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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2014. szeptember 24-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. Andor György rektorhelyettes úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Gazdasági 

Bizottság előző ülésén felvetődődött három fő kérdéskörre elkészült a reagálás. Konzultáció volt 

két dékánhelyettessel, valamint a hallgatókkal is egyeztetések zajlottak, bizonyos részletekben 

megállapodtak, bizonyos kérdések esetében az egyeztetések megszakadtak. 

 

Daku Dávid úr, az EHK elnöke elmondta, hogy az egyeztetések néhány kérdésben nem  

megszakadtak, hanem eredménytelenül zárultak. A HDÖK-öt érintő rezsi kérdésében nem 

sikerült megállapodni. 

 

Dr. Pipek János úr, a Természettudományi kar dékánja hozzászólásában elmondta, hogy a kari 

HÖK véleménye most jutott el hozzá. „Adózni” kell, ez jogos, de nem mindent érintően, vannak 

olyan tevékenységek (pl. Szkéné Színház), amelyeknek adómentesnek kell lennie.  

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy konkrétan a kultúra nem került 

elő. Az egyetemen ilyen tevékenységből szép számmal akad. Az előterjesztés a többség 

véleményét takarja, amit tudtak – átírtak. Van amit már nem tudtak átvezetni, de marad a 

módosító javaslat lehetősége. Később is lehet a szabályozást módosítani. 

 

Dr. Szabó Tibor főtitkár úr hozzászólásában elmondta, hogy a költségvetés szerkezetére tett 

javaslat június óta ismert, ugyanez igaz a rezsire. Konkrét írásbeli javaslat nem érkezett a 

hallgatóktól, elvi felvetések érkeztek. Az eddigi gyakorlat az egyetemi gyakorlattal nem konform.  

A HDÖK-nek majdnem 10 éve van költségvetése (~ 300 millió Ft), a szétosztás elveiről eddig 

nem volt kibocsátott szabályrendszer. Bizonyos tevékenységek – programok –  után nem 

kívánnak rezsit fizetni, ehhez sem érkezett írásos javaslat. A Nonprofit Kft. és annak leányai 

esetében arra törekedtek, hogy az háttérszervezet legyen, miért ne vonatkoznának erre a 

szervezetre is a rezsi szabályok? Nem igazi érvelések hangoznak el. 

 

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

hogy a „nem mindenhonnan érkezett szövegszerű javaslattal” kapcsolatban felvetődik az a 

kérdés, hogy tudnak-e jobbat. Ha nem értenek egyet egy megoldással és nem tudnak jobbat, 
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akkor el kell fogadni a rosszat? A rezsitérítéssel kapcsolatban nincs egységes gyakorlat, a két 

évvel ezelőtti szabályváltoztatás – ami arra irányult, hogy a cégek után is kelljen rezsit fizetni – 

nem került nyugvópontra. A kari álláspont ezzel kapcsolatban nem változott. 

 

Rácz Tamás úr megjegyezte, az – hogy a HDÖK-nek nincs költségvetése, nem igaz, hogy nem 

kellett bemutatni az igaz. Jó, hogy van ilyen javaslat, de ez nem tükrözi jól a HDÖK működését. 

A probléma a költségvetési séma részletezettsége, szükségesnek tartják rögzíteni, hogy milyen  

pontokban kell a költségvetést bemutatni. 

 

Dr. Szabó Tibor főtitkár úr hozzászólásában elmondta, hogy nincs nyilvánosságra hozott 

költségvetés. Nem most a Szenátus ülése előtt kellett volna, hogy kiderüljön, hogy van 

költségvetés. Ha van, miért nem küldték meg. A költségvetési táblázat hónapok óta ismert, 

lehetett volna módosítást javasolni. Ha mondják a partnerséget – tegyék mellé a bizonyságokat. 

 

Daku Dávid úr, az EHK elnöke elmondta, hogy bármit mondtak – pontosan az ellenkező irányban 

változott az anyag. 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy – azt hitte érti a felvetéseket, 

megmondta, hogy mit miért nem lehet képviselni. Több dolog bekerült a felvetésekből. Akár 

hivatalosan érkezett az észrevétel, akár nem – reagáltak rá. A probléma azzal van, amit nem az 

előterjesztés készítőjének mondtak, hanem másnak. Válasszuk szét, hogy nem támogatom, mert 

nem érdekem és nem támogatom, mert nincs megfelelően kifejtve. 

Jobb-e a javaslat a jelenleginél, ez a kérdés, ha ez még nem is az igazi, de most nem tudunk 

jobbat – el kell fogadni, ez előrelépés. A próba után is lehet módosítani.  

Vannak olyan szabályok, amit még nem szoktunk meg, mert újdonság.  Változtak a szabályok, 

(például – költségvetési csalás fogalma), előbbre kell lépni, amivel tudunk. Hogy ne lépjünk, azt 

nem tehetjük meg. 

 

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

arra a kérdésre, hogy jobb-e a jelenleginél az előterjesztett szabályozás a kari költségvetést 

érintően, válasza az, hogy tudna jobbat, de ezt sem ellenezné. A HDÖK költségvetésével 

kapcsolatban megjegyezte, hogy jobb lett volna rájuk bízni, belekényszerültek egy számukra nem 

elfogadható helyzetbe. 

A rezsivel kapcsolatos szabályozás nem szolgálja az egyetem érdekeit sem, elfogadhatatlan. 

 

Dr. Szabó Tibor főtitkár úr jelezte, hogy véleménye szerint sok az érzelmi alapú érv.  

A HDÖK költségvetése hasonló a karok költségvetéséhez, mert ez a szervezet is autonóm 

szervezetként működik. 

 

Daku Dávid úr, az EHK elnöke jelezte, hogy a költségvetés részletezettségével kapcsolatban 

holnap az EHK módosító javaslatot készít. 

 

Farkas László úr hozzászólásában elmondta, hogy az EHK háttérszervezetei nevesítve 

szerepelnek az anyagban. Egyértelmű hozzárendelés van, ami szerinte nem megfelelő. Nem 

egyértelmű, hogy ezek háttérszervezetek. 

 

Dr. Szabó Tibor főtitkár úr válaszában elmondta, hogy azért lettek ilyen szervezetek létrehozva, 

mert ez a forma felelt meg leginkább annak, hogy bizonyos forrásokhoz hozzájussanak, tudjanak 

vállalkozni, érvényesíthessenek meghatározott előnyöket. Az is szándék, hogy ezek a szervezetek 
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a HDÖK érdekeit szolgálják. Ha ugyanolyan céllal jöttek létre, mint a gazdasági társaságok, 

ugyanolyan szabályrendszer kell, hogy vonatkozzon rájuk. 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr hozzászólásában elmondta, hogy nem szép dolog, hogy 

Jakab dékánhelyettes úr sokkal jobbat tud és nem segít. Elhangzott, hogy a hallgatókra kívülről 

kényszerítődnek rá a szabályok – ha nem szabályozunk, bűncselekményt követünk el. Nincsenek  

a hallgatókra kényszerítve a szabályok, ha tudnak jobbat, beépítjük. 

Foglalkoztak a következményekkel is, nem lehet eleve kijelenteni, hogy kárt okoz a rezsi szabály. 

Dönteni fog a Szenátus, hogy a hallgatói cégek BME kötődésűek-e vagy sem, ha igen – akkor 

fizetnek rezsit, ha másként fog dönteni, akkor másként cselekszünk. Mindkettőnek 

következménye van, a döntés következményei sem lényegtelenek. 

Kérte, hogy legyen szíves mindenki a szavazásnál a véleményét artikulálni. 

 

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

felelős vezetők vagyunk, akkor a költségvetéssel kapcsolatban megpróbálunk megegyezni. Ha 

nem vagyunk egységesek – szétzilálódunk. Egyértelműen szabályoznunk kell és átlátható 

költségvetést kell készítenünk. Ezt az egyetem létérdekének érzi. A másik téma, a rezsi témája, 

nehezebb ügy. Amennyiben a VIK és HDÖK eltérő %-kal rezsiznének, azt is el tudná fogadni. 

 

Dr. Bóta Gábor úr, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gazdasági dékánhelyettese 

hozzászólásában elmondta, hogy az oktatás után fizetjük a legtöbb rezsit, ezeket a bevételeket 

lehet a legkönnyebben kimutatni. Amit közösen szedünk be, azt közös célokra osztjuk szét. A 

kari aránytalanságok persze jelentkeznek a bevételeknél. Ha kevesebbet fizetünk – kevesebbet 

osztunk szét. 

 

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

hogy az egyetemi 14 és 8 %-os rezsi egyértelműen levezethető, a céges rezsi nem, szabadabb a 

döntés. 

 

Dr. Varga István úr, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánja hozzászólásában 

elmondta, hogy a jelenlegi nem egyértelmű szabályozás alapján eddig is befizették a cégek után 

fizetendő rezsit, ezután is be fogják fizetni. A mostani szabályozás még kedvezőbb is a 

korábbinál, szabályozásra került a kettős adóztatás. Ugyanakkor ekkora ellenállással még nem 

találkozott. El kellene halasztani az előterjesztés tárgyalását az októberi szenátusi ülésig, hátha 

közelednének az álláspontok. Kérdezte, hogy lehet-e részletekben szavazni. 

 

Dr. Kökényesi László főigazgató úr hozzászólásában elmondta, hogy szerinte lehet részletekben 

szavazni. Jelezte továbbá, hogy a decentralizált gazdálkodásról annyi helyen elmondjuk, hogy jó, 

mit is jelent ez – kari szintre kerültek jogosultságok. A költségvetést érintően kari szinten csak 

főszámok vannak megadva, a nem kari szervezeteknél teljes részletezettséggel kell költségvetést 

készíteni. Már jóval korábban szabályozni kellett volna a részletezést. Nem biztos, hogy a 

jogosultságok jól vannak kiosztva. A meglévő szabályzatok védenek, jobb lenne most dönteni, 

később lehet, hogy döntenek helyettünk. 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr jelezte, hogy nem lehet a Szabályzat tárgyalását 

elhalasztani, le lehet szavazni. Nem igaz, hogy a jelenlegi szakmailag nem megfelelő. Ha van 

sokkal jobb, a módosítást később be lehet vinni, a döntést nem lehet a végsőkig húzni. Hogy ne 

szülessen döntés, azt nem tudják megengedni. 
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Daku Dávid úr, az EHK elnöke elmondta, hogy szerintük az „A” és „B” változat ugyanaz. Nem a 

mértékkel, hanem a vonatkoztatással van a probléma. Vannak olyan dolgok, amik nem tartoznak 

ez alá. Ahol relevánsak, ott elfogadják az 5 %-ot. Például a MIE szerintük nem tartozik ide. 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy a Szenátus mondja ki azt, hogy 

melyik az a szervezet, amelyik nem intézményhez tartozó.  

 

 

 

A Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltak, a szóbeli kiegészítések, valamint  az ülésen 

elhangzottak alapján az alábbi határozatokat hozta: 

 

A Gazdasági Bizottság jelen lévő 14 tagja 

1) A 23 § módosításáról 

a. az „A” jelű átmeneti rendelkezési §-sal – kettő tartózkodás mellett tizenkettő 

igen szavazati aránnyal foglalt állást, 

b. a „B” jelű átmeneti rendelkezési §-sal – öt nem szavazattal, kettő 

tartózkodással és hét igen  szavazattal (jelenlévő tagok fele) foglalt állást, 

c. a „C” jelű átmeneti rendelkezési §-sal –  egy tartózkodás mellett tizenhárom 

igen  szavazati aránnyal foglalt állást, 

2) az 53 § módosításáról 

a. a „D” jelű átmeneti rendelkezési §-sal –  kettő tartózkodás mellett tizenkettő 

igen szavazattal foglalt állást, 

3) a 64 § módosításáról egy nem szavazattal, hét tartózkodással, és hat igen szavazattal 

foglalt állást, 

4) a 64 § módosítás 

a. „E” jelű átmeneti rendelkezési §-ról tizenkettő igen mellett egy tartózkodással 

és egy nem szavazattal foglalt állást. 

 

 

 

Budapest, 2014. szeptember 24. 

 

 

 

        Dr. Nagy Zoltánné sk 

            a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár 

a Gazdasági Bizottság elnöke 


