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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2007. június 15-i üléséről 

 

 

 

Résztvevők: az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

 

A Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta meg: 

 

1) Javaslat a BME Biomechanikai Kutatóközpont szervezeti átalakítására 

 

 

Előterjesztő: Dr. Sallai Gyula startégiai rektorhelyettes 

   

 

Mlecsenkov András úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait a szervezeti 

átalakítás okairól. Ezt követően a Gazdasági Bizottság tagjai megtárgyalták az 

előterjesztést, melynek során kérdésként hangzott el az, hogy mi a kapcsolat a 

Kutatóközpont és a most megalakuló BME Egészségügyi Mérnöki Kutatási és Képzési 

Központ között. 

A Bizottság tagjai az előterjesztés Szenátus elé kerülését egyhangúlag támogatták. 

 

2) Előterjesztés a BME Egészségügyi Mérnöki Kutatási és Képzési Központ 

létrahozására, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására 

 

  

 Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor dékán 

 

 

Dr. Vajta László dékánhelyettes úr szóbeli kiegészítésében ismertette a létrehozásra 

javasolt Központ föbb ismertető jegyeit – önállóan gazdálkodó szervezetként jön létre, a 

költségtérítés vonatkozásában, olyan mint az Egyetem jelenleg már működő központjai - , 

valamint azt, hogy miben különbözik azoktól – a szakmai irányítás a Kar  feladata, a 

munkáltatói jogokat a Kar gyakorolja, az induláshoz szükséges feltételeket a Kar 

biztosítja. Dr. Vajta László dékánhelyettes úr ismertette az előző napirendi pontként 

tárgyalt Kutatóközponttal való kapcsolatot, valamint azokat a módosításokat, amelyeket a 

GB tagjai által kapott  előterjesztés még nem tartalmaz. 

 

A fenti kiegészítéssel a Bizottság tagjai az előterjesztés Szenátus elé kerülését 

egyhangúlag támogatták. 
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3) Javaslat a BME Informatikai Szabályzatára 

 

 

 Előterjesztő: Rózsás Péter András gazdasági és műszaki főigazgató 

 

 

Rózsás Péter főigazgató úr szóbeli kiegészítésében ismertette a Szabályzat elkészítésének 

alapvető indokait, annak szükségeségét, valamint azt, hogy a Szabályzat egy nemzetközi 

szabályzatra épülve készült el Tájékoztatta továbbá a Bizottságot arról, hogy Rektor úr 

Informatikai Bizottság létrehozását javasolja. Az Informatikai Bizottság működési 

feltételit tartalmazó szabályzatot az őszi szenátusi ülésre  kell ekészíteni.   

Észrevételek, javaslatok hangzottak el azzal összefüggésben, hogy mind a hardver, mind a 

szoftver beszerzés területén valamilyen szintű egységesítésre,  a vásárlások 

öszzehangolására kell törekedni nem utolsó sorban a költségek csökkentése érdekében. 

 

A fenti kiegészítéssel és észrevételekkel a Bizottság tagjai az előterjesztés Szenátus elé 

kerülését egyhangúlag támogatták. 

 

   

4) Az Egyetem 2007. évi vagyongazdálkodási terve 

 

   

 Előterjesztő: Rózsás Péter András gazdasági és műszaki főigazgató 

 

 

Rózsás Péter főigazgató úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a 

tervet a KVI előírásainak, az általa biztosított szoftverrel kell elkészítenie a GMF-nek, 

illetve az aktuális állapot kimutatás kötelező része lett az adatszolgáltatásnak. 

 

A Bizottság tagjai az előterjesztés Szenátus elé kerülését egyhangúlag támogatták. 

 

 

5) Az Egyetem Középtávú Ingatlanfejlesztési Koncepciója 

 

 

 Előterjesztő: Rózsás Péter András gazdasági és műszaki főigazgató 

 

 

 

Rózsás Péter főigazgató úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a 

Koncepció valamennyi olyan ingatlant tartalmazza, amely nem közvetlenül az 

alaptevékenységgel függ össze. Első lépésként a konkrét értékesítési javaslat  viszonylag 

kicsi ingatlanokra vonatkozik. 

Több javaslat, illetve észrevétel hangzott el arra vonatkozóan, hogy nem lenne-e 

célszerűbb és hosszabb távon gazdaságosabb az értékesítés helyett – ami egyszeri bevételt 



 3 

jelent – bérbeadás, hasznosítás esetleg külső befektető bevonásával is, ami folyamatos 

bevételt biztosítana az Egyetem számára. Elhangzott a anyag tárgalása során az, hogy az 

előterjesztés nem tartalmazza az ingatlanok eladásával együtt jelentkező esetleges 

megtakarításokat (pl. közüzemi költségek). Keletkeznek-e ilyen megtakarítások, ha igen, 

azoknak mi a  nagyságrendje és felhasználásásukra mi a javaslat. Elhagzott továbbá olyan 

javaslat, amely a campuszon kívüli ingatlanok értékesítését, a campuszon belüli 

ingatlanok hasznosítását tartaná helyesnek. 

Javaslatként hangzott el, hogy ne lepusztult termek kerüljenek a karokhoz, hanem legyen 

meghatározva, hogy  milyen állagúak és minőségűek lehetnek azok. Ezzel összefüggésben 

került szóba a központi keret, amiből ezt biztosítani kellene. A központi keret azonban 

nem egy, az Egyetem rendelkezésére álló kerettől független keret, hanem annak szerves 

része. 

 

A vita azzal a javaslattal zárult, hogy gazdasági számításokkal alátámasztott vizsgálat 

előzze meg  a értékesítésekkel összefüggő döntéseket. A vizsgálat tárja fel, hogy az 

értékesítés helyett – ami az Egyetem vagyonának felélését jelentené és egyszeri bevételt 

eredményezne, az ingatlanok hasznosítására milyen gazdaságos lehetőségek vannak. 

 

A fenti kiegészítéssel, észrevételekkel és javaslattal a Bizottság tagjai az előterjesztés 

Szenátus elé kerülését egyhangúlag támogatták. 

 

 

6) Térítési és Juttatási Szabályzat 

 

 Előterjesztő: Dibó Zoltán, az Egyetemi Hallgatói Képviselet Elnöke 

 

A Bizottság tagjai az Egyetemi Hallgatói Képviselet Elnöke, Dibó Zoltán által 

előterjesztett módosító javaslattal az előterjesztés Szenátus elé kerülését egyhangúlag 

támogatták. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2007. június 15. 

  Dr. Nagy Zoltánné sk 

a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

 

 

Dr. Farkas György sk 

Egyetemi tanár, tanszékvezető 

a Gazdasági Bizottság  

elnöke 

 


