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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2015. február 13-i üléséről 

 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

Az ülés témája a Szenátus 2015 február 23.-i ülésére benyújtott előterjesztések tárgyalása. 

 

1.) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési Rendje 

 

Előterjesztők: Dr. Péceli Gábor, rektor 

                     Barta - Eke Gyula, kancellár 

Dr. Péceli Gábor tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy az új Szervezeti és Működési Rend 

elfogadása a kancellár belépésével törvényileg kötelező feladat. A Szenátus elé kerülő anyag 

január eleje óta több szintű egyeztetés után  egy külön erre a feladatra felkért eseti bizottság 

munkájának közreműködésével készült el. A Bizottságnak véleményezésre megküldött 

előterjesztés korrektúrával tartalmazza a 2015 február 9.-i Rektori Tanács módosító javaslatait. 

Ez az egyetem működését meghatározó szabályzatok legfontosabb része, a későbbiekben 

várhatóan június végéig elkészülnek azok a kapcsolódó szabályzatok is, amelyek az egyes 

részterületek szabályozását fogják jelenteni. 

Rynkiewicz Ádám a hallgatói képviselet nevében az SzMR 13§ (3) pontjához megjegyezte, hogy 

vizsgálják, hogy felsőbb szabályzat nem tiltja-e, hogy az SzMR bármilyen módon szabályozza a 

HÖK ASz-t, mivel a HÖK alapvetően autonóm szervezet. Amennyiben igen, annyiban 

természetesen indítványozni fogják, a kapcsolódó rész megváltoztatását. A továbbiakban a 23§ 

(4) b) pontjához fűzött megjegyzéseket. Felvetette, hogy amennyiben a Szenátus véleményező 

bizottságaiba a HÖK és a DOK csak egy közös szavazati  jogú hallgatói képviselőt delegálhat, és 

a dékán helyetteseknek a kari hallgatók véleményét is képviselniük kell, akkor ezután nekik is 

egyeztetniük kell az adott kar hallgatóinak a kérdésekkel kapcsolatban. 

Dr. Jakab László és Dr. Nagy József a VIK és a VBK nevében kijelentették, hogy a dékán 

helyettesek a bizottságokban együtt tudnak működni a hallgatókkal és szívesen vállalják érdekeik 

képviseletét. A többi dékán helyettes sem fejtett ki ezzel ellentétes véleményt. 

Barta – Eke Gyula kifejtette, hogy az SzMR szerint bizottságokba a dékánok nem feltétlenül a 

dékán helyetteseket delegálják, ezen kívül a bizottságok összeállításánál az a cél, hogy lehetőleg 

az egyetem egésze le legyen fedve a tagokkal. A hallgatói érdekeket egy szavazati jogú bizottsági 

tag is megfelelően tudja képviselni, egyébként is lehetőség van egyes ügyek tárgyalásakor a 

bizottság elnökétől előzetesen további tanácskozási jogú tagok meghívását is kérni. Így a 

hallgatói érdekek képviselete nem sérül. 
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Dr. Jakab László elmondta, hogy az SZMR jelenlegi javaslata sok előzetes egyeztetés eredménye. 

Az egyeztetéseken elhangzott javaslatok közül sok bekerült az anyagba, de vannak olyanok is 

amelyek nem. Ezt tudomásul veszik és elfogadják. Örömmel nyugtázza a Rektor és Kancellár 

urak együttműködését az anyag kidolgozásában. Ezzel a megállapítással Bizottság minden tagja 

egyetértett. 

Barta – Eke Gyula köszöni az elismerést és kijelentette, hogy továbbra is a Rektor Úrral történő 

együttműködés jegyében szeretné munkáját folytatni.  

Dr. Varga Imre megkérdezte, hogy a munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó, az előbbiekben 

már bemutatott táblázatos anyag miért nem került be az SZMR szövegébe. 

Barta – Eke Gyula tájékoztatta a Bizottságot, hogy ez az anyag külön szabályozásba kerül, melyet 

rövidesen Rektor Úrral aláírnak és közzétesznek. 

Az elhangzottak alapján a Gazdasági Bizottság a BME Szervezeti és Működési Rendjét a 

Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

2.) A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása. 

Előterjesztő: Dr. Varga István, dékán 

Az előterjesztő nevében Dr. Mándoki Péter a KJK dékán helyettese elmondta, hogy az SZMSZ 

módosítására a  BME KJK EJJT Járműipari Tudásközpont salgótarjáni telephelyének létrehozása 

miatt van szükség, az  nem jelent új szervezeti egységet, költségvetési támogatásban nem 

részesül. 

 

Az elhangzottak figyelembe vételével a Gazdasági Bizottság az előterjesztést a Szenátusnak 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

 

 

Budapest, 2015. február 16. 

 

 

        Dr. Farkas György 

            a Gazdasági Bizottság elnöke 


