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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési Rendje 41. § 

(5) bekezdésében foglaltak alapján a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

100. §-a, valamint 108. § 4a. pontja szerinti felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási 

tevékenység folytatása kapcsán az alábbi tájékoztatást adom: 

 

A) SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR 

 

1. Annak érdekében, hogy az ipari, vállalati kapcsolatok, együttműködések erősödéséből 

származó tudományos és anyagi „haszon” elsősorban ne az állami felsőoktatási 

intézmények által alapított gazdasági társaságoknál, hanem közvetlenül a szigorúbb 

elszámolási kötelezettségeket teljesíteni köteles, költségvetési szervi formában működő 

intézményeknél jelenjen meg, az Országgyűlés 2016. január 1-jével módosította a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt (a továbbiakban: Nftv.). 

 

2. A felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység köre, e vállalkozási 

tevékenységek végzésének és elszámolásának szabályai egyértelmű, az államháztartási 

forrásokból végzett kutatás-fejlesztési tevékenység körétől történő éles elhatárolás, 

valamint az elszámolás ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében az Nftv.:  

 

 meghatározza a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység fogalmát,  

 előírja a kiadások és bevételek, költségek elkülönített elszámolását,  

 előírja e tevékenységek intézményi társaságban való végzése tilalmát (kivéve: a 

tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvényben meghatározott 

hasznosító vállalkozásban való részvétel). 

 

3. Az Nftv. értelmében a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységbe sorolt 

tevékenységek a kizárólag államháztartáson kívüli forrásból végzett: 

 

 a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 

3. § 11. pontjában meghatározott kutatási, fejlesztési tevékenység,  

 a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 

3. § 6. pontjában meghatározott innovációs tevékenységek, továbbá  



 ezek olyan résztevékenységei, amelyeket az egyetemek, főiskolák tipikusan a vállalati 

kutatás-fejlesztési projektekhez és innovációhoz nyújtanak. 

 

4. Lényeges, hogy a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység köre mind az 

Nftv. 2. § (1) bekezdésében foglalt, mind az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 7. §-ában foglalt definíció szerint fogalmilag az alaptevékenységi körbe tartozik, a 

felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységek kiemelése, e körben sajátos 

rendelkezések megállapítása ezt figyelembe véve történt.  

 

5. Az Nftv. tehát meghatározza a tevékenység körét és ahhoz rendel kivételi szabályokat, 

ennek fő tartalmi elemei a következők:  

 a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység bevételeinek forrása 

kizárólag külső, piaci megrendelés lehet;  

 a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység elkülönült, államkincstárnál 

vezetett fizetési számlával rendelkezik, bevételeit ezen a számlán fogadja, kiadásait 

erről teljesíti;  

 a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység elszámolása mind a 

költségvetési, mind a pénzügyi számvitelben az alaptevékenységeitől és a vállalkozási 

tevékenységeitől elkülönítetten történik;  

 a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység kiadásainak (költségeinek) 

és bevételeinek jogszabály szerinti felhasználásáért, elszámolásáért, a szükséges 

működési feltételek megteremtéséért a kancellár, a szakmai tartalomért a rektor felel;  

 a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységéből származó 

maradványának az e tevékenysége érdekében felmerült kiadások teljesítését követően 

fennmaradt részét a felsőoktatási intézmény az oktatási, tudományos kutatási és 

művészeti alkotótevékenység alaptevékenységének fejlesztésére fordíthatja.  

 

6. Felhívom a figyelmet, hogy a jogalkotó több szempontból is mentesítést ad a 

felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység bevételei terhére végzett 

beszerzések tekintetében az egyes (köz)beszerzéssel összefüggő korlátozások alól: 

 mentesítés a központosított közbeszerzések előírásainak kötelező alkalmazása alól,
1
  

 mentesítés a közbeszerzések központi engedélyezési eljárása alól,
2
  

                                                           
1
 A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről 

szóló 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 



 mentesítés a kormányzati költségvetési szervekre vonatkozó beszerzési tilalom hatálya 

alól.
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B) A SZABÁLYOZÁS VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES 

INTÉZKEDÉSEK 

 

BA) Elkülönült fizetési számla 

 

A Magyar Államkincstár 2016. április 4. napjával az alábbiak szerint megnyitotta 

Egyetemünk elkülönült fizetési számláját: 

 

számla típusa / megnevezése:  Felsőoktatási intézmények kutatás-fejlesztési bevételi 

számla  

számlaszám:  10032000 01425279 01150005  

IBAN: HU31 1003 2000 0142 5279 0115 0005  

 

Fontos!  

A felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység folytatása során a pénzforgalom e 

számlán bonyolítandó! 

 

BB) Elkülönített nyilvántartás 

 

Fontos!  

A felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység során - államháztartáson kívüli 

szereplővel - kötendő minden szerződéshez új témaszámot kell igényelni, ezen 

témaszámok: 

 

feladatkódja:  402 KFI államháztartáson kívül 

forráskódja:  22 KFI államháztartáson kívülről származó forrás 

forráskódja maradvány esetén: 72 KFI államháztartáson kívülről származó forrás 

maradványa 

                                                                                                                                                                                     
2 A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) 

bekezdés k) pontja 
3
 A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. 

(XII. 29.) Korm. határozat 2. h) pontja 



BC) Előirányzat-maradvány felhasználása 

 

Az érintett szervezeti egység a vállalkozási tevékenység keretében végzett kutatás-

fejlesztéssel összefüggésben kötött, folyamatban lévő szerződései kapcsán a Pénzügyi és 

Számviteli Igazgatóság Pénzügy- és Adó Osztályánál (a továbbiakban: PAO) 

kezdeményezheti a korábban megnyitott témaszám-forráskódról a BB) pont szerinti 

témaszám-forráskódra történő átvezetést.  

 

Fontos! 

A PAO – egyedi elbírálást követően - a bevétel maradvány részét a korábbi témaszám-

forráskódról kizárólag akkor vezeti át az új kódkombinációra, ha a bevétel forrása 

egyértelműen beazonosítható és a 3. pontban leírtaknak megfelelő szerződéshez 

rendelhető, a szerződés alapján a bevételek és kiadások nyilvántartása megfelelően 

elkülönített. 

 

BD) Utalványozás 

 

Lényeges, hogy a BB) pontban megjelölt témaszámú szerződések esetében az 

utalványozás során - a pénzügyi ellenjegyzés, a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, az 

érvényesítés és az utalványozás rendjéről szóló 18/2015. (11.05.) számú Kancellári Utasítás 

30. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl -, az utalványon fel kell tüntetni, hogy a 

kifizetést a 10032000 01425279 01150005 számú felsőoktatási intézmények kutatás-

fejlesztési bevételi számláról kell indítani. 

 

C) A VÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS 

 

A jelen körlevéllel, a témaszám igényléssel kapcsolatos esetlegesen felmerülő kérdésekben a 

Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság munkatársait az alábbi elérhetőségeken lehet keresni: 

 

Flamichné Koleszár Beáta telefon: 35-01  e-mail: flamichbea@gmf.bme.hu 

osztályvezető  

 

Tóth Péter         telefon: 28-88   e-mail: toti@gmf.bme.hu   

gazdasági ügyintéző  

 

mailto:toti@gmf.bme.hu


dr. Pőcze Orsolya   telefon: 33-14  e-mail: pocze.orsolya@mail.bme.hu 

ügyvivő szakértő 

 

Ez a Körlevél 2016. május 1. napján lép hatályba. 

 

A Körlevél a Kancellária honlapján (http://kancellaria.bme.hu) megtalálható és letölthető. 

 

Budapest, 2016. április 29. 

 

Barta-Eke Gyula 

Kancellár 

http://kancellaria.bme.hu/

