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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2009. március 20-i üléséről 

 

 

Résztvevők: az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

A Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta meg: 

 

1) A BME 2009. évi költségvetése 

 

Előterjesztő: Dr. Andor György általános rekorhelyettes 

   

Dr. Andor György rektorhelyettes úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság 

tagjait arról, hogy a BME 2009. évi költségvetésének anyagát a már több hete zajló 

egyeztető tárgyalásokon mely egyetemi szervezetek, mely fórumok tárgyalták meg 

előzetesen. Ezt követően ismertette a Bizottság tagjaival, hogy az ülés előtti néhány 

napban milyen változások, milyen pontosítások történtek az előterjesztésben. 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr szóbeli kiegészítését követően a Bizottság tagjai az 

előterjesztésben foglaltak, valamint a szóbeli kiegészítés alapján az előterjesztés Szenátus 

elé kerülését támogatták. 

 

 

2) Egyetemi ingatlanok értékesítése 

 

Előterjesztő: Dr. Andor György általános rekorhelyettes 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság 

tagjait az előterjesztésben foglaltakból az általa kiemelésre fontosnak ítélt javaslatokról, 

az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatos, esetlegesen felmerülő nehézségekről. 

 

 

A szóbeli kiegészítés után a Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.  

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, valamint az ülésen 

elhangzottak alapján az előterjesztés Szenátus elé kerülését támogatták. 

 

 

3) Javaslat az egyetemi központi ünnepségek, kiemelt egyetemi rendezvények rendjéről 

c. szabályzat módosítására 

  

Előterjesztő: Dr. Szabó Tibor főtitkár 

 

Dr. Szabó Tibor főtitkár úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, 

hogy az egyetem központi ünnepeinek rendezése a GMF Rendezvényszervezési Irodája 
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munkatársainak, néhány feladat ellátása a Központi Tanulmányi Hivatal munkatársainak 

feladata lesz. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, valamint az ülésen 

elhangzottak alapján az előterjesztés Szenátus elé kerülését támogatták. 

 

 

4) Javaslat a BME 2009-2012 közötti Minőségfejlesztési Programjára 

 

Előterjesztő: Dr. Szabó Tibor főtitkár 

 

Dr. Szabó Tibor főtitkár úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, 

hogy a felsőoktatási törvény által definiált minőségfejlesztési program megfogalmazására 

került sor az előterjesztésben, illetve ismertette annak célját. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, valamint az ülésen 

elhangzottak alapján az előterjesztés Szenátus elé kerülését támogatták. 

 

 

  

 Budapest, 2009. március 20.         

            Dr. Nagy Zoltánné sk 

              a Gazdasági Bizottság titkára 

 Jóváhagyom: 

 Dr. Farkas György sk 

 Egyetemi tanár, tanszékvezető 

 a Gazdasági Bizottság  

 elnöke 

 

 

 

 


