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EMLÉKEZTETŐ 
a BME Gazdasági Bizottságának 2012. június 15-i üléséről 

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

 
1)  Javaslat a BME Intézményfejlesztési Tervének módosítására 
 

Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor rektor 
 

Dr. Péceli Gábor rektor úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a 
Nemzeti Felsőoktatási Törvény (Nftv) végrehajtását szabályozó kormányrendeletek nem jelentek 
meg, a gazdálkodási és finanszírozási kérdések szabályai sem ismertek. Ugyanakkor az Nftv 
rendelkezései szerint az új Intézményfejlesztési Terv megalkotásának határideje 2012. június 30.  
A minisztérium a VI. fejezethez kapcsolódó útmutatását még most fogjuk megkapni, az erre 
vonatkozó javaslat módosító indítványként kerül a Szenátus elé. 
 
A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, valamint az elhangzott kiegészítés 
alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 
 
 
2) Javaslat az SZFMR módosítására 
 

Előterjesztő: Dr. Szabó Tibor főtitkár 
 
Dr. Szabó Tibor főtitkár úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy az 
SZFMR mely paragrafusai változtak, melyek a változások főbb indokai. 
 
Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese 
hozzászólásában elmondta, ha a Szenátus hallgatói tagjaiból hét főt a hallgatói önkormányzat  
delegál, lesz olyan kar, akinek nem lesz hallgatói képviselője. 
 
Dr. Szabó Tibor főtitkár úr válaszában elmondta, hogy a hallgatói képviselők a hallgatói kollektív 
jogok mentén kapnak helyet a Szenátusban. 
 
Dr. Varga István úr, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese a 
Szenátus hallgató és doktorandusz tagjaival kapcsolatban hívta fel arra a figyelmet, hogy hallgató 
a doktorandusz is. 
 
Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese 
hozzászólásában elmondta, hogy a szenátusi előterjesztések előkészítésébe jobban be kellene 
vonni a dékánhelyetteseket. Az SZFMR-ben a döntéselőkészítés, mint fogalom nagyon kevés 
helyen van benne, javasolta, hogy hosszútávon ez kapjon nagyobb hangsúlyt.  
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A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, az elhangzott kiegészítés, valamint az 
ülésen elhangzottak alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 
 
 
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
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