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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2013. április 4-i üléséről 

 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 

 

 

 

1) A BME OMIKK használói elégedettségmérése 2013. 

Előterjesztő: Liszkay Béla OMIKK főigazgató 

 

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

előző évekhez hasonlóan ebben az évben is a bevált módszer szerint a kérdőívet online felületen 

jelentették meg. A kérdőívet kitöltők aránya változott, nőtt az oktatók, doktoranduszok aránya. 

A szolgáltatáscsoportok értékelésének átlaga a négy körül mozog, kilenc szolgáltatás esetében 

csökkent az értékelés átlaga. A szolgáltatások egy jelentős részénél átlag feletti volt az értékelés, 

ilyenek például az elektronikus kérőlap, a könyvtári rendezvények, mint a Kutatók Éjszakája 

 

A BME OMIKK megújult Honlapjának angol nyelvű változata is elkészült,  2013. évben átvették 

a BME Honlap szerkesztését, számos sikert értek el ezzel kapcsolatban.  

 

Negatívumként jelölték meg a hallgatók azt, hogy kevés a közösségi tér a Könyvtárban, a 

felmerült igény alapján megkezdik egy olvasóterem közösségi hellyé történő átalakítását. 

 

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

hozzászólásában elmondta, hogy köszöni a sok munkát, véleménye szerint Főigazgató úr sokat 

dolgozik és sokat tesz a színvonalas könyvtári szolgáltatásért. 

 

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 GMF szolgáltatásait igénybevevők elégedettség-vizsgálatának eredményei 

 

Előterjesztő: Dr. Kökényesi László főigazgató  

 

Dr. Kökényesi László főigazgató úr tájékoztatta a Bizottság tagjait, a kérdőívvel, a kérdőíven 

szereplő szolgáltatáscsoport bővüléssel, az értékelésben résztvevők összetételével kapcsolatos 

kérdésekről. Elmondta, hogy a szöveges értékelést is lehetővé tették, a válaszadók szöveges 

véleményt is fűztek a kérdőívekhez. 

Főigazgató úr ismertette a felmérés értékelésének, az előző évek eredményével kapcsolatos 

összemérésének módszerét, az értékeléssel összefüggő kimutatásokat és szemléltető ábrákat.  
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Tájékoztatta a Bizottság tagjait az értékelés alapján első helyeken végző szolgáltatáscsoportokat,  

a házipénztár működésével, a parkolási és beléptető rendszerével kapcsolatos szolgáltatások 

végeztek az első, második helyen. Tájékoztatást adott arról is, hogy mely területeken volt 

visszaesés, jelentős mértékben elmaradt az előző évek értékelésétől a munkaügyi terület, aminek 

egyik feltehető oka a KIR csatlakozás és annak 2013 évi nem megfelelő kezelése. 

 

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

hozzászólásában elmondta, hogy nagyra értékeli a Jogi és Munkaügyi Osztály jelenlegi 

vezetésének erőfeszítéseit, azt javasolja, hogy a feladatok egyértelmű meghatározása érdekében 

az érintettek tartsanak egyeztető megbeszélést. 

 

Dr. Lángné Dr. Lázi Márta úrhölgy, a Természettudományi Kar gazdasági dékánhelyettese 

elmondta, hogy a feladatok ellátásához rendelkezésre álló személyi állomány nem biztos, hogy 

elégséges. 

 

Dr. Bóta Gábor úr, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gazdasági dékánhelyettese 

hozzászólásában elmondta, hogy a munkaügyi feladatok ellátása elsősorban a munkaügyi terület 

feladata. 

 

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

fogalmazta meg, hogy a munkavállalókat érintő munkaügyi intézkedések a munkáltatók döntése 

alapján történjenek. 

 

 

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

ülésen elhangzottak alapján az előterjesztést a Rektori Tanácsnak egyhangúlag elfogadásra 

javasolják. 

 

 
3) A Diákközpont szolgáltatásait igénybevevők elégedettség-vizsgálatának 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 években, online felületen történő kérdőíves megkérdezéssel a 

korábbi évekhez hasonlóan. 

 

 

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

előterjesztést a Rektori Tanácsnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 

 

 

4) A KTH 2013-ra vonatkozó vevői elégedettség-vizsgálata 
 

Előterjesztő: Dr. Szabó Mihály KTH igazgató  

 

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

ebben az évben már a dolgozók véleményének felmérést is a weben végezték, a hallgatói 

felmérés már tavaly is webes volt. Nagyon sokan írtak a szöveges mezőbe is.  
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Tájékoztatta a Bizottság tagjait a felmérés óta eltelt időben történt fejleményekről, szavazás indul 

nyitvatartásról, rendszeres visszajelzést fognak adni arról, hogy milyen volt a forgalom. Az új 

ügyfélhívó már erre is lehetőséget ad. 

 

A NEPTUN-nal kapcsolatban is számos jó javaslat érkezett. 

 

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

előterjesztést a Rektori Tanácsnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 
 
 

5) Tájékoztató a Neptun-support 2014-2016. évi közbeszerzési eljárásáról 

 
Előterjesztő: Dr. Szabó Mihály KTH igazgató  

 

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

az ajánlattevővel történt tárgyalások során sikerült jelentős árengedményt elérni. A megállapodott 

bekerülési költségeket mind a fix, mind az opcionális elemek vonatozásban is a tájékoztató 

tartalmazza. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszik. 

 

 

Budapest, 2014. április 4. 

 

 

        Dr. Nagy Zoltánné sk 

            a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár 

a Gazdasági Bizottság elnöke 


