
 

M  Ű  E  G  Y  E  T  E  M       1  7  8  2 

————————————————————————————————————————————— 
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2013. január 18-i üléséről 

 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 

 

 

1) Javaslat a Hallgatói alrendszer belső költségvetési támogatási rendszerének 

módosítására 

 

Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor rektor  

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, az elhangzott kiegészítés alapján az 

előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 

 

2) Javaslat a BME SZFMR módosítására 

            

Előterjesztő: Szabó Tibor főtitkár  

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, az elhangzott kiegészítés, valamint  az 

ülésen elhangzottak alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 

 

3) A BME és a XI. kerületi Önkormányzat közös tulajdonában álló Innotech Kft. 

szétválással történő átalakítása 

 

Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor rektor  

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, az elhangzott kiegészítés alapján az 

előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják 

 

4) Jelentés a 2011. év végi BME pénzeszközök és keretmaradványok közötti eltérés 

okainak feltárásáról 

 

Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor rektor  

 

Fortuna Zoltán igazgató úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Gazdasági Bizottság tagjait 

arról, hogy a előterjesztést a Rektori Tanács decemberi ülésén tárgyalta, ennek alapján az 

előterjesztés rövidebb lett, illetve az e heti ülésen elhangzottaknak megfelelően került kiküldésre 

az előterjesztés mellékletét képező kimutatás. Az elmúlt évben az elemző munkát a GMF 

munkatársai, valamint a Rektori Kabinet részéről Andor György és Fortuna Zoltán végezte, mely 

egyeztetető megbeszélésekkel zárult. Az egyeztetés eredménye, hogy a belső költségvetés 

logikája szerint is levezethetőek az elemzés eredményeként kapott adatok. 
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Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese azt a 

kérdést vetette fel, hogy a költségvetésben szereplő eltérés adatát nem tudja levezetni a jelen 

előterjesztésben szereplő számok alapján, szükségesnek tartja kimutatás formájában történő 

levezetését. 

 

Dr. Andor György válaszában elmondta, hogy az előterjesztésben rögzítettek egyetem pénzügyi 

helyzetét érintő pontos következménye a 2013. évi költségvetés készítésekor kerül véglegesen 

rögzítésre. A jelenlegi előterjesztés a 2011. december 31-i állapot szerinti adatokat tartalmazza, 

így további táblázat csatolása nem szükséges. 

 

Dr. Kökényesi László igazgató úr tájékoztatta a Bizottság tagjait az ÁFA egyetemi szintű 

nagyságrendjéről, az ÁFA befizetés és visszaigénylés, bevallások rendjéről, valamint az ÁFA 

önellenőrzések végrehajtásáról, az ezzel összefüggő NAV ellenőrzésekről. 

 

Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese felvetette, 

hogy a költségvetésben szereplő eltérés a vizsgálat megkezdésének időpontjában rögzített adat 

volt, amelynek mértéke az egyeztetések elvégzése során változott.   

 

Dr. Andor György válaszában elmondta, hogy a jelenlegi előterjesztés az előzőekben 

elmondottak szerint is egy pillanatfelvétel a BME pénzügyi helyzetéről, mely a 2011. december 

31-i állapot szerinti adatokat tartalmazza és a 2012. évi belső költségvetésben kimutatott hiány az 

egyeztetések eredményeként nem áll fenn. 

 

Az egyeztetések legfontosabb eredménye, hogy annak tapasztalatai alapján a következőkben az 

egyetem belső költségvetésében szereplő évzáró, évnyitó adatok, a kapcsolódó banki adatok és az 

MGR adatok összefüggései sokkal pontosabban lesznek meghatározhatóak, magyarázhatóak. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, az elhangzott kiegészítés, valamint  az 

ülésen elhangzottak alapján az előterjesztést a Szenátusnak egy tartózkodással elfogadásra 

javasolják. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2013. január 18. 

 

 

        Dr. Nagy Zoltánné sk 

            a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár 

a Gazdasági Bizottság elnöke 


