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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2006. december 12-i üléséről 

 

 

 

Résztvevők: az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

 

A Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta meg: 

 

1) A Gépészmérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Előterjesztő:  Dr. Penninger Antal dékán 

 

Felmerült az SZMSZ-ben rögzített TEÁOR számok teljességének, valamint az egyes 

TEÁOR számokhoz esetlegesen kapcsolódó „telepengedély” kérdése. 

Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy  az „OKM” megnevezés helyett a „felügyeleti 

szerv” megnevezés szerepeljen az SZMSZ-ben, hogy az esetleges névváltozás miatt ne 

kelljen az SZMSZ-t módosítani. 

Javítani javasolta a Bizottság a Kar  2. §. 1. a) pontban rögzített francia nevét az alábbiak 

szerint: 

…Faculté de Génie Mécanique. 

 

A fenti javaslatokkal a Gazdasági Bizottság tagjai egyhangúlag támogatták, hogy az 

előterjesztés a Szenátus elé kerüljön.  

 

 

2) A BME Mérnöktovábbképző Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Előterjesztő:  Dr. Kövesi János rektorhelyettes 

 

 Javaslat hangzott el a Mérnöktovábbképző Intézet SZMSZ-e 1.§. 3. b) pontjában rögzített 

székhelyének megjelölésével kapcsolatosan, mely szerint a székhely „1111 Budapest, 

Műegyetem rakpart 3.” legyen. Ezzel kisebb a valószínűsége annak, hogy  változása miatt 

SZMSZ-t kell módosítani. 

Az  Előterjesztés tartalmi követelményeinek E) pontjában szereplő várható 

költségkihatások  alatti szövegrészből javasolja a Bizottság a „jelentős” szó kihagyását. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai a BME Mérnöktovábbképző Intézet Szervezeti és Működési 

Szabályzatának Szenátus elé kerülését a fenti javításokkal támogatták. 
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3) A Nemzetközi Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Előterjesztő:  Dr. Zrínyi Miklós rektorhelyettes 

 

Az előterjesztő képviseletében Dr. Csopaki Gyula úr szóbeli tájékoztatást adott az 

Igazgatóság feladatairól, az Igazgatóság és a karok feladat megoszlásáról, valamint az 

Igazgatóság csoportjai által ellátott feladatok finanszírozásáról. Tájékoztatása szerint a 

Nemzetközi Oktatási Központ saját bevételből, az Igazgatóság többi csoportja 

költségvetési támogatásból gazdálkodik. 

Kérdésként merült fel a 2. §. 1. e. pontjával kapcsolatosan, hogy az itt rögzített feladat 

vonatkozik e a magyar hallgatók idegen nyelven történő képzésének adminisztratív, 

ügyviteli feladatainak ellátására is. 

 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai egyhangúlag támogatták az előterjesztés szenátus elé 

kerülését. 

 

 

4) A BME Intézményfejlesztési Terve 

 

Előterjesztő: Dr. SallaiGyula rektorhelyettes  

 

A Gazdasági Bizottság tagjai megtárgyalták az előterjesztést, melynek során az alábbi 

kiegészítések, vélemények és kérdések hangzottak el: 

 

 Alapvető kérdésként merült fel az, hogy kinek készül az Intézményfejlesztési Terv – 

az Egyetem magának vagy külső szerv részére készíti, mert más szempontok 

szerint lehet ennek megfelelően értékelni 

  Több jó  és jól hasznosítható részt tartalmaz az előterjesztés (pl.: bevezető rész) 

  Az előterjesztés több, nehezen értelmezhető részt is tartalmaz (pl.: a monitoring 

tevékenység) 

 

A fentiek miatt a Bizottság inhomogénnek tekinti az anyagot. 

 

   A növekedésre való törekvés nem tekinthető meghatározó célnak. 

   A minden határon túli piaci alapon való működés nem lehet cél. 

   A kimutatásokban szereplő adatok változásának logikája nem egyértelmű, sok ad 

hoc jellegű adat van a kimutatásban. 

   Az a kitétel, hogy elsősorban az MSc és PhD képzésre kell koncentrálni – 

karonként lehet eltérő. Azonban a BSc képzés is alapvető fontosságú. 

Magasszintű MSc – PhD képzés e nélkül nem képzelhető el. 
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5)   A TJSZ-szel összefüggő változásokról Dr Andor György úr adott tájékoztatást. 

A bizottág tagjai vállalták, hogy a várhatóan csütörtökön (2006.december.14.) este 

elkészülő előterjesztést pénteken, 2006. december 15-én reggel - 8 órai kezdettel – 

megtárgyalják. 
 

 

 

 

 

Budapest, 2006. december 12. 

  Dr. Nagy Zoltánné sk 

a Gazdasági Bizottság titkára 

 

 

Jóváhagyom: 

 

 

Dr. Farkas György sk 

Egyetemi tanár, tanszékvezető 

a Gazdasági Bizottság  

elnöke 


