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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2014. szeptember 19-i üléséről 

 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 

 

 

Költségvetési szabályzat módosítása 

Előterjesztő: Dr. Andor György általános rektorhelyettes  

    Dr. Szabó Tibor főtitkár 

 

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

előterjesztés napirendről történő levételét javasolta, tekintettel arra, hogy az nagyon későn 

érkezett meg, illetve nem az a változat, amit a Rektori Tanács jóváhagyott. 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy nagyobb elvi változás nincs az 

előterjesztésben. 

 

Dr. Szabó Tibor főtitkár úr hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztés alapkérdésekben 

nem más mint ami eddig volt, a változat figyelembe veszi az észrevételeket. 

 

Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese arról 

tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy a kar által tett észrevételeket nem vették figyelembe, 

véleménye szerint ebben a formában végrehajthatatlan. 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy az ügyek nagy részét 

megbeszélték, az időbeli ütemezést lehet módosítani, technikai jellegű feladat. 

 

Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese 

hozzászólásában jelezte, azt szeretnék, hogy a beszámolóhoz az adatokat a Kontrolling Csoport 

biztosítsa. 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy azok az adatok, amit a 

Kontrolling Csoport tudna adni, az nem egyezik meg azzal, ami a karnak kell. 

 

Dr. Farkas György elnök úr jelezte, hogy nem ért egyet azzal, hogy az előterjesztés lekerüljön a 

napirendről. 

 

Dr. Kökényesi László főigazgató úr hozzászólásában jelezte, hogy a változások korrektúrában 

szerepelnek az anyagban. 
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Dr. Andor György rektorhelyettes úr hozzászólásában elmondta, hogy a karnak komoly érdeke 

fűződik ahhoz, hogy az előterjesztés lekerüljön a napirendről, írásos észrevétel azonban nem 

érkezett, lehet tárgyalni az eredeti anyagot. 

 

Daku Dávid úr, az EHK elnöke hozzászólásában elmondta, hogy a hallgatókkal megtörtént az 

egyeztetés, egyetértenek azzal, hogy rezsit kell fizetni, de annak mértékével nem, így ebben a 

formában nem tudják elfogadni. 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy a Bizottság dolga az egyeztetés, 

és arról kell döntenie a Bizottságnak, hogy alkalmasnak tartja-e a Szenátus elé kerülésre. 

 

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

hogy a Rektori Tanács nem ezt az anyagot tárgyalta, ha nem ismerjük a végleges anyagot, miről 

szavazunk. 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy az anyagok mindig 

változhatnak, a Bizottság feladata, hogy az előterjesztést tárgyalja és észrevételeket tegyen. A 

végső döntést a Szenátus hozza meg. 

 

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

úgy gondolja, a döntéshozókat segíti a Bizottság, soha ilyen messze nem voltak az álláspontok. A 

döntéshozók között fontos, hogy a bizalom meglegyen, most a bizalom nem áll rendelkezésre. 

 

Daku Dávid úr, az EHK elnöke elmondta, hogy írásos észrevételt idő hiányában nem küldtek, 

még kell egy kis idő. 

 

Dr. Strommer László úr, az Építészmérnöki Kar dékánhelyettese hozzászólásában felvetette, 

hogy ők is technikai jellegű észrevételeket küldtek, nem lett átvezetve, a táblázat ebben a 

formában nem kitölthető. 

 

Dr. Farkas György elnök úr kérte, hogy most menjünk végig az anyagon, mindenki mondja el az 

észrevételeit, a jövő héten, a következő ülésen szavazunk. 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr szóbeli kiegészítésében ismertette a módosításokat. 

A cégek az adott egyetemi szervezet tükrei, így a szabályok rájuk is vonatkoznak. A cégekkel 

kapcsolatos vélemények rendkívüli mértékben szórtak. Három féle vélemény jelenik meg, cég 

ellenes, cég pártoló, kompromisszumos körülbelül 1/3-1/3-1/3 arányban. A legkisebb távolságot 

kell megtalálni, olyan közösségi véleményt kell kialakítani, ami a különböző álláspontok 

kompromisszuma alapján születik meg. Nagyjából a kompromisszumos javaslatot tartalmazza az 

anyag.  

A kari ügyekkel kapcsolatban elmondta, hogy a kari táblázatot lehet jobban csinálni, a 

Kontrolling Csoportnak a költségvetés el nem fogadását indokolnia kell, a lebonyolítás 

időrendjében változás történt – a próbaköltségvetést érintően 5 napról 10 napra változott a kari 

költségvetés végső leadási határideje.  

 

Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese elmondta, 

hogy kari likviditási alap azért nincs, mert a karnak nincs felesleges pénze. 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy az egyetemi, valamint a kari 

likviditási és tartalékalap a pillanatnyilag nem szétosztott pénz. 
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Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese tájékoztatta 

a bizottság tagjait a Kar konkrét észrevételeiről. Említette a keretátadás adminisztrációs 

problémáját, tudomása szerint nincs elérhető MGR adat, javasolják kiadódó tételnek tekinteni. 

Jelezte továbbá, hogy kari beszámolót akkor tud csinálni, ha adatot kap hozzá. A kari szervezeti 

felépítést megváltoztatják úgy, hogy a táblázat előállítható legyen. 

 

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

hozzászólásában elmondta, hogy a próba költségvetés készítésével egyetért, de felvetette, hogy 

miért nem ezt követően hozunk szabályokat. Továbbra is fenntartja azt a javaslatát, hogy ne a 

Kontrolling Igazgató döntsön. 

 

Daku Dávid úr, az EHK elnöke jelezte, hogy a hallgatói ügyekkel kapcsolatban nem értenek 

egyet azzal, hogy a kapcsolódó cégek nevei megjelennek a Szabályzatban. A HDÖK 

költségvetése eltér a karokétól, másféle részletezettséget kellene alkalmazni. 

 

Dr. Szabó Tibor főtitkár úr hozzászólásában elmondta, ha nem jelenítjük meg ezeket a háttér 

lebonyolító szervezeteket, annak veszélyei vannak, negatívan hat az Önkormányzat gazdálkodási 

biztonságára. Az Önkormányzat támogatást kap, ha a felhasználás nincs dokumentálva – jó 

programok esetén is felvetődhet, hogy mire lett költve a pénz. A nonprofit világban a 

dokumentálásnak még nagyobb jelentősege van, mint a forprofit világban. 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr elmondta, ha le van ilyen részletesen szabályozva – az  

Önkormányzatnak előny. A beszámoló készítésekor el lehet dönteni, hogy milyen 

aggregátumokban számolnak be. 

 

Daku Dávid úr, az EHK elnöke javaslatként fogalmazta meg, hogy a Szabályzat 23. §-ának 

módosítását érintően a 53. §-ra történő hivatkozást vegyük ki, a mostani megfogalmazás helyett 

legyenek megjelenítve a konkrét tennivalók, mi vonatkozik a HDÖK-re. Az Alapszabályra 

vonatkozó részeket javasolja a Szabályzatból kivenni, azzal, hogy az Alapszabályt kiegészítetik 

az érintett részekkel. 

 

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

rezsivel kapcsolatos kari álláspontot ismertette a Bizottság tagjaival, amely véleményük szerint 

nem került figyelembevételre. 

A szabályozás visszamenőlegességével nem értenek egyet, a jelenlegi szabályozás nem tartalmaz 

ilyen előírást. 

A kialakult helyzet azt a látszatot kelti, hogy a Kar eltüntetett pénzt, bizonyítani szeretnék ennek 

ellenkezőjét. 

Rezsi kifejezés a Cégek és az Egyetem viszonylatában értelmezhetetlen. 

Az új felsőoktatási törvény a tulajdonosi jogokat a Kancellár jogkörébe utalja, karokhoz rendelt 

cég nem lesz értelmezhető 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy az egyetemi gyakorlatnak 

megfelelő 5% bevétel alapú befizetés került be a Szabályzatba, lehetne eredmény alapú, vagy 

bármi más. A pénzáramlások a cégek és egyetem, cégek egymás közötti viszonylatában, a 

hitelfelvétel, a tőke emelés kezelése bekerült a Szabályzatba. Az egyetem pénzforgalmi alapon 

működik, a cégek más logika alapján, a rezsi számításának alapját az auditált könyvelési adatok 

képezik. A hallgatói háttérszervezeteket úgy kezeli a Szabályzat, mintha száz százalék tulajdonú 

cégek lennének. 
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Daku Dávid úr, az EHK elnöke jelezte, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyek után nem 

tudnak, illetve nem szeretnének rezsit fizetni. Ilyen például a NET, a büfék üzemeltetése,  a 

kollégiumi klubok. 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy ami kivétel az egyetemen belül, 

az kivétel ebben a viszonylatban is, ilyen például a kollégium. 

 

Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese 

hozzászólásában elmondta, hogy a cégek által fizetendő összeg nem rezsi, mert az egyetemtől 

szolgáltatást nem kapnak. 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy a cégek képviselete az ÁSZ, a 

minisztériumok felé, a névhasználat, a lobbi erő, az anyagi és erkölcsi kockázatvállalás, a 

jogászok segítsége, stb., ami a fizetés alapja lehet. 

 

Daku Dávid úr, az EHK elnöke kérdésként fogalmazta meg, hogy mi az oka annak, hogy az  

alapítványok, egyesületek kikerültek az anyagból. 

 

Dr. Szabó Tibor főtitkár úr válaszában elmondta, hogy egyesület egy volt, már nincs, az egyetem 

nevét viselő, de nem egyetemi alapítású szervezetekkel kapcsolatban valamilyen szabályozás 

szükséges lesz majd. 

 

Dr. Kökényesi László főigazgató úr hozzászólásában elmondta, hogy az új Ptk olyan szabályozást 

tartalmaz az alapítványokra vonatkozóan, amely szerint a cégektől származó bevételek 

összbevételhez viszonyított meghatározott százaléka felett – az amúgy is már kevesebb 

kedvezményt is elveszíti az alapítvány. 

 

A Gazdasági Bizottság 2014. szeptember 24-én 16 órakor kezdődő ülésén folytatja a 

Költségvetési Szabályzat módosításának tárgyalását. 

 

 

Budapest, 2014. szeptember 19. 

 

 

 

        Dr. Nagy Zoltánné sk 

            a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár 

a Gazdasági Bizottság elnöke 


