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EMLÉKEZTETŐ 
a BME Gazdasági Bizottságának 2011. március 17-i nyílt üléséről 

 
 
Résztvevők: a Gazdasági Bizottság tagjai az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint, 

valamint további meghívottak 
 
 
A Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta meg: 
 
 
A BME 2011. évi költségvetése, ehhez kapcsolódóan jelenlegi és középtávú főbb problémái, kilátásai, 
várható döntései 
 
 
A téma alapvető háttéranyaga a BME Költségvetési Szabályzata (2010. március 29.), illetve „A BME 
2011-2012-es gazdálkodásának főbb irányai I.” szenátusi előterjesztés (2010. november 29.). Ezek az 
anyagok intraneten elérhetők. 
 
 

Előterjesztő: Dr. Andor György általános rekorhelyettes 
 
 
Dr. Farkas György úr, a Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a nyilvános ülésen 
megtágyalásra kerülő előterjesztés a Szenátus elé megy, az érdeklődők megbeszélhetik a költségvetés főbb 
irányelveit. 
 
Az előterjesztés három részből áll, melyek az alábbiak: 

• A BME 2011-2012-es gazdálkodásának főbb irányai II. 
• 1.sz. Függelék: Költségvetési Szabályzat 
• 2.sz. Függelék: A BME 2011. évi költségvetése 

 
Az anyagok előzetesen felkerültek a BME honlapra, írásban érkezett észrevétel, kérdés. 
 
Dr. Farkas György úr, a Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket az ülés menetéről:  

• Rektorhelyettes úr kérdéskörrel kapcsolatos összefoglaló tájékoztatója  
• kérdések, észrevételek 
• válaszok 

 
Dr. Andor György rektorhelyettes úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a jelenlévőket az előterjesztéssel 
kapcsolatos döntési folyamatról. Az előterjesztést megtárgyalta a Vezetői Értekezlet, a Rektori Tanács. A 
Rektori Tanács az előterjesztést egyhangúlag támogatta. Tárgyalni fogja a hétfői Vezetői Értekezlet, ezt 
követően kedd reggel – a szenátusi tagok és egyéb bizottságok tagjai megkapják az anyagot. 
    
Dr. Andor György rektorhelyettes úr összefoglaló tájékoztatója az alábbi  főbb területekre terjedt ki: 

• korábbi időszak problémái → 2008-tól 
• tervek – tények összehasonlítása 
• tévhitek – (terület ∼ 28.000 Ft/m2) 
• idei vitatottabb pontok 
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Az előadás anyaga az emlékeztetőhöz mellékletként csatolva. 
 
A szóbeli kiegészítés után a résztvevők mondták el kérdéseiket és észrevételeiket.  
 
 
Dr. Orosz László úr, a Fizika Tanszék munkatársa az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatosan 
elmondta, hogy az előadást jónak tartja, de felülnézetből. Alulnézetből a gazdálkodás másképpen néz ki.  
Véleménye szerint, amit áldoztunk, az a kapcsolatok hálózata. Az óvoda, bölcsőde, az uszoda, a tenisz és a 
vitorlás szakosztály stb. megszűnése a kapcsolati hálók teljes felbomlását eredményezte. A jövő 
nemzedéke ezeket a kapcsolatokat nem tudja kiépíteni. Hozzászólásában ezzel összefüggésben említette 
még az orvosi rendelő, az egyetemi üdülő (benne nyári iskola) problémáját is.  
Elmondta továbbá, hogy egyetemünk nincs a világ első 400 egyeteme között - javíthatnánk a 
helyzetünkön az említettekkel.  
 
 
Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában kitért arra, hogy  

• a kapcsolatok hálózata kisebb közösségekben érvényesül(het)  
• az egyetemi ingatlanok állománya sok milliárd, ebből nem túl nagy rész – amiről beszélünk 
• az óvoda, bölcsőde nem szűnt meg, finanszírozásán változtattunk 
• az egyetemnek 10 teniszpályája van 
• az orvosi rendelő nem szűnt meg, csak átalakult, a fogorvosi szolgáltatási szintet nagyon nehéz 

eltalálni, sok ezer ellátandó közalkalmazottat és hallgatót figyelembe véve 
• a vitorlás szakosztály nem szűnt meg, a MAFC 25 m Ft éves támogatást kap 
• az uszoda bezárt – egyetemi sportlétesítmények viszont bővülnek, sokak szerint nem helyesen 
• üdülő – szakszervezeti üdülőket is ide kell sorolni, 5-6 üdülőbe mehetnek a dolgozók 
• kapcsolatok, kollegialitás – jelenleg mások,  mint korábban 
• 400 egyetemet tekintve - nem vehetjük át a gazdag egyetemek gyakorlatát. 
 

 
Dr. Kertész János úr, a Fizika Intézet igazgatója hozzászólásában felvetette a 8 kis egyetem kérdését 
(karok közti kapcsolatokban van a probléma), a könyvtár – folyóiratok beszerzése - kérdését. Véleménye 
szerint, ha javulni akar az egyetem – a tudományra áldozni kell, nem lehet azt a karok anyagi helyzetének 
függvényévé tenni.  
 
Dr. Orosz László úr, a Fizika Tanszék munkatársa Rektorhelyettes úr válaszára reagálva elmondta, hogy  
nem a felszínes dolgokat kell átvenni az elit egyetemektől → labort kellene építeni! (nem lát esztergát a 
hallgató!?) A BSc képzés – gyakorlatorientált képzés, ehhez laborok kellenek. Főiskolák ebben a 
tekintetben előnyben vannak. Véleménye szerint a hallgatói létszám növekedésével nem nőtt arányosan a 
laborok száma.  
Hozzászólásában elmondta, hogy a Kiadó megszűntetése a BME szégyene, több mint 20 évig intézte a 
TTK jegyzet ügyeit, kérdésként fogalmazta meg, hogy nem lehetett volna megtartani. 
 
 
Dr. Andor György rektorhelyettes úr az elhangzottakat követően felajánlotta, hogy Orosz úrral körbesétál 
az egyetemen, végignézik a laborokat (G, MG, CH stb. laborok felújítása történt meg). 
Bármelyik Kar kér ehhez területet – kap. 
A könyvtárral kapcsolatosan tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a folyóiratok beszerzése 50-50%-ban 
történik kari, illetve egytemi forrásból. Lehet, hogy ez a % nem jó, ez lehet vitatható. 
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Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese az alábbiakról 
tájékoztatta a jelenlévőket: 

• a Q épület 5000 m2, benne 1500 m2 megújult labor, ami részben bővülés, de 
mindenképpen javulás 

• V1 épületben 2000 m2 labor meg fog újulni 
• a Kiadó – 5 millió Ft értékben értékesített jegyzeteket a hallgatóknak egy évben 
• VIK a jegyzetkiadást saját hatáskörben oldja meg, nem tudja megmondani, hogy 

gazdaságilag megfelelő-e a modell, de fele annyiba fognak kerülni a jegyzetek. 
 
Dr. Orosz László úr, a Fizika Tanszék munkatársa kérdezte, hogy háromszor annyi hallgató van – van-e 
háromszor annyi a labor, mint 20 évvel ezelőtt? 
 
Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese arról tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy VIK-en akkor csinálnak labort, ha az Oktatási Bizottság kéri, azt a tantervhez igazítják. 
10 millió Ft-nyi eladhatatlan jegyzetet vitt el a VIK a Kiadóból, a jelenlegi megoldás mindenképpen 
javulás, büszkék rá. 
 
 
Dr. Andor György rektorhelyettes úr a KSK írásban megküldött kérdéseire az alábbiak szerint válaszolt: 
 

• nincs lehetőség március előtt csinálni a költségvetést 
• minőségi támogatás a személyi támogatáson keresztül érvényesül 
• személyi állomány támogatása mindig probléma (fokozat, kor, stb.) 
• tantermek problémája (szorzók problémája a tanteremnél) 
• egy épülethez kötött Kar abban nem adhat le területet 
• Z épület év végéig kiüríthetőnek tűnik – valószínűleg kiadható lesz 
• kutatóegyetemi elszámolás problémáit nem mi találtuk ki. 

 
 
Dr. Dévényi László úr, a Gépészmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese az alábbi kérdéseket, illetve 
javaslatokat intézte Rektorhelyettes úr felé: 
 

• 2007-ben a GTK kölcsönt adott Karoknak – az akkori határozatnak megfelelően történjen a 
kölcsön visszaadása, ennek visszafizetését az idei költségvetésen belül is így rendezzék 

• MT-MG tető tervezését együtt kellene kezelni 
• F29 kerüljön felújításra 
• a tanszéki energia stb. mérése nem megoldott → csak becslés 
• A költségvetés struktúrájának stabilitása érték! 

 
 
 
Dr. Mizsei János úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar munkatársa hozzászólásában elmondta, hogy  

• a „családi ezüstöt nem eladni kellene, hanem kiszidoloztatni” (Füred, Horgásztanya). A 
fényezés értelmezése szerint a jó kihasználást jelenti. A Horgásztanyáért kapott  8 millió Ft-tal 
nem lett sokkal gazdagabb az egyetem. 

• miért nincs kiírva öles betűkkel – hogy Műszaki Egyetem 
• a kert esetében – nincs-e tervbe véve, hogy lebetonozzuk, mert úgy olcsóbb az üzemeltetése. 
• V2, Z épülettel mi lesz, a V2 – kiváló diákszálló lehetne. 

 
 
 
 

http://telefon.eik.bme.hu/index.php?person&id=12527�
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Dr. Dabóczi Tamás úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar munkatársa hozzászólásában felvetette, 
hogy a Költségvetési Szabályzat szerint – az új belépő a régi helyén az évben nincs finanszírozva, ezt 
logikátlannak gondolja. 
 
Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy  

• a GTK által adott kölcsön visszafizetése a határozatban foglaltaknak megfelelően fog történni 
• a doktorjelöltekkel kapcsolatos kérdés a hétfői vezetői értekezlet témája is lesz 
• tetőtervezés esetében az érvényesség lejár, nem olcsó - a részletes kiviteli terveket is el kell 

készíteni a közbeszerzés miatt - kidobott pénz lenne a tervezés 
• F29 – bútorbeszerzési tilalom is megtorpantotta, csúszásban van 
• tanszék közüzemi mérése helyiség szinten közeljövőben nem megy 
• reméljük van szebb családi ezüst is, mint Füred vagy a Gyorskocsi utcai épület 
• Füredet nem adjuk el 
• kedvezményes üdültetésnél fizetni kell a Tb-t 
• középső Campus kertet rendezzük 
• V2-nek sok engedélyezési problémája van 
• személyi állomány – fiatalnál nincs kivárás. 

 
Dr. Debreczeni Gábor úr, a Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal hivatalvezetője azt a kérdést intézte 
Rektorhelyettes úr felé, hogy az AE épület átalakítása fejlesztés vagy visszafejlesztés? 
 
Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában elmondta, hogy az AE lebontásra kerül (2008-as 
megállapodás), rengeteg testület tárgyalta, berendezések áttelepítésre kerülnek. 
 
Dr. Sükösd Csaba úr, a Nukleáris Technikai Intézet igazgatóhelyettese hozzászólásában jelezte, hogy a 
NTI területe megváltozott – 393 m2-rel nőtt – egyeztetni kell,  mert m2 eltérés van. 
Rektorhelyettes úr készen áll az egyeztetésre. 
 

Dr. Andor György rektorhelyettes úr válaszában kitért arra, hogy a csillapítások kérdése szerencsésen 
alakult, a csillapítások jól működtek: 

• oktatási pont változása 
• külső változások hatása 
• végeredmény csillapítása. 

Veszélyt jelenthet az Ftv. változása. Nem tudjuk, hogyan fog változni, ez a változás felboríthatja a 
rendszert. A következő éveknek ez lehet a nagy központi vitája, hogy mit kezdünk ezzel a változással. 
 
Ezt követően Dr. Farkas György úr, a Bizottság elnöke lezárta a vitát.  

 
A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, az elhangzott kiegészítés, valamint az 
ülésen elhangzottak alapján az előterjesztést a Szenátusnak egy tartózkodással elfogadásra 
javasolják. 

 
 

 
 Budapest, 2011. március 17.  
            Dr. Nagy Zoltánné sk. 
              a Gazdasági Bizottság titkára 
Jóváhagyom: Dr. Farkas György sk. 
egyetemi tanár 
a Gazdasági Bizottság elnöke 
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