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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2016. május 20-i üléséről 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta: 

           

1) Javaslat opcionális elem lehívására a Neptun-support 2014-2016. évi közbeszerzési 

keretéből 

Előterjesztő: Dr. Szabó Mihály igazgató 

 

Napirend előtt Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági 

dékánhelyettese bemutatta Vámos Gábort az Irányítástechnika és Informatika Tanszék decensét, 

mint a VIK augusztus 1-től várható új GDH tagját. 

 

Dr. Farkas György elmondta, hogy a Neptun-support nem a Szenátus, hanem a Gazdasági 

Bizottság számára készült előterjesztés, a BME és az SDA között megkötött support szerződés 

szerint, a KTH  ennek keretében nettó 320.000 Ft értékben megrendelné a rendszer oktatását az 

SDA-tól.  

 

A Gazdasági Bizottság egyetért a határozati javaslattal, egyhangúlag támogatja az 

előterjesztést. 

 

2) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2015. évi költségvetési 

beszámolójának szöveges indoklása 

 

Előterjesztő: Barta-Eke Gyula kancellár 

 

Dr. Farkas György a Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy a szöveges beszámoló minden 

évben ilyenkor szokott aktuális lenni, terjedelmes anyag, átfogó képet mutat az egyetem 

tevékenységéről az EMMI részére, és az egyetem Szenátusa elé kerül véleményezésre. Az 

előterjesztő képviseletében Fortuna Zoltánt kérte fel az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

 

Fortuna Zoltán az előterjesztő képviseletében elmondta, hogy kicsit időzavarban vagyunk, mert a 

fenntartó részére április 20-ig be kellett küldeni a költségvetési beszámolóhoz készült szöveges 

indoklást. Rövid idő állt rendelkezésre, és akkor nem volt lehetőség arra, hogy Szenátusra 

kerülhessen. A fenntartó által megadott szempontok és jogszabály alapján kell összefoglalót 

készíteni az adott költségvetési évekről, nem mindig azok a számok kapnak fő hangsúlyt, ami a 

belső közvéleményt érdekli. Az anyagot a Konzisztórium is tárgyalta, mely támogatta a Szenátus 

elé kerülését. Elmondta, hogy az EMMI-ből még nem kapott az egyetem választ a beszámolóval 

kapcsolatosan. 

 

Somogyvári Tibor jelezte, hogy lehetőség szerint kereshető PDF formátumban szeretnék 

megkapni az előterjesztést. 

 

Dr. Strommer László az Építészmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese kérdezte, hogy az anyag 

61. oldalán szereplő takarékossági intézkedések mit jelentenek, külön szervezeti egység jött-e 

létre? 
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Fortuna Zoltán elmondta, hogy nem jött létre külön szervezeti egység, az ÜKI szervezetek 

kerültek összeolvasztásra, kiemelt feladat minél nagyobb mértékben a belső erőforrások 

kihasználása. Vannak olyan feladatok, amelyek a belső kapacitások ellátásával kevesebbe 

kerülne, mintha azok a korábbi szerződések keretében folytatódnának. 

 

Dr. Jakab László a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese jelezte, hogy 

az egyebek napirendi pontban bővebben kitérne a takarítási feladatok kiszervezéséről. Kérdésként 

tette fel, van-e olyan egyetemi, szenátusi határozat ami rendelkezik arról, hogy a karokon a 

takarítási munkákat ki kell szervezni? 

 

Fortuna Zoltán válaszában elmondta, hogy nincs ilyen szenátusi határozat és a Költségvetési 

szabályzatban sem szerepel. Elképzelés az, hogy a teljes egyetemi területen a BME ÜMSZ Kft. 

fogja ellátni a takarítási feladatokat, e tekintetben Kancellár úrnak van kompetenciája. 

 

Dr. Jakab László a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese megköszönte 

a beszámolót, mely igen részletes és értékes munka, támogatásra javasolja. 

 

Dr. Farkas György a Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, hogy a  XII. fejezet a fenntartó felé 

tartalmaz kéréseket, amelyekről nem vesznek tudomást, fenntartótól szokott-e visszajelzés 

érkezni? 

 

Dr. Kökényesi László általános kancellárhelyettes elmondta, hogy 2014-ben a kollégiumi térítési 

díjaknál fordult elő, hogy a minisztériumtól érkezett jelzés, részletesebb, táblázatos indoklást 

kértek, mivel a térítési díjakról jogszabály módosítások készültek, válasz azonban akkor sem 

érkezett. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak és az ülésen elhangzottak alapján 

a Szenátusnak az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolják. 

 

3) Gazdasági Bizottság egyebek napirendi pontja: 

 

Dr. Jakab László úr a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese elmondta, 

hogy sikerült személyesen felvennie a kapcsolatot az ÜMSZ Kft-vel takarítás ügyben, terület 

táblát és árajánlatot kapott 110 millió Ft áron. A Q épületben a Primogen Kft. takarít a mai napig 

szerződés nélkül, kb. fele annyiért. Nem tud olcsóbb lenni, a 27% Áfa miatt sem. Kérdésként 

merült fel, hogy a karok a takarítási szolgáltatásaikat megoldhatják-e saját munkaerővel, nem 

kell-e hozzá közbeszerzés? 

 

Dr. Farkas György összegezve elmondta, hogy javaslat merült fel a karok saját hatáskörben 

történő takarítási feladataik ellátására. Ellenvetés nem volt. 

 

Budapest, 2016. május 23. 

 

 

Jóváhagyom: 

 

 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár 

a Gazdasági Bizottság elnöke 


