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EMLÉKEZTETŐ 
a BME Gazdasági Bizottságának 2009. május 8-i üléséről 

 
 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta: 
 
 
1) Tájékoztatás a doktori képzésről 
 

Előterjesztő: Dr. Mihály György egyetemi tanár, EHB/DT elnök 
                         
 

Dr. Mihály György elnök  úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait azokról a 
doktorjelölti ösztöndíjra vonatkozó szabályzati javaslatot érintő előterjesztői módosításokról, 
amelyek a Rektori Tanácson elhangzottak alapján kerültek az előterjesztett anyagba. 
 
A Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, valamint az ülésen elhangzott kérdések és azokra 
adott válaszok alapján az előterjesztés Szenátus elé kerülését egyhangú Igen szavazattal 
támogatták. 
 
 
2) Javaslat a BME Kontrolling Koncepciójára 
 

Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor rektor nevében 
  Fortuna Zoltán  csoportvezető 
 

Fortuna Zoltán csoportvezető úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, 
hogy az előterjesztés kapcsolódik az Intézményfejlesztési Tervhez, a Minőségfejlesztési 
Programhoz, a BME Költségvetéséhez, az intézményi éves költségvetési beszámolóhoz és az 
éves szöveges beszámoló jelentéshez. A pénzügyi és számviteli adatok mellett az 
oktatásszervezéssel kapcsolatos mutatószámok, adatkörök figyelése is megjelenik a kontrolling 
koncepcióban. 
Az adatkörök újragondolásánál, az adatgyűjtés és publikáció rendszerbeszervezésénél az 
előterjesztők felhasználták a koncepció kidolgozása előtti adatigénylésekre jellemző kritikákat is. 
. 
 
A Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, valamint az ülésen elhangzottak alapján 
egyhangú Igennel szavaztak az előterjesztés Szenátus elé kerüléséről. 
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3) Beszámoló a BME befektetéseiről 
 

Előterjesztő: Dr. Hardiné Farkas Éva megbízott főigazgató 
 

Dr. Hardiné Farkas Éva főigazgató asszony az Előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 
Felsőoktatásról szóló törvény által lehetővé tett átmenetileg szabad pénzeszközeink 
befektetéséből származó évenkénti jelentős kamatbevételünkkel az elmúlt év végéig sikerült 
visszapótolnunk a 2001-től görgetett többletfelhasználást (belső hiányt). 
Főigazgató asszony tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy a befektetési tevékenységet a 
Befektetési Szabályzatban rögzítettek, a Befektetési Tanács Ügyrendjében megfogalmazottak, 
valamint a Tanács által meghatározott irányelvek alapján kellene folytatnunk. 
A gyakorlatban a fenti előírások célszerűen nem mindig alkalmazhatók, ezért azok 
újragondolására, a szabályok módosítására van szükség. 

A Befektetési Szabályzat tervezetét 2009. június 30-ig elkészíti a GMF. A Befektetési Tanács 
egyetértése esetén rektori utasításként kerül majd kiadásra. 

 
A Gazdasági Bizottság tagjai egyhangú Igen szavazattal támogatták az Előterjesztés Szenátus elé 
kerülését. 
 
 

 
4) A BME 2008. évi szöveges beszámolója 
 
  Előterjesztő: Dr. Hardiné Farkas Éva megbízott főigazgató 
 
Dr. Hardiné Farkas Éva főigazgató asszony tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy a 
beszámoló az Oktatási és Kulturális Minisztérium irányelvei alapján készült, a számszaki 
beszámoló megtalálható az Egyetem honlapján. Az előterjesztés a három éves fenntartói 
megállapodás teljesítését is tartalmazza. 
Főigazgató asszony tájékoztatta továbbá a Bizottság tagjait arról, hogy a Rektori Tanács ülésén 
elhangzott észrevétel szerint, van olyan képzés ami az előterjesztésből kimaradt, ezért a 
beszámoló ezen részéhez pontosítást kellett kérnie az adatgazdától. ( A pontosított szövegrész az 
értekezleten kiosztásra került.) 
 
 
A Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, valamint az ülésen elhangzottak alapján 
egyhangú Igennel szavaztak az előterjesztés Szenátus elé kerüléséről. 
 
 
5) Tájékoztatás a Q épület építkezésével kapcsolatosan és a Szenátus felhatalmazásának 

kérése a vonatkozó szerződések módosítására 
 

Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor rektor nevében 
  Dr. Andor György általános rektorhelyettes 

 
Dr. Andor György rektorhelyettes úr tájékoztatta a Bizottság tagjait az előterjesztésben 
foglaltakról, az abban megfogalmazottak fontosságáról, a tárgyalásokon résztvevőkről, az 
előterjesztés elkészülte előtti munkáról. 
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A szóbeli kiegészítés után a Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a Bizottság tagjai kérdéseket 
intéztek Dr. Andor György rektorhelyettes úrhoz az elhangzottakkal kapcsolatosan. 
 
 
A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, valamint az ülésen elhangzottak 
alapján az előterjesztés Szenátus elé kerülését egyhangú Igen szavazattal támogatták. 

 
 

6) Javaslat a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szervezeti és Működési szabályzatára 
 

Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor rektor nevében 
  Dr. Szabó Tibor főtitkár 
 
 

Dr. Szabó Tibor főtitkár úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottságot azokról a 
változásokról, észrevételekről, kiegészítésekről, amelyek beépültek az előterjesztésbe. Főtitkár úr 
tájékoztatta továbbá a Bizottságot azokról a feladatokról, a műszaki területtel összefüggő 
pontosításról, amellyel az előterjesztés a Szenátus üléséig még kiegészítésre fog kerülni. 
 
A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltakkal, valamint az ülésen elhangzott 
szóbeli javaslatokkal az előterjesztés Szenátus elé kerülését egyhangú Igen szavazattal 
támogatták. 
 

 
Budapest, 2009. május 8. 
 
 
        Dr. Nagy Zoltánné sk 
            a Gazdasági Bizottság titkára 
Jóváhagyom: 
Dr. Farkas György sk 
egyetemi tanár, tanszékvezető 
a Gazdasági Bizottság elnöke 
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