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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora az 
Egyetem Szervezeti és M űködési Rendjének (a továbbiakban SZMR) 3. § (4) bekezdése alap-
ján a Rektori Kabinet (a továbbiakban: Kabinet) Szervezeti és M űködési Szabályzatát (a to-
vábbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint szabályozza: 

I. 	Általános rendelkezések 

1.§ 
A Kabinet SZMSZ hatálya 

(1) A Kabinet Szervezeti és M űködési Szabályzatának hatálya kiterjed a Kabinet valameny-
nyi foglalkoztatottjára, valamint a tárgyi eszközeinek kezelésével, m űködtetésével kap-
csolatos tevékenységre. 

2.§ 
A Kabinet meghatározása 

(1) A Kabinet a rektor által kiadott rektori utasítás formájában saját szervezeti és m űködési 
szabályzat szerint m űködik; 

(2) A Kabinet - az SZMR 3. § (2) bekezdése alapján - az Egyetem oktatási, tudományos és 
innovációs, nemzetközi feladatok stratégiai szint ű  irányítását segítő , továbbá kommuni-
kációs és PR feladatokat ellátó átfogó szervezeti egység, amely a rendelkezésre álló 
eszközökkel - a rektor felügyelte mellett — önállóan gazdálkodik. 

(3) Elnevezése: 	Rektori Kabinet 
angolul: 	Rector's Office 

3. 
A Kabinet szervezeti felépítése 

(1) 	A Kabinetet a rektor irányítja. 
(2) 	A rektor irányítása alatt áll: 

a. három rektorhelyettes, felügyeleti terület szerint: 
- oktatási rektorhelyettes, 
- tudományos és innovációs rektorhelyettes, 
- nemzetközi rektorhelyettes; 

b. kabinetfőnök; 
c. Személyi Titkárságot vezet ő  igazgató. 

(3) A rektorhelyettesek irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 
a. az oktatási rektorhelyettes irányítása alá tartozik az Oktatási Igazgatóság, melyet 

az oktatási igazgató vezet; 
b. a tudományos és innovációs rektorhelyettes irányítása alá tartozik a Tudományos 

és Innovációs Igazgatóság, melyet a tudományos és innovációs igazgató vezet; 
c. a nemzetközi rektorhelyettes irányítása alá tartozik a Nemzetközi Kapcsolatok 

Igazgatóság, melyet a nemzetközi kapcsolatok igazgató vezet. 
(4) A kabinetfőnök irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 

a. Operatív Titkárság, melyet igazgató vezet; 
b. Kommunikációs, PR és Marketing Csoport, melyet csoportvezet ő  vezet. 



(5 ) A Rektori Kabinet szervezeti egységeinek elnevezése: 
a. Személyi Titkárság 

angolul: Rector's personal Secretariat 
b. Oktatási Igazgatóság 

angolul: Department of Academic Affairs 
c. Tudományos és Innovációs Igazgatóság 

angolul: Department of Research and Innovation 
d. Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság 

angolul: Department of International Relations 
e. Operatív Titkárság 

angolul: Executive Secretariat 
f. Kommunikációs, PR és Marketing Csoport 

angolul: Communication Public Relations and Marketing Unit 
(6) A Kabinetben betöltött vezet ő i megbízások valamint munkakörök: 

a. kabinetfőnök; 
b. igazgató; 
c. csoportvezető ; 
d. ügyvivő  szakértő ; 
e. igazgatási ügyintéz ő ; 
E műszaki ügyintéző ; 
g. ügyviteli alkalmazott. 

A munkakörökhöz tartozó feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák; 
A Kabinet szervezeti felépítését az 1. számú melléklet szervezeti ábrája mutatja. 

4. 
A Kabinet feladatai 

A Kabinet a Szenátus a rektor és a rektorhelyettesek munkáját szakmailag közvetlenül támo-
gatja, technikailag segíti. A Kabinet két fő  tevékenységterületen m űködik: 

a. A rektorhelyettesek által képviselt stratégiai szint ű  oktatási, kutatási és innováci-
ós, valamint nemzetközi kapcsolatok menedzsmentjéhez közvetlenül kapcsolódó 
tevékenységek ellátása, valamint 

b. A Szenátus, a rektor és a rektorhelyettesek munkáját segít ő , szervezési, koordiná-
ciós, ügyintéző i, ügyviteli, ellenő rzési, valamint horizontális - PR, marketing és 
kommunikációs - tevékenységek végzése jelen SZMSZ-ben foglaltak szerint. 

II. 	A Kabineti vezető i 

5. § 
A rektor 

A rektor feladat és hatáskörét a 2011. évi CCIV. törvény 13. -a, valamint az SZMR 26. §-a 
szabályozza. 

(7) 
(8) 
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6.  
A rektorhelyettesek 

A rektorhelyettesek feladat és hatáskörét az 1/2016. (III. 1 7.) számú Rektori Utasítás szabá-
lyozza. 

7. § 
A kabinetfőnök 

(1) A kabinetfőnök a rektor irányítása alá tartozik; 
(2) Segíti a rektor stratégiai irányító munkáját, tanácsot ad a rektori m űködést érintő  kérdé-

sekben; 
(3) A kabinetfőnök felelős a Kabinet egységes megjelenéséért, magas színvonalú folyama-

tos és üzemszerű  működtetéséért, valamint a rektori kabinet kommunikációs és PR stra-
tégia és akcióterv kidolgoztatásáért és annak eredményes megvalósításáért; 

(4) Irányítja az Operatív Titkárságot, valamint a Kommunikációs, PR és Marketing Egysé-
get. Meghatározza az általa irányított szervezeti egységek között a bels ő  munkamegosz-
tást, rendszeresen beszámoltatja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezet ő it; 

(5) Működést támogató tevékenységet lát el az irányítása alatt álló szervezeti egységek 
bevonásával - a rektorhelyettesek felügyelete alá tartozó szervezeti egységek, valamint a 
Személyi Titkárság tekintetében; 

(6) A Kabinet keretgazdájaként kötelezettségvállalási jogokat gyakorol a Kabinet m űködé-
sére és hatáskörébe tartozó feladatokra a bels ő  költségvetésben megtervezett, és jóváha-
gyott elő irányzatok felett a vonatkozó egyetemi szabályozások keretei között; 

(7) Gondoskodik a Kabinet vonatkozásában a bels ő  szabályozók kidolgozásá-
ról/kidolgoztatásáról; 

(8) A rektor távollétében a 4/2015 (X. 29.) sz. Rektori Utasítás szerint gyakorolja a rektor 
hatáskörébe tartozó jogköröket, 

(9) Ellátja a Kabinet teljeskör ű  képviseletét; 
(10) Koordinálja az Egyetem Intézményfejlesztési Tervének (továbbiakban IFT) és a rektor 

éves beszámolójának elkészítését; 
(11) Heti rendszerességgel a Kabinet vezet ő i részvételével munkaértekezletet tart; 
(12) Gondoskodik a Vezető i értekezlet napirendjének összeállításáról; 
(13) Kiadmányozási jogköre kiterjed: 

- a szervezeti egység részére érkez ő . ill. a szervezeti egység dolgozói által készí-
tett tájékoztatást adó vagy kér ő  levelek aláírására, 

- a szervezeti egység operatív munkájának szervezésével, összehangolásával 
kapcsolatos levelek, javaslatok, egyéb ügyiratok aláírására. 

(14) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a rektor, vagy bels ő  szervezetszabályozási 
eszköz a feladatai közé sorol. 

9. 
A szervezeti egység vezet ője 

(1) A szervezeti egység vezet ője 
a. megszervezi, irányítja 

- a szervezeti egység m űködését; 
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- munkatársai betanítását, szakmai továbbképzését. 
b. kialakítja a vezetése alá tartozó szervezeti egység feladatellátási rendjét, a munka-

folyamatok rendszerét; 
c. munkafolyamatba épített vezet ő i ellenő rzéssel folyamatosan kontrollálja a szerve-

zeti egység jogszabályok, illetve egyetemi szabályzatok szerinti m űködését; 
d. Együttműködik az Egyetem átfogó szervezeti egységeivel; 

(2) Irányítja és értékeli az irányítása alá tartozó dolgozók munkáját; 

(3) Az irányítása alá tartozó szervezeti egység tekintetében az SZMR 35. §-ában foglaltak 
szerint jár el, azaz 

a. felel az irányítása alá tartozó szervezeti egység kockázatkezeléséért; 
b. köteles működtetni a belső  kontrollrendszer szerinti, folyamatba épített kontrollte-

vékenységeket; 
c. köteles más szervezeti egység vezet őkkel a feladatellátás biztosítása érdekében 

együttm űködni, kommunikációs és információs rendszereket m űködtetni, továbbá 
eljárni a küls ő  kapcsolattartásban, adatszolgáltatásban és közzétételi kötelezett-
ségben, a kapcsolódó ügyrendeknek megfelel ően; 

d. a dokumentumkezelési és iratkezelési szabályzatoknak megfelel ően jár el; 
e. köteles a feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai rendszereket alkalmazni, 

azokban a kapcsolódó nyilvántartásokat naprakészen vezetni; 
f. köteles a helyettesítési rendet kialakítani, a folyamatos feladatellátást biztosítani, 

működtetni; 
g. köteles a szabálytalanságok nyilvántartását naprakészen vezetni; 

Részt vesz a Kabinet rendszeres munkaértekezletein. Távolmaradása esetén helyettesí-
tésérő l gondoskodik; 
Gondozza az IFT szervezeti egységét érint ő  szakaszait, figyelemmel kíséri annak meg-
valósulását; 
Javaslattételi joggal rendelkezik a kinevezési, jogviszony megszüntetési, fegyelmi, ki-
tüntetési, illetményemelési, jutalmazási és megbízási jogviszony létesítése ügyekben; 
Kiadmányozási jogkörrel nem rendelkezik kivéve, ha az arra jogosult vezet ő  meghatal-
mazza; 
Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály vagy bels ő  szervezetszabályozá-
si eszköz a feladatai közé sorol, illetve amelyre a rektor közvetlenül utasítást ad. 
Az igazgatóság és a titkárság vezet ője jogosult az igazgatói cím használatára. 

III. 	A Rektori Kabinet szervezeti egységei 

10. § 
Személyi Titkárság 

(1) A Személyi Titkárság a rektor felügyelete alatt álló szervezeti egység; 
(2) A Személyi Titkárság felel ős a rektor személyével összefügg ő  ügyek kifogástalan, ma-

gas színvonalú működtetéséért, valamint a rektor személyének vonatkozásában a pozí-
cióhoz illeszked ő , a szakmai, társadalmi elvárásoknak megfelel ő  hiteles és méltóságtel-
jes megjelenés biztosításáért; 

(3) A Személyi Titkárság koordinálja, nyilvántartja és szervezi a rektor programjait, 
(4) Ellát minden - a rektor személyéhez közvetlenül f űződő  - szervezési és ügyintézési fel-

adatot, figyelemmel kíséri a határid őket és az egyeztetett id őpontokat; 
(5) Ellát minden - a rektor személyközi kommunikációjához kapcsolódó - reprezentációs 

feladatokat és protokoll tevékenységet; 
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(6) Részt vesz a közkapcsolatok fenntartásában, ápolásában; 
(7) Részt vesz tárgyalások, rendezvények, kiemelt egyetemi események el őkészítésében., 

megszervezésében, együttm űködik és koordinál a lebonyolítással kapcsolatos felada-
tokban; 

(8) Beszédterveket, sajtóanyagokat készít el ő ; 
(9) Kezeli a rektor személyéhez köt ődő  információforrásokat; 
(10) Kezeli a rektori tanácsterem igénybevételével kapcsolatos ügyeket; 
( 1 1) Gondoskodik a rektor ügyfeleinek magas szint ű  kezelésérő l, irányítja és felügyeli a rek-

tor személyéhez kapcsolódó ügyfél-tájékoztatási mechanizmust, ápolja az ügyfélkapcso-
latokat; 

(12) Intenzív kapcsolatot tart és ápol a rektorhelyettesekkel, az Egyetem vezet ő ivel, a Kan-
celláriával, külső  partnerekkel, bels ő  munkatársakkal, más egységek vezet ő ivel, titkár-
ságaival; 

(13) Figyelemmel kíséri a szükséges jogszabályokat, rendelkezéseket és el ő írásokat; 
(14) A Személyi Titkárságot igazgató vezeti. 

11. § 
Oktatási Igazgatóság 

(1) Az oktatási rektorhelyettes felügyelete alatt álló szervezeti egység az Oktatási Igazgató-
ság. Az Oktatási Igazgatóság tevékenysége kiterjed a magyar nyelv ű , és az idegen nyel-
vű  oktatási tevékenységekre; 

(2) Az Oktatási Igazgatóság gondoskodik az oktatási szakterületet érint ő  szabályzatok fo-
lyamatos aktualizálásáról, és indokolt esetben angol nyelvre fordításáról; 

(3) 	Stratégiai döntésel őkészítő  anyagokat állít össze, illetve gondoskodik annak összeállítta- 
tásáról, valamint kidolgozza a döntésekb ő l következő  cselekvési tervet, és gondoskodik 
annak végrehajtásáról, végrehajtatásáról. A végrehajtás fázisában együttm űködik a stra-
tégiai döntések végrehajtásáért felel ős Központi Tanulmányi Hivatallal (továbbiakban: 
KTH) és a Karokkal; 

(4) Felügyeli az oktatási folyamatok szabályosságát; 
(5) A napi adminisztratív ügyekben - a KTH-val egyeztetett formában - hivatalos kapcsola-

tot tart az Oktatási Hivatallal, az Emberi Er ő források Minisztériumával. valamint a Ma-
gyar Rektori Konferenciával; 

(6) Hivatalos operatív kapcsolatot tart a Egyetem átfogó szervezeti egységeivel - különös 
tekintettel a Kancelláriával, valamint a KTH-n belül az idegen nyelv ű  hallgatók admi-
nisztrációs ügyeit kezel ő  kollégákkal -, a külképviseletekkel, a külföldi intézményekkel. 
partnerekkel, társszervezetekkel, ügynökhálózattal; 

(7) Támogatást nyújt és tanácsadást végez a kari illetékeseknek; 
(8) A Kommunikációs, PR és Marketing Csoporttal operatívan együttm űködve részt vesz 

az egyetemi képzések belföldi marketing tevékenységének stratégiai tervezésében, ak-
ciótervezésben, a megvalósítás fázisában a karok támogatásában, valamint az elkészült 
PR és marketing termékek folyamatos aktualizálásában, karbantartásában; 

(9) Tevékenységét összehangolva végzi a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságával: 
a. részt vesz a nemzetközi oktatási szerz ődések és oktatási együttm űködések felül-

vizsgálatában; 
b. felügyeli az oktatási témájú nemzetközi intézményi együttm űködéseket; 
c. felügyeli az oktatási témájú nemzetközi programok kidolgozását; 

(10) Egyetemi szinten figyelemmel kíséri, vizsgálja és elemzi az oktatási folyamatokat, az 
elemzések alapján cselekvési tervet készít; 
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(11) Gondozza az Oktatás Hallgatói Véleményezésének Szabályzatát; 
(12) Elvégzi/elvégezteti a felvételi el őkészítés/vonalhúzás adminisztrációját; 
(13) Stratégiai döntéseket készít el ő  a magyar nyelvű  képzések nemzetköziesítése, valamint 

a magyar nyelvű  képzések idegen nyelv ű  képzésekkel való összhangjának megteremté-
se érdekében; 

(14) Elemzi a nemzetközi oktatással kapcsolatos folyamatokat, trendeket; 
(15) Felügyeli a nemzetközi oktatási folyamatok szabályosságát; 
(16) Gondoskodik az idegen nyelvű  képzésekrera vonatkozó felvételi eljárás folyamatának 

szabályozásáról és felügyeletér ő l; 
(17) Tájékoztatást nyújt, és adatot szolgáltatat az oktatási rektorhelyettes részére; 
(18) Évenként munkatervet és beszámolót készít az oktatási rektorhelyettes részére; 
(19) Az Oktatási Bizottság üléseivel kapcsolatos feladatok ellátásához adminisztratív támo-

gatást biztosít, és titkársági teend őket lát el; 
(20) Ellátja az Oktatási Igazgatósághoz kapcsolódó adminisztratív és asszisztensi feladato-

kat, valamint kezeli a rektorhelyettes személyéhez kapcsolódó titkári feladatokat; 
(21) Ellátja a hallgatói tanulmányi tanácsadás rendszerének felügyeletét és min őségbiztosítá-

sát, támogatást nyújt a karok, a KTH és a hallgatói képviseletek részére a tanulmányi 
tanácsadás hatékony m űködtetése érdekében; 

(22) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az oktatási rektorhelyettes a szervezeti egy-
ség feladatai közé sorol; 

(23) Az Oktatási Igazgatóságot az oktatási igazgató vezeti. 

12. § 
Tudományos és Innovációs Igazgatóság 

(1) A tudományos és innovációs rektorhelyettes felügyelete alatt álló szervezeti egység a 
Tudományos és Innovációs Igazgatóság. 

(2) A Tudományos és Innovációs Igazgatóság a rektor, a tudományos és innovációs 
rektorhelyettes és a Tudományos Tanács számára információkat gy űjt, adatokat dolgoz 
fel és elemez. Megszervezi az információgy űjtés módját, kidolgozza az információ-
gyűj tés tematikáját; 

(3) A Tudományos Tanács javaslatai alapján döntéselkészít ő  anyagokat készít a BME veze-
tése számára; 

(4) Koordinálja az egyetemi bels ő  - tudományos tárgyú - pályázatait; 
(5) Szakmailag koordinálja a hazai és nemzetközi nagypályázatokat; 
(6) Operatívan együttm űködve részt vesz az Egyetem tudományos eredményességhez kap-

csolódó kommunikációs, PR és marketing tevékenységében 
a. stratégiai tervezésében, 
b. akciótervezésben, és 
c. a megvalósításában, valamint 
d. az elkészült PR és marketing termékek folyamatos aktualizálásában és karbantar-

tásában; 
Együttműködik a Pályázati Koordinációs Irodával az Egyetemen kezelt pályázatok 
eredményes szakmai menedzselése, és a hatékony forrásfelhasználás érdekében a kö-
vetkező  területeken: 

a. a pályázók szolgáltatói szemlélet ű  szakmai segítése, informálása, 
b. a pályázók támogatása a pályázatírás, szerz ődéskötés, a pályázat megvalósításá-

nak lebonyolítása, valamint a szakmai jelentéstételi kötelezettség teljesítése tekin-
tetében; 

( 7 ) 
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(8) Kapcsolatot tart a Egyetem átfogó szervezeti egységeivel, különösen a Kancelláriával, a 
BME Országos M űszaki Információs Központ és Könyvtárával, a külföldi és hazai in-
tézményekkel, partnerekkel, társszervezetekkel; 

(9) Megszervezi azokat az egyetemi szint ű  rendezvényeket, amelyeken tudományos címek, 
fokozatok átadása történik, valamint az egyetemi szint ű  tudományos, innovációs ren-
dezvényeket; 

(10) A Kancelláriával együttműködve támogatja a BME-n létrejöv ő  szellemi tulajdon, tudás-
vagyon védelmét, hasznosulását, közrem űködik az ezzel kapcsolatos feladatokban; 

(11) Ellátja a Tudományos Bizottság, a Tudományos Tanács, az Egyetemi Habilitációs Bi-
zottság és Doktori Tanács (EHBDT), valamint az Egyetemi Tudományos Diákköri Bi-
zottság titkársági és kapcsolódó adminisztrációs feladatait; 

(12) Tevékenységérő l évenként munkatervet és beszámolót készít; 
(13) Ellátja a Felsőoktatási és Ipari Együttm űködési Központ létrehozásáig felmerül ő , a 

FIEK 16 pályázat el őkészítő  feladatait a Szenátus X/7/2015-16, sz. határozata szerint 
addig, amíg a Fels őoktatási és Ipari Együttm űködési Központot a Szenátus létrehozza. 

(14) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a tudományos és innovációs rektorhelyettes 
a szervezeti egység feladatai közé sorol; 

(15) A Tudományos és Innovációs Igazgatóságot a tudományos és innovációs igazgató veze-
ti. 

13• § 
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága 

(1) A nemzetközi rektorhelyettes felügyelete alatt álló szervezeti egység a Nemzetközi 
Kapcsolatok Igazgatósága; 

(2) A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága felügyeli, menedzseli és ápolja az Egyetem 
nemzetközi kapcsolatait; 

(3) Feltárja az új nemzetközi megállapodások megkötésének lehet őségeit, elvégzi az újon-
nan létrejövő  megállapodások előkészítését az érintett szakterületek (jogi, gazdasági és 
szakmai) bevonásával; 

(4) Gondoskodik az Egyetem nemzetközi kapcsolatai vonatkozásában felmerül ő  protokoll 
tevékenység ellátásáról; 

(5) Megszervezi és irányítja a nemzetközi TEMPUS koordinálta projektek - ERASMIJS 
mobilitás, Stipendium Hungaricum, Campus Mundi -, valamint egyéb, bi- és 
multilateriális mobilitások (ATHENS, TIME, AUF, stb.) lebonyolításával járó napi me-
nedzsment feladatokat, és gondoskodik azok elvégzésér ő l. A hallgatói adminisztráció 
vonatkozásában szorosan együttm űködik a KTH-val;Felügyeli az ügynökhálózat m űkö-
dését, gondoskodik annak folyamatos karbantartásáról; 

(6) Kapcsolatot tart a Egyetem átfogó szervezeti egységeivel, - különös tekintettel a Kan-
celláriával -, valamint külképviseletekkel, külföldi intézményekkel, partnerekkel, társ-
szervezetekkel; 

(7) A Kommunikációs, PR és Marketing Csoporttal operatívan együttm űködve részt vesz a 
nemzetközi területhez kapcsolódó PR és marketing tevékenység stratégiai tervezésében, 
akciótervezésben, a megvalósításában, valamint az elkészült PR és marketing termékek 
folyamatos aktualizálásában és karbantartásában; 

(8) Évenként munkatervet és beszámolót készít a nemzetközi rektorhelyettes részére; 
(9) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a nemzetközi rektorhelyettes a szervezeti 

egység feladatai közé sorol; 
(10) A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságot a nemzetközi kapcsolatok igazgató vezeti. 
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14. § 
Operatív Titkárság 

(1) Az Operatív Titkárság feladata, hogy biztosítsa a rektor és rektorhelyettesek optimális 
működési környezetét, valamint kezelje és felügyelje a Kabinet költségvetését, gazdál-
kodását. 

(2) Az Operatív Titkárság a kabinetfőnök felügyelete alatt álló szervezeti egység; 
(3) Az Operatív Titkárság biztosítja a rektori és rektorhelyettesi tevékenységéhez kapcsoló-

dó ügyviteli feladatok ellátását; 
(4) Ellátja a Kabinethez kapcsolódó, rektort és a Szenátust érint ő  humánpolitikai feladato-

kat, különös tekintettel: 
- koordinálja a köztársasági elnök, a fenntartó, az Egyetem rektora, valamint a 

Szenátus által adományozandó kitüntetésekkel, díjakkal és megtisztel ő  címek-
kel, valamint a köztársasági elnöki határozattal történ ő  egyetemi tanári kineve-
zésekkel, ill. munkaköri címek adományozásával kapcsolatos tevékenységeket, 
és 

- ellátja a kapcsolódó adminisztratációs feladatokat; 
(5) Gondoskodik a Szenátus és a Rektori Tanács üléseivel kapcsolatos szervezési és admi-

nisztratív feladatok ellátásáról, a szavazórendszer m űködtetésérő l, karbantartásáról; 
(6) Ellátja a Rektori Tanács és az Etikai Bizottság titkársági feladatait; 
(7) Gondoskodik - igény szerint - a rektorhelyettesek személye körüli teend ők ellátásáról; 
(8) Rendszergazdaként gondoskodik a Kabinet informatikai rendszerének üzemeltetésér ő l, 

karbantartásáról, az informatikai problémák megoldásáról, a szerver adattartalmának he-
ti biztonsági mentésérő l valamint a Kabinet honlapjának folyamatos aktualizálásáról; 

(9) Rendszergazdaként kapcsolatot tart az egyetemi gerinchálózat üzemeltet őjével; 
(10) Nyilvántartást vezet a helyi hálózatba kötött gépekr ő l; 
(11) Az SZMR rendelkezéseivel összhangban gondoskodik a Kabinet gondozásában lév ő , az 

egyetemi irányítás és vezetés szervezetszabályozó eszközeinek nyilvánosságra hozatalá-
ról, nyilvántartásba vételérő l, gondozza a Kabinet hatáskörébe tartozó szabályzatokat, 
jogi és más igazgatási eszközöket; 

(12) A Kabinetre vonatkozóan folyamatos költségfigyelést végez, és javaslatokat tesz a rek-
tor és a kabinetfőnök számára a költséghatékony m űködés biztosítása érdekében; 

(13) Gondoskodik az MGR rendszer adatain alapuló - a Kabinet gazdálkodására vonatkozó -
költségvetési adatszolgáltatások határid őre történő  elkészítésér ő l, a Kabinet bér- és 
munkaügyi nyilvántartásának vezetésér ő l, folyamatos aktualizálásáról, a Kabinet költ-
ségvetési kereteinek felhasználásával kapcsolatos ügyek intézésér ő l és nyilvántartásáról, 
az MGR rendszer felhasználói szinten történ ő  alkalmazásáról; 

(14) Gondoskodik a Kabinet rendelkezésére bocsátott személyi, dologi, beruházási kiadási 
elő irányzatok kezelésér ő l, eszközleltárral kapcsolatos feladatok ellátásáról; 

(15) Kapcsolatot tart a Egyetem átfogó szervezeti egységeivel, különös tekintettel a Kancel-
láriával, valamint az Emberi Er őforrások Minisztériumával, a Magyar Fels őoktatási . 

Akkreditációs Bizottsággal és más társszervezetekkel; 
(16) Vezető i Értekezletekrő l tartalmi összefoglalót készít; 
(17) Ellátja a Kabinetet érint ő  egyéb ügyviteli feladatokat: 

- Ügyiratok iktatása, postázása, irattárazása és selejtezése; 
A Kabinethez tartozó helyiségekben lév ő  tárgyi eszközök leltári ügyintézése; 

- A rektori fogadásoknál, a közvetlenül a rektor által szervezett más rendezvé-
nyeknél közreműködés. 
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(18) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a rektor és a kabinetf őnök a feladatai közé 
sorol; 

(19) Az Operatív Titkárságot igazgató vezeti. 

15. § 
Kommunikációs, PR és Marketing Csoport 

(1) A Kommunikációs, PR és Marketing Csoport feladata, hogy tevékenysége eredménye-
ként a magyar m űszaki felsőoktatás vezető  intézményéhez méltó színvonalon az Egye-
tem által elért szakmai eredményeket bemutassa, valamint gondoskodjon a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), mint márka eredményes menedzs-
mentjérő l, fokozva ezzel a BME láthatóságát, és versenyképességét a hazai és a nem-
zetközi fels őoktatás piacán; 

(2) A Kommunikációs, PR és Marketing Csoport a kabinetfőnök felügyelete alatt álló szer-
vezeti egység; 

(3) A Kommunikációs, PR és Marketing Csoport gondoskodik az Egyetem arculatának 
megújításáról (beleértve az arculati kézikönyv tartalmának gondozását egységes megje-
lenésének, kommunikációjának, PR tevékenységének meger ősítésérő l; továbbá gondoz-
za az egységes és összehangolt PR, valamint kommunikációs tevékenységet és annak 
megszervezését, beleértve a kapcsolódó kari, tanszéki tevékenységek támogatását; 

(4) Kapcsolatot tart az Egyetem átfogó szervezeti egységeivel, különös tekintettel a Kancel-
láriával, valamint partnerekkel, potenciális partnerekkel és társszervezetekkel; 

(5) Felügyeli az egyetemi szint ű  protokolláris programokat, rendezvényeket; 
(6) Tevékenységérő l évenként munkatervet és beszámolót készít; 
(7) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a rektor és a kabinetf őnök a feladatai közé 

sorol; 
(8) A Kommunikációs, PR és Marketing Csoportot csoportvezet ő  vezeti. 

IV. 	A Kabinet rendelkezésében lév ő  építmények (helyiségek) 

16. § 
Kabinet kezelésében lév ő  építmények (helyiségek): 

K. 1.10. 	rektori tanácsterem és el őtere 
K. 1.11. 	rektori és kabinetfőnöki szobák, titkárság, fogadó 
K. 1.12. 	iroda 
K. 1.13. 	konyha 
K. 1.14. 	irodák 
K. 1.16. 	iroda 
K. 1.17. 	iroda 

17. § 
A Kabinet működése kapcsán használja még az alábbi helyiségeket: 

R. 1.101. 	iroda 	R. 1.102/1. 	iroda 
R. 1.101/1. 	iroda 	R. 1.103 	iroda 
R. 1.101/2. 	iroda 	R.I. 104 	iroda 
R. 1.102. 	iroda 
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V. 	Bélyegzők kezelése 

18. § 
Bélyegzők használatának és kezelésének rendje 

A Kabinetben őrzött bélyegzők használatának és kezelésének rendjét kabinetf őnöki utasítás 
rögzíti. 

VI. 	Átmeneti és záró rendelkezések 

19. § 
Hatályba lépésre vonatkozó rendelkezések 

(1) A Kabinet SZMSZ-e 2016. július 1-jén lép hatályba, egyidej ű leg a Rektori Kabinet 
SZMSZ-érő l szóló 2015. május 1-jén hatályba lépett 1/2015 (V.1) számú Rektori Utasí-
tása hatályát veszíti; 

(2) A Kabinet bels ő  működésének, munkaszervezetének, szabályozásainak, nyilvántartásai-
nak, valamint a munkaszervezethez tartozó közalkalmazotti kinevezéseinek és munka-
köri leírásainak jelen SZMSZ rendelkezéseinek megfelel ő  átalakítását folyamatosan, de 
legkésőbb 2016. szeptember 1. napjáig kell végrehajtani; 

(3) A helyettesítés rendjér ő l a rektor külön utasításban rendelkezik; 
(4) Az utasítást a Kabinet gondozza. 

Budapest, 2016. július 11. 
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