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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2015. december 11-i üléséről 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 

 

1) Javaslat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési 

rendjének módosítására 

 

Előterjesztő: Dr. Józsa János rektor 

           Barta-Eke Gyula kancellár 

 

Dr. Kozma András úr az előterjesztők képviseletében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy 

az SZMR módosításának indoka három pilléren nyugszik: 

 2015. szeptemberben az EMMI részéről pontosításokat kértek az SZMR-t érintően, 

 a Rektori Kabinettel kapcsolatos szabályokat az SZMR részletesen tartalmazza, Rektor úr 

kérése volt, hogy ezek a szabályok a Kabinet SZMSZ-ében jelenjenek meg, 

 a konzisztóriumi tagok jelölését a Vezetői Értekezlet végezné el a módosított szabály 

szerint. 

Dr. Farkas György úr, a Gazdasági Bizottság elnöke említést tett arról, hogy a Szenátus ülésen 

kívüli elektronikus szavazása is bekerült az SZMR tervezetbe. 

 

Dr. Kozma András úr jelezte, hogy a törvényi szöveg került be a szabályzat tervezetébe. 

 

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

hozzászólásában elmondta, hogy a szabályzat tervezetben a Tanulmányi Bizottság a Szenátus 

Bizottságaként szerepel az előterjesztésben, a TVSZ szerint kari Tanulmányi Bizottságok vannak. 

Kérdésként fogalmazta meg, hogy milyen feladata lesz az Oktatásszervezési Bizottságnak az 

Oktatási Bizottsággal volt-e erről egyeztetés. 

 

Dr. Kozma András úr válaszában elmondta, hogy az Nftv szerint kell különböző Bizottságokat 

kötelezően létrehozni, és lesz egyeztetés az Oktatási Bizottsággal. 

 

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

hogy nem baj, ha megmaradnak a kari Tanulmányi Bizottságok. 

 

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

hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztés utolsó oldalán szereplő szervezeti ábra helyett 

egy – az Egyetem szervezeti felépítésének megfelelő organogram lenne szükséges, ezt a Rektori 

Tanács is jelezte. 

 

Ezzel a felvetéssel a Bizottság tagjai is egyetértettek, örömmel vennék, ha adandó alkalommal a 

szervezeti ábra helyett egy megfelelő organogram kerülne az SZMR-be. 

 

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

valamint az ülésen elhangzottak alapján a Szenátusnak az előterjesztést egyhangúlag 

elfogadásra  javasolják. 
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2) Javaslat a Térítési és Juttatási Szabályzat módosítására 

 

 

Előterjesztő: Barta-Eke Gyula kancellár 

 

 

Vidák Miklós úr a hallgatók képviseletében tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy  egy 

további módosítási javaslatuk elfogadásával támogatják a TJSZ-t, mely az alábbi: 

A TJSZ  8. §. 4. pontjában megfogalmazott - a szakmai tudományos és közéleti teljesítménye a 

hallgató számára csak egyszer jutalmazható - helyett, csak a közéleti teljesítményre vonatkozzon 

a korlátozás. 

 

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

hozzászólásában elmondta, hogy alapvető problémának érzi azt, hogy eddig Rektori Utasítás volt 

a különböző, hallgatók által fizetendő egyéb szolgáltatási díjak összegének meghatározására, 

most kimaradtak a szabályozásból az oktatók. Jelen szabályozás szerint az EHK a Kancelláriával 

együtt határozzák meg ezeket a díjakat. Véleménye szerint az Oktatási Bizottságnak, valamint a 

dékánhelyetteseknek be kellene kerülnie a szabályozásba. 

Dékánhelyettes úr véleménye szerint az előterjesztés 23. §-ának 1. és 2. bekezdése ellentmond 

egymásnak, még egyszer javasolná végiggondolni és javítani. 

Jelezte dékánhelyettes úr továbbá, hogy az előterjesztés 26/A. §-ának 5. bekezdésében 

megfogalmazottak nem egyértelműek. 

Az Egyéb díjakról szóló 29. §-sal kapcsolatban is megjegyezte, hogy az Oktatási Bizottság vagy 

az oktatók is kapjanak szerepet az itt rögzített feladatok ellátásában. 

 

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

hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztés 26/A. §. 5. bekezdésének b. pontja szerint  az 

önköltséges hallgató az ott maghatározottakért az önköltség tizedét fizeti,. Miért? 

 

Dr. Joó Attila úr, az Építőmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese elmondta, hogy a TJSZ-nek 

nincs angol nyelvű fordítása a külföldi hallgatók számára. 

 

Dr. Strommer László úr, az Építészmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese jelezte, hogy az 

előterjesztés 26. §. 5. bekezdése nem értelmezhető. 

 

Dr. Kozma András úr tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy az EHK Elnökével, Daku Dávd 

úrral történtek egyeztetések, egy pont van, amiben még nem született egyezség. 

 

 

Dr. Nagy József és Dr. Bóta Gábor dékánhelyettes urak vállalták, hogy módosító 

javaslataikat írásban megküldik a Bizottság tagjai részére. 

 

 

Az elhangzott észrevételeket a Bizottság tagjai támogatták, az előterjesztés tárgyalását jövő 

héten szerdán (2015. december 16. 12 óra) folytatják. 

 

 

http://telefon.eik.bme.hu/index.php?person&id=13394
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3) Javaslat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Humánpolitikai 

Szabályzatának módosítására 

 

 

Előterjesztő: Dr. Józsa János rektor 

           Barta-Eke Gyula kancellár 

 

 

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

előterjesztéssel kapcsolatban felvetette, hogy a tanársegédek, valamint a tudományos 

segédmunkatársak esetében ne kelljen pályáztatni. 

 

Kiszel Mónika úrhölgy, a Humán Erőforrás Igazgatóság igazgatója válaszában elmondta, hogy az 

előterjesztésben megoldás van a felvetett problémára. 

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

hogy az Egyetemen létesíthető oktatói munkakörök felsorolásánál a mesteroktató miért a 

professzor után  került be az előterjesztésbe.  

Kiszel Mónika úrhölgy, a Humán Erőforrás Igazgatóság igazgatója válaszában elmondta, hogy a 

törvény is az e) pontban hozza a mesteroktatói munkakört. 

Dr. Strommer László úr, az Építészmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese megkérdezte, hogy mi 

történik azokkal, akik már most mesteroktatók.  

Kiszel Mónika úrhölgy, a Humán Erőforrás Igazgatóság igazgatója válaszában elmondta, hogy  

bekerült az előterjesztésbe a címzetes mesteroktatói cím. 

Dr. Farkas György úr, a Gazdasági Bizottság elnöke kérdésként fogalmazta meg, hogy az 

előterjesztés 10. §. 2. bekezdésében szereplő részmunkaidős foglalkoztatásról a Rektor miért 

éppen a Tudományos Tanács javaslatát kikérve dönt. 

Kiszel Mónika úrhölgy, a Humán Erőforrás Igazgatóság igazgatója tájékoztatta a Bizottság 

tagjait, hogy az ebben a bekezdésben foglaltak konszenzusos megállapodásként kerültek az 

előterjesztésbe. A kérés az volt, hogy legyen ilyen kivételre lehetőség. 

 

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

valamint az ülésen elhangzottak alapján a Szenátusnak az előterjesztést egyhangúlag 

elfogadásra  javasolják. 

 

 

4) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem III. negyedéves kontrolling 

jelentése 

 

Előterjesztő: Barta-Eke Gyula kancellár 

 

http://telefon.eik.bme.hu/index.php?unit&id=3852
http://telefon.eik.bme.hu/index.php?unit&id=3852
http://telefon.eik.bme.hu/index.php?person&id=13394
http://telefon.eik.bme.hu/index.php?unit&id=3852
http://telefon.eik.bme.hu/index.php?unit&id=3852
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Fortuna Zoltán úr, a Monitoring és Kontrolling Osztály osztályvezetője szóbeli kiegészítésében 

tájékoztatta a Gazdasági Bizottság tagjait az előterjesztés Vezetői összefoglalójában 

megfogalmazott legfontosabb megállapításokról.  

 

Somogyvári Tibor úr a Közalkalmazotti Tanács képviseletében megkérdezte, hogy a hallgatói 

követelésállományt nem lehet-e követeléskezelő részére eladni. 

 

Fortuna Zoltán úr, a Monitoring és Kontrolling Osztály osztályvezetője jelezte, hogy ennek egy 

része már elévült.  

 

Dr. Kökényesi László Általános Kancellár-helyettes úr tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy 

ekkora nagyságrendű követelést 10-12%-os áron vesznek meg a piacon. 

 

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

előterjesztés elkészítéséért köszönetét fejezi ki a készítőnek. 

 

Fortuna Zoltán úr, a Monitoring és Kontrolling Osztály osztályvezetője jelezte, hogy ez a 

köszönet a Kancellária valamennyi közreműködő tagját megilleti. 

 

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

előterjesztés 9. számú táblázatában foglaltakkal kapcsolatosan kérdezte, hogy az ott megjelölt fel 

nem használt összegek megelőlegezéssel együtt szerepelnek-e a táblázatban. 

Fortuna Zoltán úr, a Monitoring és Kontrolling Osztály osztályvezetője válaszában elmondta, 

hogy igen – a táblázatban szereplő összegek tartalmazzák a megelőlegezések összegét is. 

Tekintettel arra, hogy a megelőlegezések összege 2,1 milliárd Ft, a fel nem használt keretek 

összege megelőlegezések nélkül 12 milliárd Ft. 

A 10. számú táblázat mutatja forrásonként a megelőlegezést, a 11. számú táblázat a 

megelőlegezés nélküli fel nem használt keretet. 

A fel nem használt kereteket mutató táblázat nem tartalmazza azokat a bér és egyéb 

kötelezettségvállalásokat, amelyek kifizetésére még nem került sor a táblázat elkészültéig, de 

még ebben az évben kifizetésre kerülnek az ezévi keretek terhére. Amennyiben a rendelkezésre  

álló keretekkel szemben a már teljesített bér adatokon túl a bér és egyéb kötelezettségvállalásokat 

is  figyelembe vesszük, akkor beszélünk szabad keretekről. 

 

Dr. Strommer László úr, az Építészmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese felvetette, hogy a 

Vezetői összefoglaló a takarítási kiadások kiszervezése 23,5 M Ft bérmegtakarítást 

eredményezett, ezzel szemben 48 M Ft-ba kerül. 

 

Dr. Kökényesi László Általános Kancellár-helyettes úr hozzászólásában elmondta, hogy a 

Czigány dékán úr is rákérdezett a Rektori Tanács ülésén erre a többletkiadásra. Kancellár úr arról 

tájékoztatta a Tanács tagjait, hogy ezzel elsősorban az volt a cél, hogy a foglalkoztatás a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő legyen, a nyugdíjba menő dolgozók pótlásával kapcsolatos 

problémát szabályosan  megoldjuk. 

 

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

valamint az ülésen elhangzottak alapján a Szenátusnak az előterjesztést egyhangúlag 

elfogadásra  javasolják. 

 

 

 

http://telefon.eik.bme.hu/index.php?person&id=13394
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5) BME-hez kötődő PPP projektek felülvizsgálata 

 

Előterjesztő: Barta-Eke Gyula kancellár 

 

A Bizottság az előterjesztés tárgyalását jövő héten szerdára (2015. december 16. 12 óra) 

halasztotta. 

 

 

Budapest, 2015. december 11. 

 

 

        Dr. Nagy Zoltánné sk 

 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár 

a Gazdasági Bizottság elnöke 


