
 
DÉKÁN 

 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Dékáni Hivatal  

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. I. 27. 
Tel: (+36 1) 463-3551, Fax: (+36 1) 463-3550 
www.kozlekedes.bme.hu 

 

 

4/2015. (08.04.) sz. dékáni utasítás 

a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar önálló szervezeti egységei  

közötti belső elszámolási rendszerről 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (a 
továbbiakban: Kar) önálló szervezeti egységei közötti, belső elszámolási rendszer szabályairól az 
alábbi utasítást adom ki: 

 

1. Jelen utasítás hatálya kiterjed a Kar valamennyi önállóan gazdálkodó szervezeti egységére 
(a továbbiakban: Szervezeti egységek), azaz az alábbiakra: 

• 251 ANYAGMOZGATÁSI ÉS LOGISZTIKAI RENDSZEREK TANSZÉK 
• 256 GÉPJÁRMŰVEK ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS TANSZÉK 
• 257 VASÚTI JÁRMŰVEK, REPÜLŐGÉPEK ÉS HAJÓK TANSZÉK 
• 258 MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT 
• 259 KÖZLEKEDÉS- ÉS JÁRMŰIRÁNYÍTÁSI TANSZÉK 
• 261 KÖZLEKEDÉSÜZEMI ÉS KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK 
• 263 JÁRMŰELEMEK ÉS JÁRMŰ-SZERKEZETANALÍZIS TANSZÉK 
• 264 KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR DÉKÁNI HIVATAL 
• 268 KÖZLEKEDÉSKARI DÉKÁN 
• 660 EJJT JÁRMŰIPARI TUDÁSKÖZPONT 

 

2. Jelen utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Szervezeti egységek közötti pénzmozgásokra, úgy-
mint az egyetemi, a kari rezsi elszámolások és általában véve valamennyi egymás között 
zajló belső elszámolásokra, de elsősorban a Kar központi szervezeti egységei (264, 268) és a 
többi Szervezeti egységek közötti elszámolásokat tartalmazza (251, 256, 257, 258, 259, 261, 
263, 660) 
 

3. A Kari belső elszámolásokat egy úgynevezett „Klíring táblában” tartjuk nyílván, amely tar-
talmazza az aktuális egyetemi és kari rezsi elszámolást, az év eleji induló egyenlegeket és az 
év közbeni a szervezeti egységek egymással szemben bejegyzett egyéb követeléseit. 
 

4. A Klíring tábla évközben folyamatosan frissítésre kerül, a tábla ténylegesen egy excel tábla, 
ami a fájl nevében és a táblához tartozó táblázatok fejlécében tartalmazza az aktuális dátu-
mot. 
 

5. A Klíring táblát a Dékáni Hivatal vezeti, a benne foglalt elszámolások és egyenlegek rende-
zése folyamatosan történik keretátadással, de legkésőbb a tárgyévet következő év költség-
vetésének elfogadásáig kell a benne foglalt tartozásokat rendezni. 
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