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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2015. december 16-i üléséről 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta: 

 

1) Intézményfejlesztési Terv előkészítése 

 

Előterjesztő: Dr. Józsa János rektor 

            

Dr. Kardoss László úr, a Rektori Kabinet kabinetfőnöke az előterjesztő képviseletében tájékoztatta a 

bizottság tagjait arról, hogy a EMMI 2015. október 21-i levelében írta elő a az IFT tervezetének 2015. 

december 14-ig történő benyújtását, 2015. január 11-ig a Konzisztóriumnak és a fenntartónak történő 

megküldését. További meghatározott határidők – 2015. február 1. a Konzisztórium előzetes egyetértése, 

2015. február 15. a Szenátus általi elfogadás, 2015. február 29. a fenntartói döntés. Jelenleg a folyamat 

közepe táján vagyunk. Egyeztetések zajlottak más egyetemekkel, karokkal, tanszékekkel. Folyamatosan 

érkeznek az észrevételek. 

Az IFT EMMI-be történő beküldésére a Szenátus ülését követően – 2015. december 21-én kerül sor. A 

Tervet az EMMI által kiadott kötelező tartalomjegyzék mentén készítettük el, nem tudjuk előre milyen 

észrevételek érkeznek majd a Minisztériumból. 

Az IFT költségkihatását nem tudjuk pontosan megmondani, a nagyságrend az jó. 

Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese megjegyezte, hogy 

még nincs Konzisztórium, aki felé elő kell terjeszteni az IFT-t. 

Dr. Kozma András úr hozzászólásában elmondta. hogy a mi részünkről mindent megtettünk a 

Konzisztórium létrehozásával kapcsolatosan, rajtunk kívül álló okok vannak, nem tudjuk, hogy a 

minisztériumi procedúra meddig tart. 

Dr. Kardoss László úr, a Rektori Kabinet kabinetfőnöke elmondta, hogy a IFT benyújtására kértünk 

határidő módosítást, de választ még nem kaptunk. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, az elhangzott kiegészítés, valamint az 

ülésen elhangzottak alapján a Szenátusnak az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra  javasolják. 

 

2) Javaslat a Térítési és Juttatási Szabályzat módosítására 

 

Előterjesztő: Dr. Józsa János rektor 

         Barta-Eke Gyula kancellár 

 

Dr. Kozma András úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az előterjesztés a legutóbbi Rektori 

Tanácsra az előző Gazdasági bizottság ülésen elhangzottakat, valamint egyéb pontosító észrevételeket 

figyelembe véve készült.  A tegnapi Oktatási Bizottsági ülésen további módosító indítványok születtek. 

Az EHK-nak egyetértési joga van.  

 

Daku Dávid úr, az EHK elnöke hozzászólásában elmondta, hogy a Vidák Miklós úr által az előző ülésen 

ismertetett – az előterjesztés 8. §. 4. bekezdésében foglaltakat érintő módosító javaslattal kapcsolatosan 

egyetértés született. Három dékánhelyettes úrtól érkezett pontosító javaslatokat is figyelembe vették. 

A 29. §-ban rögzített egyéb Díjak esetében a Gazdasági Bizottság egyetértési jogot kért az Oktatási 

Bizottság számára. Az előterjesztésbe bekerült, hogy az Oktatási Bizottságnak véleményezési joga lesz. 

Az Oktatási Bizottság az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiak szerinti módosító javaslatokat fogja 

előterjeszteni: 

 A külföldi hallgatókat vegyék ki a TJSZ harálya alól, azokat. akik nem a magyar felvételi 

eljárásban kerültek be a az Egyetemre. Készíteni fognak egy angol nyelvű rövidített TJSZ-t.  
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 A Köztársasági Ösztöndíj pályázati kiírása kancellári utasítás helyett rektori és kancellári közös 

utasítás legyen. 

A 26/A. §-ban foglaltakkal kapcsolatos észrevételekről, miszerint a különböző díjak összekeveredtek, a 

szövegezés pontos, valamint a díjak mértéke nem megfelelő – egyezetés volt Dr. Strommer László 

dékánhelyettes úrral, valamint Dr. Andor György dékán úrral, Dr. Bóta Gábor dékányhelyettes úrral. 

Ennek eredményeként született egy módosító javaslat.  

 

A Gazdasági Bizottság az előterjesztés 26/A. §-ában foglaltakkal kapcsolatban az alábbi módosító 

javaslatot fogadta el: 

Az előterjesztés 26/A. §. (5) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerüljön 

26/A. § Önköltség 

 

(5) Önköltséges hallgató vizsgakurzus felvételekor az adott tantárgy kreditalapon kalkulált 

önköltségi díjának  

 

a) a felét fizeti, amennyiben féléves önköltségi díja kreditektől nem függő részt nem tartalmaz; 

 

b) a negyedét fizeti, amennyiben féléves önköltségi díja kreditektől nem függő részt is tartalmaz. 

A Gazdasági Bizottság az előterjesztés 26/A. §-ában foglaltakkal kapcsolatban további módosító javaslatot 

fogadott el, mely az alábbi: 

Az előterjesztés 26/A. §. (2) bekezdéséből kerüljön ki a mentesség szó, így a javasolt szöveg az alábbi 

 

26/A. § Önköltség 

 

(2) Az önköltség összegét, az önköltség befizetésének határidejét, valamint az Nftv. 83. § (3) 

bekezdésében meghatározott feladat eljárási rendjét, továbbá a kedvezmény feltételeit és módját 

az illetékes dékán, illetve a dékánt erre utasító rektor határozza meg azzal, hogy az önköltség 

összegét a felvételi tájékoztatóban közzé kell tenni. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltakat, az ülésen elhangzottak alapján, 

valamint a megfogalmazott módosító javaslatokkal Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra 

javasolják. 

 

3) BME-hez kötődő PPP projektek felülvizsgálata 

 

Előterjesztő: Barta-Eke Gyula kancellár 

 

Dr. Kozma András úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy az előterjesztés 

határozati javaslata módosult azzal a céllal, hogy két lépcsőben szülessen döntés. 

Első lépcsőben a kerüljön sor az EMMI-vel, az érintettekkel egyeztető tárgyalásokra, valamint  a döntés 

előkészítéséhez szakértő megbízására. Második lépcsőben kerüljön sor az esetleges döntéshozatalra. 

Két kollégiumot érintően haszonélvezeti joga van a projektcégnek, ez a későbbiekben problémát jelenthet. 

 

Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese hozzászólásában 

elmondta, hogy a külső tanácsadó cég megbízásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy nem az a lényeg, 

hogy mennyit érnek a megvásárolni kívánt cégek – nem azért vennénk meg a három céget, hogy tovább 

működjenek. Az Egyetem szempontjából kell a cash flow-t nézni, nem a cégek szempontjából. Az 

Egyetem költségének a csökkentése a cél. A következő kérdésekre kell keresni a választ: 

 mi lesz akkor, ha nem csinálunk semmit,  

 mi lesz akkor, ha megvesszük a három céget, ebben az estben mi lehet az üzemetető cég 

szerződésével, át tudjuk-e venni az üzemeltetést 

 mi lesz a bankkölcsönnel, változatlan formában öröklődik-e át az Egyetemre, 
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 mi lesz az állami támogatással. 

 

Dr. Kozma András úr válaszában elmondta, hogy a szakértő cég megbízása előtt az kerüljön a Gazdasági 

Bizottság elé. Az előterjesztés szövegében szerepel az, hogy előterjesztés célja a költségek csökkentésének 

meghatározása. 

A Primogen FM Kft. az egész országban dolgozik, egyoldalúan nem módosítható a vele kötött szerződés, 

de tárgyalni lehet. Feltétel lehet a cégek megvásárlásánál a szerződés megszüntetése. 

A bankkölcsönt nem állami adós vette fel, így magasabb a kamatmarzs.  

Az EMMI-vel történő tárgyalás fontos, kérdés, hogy a minisztérium átvállalja-e a hiteleket is. Az is 

kérdés, hogy az állam 50%-os fizetési hajlandósága megmarad-e. Ez egy rizikófaktor. 

 

A Gazdasági Bizottság az előterjesztés és elhangzottak alapján módosító javaslat megfogalmazását 

határozta el, hogy a lehetséges költségcsökkentés jelenjen meg a határozati javaslatban. 

 

A Gazdasági Bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal kapcsolatban az alábbi 

módosító javaslatot fogadta el: 

 

Az előterjesztés határozati javaslata egészüljön ki az alábbiak szerint, a javasolt szöveg az alábbi 

 

 

„Felhatalmazza a kancellárt, hogy a BME számára előnyös konstrukció lehetőségét keresve, a H-Tech-

Build Kft., H-Host-Build Kft. és H2Q-ÉPÍTŐ Kft. megvásárlása, illetve a PPP projektek kiváltása 

érdekében tárgyalásokat kezdjen, valamint a szenátusi döntéselőkészítéshez nemzetközileg elismert 

szakértőt bízzon meg többek között annak elemzésére, hogy a tervezett lépések milyen megtakarításokat 

eredményeznek a BME számára. Az elemzés terjedjen ki az ingatlanokon lévő haszonélvezeti és 

földhasználati jogokból, a Primogen Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződésekből, a fennálló bank- és 

egyéb kölcsönökből, ezek esetleges kiváltásából származó következményekre.” 

 

A tárgyalások, illetve a szakértői jelentések állásáról a kancellár legkésőbb a 2016. márciusi szenátusi 

ülésen beszámol.  

 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltakat, az ülésen elhangzottak alapján, 

valamint a megfogalmazott módosító javaslattal a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolták. 

 

 

 

 

Budapest, 2015. december 16. 

 

 

        Dr. Nagy Zoltánné sk 

 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár 

a Gazdasági Bizottság elnöke 


