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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2013. március 1-i üléséről 

 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint  

 

 

A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 

 

 

 

1) A BME OMIKK használói elégedettség- és igényfelmérése - 2012 

 

Előterjesztő: Liszkay Béla OMIKK főigazgató 

 

Liszkay Béla főigazgató úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy sok 

éve végeznek felméréseket, majd rövid összefoglalást adott a 2012. évi felmérés – 

előterjesztésben foglalt –  eredményéről. Kiemelte, hogy további vizsgálatot folytatnak a BME 

Publikációs Adattárra vonatkozó vélemények pontosabb megismerésére. 

 

Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese 

hozzászólásában elmondta, hogy köszöni a sok munkát, a türelmet. A publikációs adattárral 

kapcsolatosan megjegyezte, hogy az nem felhasználóbarát felülettel rendelkezik. 

 

Liszkay Béla főigazgató úr válaszában elmondta, hogy sajnos ezen nem lehet segíteni, tekintettel 

arra, hogy a Publikációs Adattárnak olyan kapcsolódó rendszerekhez (pl. MTA) kell igazodnia, 

amelyek bonyolultabbak, mint a mi rendszerünk. 

 

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

ülésen elhangzottak alapján az előterjesztést a Rektori Tanácsnak egyhangúlag elfogadásra 

javasolják. 

 

 

2) A Központi Tanulmányi Hivatal vevői elégedettség-vizsgálata 2012-2013-ban 
 

Előterjesztő: Dr. Szabó Mihály KTH igazgató  

 

Dr. Szabó Mihály igazgató úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy  

az előző évhez képest sikerült előrelépni, szép számmal töltötték ki a kérdőíveket a hallgatók is. 

Folytatni kívánják a hallgatók körében a felmérést olyan időszakban is, amikor a hallgatók 

használják a NEPTUN-t. Mind a beérkezett véleményeket, mind a KTH reakcióit a honlapon 

közzéteszik.  

 

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

előterjesztést a Rektori Tanácsnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 
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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 az 

anyag úgy készült, mint az elmúlt évben. Az előző évhez hasonlóan három féle felmérést és 

összefoglalót tartalmaz az előterjesztés. 

 

Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese 

kérdésként fogalmazta meg, hogy a felmérésnek van-e olyan hozadéka, mely szerint valamit 

másként kell csinálni. 

 

Szabó Imre igazgató úr válaszában elmondta, hogy a BME Nyílt Nappal kapcsolatos észrevételek 

alapján növelni lehetne a jelenleg biztosított események számát és sokszínűségét. A Felkészítő 

Napokkal kapcsolatos vélemények pozitív, támogató megjegyzéseket tartalmaztak, ennek alapján 

az eddig elért színvonal tartása a feladat. A nem hallgatói szolgáltatások esetében az elérendő cél, 

hogy a belső felhasználók jobban megismerjék a DIK tevékenységét. 

 

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

előterjesztést a Rektori Tanácsnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 

 

 

4) A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság szolgáltatásait igénybevevők 

elégedettségvizsgálatának eredményei a 2012. évről 

 

Előterjesztő: Dr. Csőke Rita Jogi Osztály igazgató  

 

Kaszásné Mészáros Éva főigazgató asszony tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy kicsit más 

alapon készült az előterjesztés szerinti felmérés a korábbi felméréshez képest. Néhány területen 

javult a GMF szolgáltatásainak értékelése, néhány területen – pl. közbeszerzés, munkaügy, 

számlázás) negatív irányban változott. 2013. évben a KIR bevezetése miatt a munkaügy 

megítélése lehet még a jelenleginél rosszabb is. 

 

Dr. Csőke Rita igazgató asszony szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, 

hogy az összehasonlíthatóság miatt nem túl sokat változtattak a felmérésen. Ennyi véleményt 

még nem kapott a GMF nem GMF-es munkatársaktól, mint most. A GMF az idei felmérés során 

a válaszadók köréből eleve kizárásra került. Szép számmal adtak véleményt  az oktatók-kutatók 

is, akik kritikusabbak a GMF tevékenységek megítélését illetően. A GMF tevékenysége 

bonyolult, sokféle nagyon eltérő szolgáltatást nyújt, így kis szavazatszámmal is lehetett jó 

eredményt elérni. Az MGR megítélése a tavalyi évhez képest jobb átlagos értékelést kapott 

elsősorban a gazdasági munkakörben dolgozó kollégák körében, amely az adottságokhoz képest 

pozitív irány. 

 

Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese 

hozzászólásában elmondta, hogy a KIR rendkívüli problémát okoz a pályázati elszámolások 

területén. 
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Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese 

megjegyzésként hozzáfűzte az elhangzottakhoz, hogy turbulens időket élünk, köszönik a GMF 

munkatársainak az erőfeszítéseket. 

 

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

ülésen elhangzottak alapján az előterjesztést a Rektori Tanácsnak egyhangúlag elfogadásra 

javasolják. 

 

 

 

Budapest, 2013. március 1. 

 

 

        Dr. Nagy Zoltánné sk 

            a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár 

a Gazdasági Bizottság elnöke 


