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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2007. február 16-i üléséről 

 

 

 

Résztvevők: az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

 

A Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta meg: 

 

1) Beszámoló az Egyetem 2006. évi gazdálkodásáról, javaslat a 2007. évi 

költségvetésre 

 

Előterjesztő:  Rózsás Péter András, gazdasági és műszaki főigazgató 

 

Dr. Andor György úr és Rózsás Péter úr szóbeli kiegészítése után, mely szerint 

- a karok költségvetésének főösszege 450 milliónál többel nem csökkenthető 

- a zárolást, az áremeléseleket, stb, figylembe véve közel 1 milliárd Ft-tal kevesebb áll 

az Egyetem rendelkezésére 

- a nem kari szervezetek elkészítették költségvetésüket 

- az óvodai ellátáshoz a szolgáétatás igénybe vevői a korábbinál nagyobb mértékben 

járuljanak hozzá 

- a BME OMIKK veszteséges tevékenységei leépítésre kerülnek 

- a folyóirat-beszerzéseket illetően változások történnek 

- a tervezett beruházások között – a költhető összeg nagyságrendje miatt is – nem 

szerepelnek a liftek és mosdók kiadásai, 

a Bizottság megtárgyalta a költségvetést és beszámolót. 

 

Felvetődött a  nagylaborokkal kapcsolatos befizetési kötelezettség, a kari bevételekből 

elvonásra tervezett 10%-ból a költségvetési főöszeget növelő 5%-ának, a központilag 

beszerzett folyóiratok, valamint a kari érdekeltségű beruházások kérdése. Kérdésre 

válaszolva elhangzott, hogy a befektetési tevékenységből származó kamat – a korábban 

képződött belső hiány csökkentését szolgálja. 

 

A beszámolóval kapcsolatosan felvetődött az, hogy az Egyetem költségvetési támogatását 

érintő zárolás tekinthető-e elvonásnak. A 3.5 sz. táblázattal kapcsolatosan kérdésként 

merült fel, hogy az Informatikai épület távhő kiadása ki van emelve, a villamosenergia 

kiadás miért nincs. 

 

Az elhangzott  kiegészítésekkel és megjegyzésekkel a Gazdasági Bizottság tagjai 

egyhangúlag támogatták, hogy az előterjesztés a Szenátus elé kerüljön. 
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2) Az Építészmérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Előterjesztő:  Dr. Becker Gábor dékán 

 

           A Bizottság tagjai a tárgyalt SZMSZ- t érintően modosító javaslatot fogadtak el,  

           a 8. §. (4) pontját kihagyni javasolták. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai a módosító indítvány Szenátus elé kerülését egyhangúlag 

támogatták. 

 

 

 

3) A  Közlekedésmérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Előterjesztő:  Dr. Kulcsár Béla dékán 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai megtárgyalták az előterjesztést, és egyhangúlag 

támogatták a Szenátus elé kerülését. 

 

4) A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

Előterjesztő: Dr. Pokol György dékán 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai megtárgyalták az előterjesztést, és egyhangúlag 

támogatták a Szenátus elé kerülését. 

 

  

  

 

 

Budapest, 2007. február 16. 

  Dr. Nagy Zoltánné sk 

a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

 

 

Dr. Farkas György sk 

Egyetemi tanár, tanszékvezető 

a Gazdasági Bizottság  

elnöke 


