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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2008. december 5-i üléséről 

 

 

 

Résztvevők: az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

A Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta meg: 

 

1) A BME Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása 

 

Előterjesztő: Bohák András EHK elnök 

   

Bohák András elnök úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait a módosítás 

indokairól, illetve arról az alapos egyeztetési folyamatról, mely megelőzte az előterjesztés 

szenátus elé terjesztését. 

  

A Gazdasági Bizottság tagjai az elhangzott kiegészítéssel az előterjesztés Szenátus elé 

kerülését egyhangúlag támogatták. 

 

2) A BME Humánpolitikai Szabályzat módosítása 

 

Előterjesztő: Szabó Tibor főtitkár 

 

Szabó Tibor főtitkár úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait a módosítás 

indokairól, mely szerint a módosítások jelentős része jogszabályi változások miatti 

módosítás, valamint kisebb része tapasztalati okokra vezethető vissza, továbbá olyanok, 

amelyekre korábbi jogszabályi változások átvezetésének elmaradása miatt került sor. 

 

A szóbeli kiegészítés után a Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.  

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatosan az alábbi 

kérdéseket fogalmazták meg: 

 

Kérdésként fogalmazódott meg, hogy a 35 §. 15. bekezdésben rögzített üzleti titok 

megőrzése vonatkozik-e a más felsőoktatási intézményben is oktatókra, továbbá ezzel 

összefüggésben mi az, amit publikálni lehet, illetve ki határozza meg, hogy mit lehet 

publikálni. 

 

Az előterjesztés 13. §. 11. bekezdés b) pontjában megfogalmazott összeférhetetlenségi 

szabállyal kapcsolatosan a Bizottság több tagja is jelezte, hogy az itt megfogalmazottak 

sok vezetőt érintenek az Egyetemen, betartása választás elé állítja az érintett vezetőket. 

 

Kérdésként hangzott el, hogy a törvényi korlátoknál miért fogalmazunk meg szigorúbb 

feltételeket a Szabályzatban. 
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Főtitkár úr válaszában azt jelezte a bizottság tagjai felé, hogy az elhangzottak olyan elvi 

kérdéseket is felvetettek, amelyek nem a Gazdasági Bizottság ülésén kell, hogy 

felvetődjenek. 

 

Elhangzott kérdés a Szabályzatban foglaltak gyakorlati megvalósítását illetően, mellyel 

kapcsolatban Főigazgató úr tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy Szabályzat 

elfogadását követően a Kari humán erőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

ellátására kijelölt munkatársak és a Gazdasági Osztály munkatársai együtt fogják 

meghatározni a Szabályzat előírásai betartásával, gyakorlati megvalósításával kapcsolatos 

feladatokat. 

 

A Szabályzat Függeléke Dékánokra vonatkozó előírásai szerint az „Egyéb kari juttatások 

megállapítása magasabb vezetői tevékenységbe nem tartozó feladatok ellátásáért 

„munkáltatói jog gyakorlója a Kari Tanács, a dékáni hivatal vezetőjének 

kötelezettségvállalásával. 

A Szabályzat fenti előírásával kapcsolatosan hosszabb vita után a Bizottság elnöke 

szavazásra tette fel a kérdést, melynek eredményeként a Bizottság tagjai  

  6 igen, 0 nem szavazattal, illetve 7 tartózkodással  

azt javasolták, hogy a Szenátus a fenti munkáltatói jog gyakorlójaként a korábbi 

gyakorlatnak megfelelően a Rektort jelölje meg a Szabályzat hivatkozott Függelékében. 

 

A Bizottság tagjai a fentiek alapján a tárgyalt előterjesztést érintően módosító javaslatot 

fogadtak el, mely az alábbi:  

 

A Szabályzat Függeléke Dékánokra vonatkozó előírásai között az  

„Egyéb kari juttatások megállapítása magasabb vezetői tevékenységbe nem tartozó 

feladatok ellátásáért „munkáltatói jog gyakorlója a „Rektor”. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, az ülésen elhangzottak alapján, 

valamint a megfogalmazott módosító javaslattal az előterjesztés Szenátus elé kerülését 

támogatták. 

 

 

3) A BME 2009 – 2012. évi költségvetésének alapelvei 

 

Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor rektor 

 

Dr. Péceli Gábor rektor úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, 

hogy az előterjesztés Rektorhelyettes úr korábbi években már megismert szemléletét 

követi. 

 

 A szóbeli kiegészítés után a Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.  

 Kérdésként fogalmazódott meg, hogy a karok között felosztható összeg nominálértékben 

tervezett 3-3-4-5  %-os mértékű növekedését miért emeljük ki, az ezt biztosító forrás 

hogyan lesz biztosítva. További kérdésként hangzott el, hogy mit jelent a központi 

szolgáltatások egyezményes köre. 
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Rektor úr válaszában elmondta, hogy stabilizálni kell a karok helyzetét. A szolgáltatások 

több csoportba sorolhatóak, vannak a kari ellenszolgáltatások nélküli alapszolgáltatások, 

vannak a kari költségvetésből finanszírozott szolgáltatások és vannak a nem központi 

szolgáltatásként jelentkező szolgáltatások, amelyeket, az azt igény bevenni kívánó kar 

finanszíroz. Az egyezményes kör az alapszolgáltatási szint. 

 

A saját bevételek növelésének szükségességéről, a lehetőségek körének bővítéséről (pl. 

névhasználat, egyetemhez való tartozás) hangzott el néhány gondolat a tárgyalás további 

szakaszában. 

 

Véleményként hangzott el a tárgyalás folyamán, hogy a karok között felosztható összeg 

nominálértékben való növekedését az új körülményekre való tekintettel aktualizálni 

kellene, változtak a körülmények, korábban a költségvetési támogatás növekedését 

feltételeztük. 

 

Felvetődött egy bizottsági tag részéről, hogy nem kommunikáljuk megfelelő módon 

kifelé, a felettes szervek felé azt, hogy a jelenlegi finanszírozás nem biztosítja az oktatás 

színvonalának megtartásához szükséges feltételeket. 

 

Rektor úr válaszában jelezte, hogy mind a belső, mind a külső kommunikáción javítani 

kell. 

 

A Hotel Unival kapcsolatosan kérdésre válaszként hangzott el, hogy a szerződés lejárta 

miatt kerül sor a hasznosításra, új szerződés megkötésére új feltételekkel. A korábbi 

szerződés a bérbevevő által vállalt jelentős felújítási költséget tartalmazott, az új 

szerződésben magasabb lehet a bérleti díj. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, valamint az ülésen 

elhangzottak alapján az előterjesztés Szenátus elé kerülését egyhangúlag támogatták. 

 

 

4) A BME Intézményfejlesztési Terv egyes részeinek módosítása, kiegészítése 

    

Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor rektor 

 

Dr. Péceli Gábor rektor úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, 

hogy a Terv módosítására azért volt szükség, mert kész tervünk van arra az esetre, ha 

esetlegesen lesz ilyen feladatokra költségvetési támogatás. 2009. első felében egy új terv 

fog készülni. 

 

A téma tárgyalása kapcsán felvetődtek a tervezett költöztetések, az azokkal összefüggő 

átalakítási költségek, valamint, hogy a tervben szereplő feladatok ellátása profi szakértői 

tevékenységet igényel és olcsóbb közbeszerzési megoldásokat. 

 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, valamint az ülésen 

elhangzottak alapján az előterjesztés Szenátus elé kerülését egyhangúlag támogatták. 
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5) Egyebek  
 

▪   A Gazdasági Bizottság egyetértett több dékánhelyettes azon javaslatával, mely szerint a 

cél jelleggel érkezett költségvetési támogatás (nevezetesen a Kjt. által meghatározott, 

annak illetménytáblájában lévő  minimum értékhatárok 5%-kal történő emelése miatt 

keletkezett illetményemelés 75%-ának 50%-a mértékű forrás, mintegy 150 M Ft és a 

kormány által az infláció tervezett mértékét meghaladó áremelések miatti másodszori 

kereset-kiegészítés fedezete – 20 e Ft/fő -, összesen 75 M Ft) a tényleges kifizetésnek 

megfelelő összegben kerüljön keretként a szervezeti egységek részére átadásra. 

 

▪   A Gazdasági Bizottság tagjai ismét jelezték az előterjesztők felé, hogy olyan terjedelmű 

anyagokat, amelyeket most is kaptak, a rendelkezésre álló idő alatt nem lehet alaposan 

végigolvasni és felelősséggel véleményezni 

 

 

  

 

Budapest, 2008. december 5.        

 

  

            Dr. Nagy Zoltánné sk 

a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár, tanszékvezető 

a Gazdasági Bizottság  

elnöke 


