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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
 

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR 
 

DÉKÁNI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 
 
 
1. §. Az SZMSZ célja: 
 
Az SZMSZ a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a 2015. március 1-én 
hatályba lépett BME Szervezeti és Működési Rend (SZMR) és a Villamosmérnöki és 
Informatikai Kar 2016. április 25-i szenátusi ülésén elfogadott valamint 2016. július 11-i 
ülésén módosított hatályba léptetett Szervezeti és Működési Szabályzata alapján készült. 
Az ügyrend célja, hogy előírja az ügyvitellel kapcsolatos általános eljárásokat, ismertesse az 
ehhez szükséges tudnivalókat, meghatározza a Hivatal főbb feladatait, a hatásköröket, illetve 
azok megoszlását. 
Az ügyrend ismerete és az ügyrendi előírásoknak megfelelő ügyintézés a hivatal dolgozóira 
nézve kötelező. 
 
2. §. A Dékáni Hivatal: 
 
A Dékáni Hivatal a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának igazgatási, ügyviteli és 
szolgáltató szervezeti egysége, amely a rendelkezésére álló eszközökkel önállóan 
gazdálkodik. A Dékáni Hivatal közvetlen felügyeletét a Dékán látja el. A Hivatal 
gazdálkodására vonatkozóan a szakirányítást, továbbá az ellenőrzést a Kancellár által 
irányított Kancellária megfelelő szervezeti egységei gyakorolják. 
 

A hivatal bélyegzője: 
 
Magyar nyelvű, ovális alakú: 

Felső íven: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
Felső ív alatt: Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Alsó íven:  Dékáni Hivatal 

Angol nyelvű, ovális alakú: 
Felső íven: BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS 
Felső ív alatt:  Faculty of Electrical Engineering and Informatics 
Alsó íven:  Dean’s Office 
 

Magyar nyelvű, kör alakú: 
Felső íven: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
Felső ív alatt: Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
A bélyegző közepén: Dékáni Hivatal 
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Magyar nyelvű fejbélyegző, felirata: 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Dékáni Hivatal 
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. 
Tel: 463-3581 
 

A dékáni pecsét: 
 
Magyar nyelvű, kör alakú: 

Külső köríven: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
Belső köríven:  Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
A bélyegző közepén: a magyar címer, alatta felirat: Dékán 
 
 

A Dékáni és a Dékáni Hivatali bélyegzők használati rendjét BME VIK bélyegzők 
használatáról szóló dékáni utasítása rögzíti, lenyomatát és használóit az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
 
3. §. A Hivatal fő feladatai: 
 

1.) A Dékáni Hivatal végzi a Dékán, a Dékánhelyettesek, a Kari Tanács feladatkörébe 
tartozó ügyekkel kapcsolatos ügyviteli és szervezési tevékenységet, továbbá a Kar 
vezetésével kapcsolatos valamennyi adminisztrációs teendőt.  

2.) Ellátja a Kar rendelkezésére bocsátott pénzügyi kereteknek az oktatási, kutatási 
feladatokkal valamint a szerződéses munkákkal kapcsolatos gazdasági ügyintézést. 

 
 
4. §. A Dékáni Hivatal Szervezeti felépítése: 
 

A Hivatal élén a hivatalvezető áll, akit pályázat útján vagy megbízólevéllel a Dékán 
nevez ki határozott időre. 
 
A Hivatal szervezeti felépítése az elvégzendő feladatokhoz igazodóan a következő:  

a) Titkárság 
b) Tudományos Ügyek Oktatásszervezési és - Tanulmányi ügyek 
c) Gazdasági-pénzügyi és Humánpolitikai ügyek 
d) Kari kommunikáció 
e) Szakkönyvtár 
f) Hivatalsegédek 

A Hivatal munkáját segítő reszortfelelősök: 
a) Informatikai infrastruktúra felelős 
b) Tűz- és munkavédelemért felelős 

 
A Dékáni Hivatal szervezeti organogramja a 2. függelék, a Dékáni Hivatal személyi 
felsorolását a 3. függelék tartalmazza. 
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1.) A Hivatalvezető általános jogai és kötelességei:  

 
A Hivatalvezető a Dékáni Hivatal egyszemélyi felelős vezetője és irányítója, 
közvetlenül a dékánnak tartozik felelősséggel. 

 
 Gondoskodik a Hivatal operatív munkájának irányításáról, ellenőrzéséről, valamint a 

Kar vezetésével kapcsolatos valamennyi adminisztratív feladat ellátásáról. 
 Gondoskodik a Hivatal feladatkörébe tartozó Kari Tanácsi és kari bizottsági 

anyagok, előterjesztések elkészítéséről. 
 Kinevezési jogkörrel nem rendelkezik, de munkáltatói kérdésekben a Hivatal 

dolgozóit illetően javaslattételi, véleményezési és munkairányítói jogot gyakorol  
 Gondoskodik arról, hogy a Dékáni Hivatal dolgozói a felettes szervek határozatairól, 

az abból eredő feladatokról, valamint az Egyetemet, a Kart és a saját munkaköri 
feladatait érintő kérdésekről tájékoztatást kapjanak. 

 Felelős a Hivatal feladatkörébe utalt munkák jogszabályokban, utasításokban 
előírtaknak megfelelő, maradéktalan és határidőre történő elvégzéséért. 

 Gondoskodik a rábízott egyetemi tulajdon védelméről, megóvásáról és célszerű 
felhasználásáról, valamint a munkafegyelem betartásáról. 

 Felelős a hivatali munkaköri leírások elkészítéséért, aktualizálásáért és az abban 
foglaltak megvalósításáért. 

 A Kari Tanács és a Dékáni Tanács titkára. Gondoskodik a tanszékvezetői 
értekezletekkel kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásáról. 

 Részt vesz a Dékáni Tanács és a Tanszékvezetői Értekezlet munkájában és az ott 
elhangzottakról emlékeztetőket készít. 

 Irányítja a Kari Tanács munkáját, a rendszeresen megtartott ülésein koordinálja az 
adminisztrációs munkát, a határozatok rögzítését, jegyzőkönyvek vezetését. 

 A Dékáni Hivatal témaszámai felett kiadmányozási, keretgazdai, 
kötelezettségvállalási és szakmai teljesítés igazolási jogkörrel rendelkezik  

 Felelős a hivatal részére a kari költségvetésben biztosított keretek célszerű és a 
takarékosság szempontjainak megfelelő felhasználásáért. 

 Gondoskodik a felettes állami szervek, a Dékán és helyettesei által meghatározott 
feladatok végrehajtásáról.  

 Felelős a Kari Tanácsi ülésterv és munkatervjavaslat elkészítéséért, a Kari Tanács 
által jóváhagyott munkatervben szereplő feladatok végrehajtásukról. 

 Gondoskodik a dékáni hatáskörbe tartozó kiadványok megjelentetéséről, kari 
ünnepségek és rendezvények megszervezéséről és ellenőrzi a lebonyolításukat. 

 Koordinálja a Karhoz tartozó illetve a Dékán felügyelete alatt működő szervezeti 
egységek munkájának irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos ügyviteli 
teendőket. 

 Ellenőrzi és koordinálja a Dékáni Hivatal dolgozói által végzett feladatokat.  
 Felügyeli a kari rendszergazdai feladatokért felelős személy munkáját. A kari 

felelősökkel együttműködve koordinálja a kari honlap naprakészen tartását. 
 Felügyeli a kari épületfelelősök és kari oktatástechnikai felelősök munkáját. 
 Felügyeli a kari kézbesítés munkáját. 

 
2.) Titkárság fő feladatai: 

 



6 
 

A Hivatalvezető irányításával a Dékán és Dékánhelyettesek mellett ellátja az 
ügyintézői, ügyviteli teendőket, kezeli a Dékáni Hivatal irattárát, nyilvántartási 
feladatokat végez. A feladatokat a Titkárságvezető látja el.  
 
 Ellátja a Kari Tanács működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat. 
 Figyelemmel kíséri a Dékáni Hivatal tevékenységével kapcsolatos határidőket. 
 Közreműködik a kari rendezvények szervezésében, lebonyolításában. 
 A beérkező és kimenő leveleket rögzíti a Poszeidon rendszerben.  
 Előkészítő tevékenységet végez a beérkező anyagok dékáni aláíratásában, illetve 

kiszignálásában. 
 Felelős az előkészített és kiszignált anyag illetékes ügyintézőkhöz történő 

kiosztásért. 
 Felelős az iratkezeléssel kapcsolatos teljes körű ügyintézésért, a vonatkozó 

szabályzatok szerinti betartásáért. 
 Felelősségi körébe tartozik az általa kezelt iratok selejtezése, levéltár részére 

történő előkészítése, átadása. Megszervezi és koordinálja a rendszeres selejtezési 
folyamatokat  

 Nyilvántartja a határidős feladatokat.  
 Gondoskodik a Hivatal részére szükséges fogyóeszközök, irodaszerek 

megrendeléséről. 
 Felelős a Dékáni Hivatal dolgozóinak szabadság-nyilvántartásáért, a jelenléti ívek 

kezeléséért, gondoskodik a távollévők (betegség, szabadság stb.) jelentéséről, 
MÁV utazási igazolványok ügyintézéséről. 

 Koordinálja a hivatalsegéd munkáját. 
 Kezeli a Hivatal helyiségeihez kiadott kulcsok, belépő-kártyák a kiadott bélyegzők 

nyilvántartását. 
 Gondoskodik a különböző nyilvántartó könyvek (törzskönyvek, regiszterek, iktató 

stb.) beszerzéséről és beköttetéséről 
 Koordinálja a Kar termeihez történő kulcsfelvételi igényeket, nyilvántartja a 

kiadott engedélyeket. 
 

3.) Tudományos ügyekért felelős feladatai:  
 
Tevékenységét a Tudományos dékánhelyettes koordinálja, feladatait a dékáni hivatali 
ügyintézők segítségével látja el, melyek elsősorban: 

 
 Kitüntetésekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés. Egyetemi tanári, egyetemi 

docensi, tiszteletbeli docensi, tanszékvezetői pályázatokkal kapcsolatos teendők. 
Magántanári cím, Professor Emeritus, címzetes egyetemi tanár, címzetes egyetemi 
docens és tiszteletbeli doktori cím adományozásával kapcsolatos ügyintézés. 

 A Habilitációs és Doktori Bizottságok munkájának segítése. A PhD cím 
elnyerésével kapcsolatos ügyintézés a vonatkozó szabályzatok előírásainak 
megfelelően. Habilitációs eljárás és PhD fokozat honosításával kapcsolatos teljes 
körű ügyintézés. A doktori védések alapján az ODT honlapjának aktualizálása. 

 ÚNKP pályázatok ügyintézése. 
 A Kar által létrehozott díjak, kitüntetések teljes körű ügyintézése. 
 A Kari Habilitációs és Doktori Bizottságok, valamint a Kitüntetési Bizottság titkári 

feladatainak ellátása. 
 PhD disszertációk bírálóival kötött szerződések teljes körű ügyintézése. 
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 Statisztikák készítése, ellenőrzése. 
 A Tudományos dékánhelyettes munkájának segítése, munkairányítója által kiadott 

eseti feladatok ellátása. 
 

4.) Oktatási- Tanulmányi ügyekért felelős feladatai: 
 

A Kar valamennyi képzésén résztvevő hallgató tanulmányi és adatszolgáltatási 
ügyeivel, valamint az oktatás szervezésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat 
látja el. 
 
Tevékenységét az Oktatási dékánhelyettes koordinálja. A feladatok elvégzését 
tanulmányi előadók, gazdasági előadók, ügyvivő szakértők végzik, a munkamegosztást 
a dékánhelyettes határozza meg. Feladataik elsősorban: 
 
 A Kari Nyílt Nap megrendezése. 
 Részvétel a TDK szervezésében. 
 A Kar középiskolai programjának szervezése és koordinálása. 
 A tankörrendszer kialakítása, koordinálása  
 Oktatásszervezési feladatok ellátása, oktatási célkitűzések, tantervek, programok, 

módosítások adminisztratív intézése. Tanulmányi, oktatásszervezési kérdésekben 
tanszéki körlevelek, hallgatói hirdetmények elkészítése. 

 A Dékáni Hivatalhoz rendelt hallgatói adatok nyilvántartása, Neptun rendszer 
kezelése, törzskönyvek vezetése, határozatok elkészítése, irattárazás, leckekönyv 
kivonatok, transcriptek, hallgatói jogviszony igazolások kiadása. Régi hallgatók és 
speciális hallgatói csoportok adminisztratív kezelése, utólagos igazolások 
kiállítása. 

 A Kari Kreditátviteli Bizottság munkájának segítése. 
 Hallgatói kérvények teljes körű ügyintézése. 
 A Karra érkező vendéghallgatókkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, 

egyéni részképzős hallgatók fogadása, adminisztratív ügyeinek intézése. 
 Az Integrált BSc+MSc képzésben résztvevő hallgatók egyedi ügyeinek teljes körű 

intézése, a hallgatók adminisztratív kezelése. 
 Lendületvétel program adminisztrációja. 
 Statisztikák készítése, ellenőrzése. 
 A Dékáni Hivatal részére szükséges diákigazolvány-érvényesítő matricák 

megrendelése, szigorú számadású nyomtatványok raktárból történő igénylése, a 
felhasználásról az előírásoknak megfelelő nyilvántartás vezetése, az oklevél-
felhasználás esetenkénti (legalább félévenkénti) egyeztetése. 

 A Dékáni Hivatal kezelésében lévő hallgatók diákigazolványainak nyilvántartása, 
teljes körű kezelése. 

 A doktori képzés oktatásának szervezése, tantárgyak karbantartása, a 
tantárgykódok Kar által meghatározott rendszer szerinti kiosztása, órarend 
készítése, a doktori iskolák weblapjának karbantartása 

 Beiratkozással kapcsolatos feladatok ellátása, személyi anyagok gépi rögzítése, 
ügyintézése, törzsadatok gépi módosítása, indexek kezelése, ellenőrzése, 
statisztikák készítése. 

 A hallgatói adatok nyilvántartása, Neptun rendszer kezelése, törzskönyvek 
vezetése, határozatok elkészítése, irattárazás, leckekönyv kivonatok, transcriptek, 
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hallgatói jogviszony igazolások kiadása. Régi hallgatók és speciális hallgatói 
csoportok adminisztratív kezelése, utólagos igazolások kiállítása. 

 A doktoranduszok által fizetendő díjak beszedése. 
 A doktoranduszi felvételi teljes körű szervezése és a komplex átvilágító vizsga, 

lebonyolításában való részvétel. 
 Ügyfélfogadás napi rendszerességgel. 
 Az Oktatási dékánhelyettes, a Tudományos dékánhelyettes munkájának segítése, 

munkáltatója által kiadott eseti feladatok ellátása. 
 A Kar német nyelvű képzésének teljes körű szervezése:  

- hallgatói toborzás 
- Karlsruhe-i ösztöndíjas félév teljes körű ügyintézése 
- kapcsolattartás a társegyetemmel 

 A Kar angol nyelvű képzésének teljes körű szervezése:  
-   a hallgatói adatok nyilvántartása, Neptun rendszer kezelése, határozatok 
elkészítése 
- transcriptek, hallgatói jogviszony igazolások kiadása 

 Hallgatói tanulmányi versenyekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. 
 A tantárgybefogadások teljes körű ügyintézése, nyilvántartása.  
 Záróvizsga Bizottsági elnökökre, tagokra érkező javaslatok döntésre előkészítése, 

nyilvántartása. Diplomaátadási ünnepség szervezését, lebonyolításának segítése. 
 A Kar hatvani kihelyezett képzésének adminisztrációja. 
 Jubileumi diplomák ügyintézése: beérkezett kérvények nyilvántartása, kezelése, 

egyeztetés a jubileumi diplomákért felelős dékánhelyettessel. A kérvényen 
szereplő adatok ellenőrzése, szerkesztése, a diplomák nyomtatásához szükséges 
adatok megfelelő előkészítése, az elkészült jubileumi oklevelek ellenőrzése, a 
diplomaosztó ünnepség megszervezésének segítése, meghívók előállítása, 
postázásra előkészítése. 

 Tanulmányi Bizottság, Fegyelmi Bizottság titkári feladatainak ellátása. 
 Régi hallgatók és speciális hallgatói csoportok adminisztratív kezelése, utólagos 

igazolások kiállítása. Határozatok elkészítése, irattárazás, leckekönyv kivonatok, 
transcriptek, hallgatói jogviszony igazolások kiadása 

 Végzős hallgatók diplomatervezéssel, szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos 
feladatok teljes körű ellátása. A Diplomaterv Portál kari adminisztrátori 
feladatainak teljes körű ellátása. A diplomaosztással kapcsolatos adminisztratív 
feladatok ellátása, ideértve a diplomaátadási ünnepség szervezését, 
lebonyolításának segítését. 

 A Karra érkező vendéghallgatókkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, 
egyéni részképzős hallgatók fogadása, adminisztratív ügyeinek intézése. 

 A Kar mintatanterveinek szerkesztése, új képzések, szakirányok felvitele, 
mintatantervek folyamatos karbantartása. Tantárgyak adatállományának létesítése, 
tárgykódok rögzítése, tantárgyak adatainak karbantartása a tanszékek 
közreműködésével. Időszakok kiírása, beállítása. 

 A Karhoz tartozó graduális képzések órarendkészítésének feladatai, ideértve az 
elsőéves hallgatók tanköri órarendjét is: félévenként az órarendi adatok beszerzése, 
egyeztetése, az órarend-szerkesztő rendszer kezelése, az órarendek 
megszerkesztése, elkészítése, illetve a Kar honlapján (www.vik.bme.hu) való 
közzététele. Az órarendi ütközések elkerülése. 
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 Zárthelyi-ütemtervek elkészítése és ellenőrzése a Kar Ütemezési Felelősének 
koordinálása mellett, illetve a Kar honlapján (www.vik.bme.hu) való közzététele. 
Az ütközések elkerülése. 

 A Kar rendelkezésére bocsátott termek nyilvántartása, a teremnyilvántartó rendszer 
kezelése, órarendi, zárthelyi és vizsgaadatok előállítása és egyeztetése a Kar 
Ütemezési Felelősének koordinálása mellett, kapcsolattartás az egyetemi 
teremkezelőkkel. Az ütközések elkerülése. 

 A Karhoz tartozó doktorandusz-képzés segítése: az órarend elkészítésének 
adminisztratív támogatása, az órarend-szerkesztő rendszer kezelése. Az órarendi 
ütközések elkerülése. 

 A Karhoz tartozó tantárgyak karbantartása, kezelése: a tantárgykódok Kar által 
meghatározott rendszer szerinti kiosztása, a Kar honlapján (www.vik.bme.hu) a 
tantárgyi adatlapok fejlécének karbantartása (alapadatok pontos vezetése, a 
megjelenés követése). 

 
5.) Gazdasági és Munkaügyi ügyekért felelős feladatai: 

 
Tevékenységét a Gazdasági dékánhelyettes koordinálja, feladatait a dékáni hivatali 
ügyintézők segítségével látja el, melyek különösen: 
 

 A Kari pénzkeretek kezelése, gazdasági feladatok teljes körű ellátása. 
 A Dékáni Hivatal és a Kari rendezvények lebonyolítására fordított keretek 

kezelése, elszámolása, nyilvántartása. 
 A Kari, Dékáni Hivatali és a Tanszéki, költségvetési forrásokat érintő bérügyek 

teljes körű kezelése (bérek, bér jellegű, béren kívüli és egyéb juttatások) 
 Munka- és személyügyi nyilvántartások vezetése, állományok kezelése, teljes 

körű ügyintézése. 
 Intézi a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív tevékenységet. 
 A BME Kötelezettségvállalási Szabályzata szerinti ellenjegyzési jogkör 

gyakorlása 
 Az éves bérkeretekkel történő gazdálkodás operatív lebonyolítása. A Kar és 

szervezeti egységei bér- és egyéb személyi kifizetési intézkedéseinek előzetes 
ellenőrzése. 

 A kari szintű saját bevételekkel történő gazdálkodás operatív teendőinek ellátása 
(kari kezelésű pénzeszközök felhasználásának ügyintézése). 

 Gondoskodik a belső elszámolások lebonyolításáról. 
 A kari szervezeti egységek egyetemi és kari rezsi befizetési kötelezettségének 

ügyintézése, keretátcsoportosítások lebonyolítása. 
 A kari Cafetéria juttatások nyilvántartása és ügyintézése. 
 A Dékáni Hivatal pénzügyeinek intézése, a hivatal részére költségvetésileg 

biztosított összegek felhasználásának előírásszerű nyilvántartása. 
 Kari adminisztráció teljes körű intézése. 
 Megbízási és vállalkozási szerződések, költségvetési forrásokat érintő teljes körű 

kezelése, nyilvántartása. 
 Beérkező számlák utalványozása, kimenő számlák kiállítása – nyilvántartások 

vezetése. 
 A Kar és a Dékáni Hivatal álló- és fogyóeszköz leltárának vezetése és a 

készletek időszakonkénti egyeztetése, a szükséges selejtezések elvégzése. 
Leltárfelelősi feladatok elvégzése. 
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 A feladatok ellátásához kapcsolódó vonatkozó szabályok követése, azok 
alkalmazása, betartása. 

 Úti elszámolások teljes körű intézése. 
 Beszerzésekkel, beruházásokkal kapcsolatos, költségvetési forrásokat érintő 

ügyintézés, megrendelések intézése. 
 Bérek, kereset-kiegészítések és jutalmak, béren kívüli juttatások, megbízási és 

vállalkozási szerződések, pénztárkezelés, utazási ügyek intézése – dékán, 
dékánhelyettesek részére, Hivatal személyi állományának nyilvántartása, iktatási 
feladatok / Poszeidon, Alaplabor, könyvtár gazdasági ügyeinek támogatása. 

 Személyi állomány listák karbantartása, kari keresetkiegészítés és megbízási 
szerződések, kari jutalmak, utazási ügyek intézése a Kar érdekében végzett 
tevékenységet ellátó kari kollégák részére, hallgatói támogatások, 
vagyonnyilatkozatok, ideiglenes keretek kezelése, idegen nyelvű képzés 
keretében végzett oktatási tevékenység elszámolása 

 Költségvetési adatok kezelése – létszám, bérigény, tanszékek költségvetési 
támogatásának nyilvántartása, költségtérítéses képzés elszámolása, a Kar 
pénzügyi helyzetének naprakész nyilvántartása, kari és tanszéki rezsi 
elszámolások, tankörrendszer költségeinek elszámolása, kari PR költségek 
kezelése, kari projektek pénzügyeinek kezelése. 

 A Dékán és a Gazdasági dékánhelyettes munkájának segítése, munkáltatója által 
kiadott eseti feladatok ellátása. 

 
6.) Kari kommunikációért felelős feladatai: 

 
Tevékenységét a Dékán koordinálja, feladatait a Dékáni Hivatal munkatársának 
segítségével látja el. 
 

 Szervezi, koordinálja a szervezetről kialakított kép formálását, közreműködik a 
Kar marketing- és PR-tevékenységének alakításában, különös tekintettel a kari 
szintű, nyomtatott és elektronikus kiadványokra, honlapokra, rendezvényekre, 
vállalati együttműködésekre. 

 közreműködés az információs programok tervezésében, szervezésében és 
lebonyolításában  

 részvétel a szervezet kommunikációs filozófiájának, arculatának kidolgozásában 
és megvalósításában 

 részvétel kiadványok, reklámanyagok tervezésében, készítésében 
 kiállítások, vásárok és egyéb rendezvények szervezésének, a rendezvények 

forgatókönyvének, hálótervének és háttéranyagai elkészítésének segítése. 
Tevékenysége kiterjed a kar Dékánja és Dékánhelyettesei tevékenységének 
segítésére. 

 
 

7.) Szakkönyvtár ügyekért felelős feladatai: 
 
Tevékenységét a Gazdasági dékánhelyettes koordinálja, feladatait könyvtáros munkatárs 
segítségével látja el. 

 
 MTMT adminisztrátori támogatása. 
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 Magyar és idegen nyelvű könyvek, jegyzetek beszerzése, nyilvántartása, 
tárolása, kölcsönzése. 

 Hazai és külföldi könyvtárközi kérések lebonyolítása. 
 Igény szerint fénymásolás folyóiratokból, könyvekből. 
 Diplomamunkák, TDK dolgozatok retrospektív nyilvántartása, tárolása. 
 A hallgatók részére könyvtári és olvasótermi munkájuk támogatása. 
 A BME Központi Könyvtára számára éves statisztika jelentések készítése. 
 A munkáltatója által kiadott eseti feladatok ellátása. 

 
 

8.) Hivatali ügyekért felelős feladatai: 
 
Tevékenységét a Gazdasági dékánhelyettes koordinálja, feladatait a hivatalsegéd 
segítségével látja el. 

 
 A Dékáni Hivatal küldeményeinek postázása, kézbesítése. 
 Hivatal titkársági munkájának segítése. 
 A fogyóeszközök beszerzésével kapcsolatos feladatok ellátása. 
 Irattár kezelésével kapcsolatos teljes körű ügyintézés, rendszerezés, 

nyilvántartás. 
 A Dékán, a Dékánhelyettesek, a hivatalvezető munkájának segítése, 

munkáltatója által kiadott eseti feladatok ellátása. 
 

9.) Informatikai infrastruktúra felelős feladatai: 
 
Tevékenységét a Gazdasági dékánhelyettes koordinálja, feladatait rendszergazda 
munkatárs segítségével látja el. 
 

 Gondoskodik a kar honlapjának aktualizálásáról. 
 A DH számítógépeinek rendszergazdai teendői. 
 A Kar kezelésében lévő nagy előadótermek technikai működtetésének 

biztosítása. 
 

 
10.) Tűz- és munkavédelemért felelős feladatai: 

 
Tevékenységét a Gazdasági dékánhelyettes koordinálja, feladatait egy ügyvivő szakértő 
munkatárs segítségével látja el. 

 
 A kari szintű munkavédelmi feladatok ellátása, ezzel kapcsolatos egyetemi 

felelősökkel és külső hatóságokkal történő kapcsolattartás koordinálása, a munka-, 
tűz- és környezetvédelmi feladatok. 

 
 

5. §. A szervezeti egység kontrollrendszere 

A kockázatértékeléssel, kontrollrendszerrel és a belső ellenőrzési nyomvonalakkal 
kapcsolatos tevékenységet a kari szabályozás tartalmazza. 
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6. §. Kapcsolattartás belső és külső szervezetekkel  

– A Dékáni Hivatalt az alábbi kivételekkel a hivatalvezető képviseli.  
– A BME-n belüli más szervezeti egységekkel történő együttműködés során – munkaköri 

leírásában rögzített feladatkörében eljárva – az adott terület felelőse, ügyintézője is 
rendelkezik képviseleti joggal.  

– A külső kapcsolattartásban a szerződésben meghatározott keretek között az adott 
szerződésben megnevezett témafelelős is rendelkezik képviseleti joggal.  

– A pályázatokkal kapcsolatos ügyintézésben az adott pályázat témafelelőse felelős a 
kapcsolattartásért. 
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          1. számú melléklet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bélyegző szövege Bélyegző típusa Bélyegző 
formája 

Bélyegző 
házának 
színe 

Minta Darabszám Nyilvántartásba 
vétel időpontja 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI 

EGYETEM 
Villamosmérnöki és 

Informatikai Kar 
Dékáni Hivatal 

 

szövegbélyegző ovális fekete/kék ld. 5. sz 
melléklet 
papír 
alapon 

15, ebből 
11 kiadott 

ld. 5. sz 
melléklet papír 
alapon 

BUDAPEST UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY AND 

ECONOMICS 
Faculty of Electrical 

Engineering and Informatics 
Dean’s Office 

 

szövegbélyegző ovális fekete/kék ld. 5. sz 
melléklet 
papír 
alapon 

4, ebből 3 
kiadott 

ld. 5. sz 
melléklet papír 
alapon 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI 

EGYETEM 
Villamosmérnöki és 

Informatikai Kar 
Dékáni Hivatal 

 

szövegbélyegző kör fekete/kék ld. 5. sz 
melléklet 
papír 
alapon 

5, ebből 5 
kiadott 

ld. 5. sz 
melléklet papír 
alapon 

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 

Villamosmérnöki és 
Informatikai Kar 
Dékáni Hivatal 

1117 Budapest, Magyar 
tudósok körútja 2. 

Tel: 463-3581 
 

szövegbélyegző szögletes fekete/kék ld. 5. sz 
melléklet 
papír 
alapon 

6, ebből 6 
kiadott 

ld. 5. sz 
melléklet papír 
alapon 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI 

EGYETEM 
Villamosmérnöki és 

Informatikai Kar 
Dékán 

szövegbélyegző kör fekete/kék ld. 5. sz 
melléklet 
papír 
alapon 

6, ebből 4 
kiadott 

ld. 5. sz 
melléklet papír 
alapon 
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2. számú melléklet 
 
Dékáni Hivatal szervezeti organogramja: 
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3. számú melléklet 

 
 
A Dékáni Hivatal személyi összetétele: 
 

Hivatalvezető: Dr. Vámos Gábor János 

Hivatalvezető helyettes: Vajda Júlia Luca 

Titkárság  

Titkárságvezető Paranainé Barti Ilona 

Tudományos Ügyek Csoport  

gazdasági ügyintéző Azary Orsolya 

ügyvivő szakértő Demeter Nóra 

gazdasági ügyintéző Kochné Oláh Adrienn 

Oktatási- Tanulmányi Csoport  

ügyvivő szakértő Aczél Annamária 

ügyviteli alkalmazott Aczél-Péter Emese 

ügyvivő szakértő Győri Erzsébet 

gazdasági ügyintéző Kalmus Zuzana 

gazdasági ügyintéző Püski Judit 

gazdasági ügyintéző Vajda Júlia Luca 

Gazdasági és Munkaügyi Csoport  

Kari gazdasági ügyintéző - ellenjegyző Horváth Andrea 

Kari gazdasági ügyintéző - ellenjegyző Csépke Erika 

Kari kommunikációért felelős  

Ügyvivő szakértő Vincze Tamás Józsefné 

Szakkönyvtár  

Ügyvivő szakértő, könyvtáros Megyeri Zsuzsanna 
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Hivatalsegéd  

Kisegítő alkalmazott Budai Richárd 

Informatikai infrastruktúra felelős  

Rendszergazda  Dr. Farkas László (EIT - HIK) 

Kari munka-, tűz- és környezetvédelmi 
felelős 

 

tanszéki mérnök  Janka Sándor (VET) 
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4. számú melléklet 

 
Helyettesítési rend: 
 

Helyettesített: Helyettesítő: 

Dr. Vámos Gábor János Vajda Júlia Luca 

Vajda Júlia Luca Kalmus Zuzana 

Paranainé Barti Ilona Budai Richárd 

Azary Orsolya Kochné Oláh Adrienn 

Kochné Oláh Adrienn Azary Orsolya 

Demeter Nóra Vajda Júlia Luca 

Aczél Péter Emese Püski Judit 

Aczél Annamária Püski Judit 

Győri Erzsébet Kalmus Zuzana 

Kalmus Zuzana Vajda Júlia Luca 

Püski Judit Aczél Annamária 

Horváth Andrea Kiss Andrea (IIT) 

Csépke Erika Horváth Andrea 

Vincze Tamás Józsefné Vajda Júlia Luca 

Megyeri Zsuzsanna Kochné Oláh Adrienn 

Budai Richárd Paranainé Barti Ilona 

Dr. Farkas László Kardos Gergely (AUT) 

 


