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EMLÉKEZTETŐ 
a BME Gazdasági Bizottságának 2010. január 15-i üléséről 

 
 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta: 
 
 
1) Befektetési alapkezelő – hasznosító vállalkozás alapítása a BME Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Karon 
 

Előterjesztő: Dr. Andor György általános rektorhelyettes 
                         
 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy hosszú és részletes 
anyag készült – tekintettel arra, hogy szokatlan ügyről van szó. A VIKING Zrt. magalakulásakor 
az volt a várakozás, hogy sok ilyen vállalkozás fog alakulni, így továbbá cél volt az is, hogy a 
hasonló vállalkozások alakulásához egyfajta alapot teremtsen. 
 
Dr. Bokor Zoltán úr, a Közlekedésmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese hiányolta az 
előterjesztésből az üzleti tervet, valamint a gazdasági megvalósíthatósággal kapcsolatos 
anyagrészt. Kérdéseket intézett az előterjesztőhöz, továbbá elmondta, hogy a felmerülő 
költségeket alábecsültnek tartja. 
 
Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában jelezte, hogy a tanszék munkatársai 
térítésmentesen vállalták az ezzel kapcsolatos feladatellátást, tekintettel arra, hogy a tervezett 
tevékenység kapcsolódik az oktatási-kutatási tevékenységhez. Megemlítette továbbá, hogy az 
egyetem laborok is veszteségesek, tehát adott esetben néhány millió Ft veszteség is bevállalható 
lenne az oktatásra tekintettel, nagyon sok múlik a gazdasági helyzeten. 
 
 
A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, valamint az ülésen elhangzottak 
alapján az előterjesztés Szenátus elé kerülését egyhangúlag támogatták. 
 
 
2) Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása 

 
Előterjesztő: Keresztes Péter EHK elnök 

 
Keresztes Péter elnök úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait a módosítás 
indokairól, melyek jelen esetben jogszabályi változás, valamint a gyakorlati tapasztalatok. 
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A Gazdasági Bizottság tagjai az elhangzott kiegészítéssel az előterjesztés Szenátus elé kerülését 
egyhangúlag támogatták. 
 
3) Javaslat a BME Hallgatók Fegyelmi Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzatának 

módosítására 
 

Előterjesztő: Keresztes Péter EHK elnök 
 

Keresztes Péter elnök úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait a módosításról, 
amely elsősorban a Szabályzat kollégiumokkal kapcsolatos fegyelmi pontokkal történő 
kiegészítése. 
 
A Gazdasági Bizottság tagjai az elhangzott kiegészítéssel az előterjesztés Szenátus elé kerülését 
egyhangúlag támogatták. 
 
  

 
Budapest, 2010. január 15. 
 
 
        Dr. Nagy Zoltánné sk 
            a Gazdasági Bizottság titkára 
Jóváhagyom: 
Dr. Farkas György sk 
egyetemi tanár, tanszékvezető 
a Gazdasági Bizottság elnöke 


