb az őszi félévre
vonatkozóan október 1. napjáig, a tavaszi félévre vonatkozóan január 20. napjáig kell
elkészíteni. A pénzügyi tervet – a programvezető javaslata lapján - a továbbképzési igazgató
készíti el.
(3) A pénzügyi terv kiadási és bevételi oldalt, illetve fedezeti összeget (továbbiakban:
pénzügyi eredmény) tartalmaz.
(4) A bevételi oldalt a tervezett hallgatói létszámra és a költségtérítés összegére tekintettel kell
tervezni.
(5) A pénzügyi terv nem készíthető pénzügyi eredmény nélkül. Különösen indokolt esetben
(pl. újonnan induló képzés) ettől a dékán eltérést engedélyezhet.
(6) A pénzügyi eredmény felhasználásáról a dékán – a Kar gazdálkodási tervének
megfelelően - dönt.
3. § (1) Kiadási oldal kötelező tartalmi elemei:
a) óradíj;
b) vizsgadíj;
c) szakdolgozat-bírálati díj;
d) jegyzőkönyv-vezetési díj;
e) járulékok és egyéb közterhek;
f) egyetemi elvonás (az éves gazdasági tervben meghatározottak szerint az egyetem
központi költségeinek fedezetéül szolgáló összeg);
g) kari részesedés,
h) eredmény.
(2) A kari részesedést legalább az összes bevételek 15 %-ának megfelelő mértékben kell
tervezni. Ettől különösen indokolt esetben (pl. újonnan induló képzés) a dékán engedélyével
el lehet térni.
4. § Kiadási oldal nem kötelező tartalmi elemei:
a) programvezetői díj;
b) tananyag biztosításával összefüggő költség;
c) a Kar által a Kar gazdasági tervében meghatározott e célokra fordított kiadásokon
felüli marketing kiadás;
d) dologi kiadás (pl. irodaszer, utazási költség, szállásköltség).
5. § A Karral közalkalmazotti jogviszonyban álló személy számára bármilyen jogcímű díjazás
nyújtására a PTE Állam-és Jogtudományi Kar szerződéskötési, kötelezettségvállalási,
ellenjegyzési és igazolási rendjéről szóló 2/2011. (IX. 20.) számú dékáni utasítás irányadó.

6. § A pénzügyi tervet a gazdasági igazgató ellenjegyzi és a dékán hagyja jóvá.

7. § Az utasítás 2012. december 15. napján lép hatályba.
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