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I. 

AZ ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 
AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 
Az Nftv. változásai, a BME SZMR módosítása, a BME Alapító Okiratának változása, és az egyetem számos 
belső szabályának változásaihoz történő SZMSZ harmonizáció jelen előterjesztés indoka.   
 
AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 
A Villamosmérnöki és Informatikai Kar működésében az elmúlt időszakban olyan fejlődési folyamatok 
indultak meg, amelyek további sikereihez elengedhetetlen a kari szabályozó rendszer módosítása. Ezek 
között első helyen említendő az egyetemi szintű feladatok ellátására létrejött tudásközpontoknak az új 
egyetemi SZMR-nek megfelelő átszervezése, új nemzetközi koordinációban induló projektek vidéki és a 
székhelyen történő kiszolgálását végző szervezeti egységek létrehozása, és a kari kezelésben lévő egyetemi 
tulajdonú cégeknek a kancellári rendszer bevezetésével megváltozott viszonyokhoz történő illesztése.    

KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE 
Az előterjesztést – az előkészítés időszakában – széleskörű tanszéki véleményezéssel indítottuk, majd a 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tanszékvezetői értekezlete azt több körben vitatta meg. Az elhangzott 
észrevételek az előterjesztésbe beépítésre kerültek. A tudásközpontokra vonatkozó változásokat a 
tudásközpontok képviselőivel, a céges változásokat pedig Kancellár úrral és a VIKING ZRt Felügyelő 
Bizottságával egyeztettük, akik ezt támogatták. Amennyiben az SzMSz változások életbe lépnek, a jelenleg 
hatályos szabályoknak megfelelően a tudásközpontok vezetésére pályázatot írunk ki. 
 
VÁRHATÓ HATÁSOK 
Az SZMSZ elfogadásával lehetővé válik a szervezeti egységek SZMSZ-einek átdolgozása. 
 
VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 
Az előterjesztésnek közvetlen költségkihatása nincsen. 
 
KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 
Az előterjesztés a BME SZMR-hez, és az Intézményfejlesztési Tervhez kapcsolódik. 

II. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar kari Tanácsa a Kar módosított Szervezeti és működési szabályzatát 
megtárgyalta, és azt támogatja. Felkéri a dékánt, hogy a Szervezeti és működési szabályzatot elfogadásra 
terjessze a BME Szenátusa elé, és indítsa meg a szervezeti átalakításokhoz szükséges folyamatokat. 

Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztés határozati javaslatát fogadja el. 
 
Budapest, 2016. február 19. 
 
 
 
 

 
 

( Vajta László ) 
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A Villamosmérnöki és Informatikai Kar SZMSZ-ének módosítása 
 

Az SZMSZ módosításának legfontosabb elemei: 
 
1. Módosult a Kari Tanács, és a tanszékvezetői értekezlet összetétele 
 
A Kari Tanácsban a Hallgatói Képviselet létszáma csökken. A tanszékvezetői értekezlet állandó tagjai közül kikerül a 
reprezentatív szakszervezet képviselője.   

 
2. Átalakul a kari tudásközpontok szerkezete 
 
2.1. Előzmények 
A karhoz kötődő első tudásközpontok központi döntések, és részben pályázati finanszírozáshoz kötött 
feltételek alapján jöttek létre. Ezek az alábbiak: 

• Közigazgatási Informatika Központ (korábban: Informatika Központ) IK  

• Mobil Innovációs Központ MIK  

• Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont I2T 

• Egyetemközi Távközlési és Informatikai Kooperációs Kutatási Központ ETIKKK,  

• Egészségipari Mérnöki Tudásközpont EMT  

• Integrált Energetikai Tudásközpont  IET  

2008-ban az egyetem szervezeti átalakítással a tudásközpontokat karokhoz rendelte. Annak érdekében, hogy 
a kari szervezetben a tanszékekkel azonos szinten ne jelenjen meg túl sok szervezet, és az akkor már ismert 
TÁMOP pályázati konstrukciók kezelésére is felkészüljünk, létrehoztuk az Egyesült Innovációs és 
Tudásközpontot (EIT), és az IK kivételével ezeket a központokat az EIT szervezete alá integráltuk. Az 
elnyert, és többségében a VIK által koordinált TÁMOP pályázatok kezelésére további központok jöttek 
létre. A Technológiatranszfer pályázat keretében jött létre a Műegyetemi Technológia- és Tudástranszfer 
Iroda (MTTI), a Tehetség pályázat keretében a Műegyetemi Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás 
Projektiroda (MTMTI),  a Kutatóegyetemi pályázat kiemelt kutatási területeinek gondozására a Közlekedés 
Jármű és Logisztika Tudásközpont (KJL), az Intelligens és Beágyazott Rendszerek Tudásközpont  (IBR), és 
az Anyagtudományi és Nanotechnológiai Tudásközpont (ANT). Kísérleti jelleggel hoztuk létre a dedikált 
ipari kapcsolatra épülő Morgan Stanley BME Pénzügyi Innovációs Központot (MSPIK).  A hallgatókkal 
való szorosabb innovációs kapcsolattartást szolgálta a Villamoskari Hallgatói Innovációs Központ (HIK) 
megalapítása, és ezzel ki is alakult a kari tudásközpontok jelenlegi szervezete.  
 
Az elmúlt években a különböző tudásközpontok eltérő pályát futottak be. Ez, valamint a kancellári rendszer 
bevezetése, az új rektori vezetés struktúrája, az Nftv változásai és az egyetemi gazdálkodási rendszer 
változásai indokolják a tudásközpontok szervezetének és szerepének újraértékelését.  
Ezt a munkát 2015 nyarán indítottuk meg, és a legfontosabb célokat az alábbiak szerint fogalmaztuk meg: 

• azoknál a központoknál, ahol a gazdálkodás volumene ezt nem indokolja, szüntessük meg az önálló szervezeti 
egységet, és mint önelszámoló csoportot integráljuk valamelyik tudásközpont szervezetébe, biztosítva ezáltal 
a folyamatos működést, a „jogutódlást” 

I2T, ETIKKK, EMT, IET, MTMTI, KJL, IBR,ANT,MSPIK,HIK 
• azokat a központokat, amelyek tevékenységének mérete ezt indokolja, és jövőben is jók a kilátásaik, jelenítsük 

meg önálló kari szervezetként: 

IK, MIK, MTTI, EIT 
a létrehozott vidéki telephelyeinket – a BME Alapító Okiratának szövegével összhangban – definiáljuk, mint 
a VIK EIT telephelyeit 

• ahol pályázati előírás ezt megköveteli, önálló szervezeti egységet kari szervezeti egységként hozzunk létre. 
Jelenleg egy ilyen pályázat (Teaming) fut, az ezt kiszolgáló szervezet megalapítását a most esedékes SZMSZ 
módosítás keretében tervezzük megvalósítani 

SMARTPOLIS Intelligens Város Tudásközpont 
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2.2. 
A kar, a tanszékek és a tudásközpontok közötti információcsere javítását szolgáló intézkedésekkel segíteni 
kell a tudásközpontok fejlődését. Ennek érdekében a dékán felkérhet egy megbízottat (aki lehet egy a 
tudásközpont vezetők közül is), a tudásközpontok kari szintű képviseletére.   
 
3. A kari irányítású cégekkel kapcsolatos változások 
 
Az Nftv. 115.§ (11)1 illetve az abban hivatkozott Nftv. 2.§ (1)2 és Innovációs törvény 30-35§-ok3 
előírásainak való megfelelés, továbbá a GINOP pályázatok előírásainak korlátozásai, és az egyetem 

                                                 
1 (11)480 A felsőoktatási intézmény csak olyan intézményi társaságot hozhat létre vagy olyan intézményi társaságban szerezhet részesedést, amely nem 

sérti a felsőoktatási intézmény érdekeit. A szervezéssel összefüggő tevékenységet ide nem értve nem hozható létre intézményi társaság a felsőoktatási intézmény 2. 
§ (1) bekezdése szerinti alaptevékenységeinek ellátására. Az intézményi társaság - a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény 30-35. §-
ában foglalt kivétellel - kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet nem végezhet. 

2 2. § (1) A felsőoktatási intézmény az e törvényben meghatározottak szerint - az oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti alkotótevékenység, mint 
alaptevékenység folytatására - létesített szervezet. 

3 30. § A központi költségvetési szervnek minősülő kutatóhelynél keletkező, továbbá az általa ellenérték fejében vagy ingyenesen megszerzett szellemi 
alkotásokhoz fűződő jogok az államot illetik meg azzal, hogy az állam nevében és képviseletében a tulajdonosi jogokat a központi költségvetési szervnek minősülő 
költségvetési kutatóhely gyakorolja, amely hasznosító vállalkozás alapítására, továbbá hasznosító vállalkozásban történő részesedésszerzésre a 34. §-ban foglaltak 
szerint jogosult. 

31. § (1) A közfinanszírozású kutatás-fejlesztési támogatással megvalósított projekt kedvezményezettje gondoskodik arról, hogy a projekt keretében 
létrejött szellemi alkotással kapcsolatos, a jogszabály adta keretek közötti lehető legteljesebb jogosultságok a kedvezményezettre szálljanak át oly módon, hogy ez 
lehetővé tegye a projekt eredményének a (2) bekezdéssel összhangban történő átengedését is. Ha a projekt megvalósításában többen működnek közre, úgy köztük 
az ilyen módon átszállt szellemi alkotással kapcsolatos jogokban való részesedés arányát polgári jogi szerződésben kell rögzíteni. 

(2) Ha a támogató megköveteli a közfinanszírozású kutatás-fejlesztési támogatással megvalósított projekt eredményeként létrejött szellemi alkotás 
közcélú felhasználásra ellenérték nélkül történő átengedését, azt a pályázati kiírásnak és a támogatási szerződésnek is tartalmaznia kell. 

32. § (1) Ha azt a projekt célja, eredményének jellege lehetővé teszi, közfinanszírozású támogatás esetében a pályázati kiírásban előírható, hogy a 
pályázó az elvárható gondossággal eljárva törekedjen 

a) a projekt keretében létrehozott eredmény magyarországi, illetve Magyarországra kiterjedő iparjogvédelmi oltalmának megszerzésére, fenntartására, 
megújítására, 

b) a támogatott projekt keretében létrejövő eredmények magyarországi hasznosítására. 

(2) Több személy vagy szervezet együttes pályázása esetén a pályázat kiírója megkövetelheti az együttműködésben részes feleknek a projekt 
eredményeként létrejött szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogokra vonatkozó előzetes - a hasznosítást is elősegítő - megállapodását. 

(3) A támogatási szerződésben meg kell határozni a pályázó (1) bekezdésben foglaltak szerint előírt kötelezettsége felróható elmulasztásának 
jogkövetkezményeit. 

33. § (1) A költségvetési kutatóhelynek és közalapítványnak, valamint az állami és önkormányzati tulajdonban álló, kutatóhelynek minősülő közhasznú 
jogállású nonprofit gazdasági társaságnak szellemitulajdon-kezelési szabályzattal kell rendelkeznie. 

(2) A szellemitulajdon-kezelési szabályzatnak ki kell terjednie különösen 

a) a kutatóhelyen létrejött és az ellenszolgáltatás fejében szerzett szellemi alkotások értékelésének és nyilvántartásának elveire, ideértve a szellemi 
alkotások létrehozásához felhasznált ráfordítások kimutatását, 

b) a szellemi alkotásnak nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság tulajdonába adásának (a továbbiakban: apportálás) vagy egyéb módon 
történő hasznosításának feltételeire, valamint a szellemi alkotás apportálásával szerzett részesedés megszüntetésének vagy mértéke csökkentésének feltételeire, 
továbbá a kezelésére vonatkozó elvekre és feladatokra, figyelemmel a szellemi alkotás a) pont szerint meghatározott értékére is, 

c) a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védelmével kapcsolatos elvekre és követelményekre, 

d) ha a vonatkozó jogszabályok a felek eltérő rendelkezését lehetővé teszik, a kutatóhellyel kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti, 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, valamint polgári jogi jogviszonyban álló, a szellemi alkotás létrehozásában közreműködő 
kutatók jogaira és kötelezettségeire a hasznosítás folyamatában, 

e) a kutatóhely jogosultságába tartozó szellemi alkotásokkal összefüggő értékelési, nyilvántartási és hasznosítási eljárások elveire, 

f) az a)-e) ponttal kapcsolatos felelősség és hatáskör telepítésére. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti szervezet, ha több, a kutatás-fejlesztési alap-, illetve főtevékenységét megvalósító vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-
fejlesztési tevékenységet is végző szervezeti egységet foglal magában, egyetlen szabályzatot készít, amelynek lehetnek az egyes szervezeti egységek sajátos 
feltételeinek megfelelő kiegészítései. 

(4) A szellemitulajdon-kezelési szabályzatot a költségvetési kutatóhely vezetője, közalapítvány esetében az irányító szerv, közhasznú társaság esetében 
a legfőbb szerv hagyja jóvá. A jóváhagyásra jogosult ezt a hatáskörét nem ruházhatja át. 

(5) A hasznosító vállalkozásban történő részesedésszerzést, a részesedés megszüntetését vagy mértéke csökkentését - az (1) bekezdés szerinti 
szabályzattal összhangban - a költségvetési kutatóhely vezetője, közalapítvány esetében a kezelő szerv, közhasznú társaság esetében a legfőbb szerv hagyja jóvá. A 
jóváhagyásra jogosult ezt a hatáskörét nem ruházhatja át. 

34. § (1) A költségvetési kutatóhely - ha rendelkezik szellemitulajdon-kezelési szabályzattal - a szellemi alkotást nem pénzbeli hozzájárulásként 
hasznosító vállalkozás tulajdonába adhatja. A hasznosító vállalkozás alapítása, illetve a hasznosító vállalkozásban történő részesedésszerzés során az államot a 
költségvetési kutatóhely képviseli és a hasznosító vállalkozásnak az állam tulajdonában álló társasági részesedései felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 
a költségvetési kutatóhely gyakorolja. 
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költségvetési szabályzatának rezsi előírásai miatt, (és azt a tényt figyelembe véve, hogy létrejöttek a Kar 
vidéki (debreceni és szegedi) telephelyei), megszűntek a kari cégek működésének indokai. Emiatt 
fogalmazódott meg az a cél, hogy a kar kivezesse portfóliójából a kari tulajdonú vagy résztulajdonú cégeket. 
A Kari Tanács korábbi határozatával összhangban és Kancellár úr egyetértésével megkezdtük a kari áttételes 
résztulajdonú cégek értékesítését, melyek közül többnek az értékesítése (AutSoft Kft, Infokom Innovátor 
Kft, Innovációs Kft) már megtörtént. A további résztulajdonok értékesítése is folyamatban van, és a 
tanszékvezetői értekezlet támogatásával a kari tanácstól kérem az „anyavállalat”, a VIKING ZRt 
értékesítésére vonatkozó felhatalmazást is. 
 
4. Az SZMSZ szerkezete a módosításokkal illeszkedik a BME SZMR struktúrájához.  
 

 

2016. február 12. 

 

Vajta László 

dékán    

 
Melléklet: 
A BME VIK SZMSZ szövege 
 

                                                                                                                                                                                
(2) Hasznosító vállalkozás - ha határozott időre alapítják - három évnél rövidebb időre nem hozható létre. Nem létesíthető tagsági jogviszony, illetve 

nem szerezhető részesedés olyan határozott időre létrejött vállalkozásban, amelynek a létesítő okiratában meghatározott megszűnési időpontig a tervezett 
belépéstől, illetve részesedésszerzéstől számított három évnél kevesebb van hátra. 

(3) Az állam felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét, az osztalékból való részesedése pedig nem lehet annál kisebb arányú. 
A hasznosító vállalkozás létesítő okirata nem írhat elő pótbefizetési kötelezettséget az állam terhére. 

(4) Hasznosító vállalkozásba pénzbeli hozzájárulás akkor teljesíthető, ha az egy naptári évben összesen teljesített pénzbeli hozzájárulások összege nem 
haladja meg a költségvetési kutatóhely előző évi költségvetési beszámolójában kimutatott vállalkozási tevékenység eredményének ötven százalékát. Ez a 
korlátozás nem vonatkozik a 35. § szerinti támogatásra. 

(5) A hasznosító vállalkozásban fennálló tagsági viszony, illetve részesedés csak az azt megtestesítő vagyoni jogok értékének könyvvizsgáló általi 
megállapítását követően, és legalább a megállapított értéken történő visszterhes átruházással szüntethető meg vagy csökkenthető. 

(6) A költségvetési kutatóhely évente jelentést készít az irányítószerve részére arról, hogy a hasznosító vállalkozásban hogyan valósultak meg a 
hasznosítási célok. 

(7) A (3) és (4) bekezdést alkalmazni kell a hasznosító vállalkozás általi további, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet 
alapítása, illetve gazdálkodó szervezetben történő részesedésszerzés esetén is, továbbá mindazon esetekben, amikor a hasznosító vállalkozás közvetett 
részesedésével működő gazdálkodó szervezet alapít gazdálkodó szervezetet vagy szerez gazdálkodó szervezetben részesedést. 

(8) Hasznosító vállalkozás az (1) bekezdés szerinti szellemi alkotást más vállalkozásba nem apportálhatja. 

35. § (1) Költségvetési kutatóhely és nonprofit kutatóhely részére szellemi alkotás hasznosító vállalkozásban való hasznosítása céljából tagsági 
jogviszony létesítéséhez vagy részesedés szerzéséhez pályázati úton hazai közfinanszírozású támogatás nyújtható. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közfinanszírozású támogatásra pályázhat az a kutató, illetve egyetemi, főiskolai oktatói munkakörben foglalkoztatott 
személy is, aki a költségvetési kutatóhelyen létrejött szellemi alkotásnak a költségvetési kutatóhellyel együttesen jogosultja, és szellemi alkotás hasznosítása 
céljából az együttesen jogosultak önállóan vagy bármely kívülálló harmadik személlyel gazdasági társaságot alapítanak, illetve gazdasági társaságban - a 34. §-ban 
foglaltak figyelembevételével - tagsági jogviszonyt létesítenek vagy részesedést szereznek. A támogatásra irányuló pályázat befogadásának feltétele a 
költségvetési kutatóhely és a kutató, illetve egyetemi, főiskolai oktatói munkakörben foglalkoztatott személy között a szellemi alkotáshoz fűződő jogokra és a 
hasznosításból származó jövedelmek megosztására vonatkozó érvényes szerződés megléte. 
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