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I. 

 

Az Előterjesztés tartalmi követelményei 

 

 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI  
Az Elnökség által jóváhagyott testnevelési tanfolyamok (299) költséghely a BME Testnevelési 
Központ általi kifizetések és számos sportág esetén a MEFOB és más egyetemi versenyek 
szervezése, a felmerülő költségek (nevezési, szállás, utazás stb.) kifizetési folyamatainak 
egyszerűsítése és gyors lebonyolításának céljával hozott létre, amit együttműködés 
megállapodás hiányában felfüggesztett, majd 2018-ban újra nyitott. 
A BME által a MAFC, mint az egyetem sportegyesülete nem elismert, továbbá nincs írásos 
megállapodás a két fél között arra vonatkozóan, hogy a MAFC milyen feltételekkel biztosítson 
sportolási és versenyzési lehetőséget a BME hallgatói és foglalkoztatottjai számára. Az ezen 
szolgáltatások során felmerülő költségeket így az egyetem nem is téríti meg a MAFC számára. 
Az Alapszabály 3. § (1) d.) és (2) i.) pontokban leírt cél és elköteleződésen a BME felé csak 
egyoldalúan létezik hitelt érdemlő formában. 
 
B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI  
A jelen előterjesztés a testnevelési tanfolyamok (299) költséghely működésének szabályos 
formába hozása. A jelen előterjesztés rövid távú mellett hosszútávú megoldásra is javasaltot 
tesz. Célja a könyvvizsgálat szempontjából is szabályos működésnek való megfelelés. 
 
C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE 
Az egyesület gazdasági vezetője és korábbi Felügyelőbizottságának elnöke Dr. Mike Judit 
szerint a 299 költséghely működése jelen formájában szabálytalan. Dr. Mike Judit ezt 
korábban Elnökségi ülésen is jelezte. 
 
D) VÁRHATÓ HATÁSOK 
A MAFC működése a 299 költséghely vonatkozásában szabályossá válik, emellett pénzügyi 
tekintetben is kompenzálja az egyesület nyújtotta szolgáltatást. 
 
E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 
Az előterjesztésnek nincsen közvetlen költségvonzata. 
 
F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 
Az előterjesztés összhangban van az Alapszabályban megfogalmazott célokkal és feladatokkal, 
így közvetve kapcsolatban van az 5. napirendi pont tett előterjesztéssel. 
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II. 

 

Határozati javaslat 

  
Az Elnökség úgy dönt, hogy 
 

1.) az egyetemi és főiskolai (helyi, országos vagy nemzetközi) versenyekre vonatkozó 

költségeket kiváltképpen, de nem kizárólag nevezési, utazási és szállási költségek a 

testnevelési tanfolyamok (299) költséghelyről csak MAFC tagokra vonatkozóan 

engedélyezi, 

2.) az egyetemi és főiskolai (helyi, országos vagy nemzetközi) versenyek szervezési 

költségeit kiváltképpen, de nem kizárólag létesítmény-, pálya-, terembérleti költségek, 

szolgáltatási és munkaköltségek a testnevelési tanfolyamok (299) költséghelyről csak 

akkor engedélyezi, amennyiben a BME színeiben induló sportoló(k) MAFC tagok, 

3.) az egyetemi és főiskolai (helyi, országos vagy nemzetközi) versenyekre a MAFC által 

nevezett csapatok nevében a BME mellett a MAFC is jelenjen meg, valamint az érintett 

versenyekhez kapcsolódó közösségi felületeken közzétett bejegyzésekben is, melyek 

a BME Testnevelési Központ és a MAFC kezelésében állnak, 

4.) az 1.) – 3.) pontok 2021. december 1-jén lépnek hatályba, 

5.) felkéri Dékány Donát elnököt, hogy a BME vezetésével közreműködve készüljön egy az 

Egyetem és a MAFC érdekeit is szolgáló együttműködési megállapodás a BME jelenlegi 

és volt hallgatóinak, valamint foglalkoztatottjainak sportoltatására vonatkozóan. 

 
A végrehajtásért felelős 1.) – 4.) pontok esetén Dr. Györke Gábor ügyvezető. 
A végrehajtásért felelős 5.) pont esetén Dékány Donát elnök. 
 
Határidő: a határozatban foglaltak szerint. 
 
Kérem a tisztelt Elnökséget az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására. 
 
Budapest, 2021. november 28. 
 
        Dr. Györke Gábor s.k. 
        ügyvezető 
 


