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EMLÉKEZTETŐ 
a BME Gazdasági Bizottságának 2012. február 24-i üléséről 

 
 
Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
A Gazdasági Bizottság az ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 
 

 
Együttműködési szerződés megkötése a BME és a BME VIKING ZRT, valamint az MFB 
Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság között 

 
Előterjesztő: Dr. Vajta László dékán 

 
 
Dr. Vajta László dékán úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy az 
elmúlt héten megküldött előterjesztés nem változott, azt tárgyalta a Rektori Tanács, a 
Tudományos Bizottság. Az előterjesztést a Szenátusnak elfogadásra a Rektori Tanács két 
tartózkodással, a Tudományos Bizottság egyhangúlag javasolta. A Jogi Csoporttal az 
értelmezésbeli különbségek tisztázása megtörtént. A Jogi Csoport az előterjesztésben foglaltakkal 
kapcsolatban egyetemen belüli eljárásrend elkészítését javasolja. Az előterjesztést a GT is 
tárgyalta, azt egyhangúlag támogatta. 
 
A szellemi tulajdon hasznosítását segítendő – a tudománypolitika általi felismerés eredményeként 
– létrehoztak egy 2 milliárd Ft-os magvető tőke alapot. Az egyetem közvetlen környezetében 
100-120 olyan vállalkozás működik, amely a létrehozott szellemi termékekre épít. Az MFB 
Invest Zrt. célja – a szellemi tulajdon hasznosítására cégek megalapítása terén tapasztalatokkal 
rendelkező  BME VIKING Zrt-vel együttműködve – a szellemi tulajdon hasznosítására létrejött 
vállalkozásokba történő magvető kockázati tőkebefektetéssel, ezen vállalkozások 
tevékenységének fejlesztése. 
 
Az egyetem számára az együttműködési megállapodás keretet teremt az egyetemi szellemi 
tulajdon vállalkozási keretben történő hasznosításának támogatására, közvetlen vagy közvetett 
tulajdonlással. A szerződés aláírója az MFB Invest Zrt, a BME VIKING Zrt, a BME részéről a 
Rektor. A szerződésben kötelezettségvállalás nincs, csak lehetőség, a háttérben ott van a BME 
Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata, ennek betartása – a Jogi Csoport véleménye szerint is – 
fontos eleme az előterjesztéssel érintett tevékenységnek. 
 
A szerződés egy lehetőséget nyit meg. A technológia és tudástranszfer, valamint a 
kutatóegyetemi pályázatokban szerzett tapasztalatok is segítik a hasznosító vállalkozások 
létrehozását.  
 
A projektek elbírálására hat fős vegyes bizottság jön létre, melybe három főt az MFB Invest Zrt, 
kettő főt a BME, egy főt a BME VIKING Zrt. delegál. 
A befektetések nem közvetlenül az egyetemre érkeznek, bevétel közvetetten akkor származik 
belőle, ha jó egyedi szerződéseket kötünk. 
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Dr. Dévényi László úr, a Gépészmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese hozzászólásában 
elmondta, hogy az elmúlt pénteki ülésen nem tudtunk a jogi véleményről, illetve megkérdezte, 
hogy miért kerül a  tárgyalt magállapodás a Szenátus elé. Felvetette továbbá, hogy az 
előterjesztés 5. oldal 2. pont második bekezdésében felsorolt iparágak között nem csak iparágak, 
hanem tudományterületek, technológiák is szerepelnek a felsorolásban. Kérdezte továbbá, hogy a 
3. pont 5. oldali utolsó bekezdésében mit jelent a „megfelelő projekt”. 
 
Dr. Vajta László dékán úr válaszában  jelezte, hogy az Ftv előírásainak megfelelő a megállapodás 
Szenátus elé kerülése, a lista a dékánok javaslata alapján készült – az összefoglaló elnevezést 
lehetne pontosítani, a „megfelelő projekt” egy korábbi szóhasználat, a megfelelő szót el lehetne 
hagyni. 
 
Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese 
hozzászólásában elmondta, hogy a Vajta dékán úr bevetőjében elhangzottakból legtöbb kérdésére 
választ kapott. Kérdésként fogalmazta meg, hogy a BME hasznosítási szerződést köt-e a 
kisvállalkozásokkal, adott projekttől függ-e, hogy az MFB Invest Zrt, illetve a VIKING Zrt. 
tulajdont szerez-e. Kérdezte továbbá, hogy a minimum évi 20 % hozamelvárás hogyan 
garantálható. 
 
Dr. Vajta László dékán úr válaszában elmondta, hogy legtöbb esetben kikötés lesz az, hogy a kar 
résztulajdonos legyen a vállalkozásban, továbbá az indító anyag minden esetben az üzleti terv. 
 
Dr. Bóta Gábor úr, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gazdasági dékánhelyettese 
kérdezte, hogy lesz-e egyetemen belül karok közötti együttműködés, mit lehet erről tudni. 
 
Dr. Vajta László dékán úr válaszában elmondta, hogy minden szellemi termékkel kapcsolatos 
döntésnek a karon belül kell megszületnie. A bejelentéseket a Szellemitulajdon-kezelési 
Szabályzat szigorúan szabályozza. Vannak, lesznek olyan esetek amikor két karnak együtt kell  
működnie. Döntéshozó minden esetben a kar dékánja. 
 
Dr. Lángné Dr. Lázi Márta úrhölgy, a Természettudományi Kar gazdasági dékánhelyettese az 
említett ügyrendre kérdezett rá. 
 
Dr. Vajta László dékán úr elmondta, hogy vannak szakemberek, van informatikai háttér. A 
dékánok ezeknek a kollégáknak felhatalmazást adhatnak a szellemi termékek gyűjtésére. A 
szellemi vagyon értékelést és nyilvántartását a Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat írja elő. 
Minden karon jó lenne egy tudástranszfer pont. Dr. Andor György rektorhelyettes úr felvetése 
volt, hogy az SZFMR, valamint a kari SZMSZ-ekben szerepeljen a feladatok között 
tudástranszfer pontok működtetése.  
 
Dr. Pusztai József úr, az Építőmérnöki Kar dékánhelyettese, kérdezte, mi történik akkor, ha a 
projekt veszteséges. Rákérdezett továbbá az indoklás nélküli felmondásra, valamint arra, hogy az 
egyetem tőkével is részt vehet-e ezekben a vállalkozásokban, lehet többségi tulajdon is. 
 
Dr. Vajta László dékán úr válasza, csődbe megy a projektszervezet, az egyes szerződések önálló 
jogügyletek.  
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A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, az elhangzott kiegészítés, valamint az 
ülésen elhangzottak alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 
 
Budapest, 2012. február 24. 
 
 
        Dr. Nagy Zoltánné sk. 
            a Gazdasági Bizottság titkára 
Jóváhagyom: 
Dr. Farkas György sk. 
egyetemi tanár 
a Gazdasági Bizottság elnöke 


