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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2007. március 20-i üléséről 

 

 

 

Résztvevők: az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

 

A Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta meg: 

 

1) Javaslat a hallgatói kollektív jogokból fakadó döntések végrehajtásának 

korszerűsítésére 

 

Előterjesztő:  Dr. Molnár Károly rektor 

  Dibó Zoltán HÖK elnök 

 

 

Szabó Tibor főtitkár úr és Dibó Zoltán HÖK elnök úr rövid szóbeli kiegészítése után 

kérdésként fogalmazódott meg, hogy a javaslatban szereplő közalkalmazotti kinevezésnek 

milyen költségkihatása van és annak fedezete milyen forrásból lesz biztosítva. Válaszként 

elhangzott, hogy nem jelentős mértékű a költségvonzata, amely az ifjúságpolitikai keretet 

fogja terhelni.  A hallgatói önkormányzat elnöke a kinevezésével egyidejűleg egy 

nyilatkozatot ír alá, hogy semmilyen kizáró oka nincs a kinevezésének. 

 

A javaslattal nem szorosan összefüggően vetődött fel az, hogy a hallgatói pénzek elköltése 

nem kap kellő nyilvánosságot. Dibó Zoltán HÖK elnök úr válaszában jelezte, hogyha erre 

a Bizottság igényt tart, készítenek egy tájékoztató anyagot a teljes önkormányzati 

gazdálkodásról. 

 

Az elhangzott kiegészítésekkel és megjegyzésekkel a Gazdasági Bizottság tagjai 

egyhangúlag támogatták, hogy a javaslat a Szenátus elé kerüljön. 

 

 

2) BME-OMIKK Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Előterjesztő:  Fonyó Istvánné főigazgató 

 

 

Fonyó Istvánné tájékoztatta a Bizottságot azokról a módosításokról, amelyeket a 

kiküldése után vezettek át az előterjesztésen (főigazgató-helyettes, két osztály -

Könyvbeszerzési és Könyvfeldolgozási - összevonása, a Gazdasági Csoport és 

Számítástechnikai Csoport Igazgatási Osztályba integrálása ).  

Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy csoportos létszámleépítés van folyamatban a 

gazdálkodó egységnél, valamint a vezetői megbízások száma 15-ről 8-ra csökken az 
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informatikai részegységek által ellátott tevékenységek jelentős részének – a Szenátus 

határozatának megfelelő- megszűnésével összefüggésben. 

  Kérdésként hangzott el a Gyorskocsi utcai BME OMIKK épületével kapcsolatosan, hogy  

az teljesen megüresedik-e. 

Arra a felvetésre, hogy a BME OMIKK szervezetén belül működik-e a Kari Tanácsokhoz  

hasonló testület, Fonyó Istvánné azt válaszolta, hogy a szervezet ügyrendjében 

meghatározott vezetői értekezlet tölti be ezt a funkciót.   

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az elhangzott kiegészítéssel és megjegyzésekkel az 

előterjesztés Szenátus elé kerülését egyhangúlag támogatták. 

 

 

 

3) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Előterjesztő:  Dr. Péceli Gábor dékán 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai megtárgyalták az előterjesztést, és egyhangúlag 

támogatták a Szenátus elé kerülését. 

 

4) A kollégiumi alrendszer 2006. évi költségvetési beszámolója és a 2007. évi 

költségvetési terve 

Előterjesztő: Rózsás Péter gazdasági és műszaki főigazgató 

 

 

 Rózsás Péter úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy az elmúlt 

időszakban nagyon sok volt ezen a területen a változás, folyamatos volt az egyeztetés és 

az együttműködés a HÖK-kel, jelentős külső férőhelybérlésre került sor 2006 évben a 

kollégiumi felújításokkal összefüggésben, jelentős létszámleépítés volt a kollégiumoknál 

is. 

Kérdésként hangzott el, hogy a külföldi hallgatók elhelyezésének ügyében ki illetékes, 

illetve az idegen nyelvű képzésben résztvevő hallgatók kollégiumban történő 

elhelyezése lehetséges-e. 

A kollégiumi férőhelyek igénylésének és elosztásának rendjét a TJSZ határozza meg, a 

felmerülő igényeket 2-3 hónappal előbb kell jelezni a TJSZ-ben rögzített szervezetek 

felé. 

Javaslatként hangzott el, hogy az előterjesztéshez csatolt kimutatásban ne csak Ft 

adatok, hanem férőhely és m2 adatok is szerepeljenek a fajlagos értékek meghatározása 

érdekében. 

Rózsás Péter főigazgató úr tájékoztatta a Bizottságot, hogy egy mutatószámrendszer 

meghatározására alkalmas adatszolgáltatási rend kialakítása, illetve minőségbiztosítás 

van folyamatban. 

A Gazdasági Bizottság tagjai az elhangzott kiegészítéssel és megjegyzésekkel, 

javaslattal egyhangúlag támogatták az előterjesztés Szenátus elé kerülését. 
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5) A BME 2007. évi költségvetésének kari alrendszere 

 

     Előterjesztő: Dr. Andor György költségvetési rektori megbízott 

 

 

Dr. Andor György úr tájékoztatta a Bizottságot az előterjesztésen átvezetett és 

átvezetésre kerülő módosításokról, illetve javításokról. 

Javasolta, hogy az oktatási pont táblázatot az idén fogadjuk el, az ezzel kapcsolatos 

határozati javaslati pont pontosításra került. 

Megvitatásra kerültek az alábbiak: 

• doktori iskolák vezetőinek éves illetményéről és nem illetményemeléséről kell kari 

szinten gondoskodni 

• a folyóiratbeszerzés új rendjének, a folyóiratokhoz való kari hozzájárulásoknak milyen 

pozitív, és esetlegesen milyen nem kívánt negatív hatásuk lehet 

• a karok költségei táblázat jól mutatja, hogy mi mennyibe kerül 

• a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 20 millió Ft-os csökkenése hogy jött ki 

• kifejeződik-e valahol, hogy ez szükség költségvetés, kifelé jelezzük-e ezt kellő 

hangsúllyal, összevetve a belső elosztás problémakörével, illetve azzal, hogy az 

Egyetem költségvetési támogatása az utóbbi néhány évben nőtt  

• a Vegyészek kemény programot dolgoztak ki, köszönetüket fejezik ki Andor úrnak és 

a többi Karnak 

• először hat a költségcsökkentés irányába a költségvetés (terület, energia racionalizálás) 

• a beiskolázási és felvételi létszám kérdéskörében egyetemi stratégia kellene 

• a „sapkát” normatívával súlyozott létszámhoz kellene kötni, meg kellene fontolni, 

mihez tartozzon „sapka” 

 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az elhangzott kiegészítéssel és megjegyzésekkel, 

javaslattal egyhangúlag támogatták az előterjesztés Szenátus elé kerülését. 

 

 

 

  

 

Budapest, 2007. március 20. 

  Dr. Nagy Zoltánné sk 

a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

 

 

Dr. Farkas György sk 

Egyetemi tanár, tanszékvezető 

a Gazdasági Bizottság  

elnöke 

 


