••

.:....•.
..

•••
~

,

, ,

Ujratervezett lepesek
a befejezesert
A KIVITELEZOI SZERZOOES NOVEMBER 8-RA
Hat es fel milli3.rd forintot
nyert egyetemiink epiiletrekonstrukciokra, valamint
eszkozok, gepek beszerzesere
sikeres unios plilyazata reven,
2008tavaszan.Azidokozben
kenyszerbollelillitott megvalositasban azota Ujlepesek
szolg3Jjak az eredmenyes befejezest. Ezekrol es az eddigiekrol Prof. Dr. Lukacs Janos
projektvezeto szamolt be oktober elejen egyetemiink nyilvanossaga elott.
A kivitelezest idoben elkezdtek
2010-ben, a munkaIatok harom
reszere kiirt kozbeszerzesi paIyazatket nyertese az Arcadom Zrt. es
a Gropius Zrt. volt. Az elsa komoly
nehezseget az jelentette, hogy az
informatikai epiilet kivitelezaje, a
Gropius nem tudta befejezniakivitelezesthatandare. Hiabaaszerzadesmodositasokes azUjkozbeszerzes ...2011aszerevegiiljogeras felszamolasi eljaras indult aceg ellen.
Amunkateriiletet az egyetem viszszavette,'a sziikseges terveztetesi
munkakatelvegeztette, majd egyUj
kozbeszerzesi eljarast folytatottle.
Az uj kivitelezo az FK Raszter Zrt.
lett - a munkajelenleg is folyik, a
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szerzades szerinti befejezesi hatarida 2012. november 8.
A masodik komoly nehezseget
azjelentette,hogyazArcadomZrt.,
bar kilenc epiile~ felUjitasat lenyegeben befejezte, afaepiiletkivitelezeset2011nyaranleanitotta.
Szerzadesmodositasok, Ujkozbeszerzesi eljarasok utan ujra-ujraindult a
munka, de mindannyiszor Ieis :illt.
Nem maradt mas megoldas, mint
a vonatkozo vallalkozoi szerzodesek felmondasa szeptember vegere. Azota
a kivitelezes folytatasat keszitik
ela. A folyamat idoigenyes, a legoptimistabb
becsIes szerint is a kivitelezes 2013
nyararafejezadhetbe.
A projekt masik fa teriileten, az
eszkozbeszerzesek targyaban - a
ket fa teriilet koriilbeliil fele- fele
aranybanjelentmegaprojektben
-,
a 390 tetelt tartalmazo eszkozlistan szereplabeszerzesek dontohanyada megvalosult. Ot tetel szani-

tasafolyamatban van, es mindoszsze tizenket tetel beszerzese erdekeben kell meg Iepeseket tenni. A
hianyzo tetelek reszben osszefiiggenek akivitelezesi munkak elarec
haladasaval, illetve befejezesevel.
Az egyetem vezetesenek es a
projekt menedzsmentjenek Ujratervezett lepesei eddig es ezutan
is az eredmenyes befejezest celozzak, illetve szolgaIjak. Mi a tiirelmiinket tehetjiik hozza ...
A projekt A Miskolci Egyetem
hazai es nemzetkozi versenykepessegenek
komplex meglijitasa cimu, TIOP1.3.1-07/1-2F -2008-0005
szamu paIyazat tamogatasaval valosul meg.

Prof. Dr. Palk6 Gyula es
Prof Dr. Lukacs Janos

Megoldasokat keres egyetemunk
Osszdolgozoi forumon tajekoztatta es hivta kozos gondolkodasra egyetemunk oktatoi, dolgozoi nyilvanossagat Prof. Dr. Patko Gyula rektor oktober 1O-en. A megelozo napok strategiai
egyezteteseinek fobb megallapitasait ismertetve tajekoztatta az egybegyUlteket az egyetem
jelenlegi gazdasagi helyzeterol- amely azt a szituaciot tukrozi, amiben az orszag felsooktatasi
intezmenyei mukodnek napjainkban.
A rektor az egybegyulteknek elmondta: 2008-hoz kepest tobb mint 4 milliard forinttal kozel (50 szazalekkal) csokkent a fenntart6i, azaz allami tamogatas, ami
az intezmeny mukodeset alapozza meg, ahhoz szukseges. Kitert az egyeb mfnuszokra is: az inflaci6s hatas
miatti tobbletkiadas 1,47 milliard, a szakkepzesi hozzajarulas kiesese tovabbi 400 milli6, az innovaci6s jarulek kiesese pedig tovabbi 600 milli6 forint az iden.
Aszamokat es a mfnuszokat, illetve a mukodes fenntartasanak megkerd6jelezhetetlenseget
osszesftve a

rektor kozos gondolkodasra hfvta az egyetem oktat6it es dolgoz6it annak erdekeben, hogy ne keruljon
sor ujabb elbocsatasokra. Ehhez els6kent - es atmeneti id6re - a karok sajat beveteleit zarolta a rektor
okt6ber elejen. Az osszdolgoz6i f6rumon is hangsuIyozott atmenet az6ta reszben mult id6 lett: a zarolast, ami nem elvonaskentjelentkezett,
id6kozben feloldotta a rektor.
Atovabbiakban a palyazati forrasok tovabbi kihasznalasa es a szervezeti mukodes reszleges atal.akitasa
is megtakarftast jelenthet, de felmerult egyes, sulyos
veszteseggel mukod6 szakiranyok megszuntetesenek lehet6s~ge is. A zarolast a rektor a megbeszelesek eredmenyekent okt6ber 12-en feloldotta. A sajt6ban napvilagot latott megoldasok kozt felmerult a
sarospataki kar bezarasa - ennek lehet6seget hatarozottan cMolta Prof. Dr. Patk6 Gyula.
Az egyetem fels6vezetese keresi a megoldast a jelenlegi, megszorftasokkal jellemezhet6, de zavartalan
mukodes fenntartasara.

Aki rendszeresen publikal, vagy tudomanyos dolgozatot keszit, nem hagyhatja figyelmen kivU!a
MIDRA-t!Sorozatunk masodik resze olyan gyakorlati kerdesekre ad valaszt,
mint: Mit tartalmaz ez a digitalis raktar? Kiktolthetik
fel ide tudomanyos irasaikat? Milyen feltetelekkel
tehetik ezt?
Egyetemunk mindig kiemelten tamogatta a tudomanyos
informaci6aramlas ujabb iranyait, ezert a konyvtar keretei kozott mar 2006-ban zold
utat kapott az Open Access elvein alapul6 MIDRA letrehozasa es fejlesztese. Az6ta ez az
universitas szellemi vagyonanak egyre b6vUl6 digitalis tara. Mara mind tobben ismerik fel, hogya repozit6riumba
bekerult munkak hosszu tayon meg6rz6dnek, nagy nyilvanossag szamara is elerhet6ve es hiv'ltkozhat6va valnak. A
MIDRA-ba feltoltott anyagokat a Google is indexeli! A feltoltes teljesen onkentes, azonban csak az egyetemen oktat6k, kutat6k es tanul6k elhetnek ezzel a lehet6seggel.
Az egyetemi publikaci6k
sokfelesege miatt a MIDRA
gyujtemenyekbe
rendezi
anyagat. A"Tudomanyos munkak" es a "Doktori ertekezesek"
mellett a hallgat6k munkai is
teret kaphatnak benne. A kutatasi eredmenyeiket kozvetit6 frasokat a "TDK-dolgozatok"
es a "Szakdolgozatok" gyujtemeny fogadja.
Ezeken kivuI tananyagokat, egyetemtorteneti
erdekessegeket, kisfilmeket is rejt
az adattar. A http://midra.unimiskolc.hui oldalon nezhetnek
filmet a 2006-os csilletolasr61,
de beleolvashatnak tobbek kozott az 1960-as evek diakhumorat idez6 Huz6Wskekbe is.
Akiszeretne anyagait feltolteni az adatbazisba, a midra@
uni-miskolc.hu cimen tudja felvenni a kapcsolatot az adattar
epit6ivel. Az eszreveteleket es
javaslatokat szinten erre a cimrevarjak.

