„A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági
központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem
stratégiai kutatási területein”
TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001

EMLÉKEZTETŐ
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Fenntartható

Természeti

Erőforrás

számú

Gazdálkodás

projekt

keretében

Kiválósági

a

Központtal

folytatott adategyeztető megbeszélésen.
Helyszín: Műszaki Anyagtudományi Kar Geleji Sándor előadó, C/1 épület 1. emelet
109. terem.
Időpont: 2012.10.03. 14:00
Résztvevők: lásd csatolt jelenléti ív
Dr. Szemmelveisz Tamás projektmenedzser köszöntötte a megjelenteket, ismertette a
megbeszélés célját, majd átadta a szót Dr. Gácsi Zoltán szakmai vezetőnek, aki
ismertette a napirendet, melyhez kapcsolódóan az alábbi megjegyzéseket tette:


A megbeszélésről és a született megállapodásokról írásbeli feljegyzés készül.



A megbeszélés célja, hogy a projektmenedzsment és a Kiválósági Központok
egyeztessék a nyilvántartásaikat, annak érdekében, hogy kiszűrjük, van-e
különbség a Kiválósági Központ és a menedzsment nyilvántartásának
adatai között (elsősorban a béreknél). Amennyiben eltérésre derül fény, az ok
feltárása szintén feladat.



2012. augusztusig a menedzsment nyilvántartása tény adatokon alapszik,
azaz a már számfejtett bérek, a kifizetett és a támogató szervezet felé elszámolt
számlák

szerepelnek

benne,

ezért

a

Kiválósági

Központoknak

a

nyilvántartásaikat ehhez kell igazítania. Az ezt követő terv adatokról pedig
nyilatkozni szükséges.


A

menedzsment

kéri

a

Kiválósági

Központokat,

hogy

tekintsék

át

az

elképzeléseiket, lehetőségeiket, s pénzügyileg nagyon pontosan, gondosan
tervezzék meg a 2013. februárig 28-ig terjedő időszakot.


A rendelkezésre álló pénzügyi keretek teljes összegének lekötése és felhasználása
helyett a teljes költségvetés 1-2 %-át kitevő összegű tartalék képzésére
kéri a menedzsment a Kiválósági Központokat. Ennek oka, hogy a pályázati szinten
rendelkezésre

álló

40

MFt

összegű,

a

költségvetésbe

betervezett

tartalék

felhasználása csak vis major esetén lehetséges, míg az elszámolások és kifizetések
kapcsán jelentős bizonytalanságok vannak (pl.: a változás-bejelentések támogató
általi elfogadása, az impaktfaktoros cikkekkel kapcsolatos kifizetések, előre nem
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látható költségek stb.). A biztonságos befejezés fontos, ugyanis a témaszám nem
mehet mínuszba, arra fedezetet kell teremteni.


A menedzsment javasolja s kéri, hogy a fent megjelölt összegű tartalék a bér,
kereset kiegészítés soron legyen tervezve, mert ez a költségfajta lesz a
legkönnyebben (ha nem lesz a tartalékra szükség) elkölthető márciusban,
áprilisban.



A szakmai tevékenység túlnyomó részét (kiemelten az indikátorokat) 2012.
decemberig teljesíteni szükséges. Ahol van még pótolni való (ügyelve a pénzügyi
teljesítés és a szakmai munka összhangjára), az a tevékenység tervezhető
2013. januárra és februárra.



Tervünk, hogy a projekt megvalósításra 3 hónap hosszabbítást kérünk, mely
szerződésmódosítás nélkül, egy változás-bejelentő benyújtásával és indoklással
kérhető. Kérjük a Kiválósági Központokat, hogy tervezzenek (viszonylag könnyen
teljesíthető) szakmai tevékenységet 2013. március-májusra (pl.: Micro CAD
2013).



A költségvetésbe tervezett szolgáltatásokkal kapcsolatos elképzeléseket
egyeztetni kell, mert itt még jelentős fel nem használt, ill. le nem kötött összegek
vannak!



A fenntartási időszakra vonatkozóan a menedzsment javaslata szerint: a
Miskolci Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerét módosítani szükséges,
abban meg kell jelennie, hogy a projekten résztvevők kötelesek a fenntartási
időszakban is közreműködni a pályázatokban (az Egyetem által) vállalt
kötelezettségek teljesítése érdekében. (Általános, minden projektre vonatkozó
szabály.)



A

TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001

projektben

létrehozott

Kiválósági

Központok (stratégia kutatási területek, amelyek az Intézményfejlesztési Tervben
is szerepelnek), további fenntartása indokolt, s ezt a Szervezeti és Működési
Szabályzatban is szükséges megjeleníteni (valószínűleg karokhoz rendelve).
Ezek: Fenntartható Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ(1. KK), Alkalmazott
Anyagtudomány és Nanotechnológia Kiválósági Központ (2. KK), Mechatronikai és
Logisztikai

Kiválósági

Központ

(3.

KK),

Innovációs

Gépészeti

Tervezés

és

Technológiák Kiválósági Központ (4. KK). (Speciális, a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV2010-0001

projektben

vállalt

kötelezettségek

teljesítése

érdekében

megfogalmazott szabály).


Maradjon meg a Projekt Iránytó Testület (PIT) is.

Dr. Gácsi Zoltán szakmai vezető témavázlatát követően az egyes napirendi pontok
részletes

megbeszélése

következett,

melynek

eredményeként

az

alábbi

megállapítások születtek:
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A

menedzsment

és

a

Kiválósági

Központ

nyilvántartásának

egyeztetése

folyamatban van.


Az

impakt

faktoros

cikkek

jutalmazásának

költsége

nem

a

Tudományos

műhelyeket terheli.


A kinevezés módosításokból adódó plusz bérteher kapcsán az egyedi esetek
konkrét áttekintése szükséges, melyet Beliczky Miklós és Szunyog István egy
egyeztető megbeszélés keretei között tisztáznak majd.



A Kiválósági Központ vállalja a teljes költségvetésének 1,5 %-át kitevő összegű
tartalék képzését a bér, kereset-kiegészíts költségsoron. Az ehhez szükséges
átcsoportosítás, a költségvetési sorok, elsősorban a szolgáltatásokra tervezett
összegek felülvizsgálata már folyamatban van és záros határidőn belül befejeződik.
Erről a Kiválósági Központ tájékoztatja majd a menedzsmentet.

Miskolc, 2012. október 8.
Batta Beatrix
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