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Emlékeztető 

a Szenátus Gazdasági Bizottság 2017. május 25-i üléséről 
 
Jelenlévők: Jelenléti ív szerint 
Dr. Strommer László,Dr. Kalló Noémi, Dr. Varga Imre, Dr. Orbulov Imre,Dr. Mándoki Péter, Dr. Nagy 
József,Somogyvári Tibor, Vidák Miklós, Dr. Kardoss László, Dr. Salgó András, Barta-Eke Gyula, Fortuna 
Zoltán,Tóth Balázs 
Kimentette magát: Dr. Joó Attila László (ÉMK), Dr. Vámos Gábor(VIK) 
 
A Gazdasági Bizottság 2017. május 25-án 8:30-kor az A épület VI. emeleti tárgyalóban tartotta ülését. 
 
1. Salgó András a bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket és felkérte Fortuna Zoltánt „A BME 

2016. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása” című előterjesztés ismertetésére. 
Az összefoglalóban elhangzott, hogy 2017.04.24-éig kellett elkészíteni és megküldeni a 
fenntartó minisztérium részére az előző költségvetési évről szóló szöveges beszámolót, amely a 
fenntartó által előírt szerkezetben, struktúrában kerül előterjesztésre és tárgyalásra. Fortuna 
Zoltán röviden ismertette a szöveges beszámoló főbb pontjait, így többek között kitért az 
Egyetem állami támogatásának, célzott támogatásainak, saját bevételeinek, pályázati 
bevételeinek alakulására, ismertette az Egyetem oktatási, tudományos és nemzetközi 
területeken elért eredményeit (növekvő átlagos publikációs számok -Scopus, Web of Science-, 
növekvő oktató kutató létszámok). Expozéjában kitért az UNKP, Kutatóegyetemi pályázat 
forrásainak beszámoltatásának jelenlegi állapotára, valamint az egyetemi gazdálkodást, 
alapfeladat ellátást nehezítő egy-egy problémára is (magas az eredménytelenül távozott 
hallgatói létszám, jelentős az oktató-kutató fluktuáció, nem jó az oktatók-kutatók korfa 
összetétele, az eszközpark elavult.) Az előterjesztéshez az alábbi észrevételek érkeztek: 
a. Salgó András hozzászólásában jelezte a beruházások, tárgyi eszközök (gépek 

berendezések) elégtelen helyzetét, és hangsúlyozta, hogy a nehéz körülmények ellenére 
is változtatni kellene ezen a helyzeten, mert az nem fenntartható. 

b. Strommer László (ÉPK) hozzászólásában kiemelte az eredménytelenül távozók magas 
arányát, és jelezte, hogy közülük többen később újrafelvételizhetnek ugyanarra a karra, 
továbbá hogy vannak, akik önköltséges hallgatóként folytatják tanulmányaikat. Barta-
Eke Gyula kancellár úr reagált az észrevételre, és egyetértett, hogy az újra jelentkezők 
számával finomítani lehetne a kimutatást, de a lemorzsolódás ennek ellenére is magas, 
ezért cél ennek csökkentése, anélkül, hogy az oktatás, képzés minőségéből engednénk, 
vagy a követelményrendszeren változtatnánk.  

c. Nagy József (VBK) hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a beszerzésekkel kapcsolatos 
anomáliák megjelentek az anyagban, egyben jelezte, hogy jó lenne a kis értékű tárgyi 
eszközök, elsősorban informatikai eszközök beszerzését gyorsítani. Barta–Eke Gyula 
kancellár úr válaszában elmondta, hogy három intézkedés is történt a probléma 
kezelésére. Egyrészt a BME-Telekom (BME Infokom) Kft. létrehozásával a Kft. által 
beszerzett eszközök bérlésére, megvételére nyílik lehetősége mind a kari, mind a nem 
kari szervezeteknek, másrészt összeállításra kerültek olyan típusgépek, amelyeket 
beszerezve és megfelelő nagyságú raktárkészletet tartva belőlük biztosítani lehet a 
hirtelen jelentkező informatikai eszközigényeket, harmadrészt pedig az informatikai 
eszközök KEF-en keresztül történő beszerzésének erősítése végett új munkatársak 
kerültek felvételre. 

d. A GB egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

 
2. Kardoss László ismertette „A BME Intézmény Fejlesztési Terv (IFT) felülvizsgálata” című 

előterjesztést. Elmondta, hogy az IFT aktualizálására a fenntartói elvárásnak történő 
megfelelés miatt van szükség, és annak stratégiai irányok és akciótervek fejezetén belül több 
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rész is aktualizálásra, pontosításra került Ezek közül kiemelte a tehetséggondozással, a 
nemzetköziesítéssel foglalkozó részeket, és az Innovációs Tanács létrehozásával foglalkozó 
részt is.  
a. Nagy József (VBK) hozzászólásában jónak minősítette az anyagot, kiemelte a 

tehetséggondozás, a kiválóság-kezelés fontosságát, az oktatók, kutatók koreloszlásában 
tapasztalt rés („gap”) kezelésének szükségességét. Véleménye szerint stratégiailag jó 
lenne, ha a legkiválóbb vezető kutatók külső forrásokhoz történő hozzájutása erősödne, 
ebben is kellene segítséget nyújtani. 

b. Kardoss László válaszában elmondta, hogy az aktualizált IFT már tartalmaz az előbbi 
észrevételekre utaló változtatásokat. Barta-Eke Gyula kancellár úr az oktatók, kutatók 
koreloszlásának javítása érdekében jelezte a Költségvetési Szabályzat esetleges 
módosítást is. 

c. A GB egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

 
3. Barta-Eke Gyula ismertette a „Kollégiumi hálózatüzemeltetési feladatok ellátására gazdasági 

társaság alapítása”című előterjesztést. Elmondta, hogy a Kft. alapítása mögött kettős cél 
húzódik meg, egyrészt ily módon is szeretnénk segíteni az egyetemi informatikai eszközök 
beszerzését, másrészt az alapítandó Kft. lenne a felelős a kollégiumi internet-szolgáltatások 
biztosításáért. Kancellár úr részletesen ismertette a kollégiumokban kialakult internet-
szolgáltatás eddigi gyakorlatát, rámutatva annak problémáira, visszáságaira, és vázolta, hogy a 
Kft. megalapítása után hogyan fog ez működni. Egyben jelezte, hogy a Kft. törzstőkéjének 
fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll. 
a. Orbulov Imre (GPK) hozzászólásában megkérdezte, hogy a Kft. alapítása ró-e 

többletterhet a karokra, amelyre Barta-Eke Gyula válaszában elmondta, hogy az alapítás 
nem ró többletterhet a karokra, de amennyiben a későbbiek során a Kft-n keresztül 
történik majd a kari szervezetek részére eszközbeszerzés, azok költségét téríteniük kell 
majd. Orbulov Imre második kérdése arra vonatkozott, hogy a kollégiumi internet 
hálózat biztosításához szükséges eszközök beszerzése jelentenek-e majd 
többletköltséget a karoknak. Barta-Eke Gyula válaszban elmondta, hogy egy hallgató egy 
eszközt csatlakoztathat majd ingyenesen a kollégiumi hálózathoz, ha ennél többet 
szeretne, akkor azért már fizetni kellene. A kollégiumi eszközök ellátottsága, pótlása 
mindenképpen többletterhet jelentene a karoknak, amelyet költségvetésben (várhatóan 
a kollégiumi férőhely arányában) fogunk kezelni. 

b. A GB egy tartózkodás (GPK) mellett támogatta a BME Telekom Kft. megalapítását. 

 
4. Salgó András Elnök úr megköszönte a bizottság tagjainak munkáját, az ülést 9:40-kor bezárta. 

Az ülésről hangfelvétel nem készült. 
 
Budapest, 2017. május25. 
 
 
 
 

 
 

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

elnök sk. 

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

 


