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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2014. május 16-i üléséről 

 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 

 

 

1) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem beszámoló jelentése a 2013.  

évi költségvetési gazdálkodásról. 

 

Előterjesztő: Dr. Kökényesi László gazdasági és műszaki főigazgató 

 

Dr. Kökényesi László főigazgató úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy 

az Egyetemnek a költségvetési gazdálkodásáról minden évben beszámolási kötelezettsége van. A 

beszámoló két fő részből áll, számszaki és szöveges részből. Kormányrendeletben rögzítettek 

alapján a felügyeleti szerv határozza meg, hogy mi legyen a szöveges beszámoló tartalma, 

vázlatot ad annak elkészítéséhez, összehasonlíthatóvá kívánják tenni más költségvetési szervek 

beszámolóival. A beszámoló elkészítését a GMF koordinálja, elkészítésében azonban az Egyetem 

több szervezeti egysége, illetve  munkatársa vesz részt. 

 

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

hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztett anyag színvonalas és informatív, látszik, hogy 

sok munka van benne. Elmondta ugyanakkor azt is, hogy jót tenne az anyagnak, ha a rendkívül 

részletes 1. sz. és 2. sz. Függelék nem lenne benne.  

 

Dr. Kökényesi László főigazgató úr válaszában elmondta, hogy a Függelék a devizaszámlák év 

végi átértékelését mutatja, azért terjedelmes, mert a kimutatás sok nulla egyenleget mutató 

számlát tartalmaz. Ezen számlák megszüntetéséről az azt megnyitó szervezeteknek kell 

gondoskodnia. 

 

Dr. Farkas György úr, a Gazdasági Bizottság elnöke szerint az előterjesztés informatív és 

hasznos, segíti az Egyetem belső informáltságát. 

 

Dr. Lángné Dr. Lázi Márta úrhölgy, a Természettudományi Kar gazdasági dékánhelyettese 

hozzászólásában elmondta, hogy az is haszna az előterjesztetthez hasonló anyagoknak, hogy 

olyan információkat tartalmaz, amelyeket más területeken is hasznosítani lehet. 

 

Dr. Kökényesi László főigazgató úr tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy megoldható, hogy 

a Függelék a részletes kimutatás helyett csak összesített egyetemi adatot tartalmazzon. 
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A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésekben foglaltak, az elhangzott kiegészítés, valamint 

az ülésen elhangzottak alapján a Szenátusnak az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra  

javasolják azzal, hogy az ülésen elhangzott észrevételnek megfelelően a Szenátus részére történő 

kiküldés előtt a Függelék módosításra kerül . 

 

 

Budapest, 2014. május 16. 

 

 

        Dr. Nagy Zoltánné sk 

 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár 

a Gazdasági Bizottság elnöke 


