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EMLÉKEZTETŐ 
a BME Gazdasági Bizottságának 2012. február 17-i üléséről 

 
 
Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 
 

 
1) A BME-OMIKK szolgáltatásait igénybevevők elégedettségvizsgálata - 2011 
 

Előterjesztő: Fonyó Istvánné OMIKK főigazgató 
 
Fonyó Istvánné főigazgató asszony szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, 
hogy rendszeresen végeznek felméréseket, az elektronikus kérdőívek használata lehetővé teszi a 
széleskörű felmérések elvégzését. A 2011. évi felmérésben elsősorban a könyvtári szolgáltatásra 
fókuszáltak, például a kölcsönzésre, helyben olvasásra, levéltári szolgáltatásra. A szolgáltatások 
jelentős része 4-es körüli értékelést kapott. A kérdőíveket elsősorban hallgatók töltötték ki.    
 
Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese a 
fénymásolás, sokszorosítás szolgáltatás értékelésével kapcsolatban tette fel kérdését az átlag alatti 
értékeléssel összefüggésben. 
 
Főigazgató asszony válaszában elmondta, hogy az említett két szolgáltatást nem közvetlenül a 
könyvtár nyújtja, tervezik a szkennelt formátumú, e-mailen elküldhető sokszorosítás, másolás 
bevezetését. 
 
Dr. Bóta Gábor a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gazdasági dékánhelyettese 
hozzászólásában elmondta, hogy a válaszadók száma a tárgyalt elégedettségvizsgálat esetében 
olyan nagyságrendű, amellyel már érdemes számolni. 
 
Dr. Farkas György elnök úr a tárgyalt anyagot szépen dokumentáltnak értékelte. 
 
A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, az elhangzott kiegészítés, valamint az 
ülésen elhangzottak alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 
 
2) A Központi Tanulmányi Hivatal vevői elégedettség-vizsgálata 2011-ben 
 

Előterjesztő: Dr. Szabó Mihály KTH igazgató  
 

Dr. Szabó Mihály igazgató úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy 
2010. évben bonyolítottak le elégedettség-mérést első ízben, ebben az évben két alkalommal. A 
jelenlegi a harmadik felmérés. A három felmérés azt mutatja, hogy a kitöltési hajlandóság 
csökken. A felmérés metodikája a GMF és DIK felmérési metodikáját követi. A szempontok 
fontosságát külön nem értékeltették, az értékelés alapja magára a teljesítményre adott értékelés. 
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Dr. Bóta Gábor a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gazdasági dékánhelyettese  kérdésként 
fogalmazta meg, hogy az oktatókat és hallgatókat miért nem tekintik vevőnek. 
 
Dr. Szabó Mihály igazgató úr válaszában elmondta, hogy a kérdőíveket kitöltők között az 
oktatási felelősök is benne vannak, a megkérdezetteknek legalább fele oktató. 
 
Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese 
megkérdezte, hogy a felmérés eredményéből megtudjuk-e, hogy mit szeretnének a vevők, a KTH 
tudja-e, hogy merre kell haladni. 
 
Dr. Szabó Mihály igazgató úr válaszában tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy a felmérések 
tapasztalatai alapján is részletes körleveleket küldenek ki a feladatokról, létrehoztak a NEPTUN-
ban egy szűréscsomagot, amelyet folyamatosan karbantartanak és bővítenek, rendszeres 
hírlevelekben adnak tájékoztatást. Mindezek a tanszéki adminisztrátorok munkáját segítik. 

 
Dr. Lángné Dr. Lázi Márta úrhölgy, a Természettudományi Kar gazdasági dékánhelyettese 
jelezte, hogy a vevőkör szélesebb, mint ami az anyagban szerepel 
 
Dr. Bóta Gábor a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gazdasági dékánhelyettese  
hozzászólásában elmondta, hogy a KTH és NEPTUN összemosódik. Az oktatókat is meg kellene 
kérdezni, nem elégedettek. Gazdasági vonatkozása is van, például a különeljárási díjak.  
 
Dr. Szabó Mihály igazgató úr válaszában elmondta, hogy a NEPTUN komfortja javult. A 
NEPTUN-nal szemben megfogalmazott igények sokfélék, több esetben ellentétesek egymással. A 
szabályok megismerése elengedhetetlen az igények és kritikák megfogalmazásához. 
 
Dr. Bóta Gábor a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gazdasági dékánhelyettese fontosnak 
tartja azt, hogy a KTH az oktatókat és hallgatókat kérdezze meg, a vevői kört szélesíteni kell a 
következő felmérésnél. 
 
A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, az elhangzott kiegészítés, valamint az 
ülésen elhangzottak alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 
 

 
3) A Diákközpont szolgáltatásait igénybevevők elégedettség-vizsgálatainak eredményei 
 

Előterjesztő: Szabó Imre DIK igazgató  
 
Szabó Imre igazgató úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy a DIK 
szolgáltatásit nagyrészt a hallgatóknak biztosítja. A felmérést internetes online megkereséssel 
oldották meg. Ebben az évben három felmérést készítettek, az előző évin túl – amely a  DIK által 
nyújtott, nem hallgatói szolgáltatásokhoz kapcsolódott – megkérdezték a Karrier Iroda Felkészítő 
Napok rendezvénysorozaton résztvevőket, valamint a Nyílt Napot meglátogatókat is. Mindhárom 
felmérés eredményét tartalmazza az előterjesztés.  
 
Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese azt a 
kérdést vetette fel, hogy a hallgatókat miért nem a NEPTUN igénybevételével kérdezik meg. Az 
OHV mellett megjelenhetnének olyan kérdések, mint például – elégedettek-e a könyvtári 
szolgáltatással. Fontosnak tartja, a felmérések estében a minta nagyságát – az adott mintanagyság 
releváns-e vagy sem 
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Dr. Szabó Mihály igazgató úr elmondta, hogy a NEPTUN-nak van egy olyan funkciója ahol ez 
elvégezhető lenne, ez a funkció nem áll a BME rendelkezésére. 
 
A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, az elhangzott kiegészítés, valamint az 
ülésen elhangzottak alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 
 
4) A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság szolgáltatásait igénybevevők 

elégedettségvizsgálatának eredményei 
 

Előterjesztő: Kaszásné Mészáros Éva gazdasági és műszaki főigazgató 
 
Kaszásné Mészáros Éva főigazgató asszony szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság 
tagjait, hogy a megküldött előterjesztés eltér a Rektori Tanács részére megküldött anyagtól. 
Különválasztottuk a nem GMF válaszadók körét a GMF válaszadók körétől. A vélemények 
alapján megállapítható, hogy mi az amin javítani szükséges. A vélemények egy jelentős része 
közvetlenül is – felmérésen túl - megjelenik a telefonos, e-mailes kapcsolattartásban, a különböző 
területekhez biztosított és működő helpdesk-ek segítségével. 
 
Dr. Bóta Gábor a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gazdasági dékánhelyettese 
hozzászólásában elmondta, hogy az összes anyagra vonatkozó véleménye szerint, jó lenne 
egységes skálán mérni. A GMF 2011. évi felmérés során használt skálája 6, az előző 5-tel 
szemben, így nehéz az összehasonlítás. Továbbá a GMF miért értékeli a GMF szolgáltatásait. 
 
Kaszásné Mészáros Éva főigazgató asszony válaszában elmondta, hogy a 6-os skála jobban 
kifejezi a véleménykülönbségeket. A GMF nagy szervezet, sok szolgáltatással, így a GMF egyes 
területein dolgozóknak lehet, illetve van véleménye a GMF más területein biztosított 
szolgáltatásokról. 
 
Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese elmondta, 
hogy az MGR-NEXON szolgáltatással GMF-en kívül is, belül is alacsony az elégedettség, tehát 
van mit tenni ezen a területen, ugyanakkor véleménye szerint is kicsi a minta. A pályázati munka 
esetében viszont az elégedettségi mutató távol van a pályázati munkavégzéstől, az e területen 
lévő nagy munkabefektetéstől.  
 
Kaszásné Mészáros Éva főigazgató asszony válaszában elmondta, hogy a pályázati tevékenység 
folyamata tele van feszültségforrásokkal. 

 
Dr. Lángné Dr. Lázi Márta úrhölgy, a Természettudományi Kar gazdasági dékánhelyettesének 
véleménye szerint, ha valaki tisztességesen szeretné kitölteni a kérdőíveket, elő kellene vennie az 
SZMSZ-eket. Megjegyezte, hogy nagyobb pályázatok esetében jó lenne, ha a GMF munkatársai 
naprakészebbek lennének. 
 
Kaszásné Mészáros Éva főigazgató asszony válaszában elmondta, hogy sajnos nem ismerjük 
jelenleg, hogy ki milyen pályázaton indul, így felkészülni sincs lehetőség előre. 
 
A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, az elhangzott kiegészítés, valamint az 
ülésen elhangzottak alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 
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5) Együttműködési szerződés megkötése a BME és a BME VIKING ZRT, valamint az 
MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság között 

 
 
Az előterjesztést a Bizottság nem tárgyalta. Előreláthatólag erre a jövő hét pénteken  (2012. 
02.24.) kerül sor.  
 
6) Egyebek 
 
Kaszásné Mészáros Éva főigazgató asszony tájékoztatta a Bizottság tagjait az alábbi két témában: 
 

 A BME Szolgáltató Kft. végelszámolással történő megszüntetése megtörtént. Elkészült 
egy tájékoztató anyag a végelszámoláshoz szükséges – a bevételekből nem 
finanszírozható – költségek fedezetéül szolgáló pénzeszközök felhasználásáról. 

 A Synergon jelzése alapján megkezdtük az MGR - 2012. február 28-ával történő átadás-
átvételével kapcsolatos munkát. Az előkészületek január eleje óta folynak. Az MGR 
hivatalos éles üzemi átadás-átvételének lebonyolítását,  a Deloitte független szakértő cég 
segíti, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan 1,5 milliárd Ft összértékű projekt ezt 
mindenképpen indokolja. Az átadás-átvétel során rögzíteni fogjuk a még meglévő, a 
gazdálkodás normális rendjét nem zavaró, és összességében sem jelentős számú hibákat, azok 
kijavításához határidőt tűzve. 

 
 
Budapest, 2012. február 17. 
 
 
        Dr. Nagy Zoltánné sk 
            a Gazdasági Bizottság titkára 
Jóváhagyom: 
Dr. Farkas György sk 
egyetemi tanár 
a Gazdasági Bizottság elnöke 


