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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2014. március 21-i üléséről 

 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 

 

 

1) Javaslat az Intézményfejlesztési Terv módosítására 

Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor rektor nevében 

           Dr. Szabó Tibor főtitkár  

 

Dr. Szabó Tibor főtitkár úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Gazdasági Bizottság tagjait 

arról, hogy az előterjesztés két fő részből áll. Az első technikai jellegű, a másik rész az új kiemelt 

kutatási terület létrehozásával kapcsolatos, melyet a Vezetői Értekezlet támogatott. 

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

alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 

 

2) Javaslat a Műegyetem Történeti Campusának történelmi emlékhellyé nyilvánítására 

Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor rektor nevében 

                       Dr. Szabó Tibor főtitkár  

 

Dr. Szabó Tibor főtitkár úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Gazdasági Bizottság tagjait 

arról, hogy a „Műegyetem 1956” Alapítvány kuratóriumának elnöke kezdeményezte, hogy a 

BME nyilváníttassa központi épületének auláját és udvarát történelmi emlékhellyé. A történelmi 

emlékhellyé válás költségei nem jelentősek. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak alapján az előterjesztést a Szenátusnak 

egyhangúlag elfogadásra javasolják. 

 

3) A BME 2014. évi belső költségvetése 

Előterjesztő: Dr. Andor György általános rektorhelyettes  

                      

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, 

hogy nagyon sok mindenről szó esett a költségvetés készítése során, nagy elvi viták nem voltak, 

illetve azok már lezajlottak az irányelvek elfogadásának időszakában. 

 



2 
 

Változások történtek a kari alrendszeren belül, elsősorban a csillapítással kapcsolatos szabályokat 

érintően és történt néhány olyan átvezetés, ami az irányelvek következménye. 

 

Az előterjesztés elején található összefoglaló, amelyben rögzítésre került, hogy mennyivel 

bővültek a lehetőségek. Ez 5-10% - attól függően, hogy hogyan számoljuk és kikre értelmezzük. 

Valahol a 2011-2012-es időszakkal lehet azonos. A 2014-es év lazább, mint a következő kettő, 

további saját bevételi források esnek ki. Ezzel összefüggésben a prognózisok táblát kell 

megnézni. 

 

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

alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 

 

 

4) Költségvetési szabályzat módosítása 

Előterjesztő: Dr. Andor György általános rektorhelyettes  

 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Szabályzat 

módosításai jórészt szövegpontosítások, illetve a működés normális hangolásával összefüggő 

változtatások. A Vezetői Értekezlet többször foglalkozott az előterjesztésben foglaltakkal, érdemi 

észrevételeket nem tett. 

 

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

alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 

 

 

5) A BME 2014 évi Költségvetésével kapcsolatos VBK módosítási javaslata a BME 

szuperszámítógép üzemeltetési költségeivel kapcsolatban 

Előterjesztő: Dr. Nagy József gazdasági dékánhelyettes  

 

A Gazdasági Bizottság az előterjesztésben szereplő javaslatot megvitatta, a vitában elhangzottak 

alapján úgy határozott, hogy a szuperszámítógép üzemeltetési költségeinek felosztására – 

melyhez a TIO a szükséges adatokkal nyújtson segítséget – készüljön el egy, az ülésen 

elhangzottakat is figyelembe vevő javaslat 2014. május 31-ig. A javaslat kerüljön a gazdasági 

dékánhelyettesek elé megtárgyalásra. 

 

 

Budapest, 2014. március 21. 

 

 

 

        Dr. Nagy Zoltánné sk 

            a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár 

a Gazdasági Bizottság elnöke 


