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EMLÉKEZTET Ő 

a BME Gazdasági Bizottságának 2015. január 16-i üléséről 
 
 
Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta: 
 
 
1. A BME SZMSZ módosításához a Rektori Tanácshoz benyújtott előterjesztés 
2. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szabályzatainak a Szervezeti és 

Működési Szabályzattal összefüggő módosítása 
 
Előterjesztő: Barta-Eke Gyula  kancellár úr képviseletében 

   Dr. Dékány Anita kancellári kabinet vezető 
 

 
Dr. Farkas György elnök úr tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy a BME SZMSZ 
módosításáról szóló előterjesztést a Rektori Tanács már tárgyalta, egyhangú szavazattal 
egyetértett azzal, hogy Rektor úr felkér egy általa vezetett bizottságot, amelynek feladata, hogy a 
hatályos jogszabályok és dokumentumok, valamint a jelen előterjesztésben foglaltak alapján 
tegyen javaslatot egy teljes körű BME Szervezeti és Működési Szabályzatra. A munkabizottság 
2-2 tagját a rektor és a kancellár delegálja. A Szenátus 2015. február 23-i ülésén tárgyalja a BME 
SZMSZ-t, valamint külön előterjesztésként a BME egyes szabályzatainak az új SZMSZ-szel 
összefüggő módosítását, illetve hatályon kívül helyezését kezdeményező intézkedést. 
 
Dr. Dékány Anita úrhölgy, a Kancellári Kabinet Vezetője kiegészítésében elmondta, hogy a 
Gazdasági Bizottságnak megküldött előterjesztés azonos a Rektori Tanács részére megküldött 
előterjesztéssel. Ebben az előterjesztésben a Gazdasági Bizottság részére korábban bemutatott 
szövegváltozathoz képest az időközben beérkezett észrevételek egy része már átvezetésre került. 
A Rektori tanács döntése alapján az elsődleges feladat a Bizottság felállítása, a közös munka 
megkezdése. Addig nem érdemes a szabályzatok felülvizsgálatára vonatkozó második 
előterjesztéssel foglalkozni, amíg az SZMSZ kapcsán előkészített első előterjesztés szövege nem 
véglegesedik ., de már most jelzem, hogy Kancellár úr szándékozik még a második előterjesztést 
is kiegészíteni, illetve a Költségvetési szabályzatban is vannak olyan további rendelkezések , 
amelyeket Kancellár úr közvetlen hatályon kívül helyezésre javasolhat. 
 
Daku Dávid úr, az EHK elnöke a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bekezdésekben 
foglaltak értelmezésével kapcsolatban tette fel kérdését 
 
Dr. Dékány Anita úrhölgy, a Kancellári Kabinet Vezetője válaszában elmondta, hogy Rektor úr 
minden Bizottsági tagot megkeresett az SZMSZ-szel kapcsolatban. Az egyeztetések egyik 
konklúziója, hogy az SZMSZ-ben használt több kifejezést is definiálni kell – ez az egyik. 
 
Dr. Farkas György elnök úr elmondta, hogy a fogalmak definiálásával fog kezdődni az SZMSZ. 
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Daku Dávid úr, az EHK elnöke további kérdésként fogalmazta meg, hogy a szervezeti felépítést 
tartalmazó részben a szolgáltatási és közbeszerzési ügyek alatt mit értünk. 
A KTH, OMIKK hova fognak tartozni. 
 
Dr. Dékány Anita úrhölgy, a Kancellári Kabinet Vezetője válaszában elmondta, hogy az NFTV 
definíciójából indultak ki, ami nem Rektor úr kompetenciájába tartozik, az a Kancellár úr 
hatáskörébe tartozó feladat. A KTH és az OMIKK  esetében Rektor úr kérése, hogy a Kancellár 
úrhoz tartozzon. 
 
Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese felvetette, 
hogy a Bizottság összetételével kapcsolatban Rektor úr nem egyeztetett a Karokkal. 
 
Dr. Varga Imre úr, a Természettudományi Kar gazdasági dékánhelyettese kérésként fogalmazta 
meg, hogy az idő rövidsége miatt is, jó lenne, ha a Gazdasági Bizottság tagjai folyamatosan 
kapnának tájékoztatást a folyamatokról. 
 
Dr. Dékány Anita úrhölgy, a Kancellári Kabinet Vezetője válaszában elmondta, hogy Rektor úr 
megkezdte az egyeztetést a Bizottság tagjaival, ezt fogja követni a Bizottság együttes munkája. 
 
 
Továbbá ígéretet tett, hogy jelezni fogja Rektor úr – mint a Bizottság elnöke – felé a 
tájékoztatásra vonatkozó igényt. 
 
Dr. Farkas György elnök úr ismertette Bizottság összetételét, illetve a tagjait név szerint: 

A Bizottság elnöke Rektor úr 
Rektor úr által delegált tagok: Dr. Becker Gábor és Dr. Pázmándi Kinga 
Kancellár úr által delegált tagok: Dr. Dékány Anita és Némethné Horváth Marianna 
 

Daku Dávid úr, az EHK elnöke hozzászólásában jelezte, hogy a hallgatói alrendszerrel 
kapcsolatban lát változásokat. Mire lehet számítani, a HÖK és DIK kapcsolatában, a 
feladatmegosztásban. 
 
Dr. Dékány Anita úrhölgy, a Kancellári Kabinet Vezetője elmondta, a Hallgatói Szolgáltatási 
Igazgatóság a Kancellár úr irányítása alá fog tartozni. Az Igazgatóság feladatai szorosan 
kapcsolódnak a hallgatókhoz, ami szoros együttműködést igényel, de irányítást nem. A HÖK 
feladatai azok, amelyeket a jogszabály rögzít. Kérte, hogy amennyiben a a HÖK-nek van 
javaslata a HÖK és a HSZI együttműködésének módját illetően, azt küldjék meg írásban. 
 
Daku Dávid úr, az EHK elnöke hozzászólásában elmondta, hogy a kollektív jogokat a HÖK 
gyakorolja, és kérdezte, hogy ki a felelős a vonatkozó szabályzat gondozásáért. 
 
Dr. Dékány Anita úrhölgy, a Kancellári Kabinet Vezetője válaszában elmondta, hogy a Hallgatói  
Kollektív Jogok Szabályzata – ahogy most is, a jövőben is – az SZMSZ melléklete lesz. A 
szabályzatok módosításának menete, hogy az Egyetem SZMSZ-ének elfogadása az első, ami az 
Egyetem működésének alapja. Ezt követően kerül sor az SZMSZ mellékletét képező 
szabályzatok, illetve a mai ülésre megküldött második előterjesztésben foglaltak módosítására, 
elfogadására. Mindezeket követően, illetve párhuzamosan kerülne sor az ügyrendek 
módosítására, megalkotására, amelyek  tartalmazzák a folyamatokat, a folyamatba épített előzetes 
és utólagos ellenőrzéseket, ezekből, illetve ezek alapján létrejönne a belső ellenőrzési nyomvonal. 
Ez az előzetes várakozások szerint nagyjából fél éves munka. Ebben a folyamatban kerül majd 
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sor a Hallgatói Kollektív Jogok Szabályzatának felülvizsgálatára is. Az SZMSZ függeléke 
tartalmazni fogja, hogy ki a felelős a szabályzat gondozásáért. 
 
Daku Dávid úr, az EHK elnöke kérdezte, hogy hol lesz szabályozva – ki az aki dönt az 
előterjesztéseket, a szabályzatokat illetően. 
 
Dr. Dékány Anita úrhölgy, a Kancellári Kabinet Vezetője válaszában elmondta, hogy Rektor úr 
javaslata volt tegnap, a belső szabályozások rendjéről essen szó az SZMSZ-ben. Ezt a javaslatot 
Kancellár Úr támogatta, a Bizottság pedig a szövegszerű javaslatot elő fogja készíteni.  
 
Daku Dávid úr, az EHK elnöke a bizottságokba delegálás arányával kapcsolatosan kérdezte, hogy 
miért nem a Szenátus szerinti arányt vették figyelembe. 
 
Dr. Dékány Anita úrhölgy, a Kancellári Kabinet Vezetője tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy ez 
Kancellár úr javaslata, ugyanakkor Rektor úrnak sem volt ezzel kapcsolatban észrevétele. Rektor 
úrnak egy észrevétele volt, hogy az elnököt ne a Bizottság, hanem a Szenátus válassza meg. Ezt 
Kancellár Úr támogatta. 
 
Daku Dávid úr, az EHK elnöke jelezte, hogy szeretne kifogást emelni az arányok  ellen. A 
Szenátusban meghatározott arány legyen. 
 
Dr. Strommer László úr, az Építészmérnöki Kar dékánhelyettese hozzászólásában felvetette, 
hogy a tervezet nem nevesíti, hogy a rektori kabinet, a kar és a tanszék esetén kihez kerülhetnek 
az átruházott kancellári hatáskörök, így ad absurdum elképzelhető lenne, hogy egy karon nem a 
dékán lenne a "kancellár által felhatalmazott személy”. 
 
Dr. Varga Imre úr, a Természettudományi Kar gazdasági dékánhelyettese jelezte, hogy a 
meghatalmazott vagy egy személy, vagy a személyek halmaza. 
 
Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese elmondta, 
hogy egy személynek kell lennie, őt nevesíteni kell, úgy, hogy rajta kívül még másoknak is 
adható legyen jogosultság. 
 
Dr. Dékány Anita úrhölgy, a Kancellári Kabinet Vezetője összefoglalta a Bizottság 
javaslatát:legyen megnevezve az adott szervezeti egység vezetője, mint kötelezettségvállaló és 
mellette tegye lehetővé az SZMSZ, hogy kötelezettségvállaló más is lehessen.. Ígéretet tett, hogy 
ezt a javaslatot Kancellár Úr elé terjeszti. 
A munkáltatói joggyakorlás kapcsán elmondta: ez egy általános pont az anyag elején. A 
munkáltatói jogkört a Rektor, illetve a Kancellár átruházhatja. Általános szabály, az SZMSZ nem 
tartalmazza az átruházott hatásköröket, az átruházásról nem kíván rendelkezni, csak a feltételeket 
határozza meg. 
 
Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese 
hozzászólásában elmondta, hogy üdvözli a Bizottságot, érvényesülhet a közös tapasztalat, az 
együttműködés. A szabályozó eszközöket felsorolja az SZMSZ, véleménye szerint a munkáltatói 
joggyakorlás szabályozóját azonos szintre kell emelni az SZMSZ-szel, úgy, hogy lehetőség 
szerint azonos időben lépjenek életbe. Rendkívül fontos, hogy az érvényes működési rend 
egyértelmű legyen.  
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Dr. Dékány Anita úrhölgy, a Kancellári Kabinet Vezetője válaszában elmondta, hogy van rá 
törekvés, hogy a két szabályozó kiadása, tervezete nagyjából időben mozogjon együtt , de az 
egyszintűvel nem tud egyetérteni, mert a munkáltatói joggyakorlás átruházásáról most is rektori 
utasítás rendelkezik, míg az SzFMR-t a Szenátus fogadta el. 
 
Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese elmondta, 
hogy fontos az egyetértés, az alapvető működési szabályokat egyetértésben kell meghozni. 
Alapvető szabályok a munkáltatói, kötelezettségvállalói, egyetértési jogkörök. Hatásköri 
bizonytalanságok ne legyenek. 
 
Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese felvetette, 
hogy a több ezer oldalas szabályozás módosítás rendkívül időigényes, addig egy rövid – az 
alapvető jogköröket tartalmazó dokumentumot kell elfogadni, kiadni. Akár egy egyoldalas 
rendelkezést, ami iránymutatásul szolgál. 
 
 
 
A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésekben foglaltak, az elhangzott kiegészítés, valamint 
az ülésen elhangzottak alapján a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra  javasolják, hogy egy – a 
Rektor úr által vezetett Bizottság – Rektor úr és Kancellár úr által delegált tagokkal –  a hatályos 
jogszabályok és dokumentumok, valamint az előterjesztésben foglaltak alapján tegyen javaslatot 
egy teljes körű BME Szervezeti és Működési Szabályzatra, illetve ezt a Szabályzatot a Szenátus 
2015. február 23-i ülésén tárgyalja. A Bizottság tagjai egyetértenek azzal, hogy  a második 
előterjesztésben foglaltak kidolgozására az SZMSZ-ben foglaltak függvényében kerüljön sor. 
 
A Gazdasági Bizottság tagjai folyamatos tájékoztatást kérnek az SZMSZ kidolgozásának 
folyamatában a felállításra került Bizottságtól. 
 
 
 
 
 
Budapest, 2015. január 16. 
 
 
 
        Dr. Nagy Zoltánné sk 
            a Gazdasági Bizottság titkára 
Jóváhagyom: 
Dr. Farkas György sk 
egyetemi tanár 
a Gazdasági Bizottság elnöke 


