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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2012. november16-i üléséről 

 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 

 

 

1) A BME 2012. évi belső költségvetése egyes részeinek zárolásokkal kapcsolatos 

módosítása 

 

Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor rektor nevében 

           Fortuna Zoltán költségvetési és kontrolling igazgató 

 

Fortuna Zoltán igazgató úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Gazdasági Bizottság tagjait 

arról, hogy a Kormány vonatkozó határozatainak megfelelően az Emberi Erőforrások 

Minisztériumától megérkezett a hivatalos tájékoztatás az Egyetem 2012 évi költségvetését érintő 

zárolásról, melynek összege  az év közben történt zárolással együtt 725,119 M Ft. A zárolás 

alapján azonnali intézkedés történt. Az előterjesztett anyag a zárolás egyes alrendszereket érintő 

összegeit, a Likviditási és Tartalékalapba történő visszaadásának fő szabályait tartalmazza.         

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, az elhangzott kiegészítés alapján az 

előterjesztést a Szenátusnak egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolják. 

 

 

 

2) Javaslat a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosítására 

 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán nevében 

           Dr. Mándoki Péter gazdasági dékánhelyettes 

 

Dr. Mándoki Péter dékánhelyettes úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, 

hogy az SZMSZ módosítására elsősorban a Kar belső szerkezetének megváltozása miatt került 

sor. Tanszéki összevonásokra került sor, melynek eredményeként a 10 tanszék helyett 6 

tanszékkel működik tovább a Kar. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, az elhangzott kiegészítés alapján az 

előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 
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3) Javaslat a Hallgatói Jogviszonyból Származó Kollektív Jogok Szabályzatának 

módosítása 

 

Előterjesztő: Kovács András HÖK elnök 

 

 

Kovács András elnök úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy a 

Szabályzat módosítására legutóbb 2003. évben került sor. A jogszabályok és belső szabályozások 

ezidő alatt sokat változtak, a szabályzat ezeknek megfelelően sok ponton változott, továbbá 

megszüntették a különböző ellenőrzési jogokat, valamint a Balatonkenesei és Gödi 

mérőtelepekkel kapcsolatos egyetértési jogokat. 

 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, az elhangzott kiegészítés alapján az 

előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 

 

 

 

 

Budapest, 2012. november 16. 

 

 

        Dr. Nagy Zoltánné sk 

            a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár 

a Gazdasági Bizottság elnöke 


