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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2008. november 14-i üléséről 

 

 

 

Résztvevők: az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

A Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta meg: 

 

1) A BME Doktori és Habilitációs Szabályzata 

 

Előterjesztő: Dr. Mihály György EHBDT elnök 

   

Dr. Mihály György elnök úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy 

a keretek felhasználásának figyelemmel kísérése feladattal szeretnék kiegészíteni az 

előterjesztést, melyhez kérte a Bizottság tagjainak támogatását.  

 

A szóbeli kiegészítés után a Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.  

 

Az előterjesztés 23. §- ának 1. bekezdésében szereplő, a doktori fokozatszerzési 

eljárásban, valamint a habilitációs eljárásban résztvevő bizottsági tagok díjazásával 

összefüggésben felvetődött, hogy a bizottsági tagok díjazásán kívül felmerülő egyéb 

költségek fizetéséről is rendelkezzen a hivatkozott paragrafus.  

 

A Bizottság tagjai 5 igen szavazattal és 7 tartózkodással az előterjesztésben szereplő 

szövegrész változatlanul tartása mellett határoztak. 

 

 

Az előterjesztés megtárgyalását követően a Bizottság tagjai az előterjesztés kiegészítésére 

elhangzott szóbeli javaslattal, illetve a 23. §. 1. bekezdésével kapcsolatos határozattal az 

előterjesztés Szenátus elé kerülését támogatták. 

 

 

2) A Belső Ellenőrzési Csoport Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor rektor 

 

Dr. Kiss Béla, a Belső Ellenőrzési Csoport vezetője az előterjesztő képviseletében 

tájékoztatta a Bizottság tagjait az előterjesztésben rögzített főbb változásokról, valamint 

annak okairól. 

 

Dr. Kiss Béla csoportvezető úr szóbeli kiegészítését követően a Bizottság tagjai az 

előterjesztésben foglaltak, valamint a szóbeli kiegészítés alapján az előterjesztés Szenátus 

elé kerülését támogatták. 
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3. A BME friss diplomásainak elhelyezkedési esélyei 

  

Előterjesztő: Bohák András EHK elnök 

 

Szabó Imre, a Diákközpont igazgatója szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság 

tagjait arról, hogy a tizedik alkalommal készítették el a felmérést, az évek során 

kidolgozott metodikával. 

 

Szabó Imre igazgató úr szóbeli kiegészítését követően a Bizottság tagjai az 

előterjesztésben foglaltak, valamint a szóbeli kiegészítés alapján az előterjesztés Szenátus 

elé kerülését támogatták. 

 

4. A Közlekedésmérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzata 

   

  Előterjesztő: Dr. Kulcsár Béla dékán 

  

Dr. Gyenes Károly dékánhelyettes úr az előterjesztő képviseletében tájékoztatta a 

Bizottság tagjait a Kar jövőt érintő koncepciójáról, valamint az előterjesztésben szereplő 

változásokat meghatározó okokról, ezek közül is kiemelten a Kart érintő szervezeti 

változásról. 

Dr. Gyenes Károly dékánhelyettes úr szóbeli kiegészítését követően a Bizottság tagjai az 

előterjesztésben foglaltak, valamint a szóbeli kiegészítés alapján az előterjesztés Szenátus 

elé kerülését támogatták. 

 

 

 

 

Budapest, 2008. november 14.       

 

            Dr. Nagy Zoltánné sk 

a Gazdasági Bizottság titkára 

 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár, tanszékvezető 

a Gazdasági Bizottság  

elnöke 


