
 

M  Ű  E  G  Y  E  T  E  M       1  7  8  2 

————————————————————————————————————————————— 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest, Egry József u. 20-22. A ép. 2. 
      Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság     Tel.: Vezető: 463-3344; Titkárság: 463-3341 

   Gazdasági Osztály  Fax: 463-3340  www.bme.hu 

 
EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2008. június 13-i üléséről 

 

 

 

Résztvevők: az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

 

A Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta meg: 

 

 

1) Beszámoló a doktori fokozatszerzésről 

 

Előterjesztő: Dr. Zrínyi Miklós rektorhelyettes 

 

Dr. Zrínyi Miklós rektorhelyettes úr képviseletében megjelent Dvorszki László igazgató úr 

szóbeli kiegészítése után a Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 

  

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatosan az alábbi 

javaslatokat  fogalmazták meg: 

 

- A doktorjelöltekkel összefüggő finanszírozási kérdések megoldása maradjon kari 

hatáskörben, részben azért, mert nem egyformán érintettek az egyes karok, 

másrészt azért, mert a karok eddig is találtak megoldást ezekre a  finanszírozási 

kérdésekre. 

 

- A Bizottság tagjai szükségesnek ítélik meghatározott fogalmak tisztázását. 

Példaként hangzott el, hogy az Felsőoktatási törvényben nem szerepel a levelező 

PhD hallgató fogalom. Ezzel összefüggésben hangzott el, hogy a doktori iskolák 

színvonala nem attól függ, hogy a hallgatók képzése milyen formában zajlik. 

 

- Szükségesnek tartja a Bizottság a doktorjelöltek státuszának tisztázását is. 

 

A fentiek alapján a Gazdasági Bizottság tagjai a Doktori Tanács beszámolójának 

Szenátusnak elé kerülését támogatták, nem támogatták azonban a 2. számú határozati 

javaslatban megjelölt bizottság létrehozását.   

 

 

2) Beszámoló a BME 2007. évi K+F pályázati tevékenységéről 

 

Előterjesztő: Dr. Zrínyi Miklós rektorhelyettes 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai megtárgyalták az előterjesztést és annak Szenátus elé 

kerülését támogatták. 
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3) Kutatás-fejlesztési és hasznosító vállalkozás alapítása a BME Villamosmérnöki  és 

Informatikai Karon 

  

Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor dékán 

 

Dr. Péceli Gábor dékán úr képviseletében Dr. Vajta László dékánhelyettes úr szóbeli 

kiegészítése után a Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 

 

A tárgyalás folyamán elhangzottak alapján a Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztés 

Szenátus elé kerülését támogatták, azzal, hogy az egyetem jelenlegi rezsitérítési 

rendszerével harmonizáló megállapodás jöjjön létre. 

 

4) Javaslat iskolaszövetkezeti tagság létesítésére 

 

Előterjesztő: Bohák András HŐK elnök 

 

Bohák András elnök úr szóbeli kiegészítése után a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, melynek során elsősorban az egyetem kockázatvállalásának mértékéről, a 

működés feltételeiről tájékozódtak a Bizottság tagjai.  

 

A Gazdasági Bizottság tagjai a tárgyalás folyamán elhangzottak alapján az előterjesztés 

Szenátus elé kerülését támogatták. 

  

 

 

 

Budapest, 2008. június 13.  

  Dr. Nagy Zoltánné sk 

a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

 

 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár, tanszékvezető 

a Gazdasági Bizottság  

elnöke 


