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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2006. október 26-i üléséről 

 

 

 

Résztvevők: az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

A Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta meg: 

 

1) BME karainak, illetve kari hallgatóinak költségelemzése  2005-2006  
   

  Előterjesztő: Dr. Andor György 

   rektori megbízott 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai megvitatták az előterjesztést és támogatták, hogy az a Szenátus elé kerüljön 

az alábbi kiegészítéssel: 

  

 A határozati javaslati pontok közül az 1. pont elfogadását a Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadásra  

javasolták. 

 

 A határozati javaslati 2. pontját a Bizottság jelenlévő tagjai közül 11 tag változatlan formában javasolta 

elfogadni. A Bizottság 4 tagja az „érvényesíteni kell” helyett a „figyelembe kell venni” szövegrésszel 

javasolta elfogadni a határozati javaslati pontot. 

 

A határozati javaslatok 3. pontja körül éles vita alakult ki - különösen az ahhoz kapcsolódó 

csoportméretek vonatkozásában -, melynek alapján a Bizottság tagjai azzal a kiegészítéssel javasolták e 

pont elfogadását, hogy a csoportméretekre vonatkozó számítást felül kell vizsgálni. 

 

A Bizottság tagjai megköszönték az előterjesztő munkáját. 

 

 

2) A BME Rektori Titkárság Szervezeti és Működési Szabályzata  

 

  Előterjesztő: Szabó Tibor  

   főtitkár  

 

A Gazdasági Bizottság tagjai egyhangúlag támogatták, hogy az előterjesztés a Szenátus elé kerüljön. 

 

 

3.) Időszaki beszámoló a 2006. évi költségvetés I. félévi teljesítésének alakulásáról 

 

  Előterjesztő: Rózsás Péter 

   főigazgató 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai egyhangúlag támogatták, hogy az előterjesztés a Szenátus elé kerüljön. 
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4.) Javasat a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar szervezeti felépítésének átalakítására. 

 

  Előterjesztő: Dr Pokol György dékán távollétében 

   Dr Faigl Ferenc gazdasági dékánhelyettes 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai megtárgyalták az előterjesztést, felmerült az összevonással kapcsolatosan, 

hogy a költözködéssel kapcsolatos költség biztosított-e. 

Dr Dévényi László bizottsági tag ismertette a Gépészmérnöki Kar azon véleményét, hogy nem értenek 

egyet azzal, hogy a határozati javaslat 2.2 pontjában megjelölt új szervezeti egység neve Fizika Kémia és 

Anyagtudományi Tanszék legyen. Ennek indoka az, hogy az Anyagtudományi megnevezés az eddig 

ellátott feladathoz képest váltást jelent, tágabb területet takar. 

A Bizottság többi tagja támogatta, hogy az előterjesztés változatlan formában a Szenátus elé kerüljön. 

 

 

 5.) Szabályzat a kockázatkezelés eljárásrendjéről 

 

  Előterjesztő: Rózsás Péter  

   főigazgató 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztés szenátus elé kerülését egyhangúlag támogatták. 

    

 

 

 

 

 

Budapest, 2006. október 26. 

 

 

         Dr. Nagy Zoltánné sk 

a Gazdasági Bizottság titkára 

 

Jóváhagyom: 

 

 

Dr Farkas György sk 

egyetemi tanár, tanszékvezető 

a Gazdasági Bizottság 

elnöke 

 


