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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2013. december 6-i üléséről 

 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 

 

 

1)  A BME 2014-2016-os gazdálkodásának főbb irányai 

 

 

Előterjesztő: Dr. Andor György általános rektorhelyettes 

                      

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Gazdasági Bizottság 

tagjait arról, hogy a már korábban tárgyalt előterjesztés változtatásának alapja a november 21-én 

ismertté vált 864 millió Ft-os zárolás. A néhány egyéb módosítást is tartalmazó előterjesztés, a 

2014-2016-os időszakra három forgatókönyv melletti gazdálkodási tervet rögzít.  

 

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

hozzászólásában kérdésként fogalmazta meg, hogy mi történik akkor, ha a növekedés nem éri el 

az 5%-ot, most abból indultunk ki, hogy lesz 5%-os növekedés. 

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy ebben az esetben új irányelveket 

kell készíteni. 

 

Dr. Balázs L. György úr, az Építőmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese a 

Létesítménykoncepció részeként szereplő BME Múzeummal kapcsolatosan tette fel kérdését, 

ismerjük-e ennek működtetését. Elmondta, hogy például az Építészmérnöki Karon is van 

kőzetgyűjtemény.  

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy a tervek szerint a BME 

Múzeumnak lenne állandó és időszaki kiállítás része. Rengeteg kiállítási tárgy van a tanszékeknél 

is. Az anyagi része teljes mértékben hiányzik. 

 

 

 

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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2) Intézményfejlesztési terv 

 

Előterjesztő: Péceli Gábor rektor 

 

 

Rektor úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az IFT a fenntartó és az intézmény közötti 

szakmai egyeztetés alapvető dokumentuma. Aktualitását az adja, hogy az ingatlanok iránti 

érdeklődés szokatlan mértékű, az ingatlanokkal kapcsolatos elképzeléseinket határozottabbá kell 

tenni. Rektorhelyettes úr gazdálkodás főbb irányait tartalmazó előterjesztésében az ezzel 

kapcsolatosan megfogalmazott elképzelések a biztonságot növelik. Ezeket az elképzeléseket 

emelnénk be az IFT-be. 

 

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

ülésen elhangzottak alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2013. december 6. 

 

 

        Dr. Nagy Zoltánné sk 

            a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár 

a Gazdasági Bizottság elnöke 


