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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2007. május 18-i üléséről 

 

 

 

Résztvevők: az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

 

A Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta meg: 

 

1) Előterjesztés a Gépészmérnöki Kar szervezeti átalakítására 

 

Előterjesztő: Dr. Penninger Antal dékán 

   

Dr. Penninger Antal dékán úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait a 

szervezeti átalakítás okairól, valamint a Mechatronika, Informatikai és Optika Tanszék 

nevének pontosításáról. Ezt követően a Gazdasági Bizottság tagjai megtárgyalták az 

előterjesztést, melynek során javaslatként hangzott el az, hogy a várható költségkihatások 

pont egészüljön ki a szervezet átalakításokkal összefüggő terület átrendezéssel járó 

költségek bemutatásával. 

 A fenti kiegészítéssel és javaslattal a Bizottság tagjai az előterjesztés Szenátus elé 

kerülését egyhangúlag támogatták. 

 

2) Javaslat az egyetemi gyermekjóléti intézmények (bölcsőde-óvoda) 2007. szeptember 

1-től kialakítandó új működési rendjére 

 

 Előterjesztő: Rózsás Péter András, gazdasági és műszaki főigazgató 

 

Rózsás Péter főigazgató úr szóbeli kiegészítésében ismertette az előterjesztésben rögzített 

változatok kialakításának körülményeit, azok előnyeit, illetve hátrányait. Az előterjesztés 

tárgyalása során vita alakult ki arról, hogy melyik változat az, amelyik az egyetem 

szempontjából a legmegfelelőbb megoldást kínálja, figyelemmel az ott dolgozókra, illetve 

a bölcsődébe és óvodába járó gyerekek és szüleik jogos érdekeire is. Felmerült a vita 

során a létrehozott Alapítvány hosszabb távon való működésének lehetősége, illetve az 

ezzel kapcsolatos kockázatok. Felmerült az esetleges megszüntetés időpontjának kérdése 

is, az előnyök és hátrányok felsorakoztatásával. 

A vita azzal a javaslattal zárult, hogy 2007. június 30-át követően a GMF tegye meg a 

szükséges jogi és adminisztratív intézkedéseket, amennyiben nem jön létre az Alapítvány 

és Egyetem között a tervezett megállapodás. 

 

A fenti kiegészítéssel és javaslattal a Bizottság tagjai az előterjesztés Szenátus elé 

kerülését egyhangúlag támogatták. 
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3) BME Q épület megvalósításával kapcsolatos szenátusi jóváhagyás és szenátusi 

javaslat a Gazdasági Tanács felé 

 

 Előterjesztő: Rózsás Péter András, gazdasági és műszaki főigazgató 

 

 Rózsás Péter főigazgató úr tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy miért kerül a Szenátus 

elé a Q épülettel kapcsolatosan új előterjesztés, azt mi indokolja.  

Az előterjesztés tárgyalása során felmerült néhány kérdés a költségekkel, azok  OKM és 

az Egyetem közötti induló és későbbi megoszlásával. 

A kiegészítés, valamint a kérdésekre kapott válaszok alapján a Bizottság tagjai az 

előterjesztés szenátus elé kerülését egyhangúlag támogatták. 

 

 

4) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2006. évi szöveges 

beszámolója (Az OKM által meghatározott szempontok szerint) 

 

   Előterjesztő: Rózsás Péter András, gazdasági és műszaki főigazgató 

 

 Az előterjesztéssel kapcsolatosan elhangzott észrevétel arra vonatkozóan, hogy a szöveges 

beszámolóban minden évben megfogalmazza az Egyetem az ügyek menetét javítani 

szándékozó bíráló megjegyzéseit, ezekre azonban még egyszer sem történt az OKM 

részéről visszajelzés. 

 

A fenti megjegyzéssel a Bizottság tagjai az előterjesztés szenátus elé kerülését 

egyhangúlag támogatták. 

 

 

5) 2006. évi HÖK támogatás beszámoló 

   

   Előterjesztő: Dibó Zoltán EHK elnök 

 

 Az előterjesztés tárgyalása során javaslatok hangzottak el a beszámoló továbbfejlesztésére 

a következő évekre, elsősorban annak   részletességére vonatkozóan. 

 

A fenti megjegyzéssel a Bizottság tagjai az előterjesztés szenátus elé kerülését 

egyhangúlag támogatták. 

 

Budapest, 2007. május 18. 

  Dr. Nagy Zoltánné sk 

a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

 

 

Dr. Farkas György sk 

Egyetemi tanár, tanszékvezető 

a Gazdasági Bizottság  

elnöke 


