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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2008. április 18-i üléséről 

 

 

 

Résztvevők: az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

 

A Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta meg: 

 

 

  Beszámoló a nem kari és a kollégiumi alrendszer 2007. évi keretfelhasználásáról és 

     javaslat a 2008. évi költségvetésére 

 

Előterjesztő: Rózsás Péter András gazdasági és műszaki főigazgató 

   

 

Rózsás Péter úr szóbeli kiegészítése után a Bizottság megtárgyalta a beszámolót és a 

költségvetést. 

  

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatosan az alábbi 

javaslatokat fogalmazták meg: 

 

- A Bizottság tagjai javasolják, hogy az OMIKK érintett munkatársai a gazdasági 

dákánhelyettesi értekezleten a közeljövőben vegyenek részt, ahol szükségesnek 

tartják a folyóirat rendeléssel összefüggő feladatok, valamint azok pénzügyi 

fedezete bitosításának pontosítását. 

 

- A Bizottság javasolja egy állandó bizottság létrehozását, amely közreműködne a 

beruházási és felújítási feladatok tervének összeállításában. 

 

 

A Bizottság tagjai a tárgyalt előterjesztést érintően módosító javaslatotokat fogadtak el, 

melyek az alábbiak:  

 

- A 4. sz határozati javaslat módosítását javasolja a Bizottság: 

  

 „Éves szinten a havi alapilletmény kétszeresénél nagyobb összegű jutalom    

 kifizetés csak az előző évi személyi jellegű maradvány vagy a tárgyévi saját 

 bevétel (beleértve az   Egyetemen belül és azon kívülről átvett forrásokat is) terhére 

 történhet. Ebben az esetben sem léphető túl a szervezet számára a Szenátus által 

 jóváhagyott személyi juttatás keret.” 
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- A Gazdasági Bizottság javasolja határozatban rögzíteni azt, hogy a karok és a 

NOK közötti 2009. évi pénzügyi elszámolás 2008. július 31-ig megállapodásban 

legyen rögzítve. 

 

  A Gazdasági bizottság javasolja, hogy a NOK részére a Szenátus az előző évivel       

azonos összeget – ezt tekinti megalapozottnak – hagyja jóvá. Amennyiben a 

hallgatói létszám az előző évihez képest növekszik, annak függvényében és azzal 

arányosan növekedjen a NOK részére biztosított keret. 

    

 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai megtárgyalták az előterjesztést és a fenti javaslatokkal, 

valamint a megfogalmazott módosító javaslatokkal annak Szenátus elé kerülését 

támogatták. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2008. április 18.  

  Dr. Nagy Zoltánné sk 

a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

 

 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár, tanszékvezető 

a Gazdasági Bizottság  

elnöke 


