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Jegyzőkönyv 
 

 

a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Kari Tanácsának 2019. április 12-én 12:00-kor kezdődő, 

a BME Rektori tanácstermében tartott rendes üléséről 

 

 

Dr. Varga István köszönti a vendégeket és a Kari Tanács megjelent tagjait, ezután megnyitja 

az ülést. Kéri a megjelenteket, hogy kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják-e a kiküldött 

napirendi pontokat. A Kari Tanács egyhangúlag megszavazta a napirendi pontok 

elfogadását. 

 

1. Javaslat a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2019. évi 

költségvetésének elfogadására 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dr. Varga István dékán úr felkéri kancellár úrat, hogy a költségvetésről pár szót szóljon.  

 

Kancellár úr megköszöni az elkészített részletes költségvetést, amit a kollégáikkal közösen 

áttekintettek. Mielőtt a kari költségvetésről beszélne, pár szóban összefoglalja az 

egyetemi költségvetést. Elmondja, hogy a 2018-as évre vonatkozó gazdálkodási és 

költségvetési adathalmaz nem volt jó megalapozója a 2019-es költségvetésnek, ezért 

munkatársaikkal ezt a hiányt pótolták. Kancellár úr üzembiztosan tudja állítani, hogy a 2019-

es költségvetési javaslat immáron nagymértékben tudott támaszkodni a 2018-as 

gazdálkodási folyamatokra. Ez azért nagyon fontos, mert a közpénzből működő 

intézménynél év/év alapon történik meg az intézmények finanszírozása.   

Elmondja, hogy az a forrás, amivel gazdálkodik az egyetem, annak csak egy kisebb része 

van a számlán, a nagyobbik része, az meghatározott ütem szerint érkezik. Így a pénz éppen 

akkor nincsen itt, amikor erről döntés születik.  

Kancellár úr éppen ezért nagyon fontosnak megtudni azt, hogy 2018-ban az egyes karok 

hogyan teljesítettek. Elmondja, hogy ez azért fontos, mert ha ezt a számot az ember 

pontosan tudja, és utána összeveti a kar terveivel, azaz, hogy mi fog változni a karon és 

ezáltal a tanszékek munkáiban, akkor egész pontosan lehet kalkulálni a következő időszak 

költségvetéseiről és forrásairól. Ezt tartja kancellár úr az egyik fontos feladatnak. A másik 

fontos körülmény, hogy célul tűzték ki, hogy a kiadásokról egy teljeskörű költségvetést 

készítsenek az egyetem számára és ezt kérték a karoktól is. Ez a fő gazdálkodási 

folyamatokat mutatja be. Elmondja, hogy az elvárás a karok részéről az volt, hogy a számba 
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vehető feladatok mellé költségeket és forrásokat egyaránt rendeljen és a szokásos módon 

fel is osszák ezeket.  

Kancellár úr úgy látja, hogy a kar költségvetése az elvárt feltéteket teljesíti, világosan és 

áttekinthetően mutatja be az elemeket, valamint azok eredményét, amelynek alapján a kari 

keretek és kötelezettségek felosztásra kerültek.  

Kancellár úr megerősíti, hogy nincs semmilyen központ algoritmus arra, hogy a kari 

kereteket, hogyan kell a szervezeti egységek között felosztani. 

Kancellár úr megalapozottnak és jónak tartja a kar gazdálkodási költségvetési tervezetét 

és ennek elfogadását javasolja a Kari Tanácsnak.  

 

Dékán úr megköszöni kancellár úr beszámolóját és kiegészíti a kar belső ügyeivel. 

Elmondja, hogy az alapvető különbséget úgy lehet megfogalmazni, hogy amikor eddig 

bejött a pénz, mi azt visszamenőleg elköltöttük, ezért volt mindig annyi maradványunk, 

ezért kellett mindig visszadátumoznunk. Nem előrefelé, hanem visszafelé dolgoztunk. 

Ebben az új filozófiában pedig ha a bevételeinket pontosan meg tudjuk becsülni, akkor 

nyilván a kiadásainkat is hozzá és akkor nem lesz annyi maradvány.  Összegzi, hogy a karnak 

ez azt jelenti, hogy innentől kezdve előrefelé kell tervezni, nagy feladat lesz témaszám 

szinten leülni minden tanszékkel. Eddig ezt sohasem csináltuk.  

Elmondja, hogy a költségvetésben található konkrét számok ki lettek küldve. Látszólag 

kevesebb, mint a tavalyi, de a valóságban 10 millió Forinttal jobban jár a kar, mint tavaly. Az 

egész kari költségvetésünket nézve az 2 milliárd Forint. Csökken az állami támogatás, 

miközben növekszik a saját bevétel. Hosszabb távon mindenképpen az látszik, hogy az 

állam és a költségvetés nem igazán tart lépést egymással.  

Dékán úr az SH képzést is nagyon jónak tartja, mert ki lehet egészíteni belőle az oktatók 

bérét, de sajnos látni lehet, hogy évről-évre csökken az egy hallgatóra kifizetett összeg. Az 

SH képzést nem keveredik bele a kari költségvetésbe, ezt az összeget az oktatók 

megkapják, ami 13.000 Ft/fő/kredit.  Dékán úr elmagyarázza kancellár úrnak, hogy a karon 

hogyan kerül felosztásra a pénz. A kari felújításokról és a különböző pályázatokról is ejt 

néhány szót.  

 

Dr. Varga István megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója.  

 

Kancellár úr kiegészíti még az eddig elhangzottakat az egyetem makro nagyköltségvetési 

helyzetével. Dékán úr megköszöni a kiegészítést, szerinte is fontos tudni, hogy a karok 

között szétosztott keret nem csökkent annyival, mint amennyivel az egyetem kevesebbet 

kapott.  

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezik szavazásra bocsátja a javaslatot. 
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A szavazás eredménye a következő:  

 

26 igen 100 % 

0 nem  

0 tartózkodás  

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy egyhangúlag támogatja a Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Kar 2019. évi költségvetését. 

 

Kancellár úr és munkatársai további jó munkát kívánva elhagyják a Kari Tanács termet. 

 

2. Beszámoló a tudományos diákkörökről  

Előterjesztő: Dr. Csiszár Csaba egyetemi docens 

 

Dékán úr felkéri Dr. Csiszár Csabát, hogy számoljon be a TDK-ról és az OTDK-ról.  

 

Csiszár tanár úr röviden összefoglalja a kiküldött anyagban foglaltakat és örömét fejezi ki, 

hogy 1,6-szor több dolgozat született idén, mint tavaly. Elmondja, hogy új szekció is 

megjelent idén, az autonóm járműirányítás. Az OTDK-n 29 dolgozattal vettek részt a kari 

hallgatók és ebből 13 helyezést és 5 különdíjat nyertek el.  

 

Dr. Varga István megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója. Ennek 

hiányában szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

26 igen 100 % 

0 nem  

0 tartózkodás  

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy egyhangúlag elfogadja Dr. Csiszár Csaba beszámolóját 
a tudományos diákkörökről. 
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3. Beszámoló az Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék elmúlt 4 éves 

tevékenységéről 

Előterjesztő: Dr. Bóna Krisztián egyetemi docens 

 

Dr. Varga István felkéri Dr. Bóna Krisztiánt az Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek 

Tanszék vezetőjét, hogy számoljon be a tanszék elmúlt 4 éves tevékenységéről. 

 

Tanszékvezető úr sajnálatát fejezi ki, hogy kancellár úr nem maradt tovább, hogy 

meghallgathassa a tanszékek beszámolóját. Elmondja, hogy a beszámoló kiküldésre került, 

amelyben összefoglalva megtalálható a tanszék 4 évi munkája, alapvetően az oktatás, 

kutatás és a vállalkozási tevékenységek dimenzióját vizsgálva. Elmondja, hogy sikerült 

stabilizálni a tanszék működését anyagi oldalról, humán oldalról viszont az erőforrásaik 

nem eléggé kiegyensúlyozottak. Oktatásban és kutatásban is kézzel fogható a tanszék 

fejlődése. Tanár úr elmondása szerint stabil pályára állt a logisztikai mérnöki képzés, mind 

a BSc és az MSc oldaláról nézve is. A szakirányú továbbképzések fejlődése is nagyon fontos 

számukra. 

Az infrastruktúra fejlődése jelenti számukra az egyedüli kihívást, amelyben szeretnének 

fejlődni, többek között azért, hogy ezáltal is felvehessék a versenyt versenytársaikkal. 

 

Dr. Varga István megköszöni tanszékvezető úr beszámolóját és megkérdezi, hogy van-e 

valakinek kérdése, hozzáfűznivalója. Ennek hiányában szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

25 igen 96,2 % 

0 nem 0 % 

1 tartózkodás 3,8 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja Dr. Bóna Krisztián beszámolóját az 

Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék elmúlt 4 éves tevékenységéről. 

 

 
4. Beszámoló a Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék elmúlt 4 éves 

tevékenységéről 

Előterjesztő: Dr. Tóth János egyetemi docens 

 

Dr. Varga István felkéri Dr. Tóth Jánost a Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 

Tanszék vezetőjét, hogy számoljon be a tanszék elmúlt 4 éves tevékenységéről. 
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Dr. Tóth János megköszöni a szót és örömét fejezi ki, hogy Bóna Krisztián beszámolójában 

is több pozitívumot hallott, mint negatívumot, mert ez az ő tanszékükre is igaz. Gratulál az 

ALRT munkájához. Tanszékvezető úr elmondja, hogy humán oldalról egész jól állnak. 

Ketten vannak akik, a tanszéken elindították a habilitációs eljárásukat. Az oktatási 

tevékenységüket minden nagyobb fennakadás nélkül el tudják látni. Több nemzetközi 

projektük van. Gazdálkodásuk stabilnak tekinthető, ami köszönhető a stabil kari 

költségvetésnek is.  

 

Dr. Varga István megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója. Ennek 

hiányában szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

26 igen 100 % 

0 nem  

0 tartózkodás  

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy egyhangúlag elfogadja Dr. Tóth János beszámolóját az 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék elmúlt 4 éves tevékenységéről. 

 

5. Javaslat a Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására 

Előterjesztő: Dr. Horváth Bence HK elnök 

 

Dr. Varga István megkéri Horváth Bencét, hogy előterjesztési javaslatát tegye meg. 

 

Horváth Bence elmondja, hogy szükséges módosítaniuk az SZMSZ-en, hogy megfeleljenek 

az újonnan érvényben lévő kancellári utasításoknak. Elmondja, hogy az SZMSZ ki küldésre 

került, melyben láthatóak voltak a változtatások is. 

 

Dr. Varga István megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója. Ennek 

hiányában szavazásra bocsátja a javaslatot. 
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A szavazás eredménye a következő:  

 

26 igen 100 % 

0 nem  

0 tartózkodás  

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja a Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítására tett javaslatot. 

 

6. Egyéb 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán, egyetemi docens 

 

Dékán úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója. 

Dr. Tóth János egy pályázati felhívást oszt meg a Kari Tagokkal, amit majd ki fog küldeni a 

kari levelező listára is.  

Horváth Bence meghívja az oktatókat a Kari Napokra.  

Dékán Úr elmondja még, hogy múlt héten került megrendezésre a szintén a hallgatók által 

szervezett Szakmai Napok, ami nagyon színvonalas esemény volt, még kancellár úr is 

kilátogatott a fiával.  

 

További kérdés, hozzászólás nem érkezik, ezért Dr. Varga István megköszöni a Kari Tanács 

munkáját és mielőtt az ülést bezárja, kéri a Kari Tanácsot, hogy egy rövid felállással 

búcsúzzanak el Kurucz tanár úrtól. 

 

 

 

Budapest, 2019. április 26. 

Bónáné Mózer Krisztina sk. 

hivatalvezető 


