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EMLÉKEZTETŐ 
a BME Gazdasági Bizottságának 2009. december 11-i üléséről 

 
 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta: 
 
 
1) Egyetemi ingatlanok hosszú távú bérbeadása, illetve értékesítése 

 
Előterjesztő: Dr. Andor György általános rektorhelyettes 
                         
 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, 
hogy az előterjesztésben foglaltakról több esetben történt már egyeztetés, a jelenlegi anyagba a 
konkrét megoldási javaslatok kerültek, hiányzik még az értékbecslő által maghatározásra kerülő 
érték.Rektorhelyettes úr szóbeli kiegészítésében további, általa fontosnak ítélt részekkel 
kapcsolatos kiemeléseket tett az előterjesztésből. 
 
Dr. Dévényi László úr, a Gépészmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese felvetette, hogy 
lehetséges-e a V2 épület értékesítésével kapcsolatosan a parkoló Goldmann menza mellett lévő 
területen történő bővítése, javítva ezzel az értékesítés feltételeit. 
 
Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese 
kérdésként fogalmazta meg, hogy a karok által az átalakításokra, költözésekre fordított anyagi 
ráfordítások nem térülhetnek-e meg az értékesítésből származó bevételekből.  
 
Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában jelezte, hogy nem lehet ezen ingatlanok 
eladásához kötni a felújítást, költözést. 
 
Dr. Armuth Miklós úr, az Építészmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese hozzászólásában azt 
jelezte, hogy az előterjesztésből a várható költségkihatások vonatkozásában hiányoznak a 
számítások, esetleg többféle alternatív megoldás is szerepelhetne az anyagban. Felvetette 
továbbá, hogy a bérbeadás, az eladás jelen gazdasági körülmények között rövid távon 
nehézségekbe fog ütközni, ha nem sikerül az értékesítés, bérbeadás, akkor mennyibe kerülne a 
fenntartás. 
 
Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában jelezte, hogy az értékesítési folyamatban az 
értékesítési szándéknak kell először megjelennie. Az értékesítésre nem azért kerül sor, mert drága 
a fenntartás, azonban sokba kerülne felújítani. 
 
Dr. Faigl Ferenc úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese 
hozzászólásában jelezte, hogy a korábbi anyagokban az értékesítések egyik várható 
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eredményeként a fenntartási költségek csökkentése volt megjelölve, hiányolta a számításokat az 
elérhető megtakarításokat illetően. 
 
Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában azt mondta, hogy a korábbi anyagokban a jelzett 
számítások szerepelnek. 
 
 
A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, valamint az ülésen elhangzottak 
alapján egy tartózkodás mellett támogatták az előterjesztés Szenátus elé kerülését. 
 
 
 
 
  

 
Budapest, 2009. december 11. 
 
 
        Dr. Nagy Zoltánné sk 
            a Gazdasági Bizottság titkára 
Jóváhagyom: 
Dr. Farkas György sk 
egyetemi tanár, tanszékvezető 
a Gazdasági Bizottság elnöke 


