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Emlékeztető 

a Szenátus Gazdasági Bizottság 2017. április 20-i üléséről 
 

Jelenlévők: A jelenléti ív szerint 

Dr. Joó Attila László, Dr. Varga Imre, Dr. Kovács Ádám, Dr. Mándoki Péter, Dr. Vámos Gábor, Dr. Nagy 

József, Somogyvári Tibor, Vidák Miklós, Dr. Kardoss László, Dr. Salgó András, Molnár Klára, Fortuna 

Zoltán, Tóth Balázs 

A Gazdasági Bizottság 2017. április 20-án 8:30-kor az A épület VI. emeleti tárgyalóban tartotta ülését. 

1. Salgó András a bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket és az 1. napirendi pont keretében 

felkérte Molnár Klárát a Közalkalmazotti Tanács (KT) elnökét előterjesztésének ismertetésére. Az 

előterjesztés alapján a BME SZMR 29.§-ának 3. pontja kerülne módosításra, amely alapján a kari 

tanácsok kiegészülnének egy, a KT által delegált taggal. Az előterjesztéssel kapcsolatban 

észrevételek nem hangoztak el. 

A GB jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadásra javasolták a Szenátus számára „A BME SZMR 

29. § (3) pont” módosítását. 

2. A GB 2. napirendi pontja a Költségvetési Szabályzat (KSZ) 83. és 84. §-ának módosítására 

vonatkozó előterjesztés megvitatása volt. Fortuna Zoltán, az előterjesztő kancellár úr 

képviseletében elmondta, hogy a KSZ-t a márciusi Szenátus a fenti paragrafusok kivételével 

fogadta el, és felkérte a kancellárt az érintett szakaszoknak – az ott elhangzottak 

figyelembevételével történő – ismételt előterjesztésére. A KSZ jelenlegi módosításával az 

egyetem eleget kíván tenni a 2017. januári szenátusi ülésen „A BME Szenátusa által kijelölt 

testület javaslata a GTK által felvetett problémák Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetemen belüli megoldására” című előterjesztésben elfogadott költségvetési vonatkozású 

döntéseknek. Az előterjesztésre érkezett észrevételek: 

i. Kovács Ádám (GPK) elmondta, hogy a szabályok 5 évre történő befagyasztása (KSZ 83. §) 

az érintett terület szabályozásának merevségét, rugalmatlanságát is növeli. A 84. §-sal 

kapcsolatban Kovács Ádám elmondta, hogy igazságtalannak és aránytalannak tartja a 

karok kereteinek zárolására, elvonására vonatkozó szabályt, amely a kutatási bevételek 

szerzésében erősebb karokat jobban sújtja. 

ii. Fortuna Zoltán válaszában elmondta, hogy nem szerencsés a különböző bevétel típusok 

közötti különbség tétel, hiszen nagyon bonyolult megítélni azt, hogy az egyes bevételek 

az egyetem mely céljainak megvalósulását segítik elő. Kifejtette továbbá, hogy a 84. §-

ban a zárolások, elvonások felosztására alkalmazandó módszert(1) már 2012-ben és idén 

is alkalmazta az egyetem, így ez már „bizonyított”; (2) az előterjesztő eredeti szándéka 
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nem ez volt, ugyanakkor a februári-márciusi viták során ez a módszer kapott többséget, 

ezért ez szerepel az előterjesztésben. 

iii. Nagy József (VBK) is reagált Kovács Ádám észrevételére, és annyiban pontosította azt, 

hogy nem a KSZ teljes befagyasztásáról van szó az érintett pontokban, hanem arról, hogy 

a KSZ megváltoztatása csak az érintettek egyhangú támogatásával, konszenzus mellett 

lehetséges. 

A GB 9 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a Szenátus számára a 

Költségvetési Szabályzat módosítását. 

3. A GB 3. és egyben utolsó napirendi pontja az Innovációs Tanács (IT), mint új egyetemi testület 

létrehozásáról szólt. Kardoss László (RK) előterjesztő elmondta, hogy az IT az 

Intézményfejlesztési Tervben megfogalmazott innovációs stratégia megalkotásáért, valamint 

megvalósításának nyomon követésért lenne felelős. Az előterjesztéssel kapcsolatban 

észrevételek nem hangoztak el. A GB egyhangúlag támogatta az „Innovációs Tanács 

létrehozását”, és az előterjesztést elfogadásra javasolták a Szenátus számára. 

Az Elnök úr megköszönte a bizottság tagjainak munkáját, az ülést 9:00-kor bezárta. Az ülésről 

hangfelvétel nem készült. 

Budapest, 2017. április 20. 

 
 
 

………………………………………………… 
Dr. Salgó András 

elnök sk. 

………………………………………………… 
Tóth Balázs 
lejegyezte

 


