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I. INTÉZMÉNYAZONOSÍTÓ ADATOK, FELADATKÖRÖK, TEVÉKENYSÉGEK 

I.1. Intézményazonosító adatok 

Az intézmény neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

Rövidített név: BME 

Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 

Intézményi azonosító: FI 23344 

Törzskönyvi azonosító szám 

(PIR törzsszám): 
308791 

ÁHT azonosító 037833 

Besorolási kategória: központi költségvetési szerv 

Honlapjának címe: www.bme.hu  

I.2. Feladatkör, tevékenység 

Az Egyetem tevékenységi körét az Alapító Okirat határozza meg. A dokumentum teljes 

terjedelmében megtalálható és megtekinthető az Egyetem honlapján.
1
 

 

II. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE 

Egyetemünk a 2013-as költségvetési évben is magas színvonalon végezte oktatási és kutatási 

alaptevékenységi feladatait, megtartotta és fejlesztette az ipari partnerekkel, hazai és külföldi 

szervezetekkel kiépített kapcsolatrendszerét, hatékony és eredményes gazdálkodást folytatott, 

melynek keretében teljesítette tárgyévi ingatlanfejlesztési terveit, kialakította következő évi 

ingatlanfejlesztési programját, megkezdte az egyes munkálatok megtervezését. Mindeközben 

folyamatosan biztosította, megőrizte likviditását, lejárt fizetési határidejű tartozásokat egyetlen 

partnerével szemben sem halmozott fel. 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) 2012. január 1-jén egyfajta 

kerettörvényként lépett hatályba azzal, hogy az érdemi rendelkezéseket tartalmazó paragrafusok 

2012. szeptember 1-jén váltak hatályossá. A felsőoktatás finanszírozásával kapcsolatos 

legfontosabb jogszabályok még mindig nem születtek meg, nem ismertek a normatív 

támogatást meghatározó képletek, számítások. E helyett egyedi kormányzati költségvetési 

támogatások vannak, amelyekből a BME rendszerint méltatlanul, a felsőoktatásban betöltött 

súlyánál kisebb, míg az elvonásokból jelentősen nagyobb mértékben részesült. A gazdálkodási 

stabilitás, a felvett hallgatók minősége, a fajlagos kutatási, forrásbevonási eredmények terén 

meglévő érdemeink elismerése sokkal kisebb figyelmet kap, mint más intézmények színlelt- 

vagy valós gazdálkodási kudarcai. 

 

                                                 
1
 Forrás: http://www.bme.hu/sites/default/files/ALAPITO_OKIRAT_2013.pdf 

http://www.bme.hu/
http://www.bme.hu/sites/default/files/ALAPITO_OKIRAT_2013.pdf
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Míg más intézmények nagyon jelentős kormányzati támogatást kaptak, egyetemünktől elvételre 

került a balatonfüredi Hotel Uni vagyonkezelői joga mindenféle kártalanítás, kompenzáció nélkül. 

Ezzel a BME jelenértéken, a következő 18 évre vetítve, mintegy nettó 500 M Ft saját bevételtől 

esett el. 

 

A 2013. évi költségvetés készítésekor elmondható volt, hogy a BME más intézményekkel 

ellentétben százalékosan csak egy számjegyű támogatáscsökkentésben részesült, így az állami 

finanszírozást tekintve relatíve kedvezőbb helyzetben volt, mint más intézmények. A BME 2013. 

évi eredeti költségvetési támogatása 12,1537 Mrd Ft, kutatóegyetemi támogatása további 569,886 

M Ft volt. Ha csak a 2013-as terv-tény számokat vetjük össze, lényeges fejleményt nem láthatunk, 

ugyanakkor év közben jelentős, nagy összegű, előre nem kalkulált pénzmozgások történtek. Ez 

tanulságként szolgál a következő évekre, ugyanis a póttámogatás és elvonás nagy összegű 

ingadozásai megnehezítik az intézményi gazdálkodás éves tervezését, évközi menedzselését. 

 

 

Pénzeszközállomány, befektetések, likviditás 

 

A BME 2013. december 31-i összesített bankszámlaegyenlege 10,068 Mrd Ft volt, ami ~145 M Ft-

tal magasabb, mint az előző évi záró egyenleg. Ez azt jelenti, hogy az egyetem 2013-ban felmerült 

kiadásait tárgyévi bevételei fedezték, az átmeneti tartalékok szintje nem csökkent. Az egyes 

negyedévek egyenlegei között ugyanakkor jelentős ingadozásokat láthatunk. Az első negyedévben 

az óvatos gazdálkodás, az alacsony kötelezettségvállalási és kifizetési hajlandóság miatt nőtt az 

összesített bankszámlaegyenleg, amely többlet a félév végére visszaesett. A III. negyedév végén 

már 1,6 Mrd Ft-tal magasabb összesített számlapénz állománnyal rendelkezett az egyetem, amely 

év végére a 864 M Ft összegű novemberi „zárolás” befizetése, valamint a decemberi magasabb 

kifizetések hatására közel a 2013 év eleji szintre csökkent. 

 
DÁTUM 2012.12.31 2013.03.31 2013.06.30 2013.09.30 2013.12.31

Előirányzat felhasználási keretszámla 717 225 451 1 418 415 516 1 087 691 721 2 419 396 130 1 640 933 727

Intézményi önköltség és adomány számla 0 0 0 191 644 446 975 296 425

Fedezetbiztosítási számla (Kármán Kollégium) 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000

Fedezetbiztosítási számla (Schönherz Kollégium) 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000

Fedezetbiztosítási számla (Q épület) 110 000 000 110 000 000 110 000 000 110 000 000 110 000 000

Célelszámolási forintszámla 11 228 633 2 631 425 2 348 467 12 224 668 9 228 323

Európai Uniós programok célelszámolási számlák 51 570 105 130 173 078 219 404 505 200 297 228 232 233 722

Intézményi letéti számla (DIK munkaerő-kölcsönzés) 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Devizaszámlák 583 404 669 528 904 033 477 766 077 617 325 282 570 963 811

Pénztárak 0 4 921 490 4 305 400 2 466 665 0

Összesen 1 558 928 858 2 280 545 542 1 987 016 170 3 638 854 419 3 624 156 008

Befektetett összeg 8 363 732 057 8 363 732 057 7 883 737 497 7 883 737 497 6 443 559 144

Értékpapír számlán lévő, de be nem fektetett összeg 0 0 0 0 0

Mindösszesen 9 922 660 915 10 644 277 599 9 870 753 667 11 522 591 916 10 067 715 152  

1. táblázat: A BME összesített bankszámlaegyenlege adott napon (Ft-ban) 

Összességében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet 2013-ban is 

fegyelmezett, hatékony és eredményes gazdálkodás jellemezte, likviditási problémái nem 

voltak, az egyetemnek lejárt esedékességű tartozásai nincsenek. 

 

 

A BME súlyának alakulása a kincstári körben számlát vezető felsőoktatási intézmények 

között 

 

Ahhoz, hogy az Egyetem gazdálkodási környezetének alakulásáról valós képet lehessen kapni, nem 

elegendő a 2013. év eseményeit, pénzforgalmi adatait áttekinteni, hanem hosszabb időtávú 

visszatekintés szükségeltetik. Tavaly az egyetem költségvetési támogatásának és saját bevétel 

változásának idősorait mutattuk be. Idén – a Kincstár adatai alapján – az egyetem felsőoktatási 

bevételekből való részesedésére, annak változására helyezzük a hangsúlyt.  
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BME részesedése az állami felsőoktatásból (adatok M Ft-ban) 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Állami támogatás 215 978 197 845 194 818 183 833 169 942 168 810

Állami támogatás, 2008=100% 100% 92% 90% 85% 79% 78%

Állami támogatás reálérte 2008-as bázison 215 978 186 471 176 217 158 513 141 035 132 541

Állami támogatás reálértéknek a változása, 2008=100% 100% 86% 82% 73% 65% 61%

A BME állami támogatása 17 391 16 063 15 629 15 646 14 574 15 285

A BME állami támogatása, 2008=100% 100% 92% 90% 90% 84% 88%

A BME állami támogtásának reálértéke 2008-as bázison 17 391 15 139 14 137 13 491 12 095 12 001

A BME állami támogatás reálértéknek a változása, 2008=100% 100% 87% 81% 78% 70% 69%

A BME állami támogatás részaránya az országosból 8,1% 8,1% 8,0% 8,5% 8,6% 9,1%

A BME államilag támogatott (ösztöndíjas) hallgatói létszáma 15 384 15 944 16 736 16 968 17 244 17 251

Egy támogatott hallgatóra jutó állami támogatás reálértéke (ezer Ft) 1 130 950 845 795 701 696

Egy támogatott hallgatóra jutó állami támogatás reálértékének változása, 2008=100% 100% 84% 75% 70% 62% 62%

Saját bevétel 238 745 238 669 283 050 303 416 288 505 320 744

Saját bevétel, 2008=100% 100% 100% 119% 127% 121% 134%

A saját bevétel állami támogatáshoz viszonyított aránya 111% 121% 145% 165% 170% 190%

A BME saját bevétele 15 378 15 897 16 973 17 811 16 767 16 006

A BME saját bevétele, 2008=100% 100% 103% 110% 116% 109% 104%

A BME saját bevételének állami támogatásához viszonyított aránya 88% 99% 109% 114% 115% 105%

A BME saját bevétel részaránya az országosból 6,4% 6,7% 6,0% 5,9% 5,8% 5,0%

Állami támogatás + saját bevétel 454 723 436 515 477 868 487 249 458 447 489 554

Állami támogatás + saját  bevétel, 2008=100% 100% 96% 105% 107% 101% 108%

Állami támogatás + saját bevétel reálértéke 2008-as bázison 454 723 411 418 432 240 420 138 380 465 384 372

Állami támogatás + saját bevétel reálértéknek változása, 2008=100% 100% 90% 95% 92% 84% 85%

A BME álltami támogatása + saját bevétele 32 769 31 959 32 602 33 457 31 341 31 291

A BME álltami támogatása + saját bevétele, 2008=100% 100% 98% 99% 102% 96% 95%

A BME állami támogatás + saját bevétel reálértéke 2008-as bázison 32 769 30 122 29 489 28 849 26 010 24 568

Állami támogatás + saját bevétel reálértéknek változása, 2008=100% 100% 92% 90% 88% 79% 75%

A BME állami támogatás + saját bevétel részaránya az országosból 7,2% 7,3% 6,8% 6,9% 6,8% 6,4%

Záró pénzeszközállomány (idegen pénzeszközök nélkül) na. na. 58 687 55 519 36 194 45 944

Záró pénzeszközállomány (tartozásokkal csökkentve) na. na. 46 201 44 031 22 218 28 133

BME záró pénzeszközállományának részaránya na. na. 24,6% 24,9% 25,8% 20,6%

BME záró pénzeszközállományának részaránya (tartozásokkal csökkentve) na. na. 31,3% 31,0% 42,1% 33,7%  

2. táblázat: A BME részesedése az állami felsőoktatásból 

(A táblázatban szereplő adatok nincsenek korrigálva azon zárolások hatásaival, amelyek nem a 

költségvetési támogatás csökkentésével, hanem saját bevétel befizetéssel kerültek végrehajtásra. 

Továbbá elemzésünkben eltekintettünk a közterhekre vonatkozó kormányzati intézkedések 

egyetemet érintő hatásainak figyelembevételétől.) 

 

A felsőoktatás „klasszikus”
2
 állami támogatása 2008-tól nominálisan 22%-kal, reálértelemben 39%-

kal csökkent. Mindeközben a BME támogatásának reálértéke „csupán” 31%-kal csökkent, a BME 

részesedése a különböző jogcímeken kiosztott állami támogatásból 8,1%-ról 9,1%-ra nőtt. Itt 

jegyezzük meg, hogy a BME az országos hallgatói létszám ~8%-át, a nappali hallgatói létszám 

~10%-át oktatja, a teljes munkaidős oktatók ~7%-a, a minősített oktatók ~7%-a dolgozik az 

egyetemen. Tehát a BME részesedése az állami oktatói létszámból az általa oktatott hallgatói 

létszámnál alacsonyabb. 

 

A reálértelmű csökkenés valódi hatása még erőteljesebb, ~42%, ha a korábbi évekhez megfelelően 

az egy hallgatóra jutó támogatás összegének változását vizsgáljuk, továbbá figyelembe vesszük a 

zárolások hatásait is. Tehát miközben nőtt a BME súlya a kiosztott támogatásból, a növekmény nem 

ellensúlyozta a hallgatói létszám, valamint annak növekedéséből származó „szükségletet.” 

 

Az állami felsőoktatási intézmények saját bevételei 2008 és 2013 között 34%-kal nőttek, miközben 

a gazdaság hatásainak erőteljesebben kitett BME-n a bevételek jelentősen ingadoztak. A BME-t 

igen hátrányosan érinti közép-magyarországi elhelyezkedése is. A 2013. évi saját bevétel 

nominálisan mindössze 4%-kal haladta meg a 6 évvel korábbit, jelentős reálértelmű csökkenés 

mellett. A saját bevételek felsőoktatásban betöltött súlyát jól érzékelteti, hogy míg 2008-ban 1,11, 

addig 2013-ban már 1,9 volt az intézmények saját bevétel/támogatás aránya. Az orvosi képzést is 

                                                 
2
 Az adatok értelmezéséhez tudni kell, hogy az államszámvitel rendszerében az orvosi képzést folytató intézményeknek 

a TB alapból a betegellátásért kapott finanszírozása az intézmény saját bevételeként jelenik meg. 
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nyújtó intézmények, valamint a BME nélkül 0,53-ről 0,93-re nőtt az előbbi arány, egyetemünkön 

0,88-ról 1,05-re növekedett. Tehát jól látszik, hogy a kiemelt intézményi kört leszámítva a saját 

bevételek még ma sem érik el az állami támogatás összegét, míg a BME-n évek óta meghaladják 

azt. 

 

Összességében elmondható, hogy az állami támogatás csökkenését a saját bevételek 

növekedése nem tudta ellensúlyozni, ugyanis miközben az intézmények összes bevétele 2008 és 

2013 között 8%-kal nőtt, a reálértelmű változás -15% volt. A BME-n ennél kedvezőtlenebb 

forgatókönyv valósult meg, az intézmény összes bevétele nominálisan 5%-kal, reálértelemben 

25%-kal csökkent a vizsgált időszakban. 

 

A felsőoktatási intézmények normális működéséről a fenntartó képviselőivel folytatott 

beszélgetések során minden alkalommal hangot adtunk annak, hogy a felsőoktatási intézményekhez 

hasonló bonyolultságú és nagyságú intézmények esetében éppen az a normális, ha év végén 

megfelelő átmeneti mennyiségű működési tartalékkal rendelkeznek. Amennyiben az év végi 

pénzeszközállományra (leegyszerűsítve), mint forgótőkére tekintünk, elmondható, hogy az állami 

felsőoktatási intézmények (a BME nélkül) éves összes bevételüknek átlagosan mindössze 8%-át 

vitték tovább a következő évre. A BME-n ez 2013-ban 30% volt. (Megjegyezzük, hogy a fenti 

táblázatban szereplő adatok nem tartalmazzák az ún. idegen pénzeszközöket, amely döntően a 

devizaszámlák egyenlegét jelenti, így a forgótőke aránya egy kicsit magasabb.) Amennyiben az 

intézmények (mindösszesen 17,8 Mrd Ft-nyi) tartozásállományát levonjuk az év végén a 

Kincstárban rendelkezésükre álló számlapénz egyenlegéből, akkor azt kapjuk, hogy a forgótőke 

aránya 4%-ra csökken (szemben a BME 30%-ával). 

 

 

A 2013. évi jelentős támogatáscsökkentés és zárolás 2014-re áthúzódó hatásai 

 

A 2013-ban is egyre szűkülő források főbb hatásai leginkább három irányban csapódnak le. 

1. A személyi oldalon a BME 2013-as statisztikai állományi létszáma a 2008. évinél 8%-kal 

kisebb, amely csökkenés több mint egyharmada (90 fő) 2012-ről 2013-ra következett be. 

Ennél is jelentősebb a személyi kifizetések változása: 2012-ről 2013-ra a BME összes 

személyi kifizetése 8,5%-kal csökkent, ami mintegy 1 Mrd Ft-os csökkenés. 

2. A következő leépített oldal az informatikai rendszerberuházásoknál jelentkezik. Az MGR, a 

Neptun, a Nexon, a levelező és internet háttér legalább egymilliárdnyi fejlesztési hátralékot 

görget maga előtt, amiből 2014-re kb. 200 M Ft-nyi támogatásmegvonással kalkulálhatunk. 

3. Harmadrészt következnek a létesítménykiadások. Itt az elmaradó munkák mintegy 6 Mrd Ft-

os nagyságrendjét az alábbi táblázat adatai foglalják össze. Ezek közül 2014-re esedékesen 

szintén legalább 1 Mrd Ft-nyi munkát kellett forráshiány miatt törölni. 
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Elmaradó és halasztott létesítmény-beruházási projektek MFt 

Nyílászárócsere és egyéb energetikai programok  1000 

„K” épület tetőfelújítás következő V-VIII. ütemek 800 

Vásárhelyi Pál kollégium vizes strangok cseréje  700 

Goldman és Stoczek menzaépület rekonstrukciók 800 

„I” épület fűtéshálózat rekonstrukció   200 

„MM-MG” tetőfelújítás 200 

Egyetemi gőzrendszer teljes kiváltása  200 

„A” épület informatikai back up infrastruktúra (TIO részére) 150 

MT épület tetőfelújítás 120 

Északi campus parkosítás út, utak felújítása 100 

OMIKK K épületi költöztetése 80 

K és KÖ épület levéltár kialakítás 80 

„CH” épület dunai homlokzat felújítása 80 

KÖ épület tető toronyszerkezet és óra felújítás 60 

KÖ épület gépészeti és világítás korszerűsítés  60 

T épület tető és födémszigetelés felújítás 50 

R épület V. emeleti tantermek felújítása  50 

Sportközpont öltöző kialakítás 60 

ÉL épület egyetemi bolt kialakítás 30 

K épület, múzeum stb. kialakítás 40 

ST épület aula és lépcsőház nyílászáró csere 35 

UV épület bontása 20 

J épületi felvonók felújítása, cseréje  20 

DCS épület tetőablakok felújítása  15 

K épület konferenciablokk bővítés  80 

K épület Aula mögötti rész kialakítás  80 

K épület Díszterem átfogó felújítás  100 

Kollégiumi vizesblokk felújítások  800 

Összesen 5980 

3. táblázat: Elmaradó, halasztásra kerülő jelentősebb létesítmény-beruházási projektek 

Összességében megállapíthatjuk, hogy 2014-re legalább 1,7 Mrd Ft értékű beruházás került 

„kihúzásra” a költségvetésből, miközben az összes felhalmozott személyi, fejlesztési és 

beruházási elmaradás mintegy 8 Mrd Ft-os nagyságrendű is lehet. 

III. AZ INTÉZMÉNY FELADATKÖRÉNEK, TEVÉKENYSÉGÉNEK RÉSZLETES 

ISMERTETÉSE 

III.1. Oktatási tevékenység 

III.1.a. A képzési kínálat változása 

2013-ban egyetemünk lényegében ugyanazokat az alap- és mesterképzéseket hirdette meg, mint 

2012-ben. Képzéseinkre továbbra is magas arányban jelentkeztek első helyen a felvételizők. 

Minden meghirdetett alap- és mesterképzésünk elindult (az osztatlan tanári szakok kivételével). 
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Kar Képzési szint Szak megnevezése 

Építészmérnöki Kar Mesterszak 

Ingatlanfejlesztő építészmérnöki 

Tervező építészmérnöki 

Urbanista építészmérnöki 

Gépészmérnöki Kar Mesterszak 

Energetikai mérnöki 

Épületgépészeti és eljárástechnikai 

gépészmérnök 

Gépészeti modellezés (angol nyelven)  

Gépészmérnöki 

Ipari terméktervező mérnöki 

Mechatronikai mérnöki 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mesterszak 

Biomérnöki 

Gyógyszervegyész-mérnöki 

Környezetmérnöki 

Műanyag- és száltechnológiai mérnöki 

Vegyészmérnöki 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mesterszak 

Egészségügyi mérnöki 

Gazdaságinformatikus 

Mérnökinformatikus 

Villamosmérnöki  

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 

Kar 
Mesterszak 

Járműmérnöki 

Közlekedésmérnöki  

Logisztikai mérnöki 

Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar 
Mesterszak 

Műszaki menedzser 

Regionális és környezeti gazdaságtan 

Természettudományi Kar Mesterszak 
Fizikus 

Matematikus 

4. táblázat: A BME-n 2013 februárjában indított képzések 

 

Kar Képzési szint Szak megnevezése 

Építőmérnöki Kar 

Alapszak Építőmérnöki 

Mesterszak 

Földmérő- és térinformatikai mérnöki 

Infrastruktúra-építőmérnöki 

Szerkezet-építőmérnöki 

Gépészmérnöki Kar 

Alapszak 

Energetikai mérnöki 

Gépészmérnöki 

Ipari termék- és formatervező mérnöki 

Mechatronikai mérnöki 

Mesterszak 

Energetikai mérnöki 

Gépészeti modellezés (angol nyelven) 

Gépészmérnöki 

Ipari terméktervező mérnöki 

Mechatronikai mérnöki 

Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök 

Építészmérnöki Kar 

Alapszak Építészmérnöki 

Osztatlan Építész 

Mesterszak Forma- és vizuális környezettervező mérnöki 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

Alapszak 

Biomérnöki 

Környezetmérnöki 

Vegyészmérnöki 

Mesterszak 
Biomérnöki 

Gyógyszervegyész-mérnöki 
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Környezetmérnöki 

Műanyag- és száltechnológiai mérnöki 

Vegyészmérnöki 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

Alapszak 
Mérnök informatikus 

Villamosmérnöki 

Mesterszak 

Egészségügyi mérnöki 

Gazdaságinformatikus 

Mérnök informatikus 

Villamosmérnöki  

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 

Kar 

Alapszak 

Járműmérnöki 

Közlekedésmérnöki 

Logisztikai mérnöki 

Mesterszak 

Járműmérnöki 

Közlekedésmérnöki 

Logisztikai mérnöki 

Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar 

Alapszak 

Alkalmazott közgazdaságtan 

Gazdálkodási és menedzsment 

Kommunikáció és médiatudomány 

Műszaki menedzser 

Műszaki szakoktató 

Nemzetközi gazdálkodás 

Osztatlan Osztatlan tanári (közgazdásztanár, mérnöktanár) 

Mesterszak 

Kommunikáció és médiatudomány 

Közgazdasági elemző 

Műszaki menedzser 

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

Pénzügy 

Pszichológia 

Regionális és környezeti gazdaságtan 

Tanár-mérnöktanár 

Tanár-közgazdásztanár 

Vezetés és szervezés 

Master of Business Administration (MBA) 

Számvitel 

Természettudományi Kar 

Alapszak 
Fizika 

Matematika 

Mesterszak 

Alkalmazott matematikus (magyar és angol nyelven) 

Fizikus  

Matematikus 

5. táblázat: A BME-n 2013 szeptemberében indított képzések 

III.1.b. Felvételi adatok 

2013-ban a kormányzat megváltoztatta az alap- és osztatlan képzésekhez rendelkezésre álló 

államilag finanszírozott keret kezelését. 2012-ben képzési területenként volt meghatározva az 

állami ösztöndíjas és részösztöndíjas helyek száma. 2013-ban – 16 alapképzési szak kivételével – a 

felsőoktatási intézmények állami ösztöndíjas képzésre azokat a jelentkezőket vehették fel, akik egy 

országosan meghatározott minimális pontszámot (240) elértek. Feltétel volt, hogy a felsőoktatási 

intézménynek legyen ehhez jóváhagyott kapacitása. 
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Képzési terület 
Jelentkezők Felvettek 

Összesen Első helyen AN Állami  Összesen AN Állami 

Agrár képzési terület 8562 5214 6143 7967 4439 2956 4041 

Bölcsészettudomány képzési terület 13320 8932 8493 11722 6758 4140 5801 

Gazdaságtudományok képzési 

terület 
23992 17236 14013 17509 14313 7245 4979 

Informatika képzési terület 8703 6007 6609 7897 5022 3625 4431 

Jogi képzési terület 5480 3673 3057 3707 3067 1495 454 

Közigazgatási, rendészeti és katonai 

képzési terület 
7813 5382 4825 6384 2560 888 1786 

Műszaki képzési terület 19543 14639 14629 18291 11697 8664 10886 

Művészet képzési terület 4984 4031 3756 4600 1506 925 1288 

Művészetközvetítés képzési terület 1078 576 951 792 518 458 387 

Orvos- és egészség-tudomány 

képzési terület 
9200 7077 7595 9004 5197 4254 5043 

Pedagógusképzés képzési terület 14225 10586 7456 13108 7832 3573 7075 

Sporttudomány képzési terület 4096 2603 3087 3746 1856 1278 1687 

Társadalomtudomány képzési 

terület 
10261 5080 5466 8411 4140 2071 2768 

Természettudomány képzési terület 8242 4409 6155 7926 3766 2622 3583 

Összesen 139499 95445 92235 121064 72671 44194 54209 

Forrás: felvi.hu 

6. táblázat: Jelentkezők és felvettek 2013-ban az alap- osztatlan és mesterképzésben országosan 

A felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek száma országos viszonylatban az alábbiak 

szerint alakult.  

 

Év 
Jelentkezők (fő) Felvettek (fő) 

Összes AN Állami Összes AN Állami 

2001. 148 880 83 642 106 295 98 021 48 612 50 825 

2002. 164 219 87 405 115 072 108 903 51 148 55 161 

2003. 159 865 84 857 103 186 106 024 50 561 55 162 

2004. 167 082 94 048 115 798 109 562 53 155 59 641 

2005. 149 828 90 600 114 007 102 959 51 194 60 027 

2006. 132 527 83 836 103 423 93 898 52 850 57 798 

2007. 108 854 76 392 88 795 81 563 50 405 48 726 

2008. 96 986 65 240 81 389 81 101 48 567 52 776 

2009. 127 283 80 665 112 580 94 270 50 167 65 344 

2010. 140 308 84 596 125 983 98 208 50 673 68 622 

2011. 140 953 84 359 125 733 98 003 51 493 66 906 

2012. 110 616 67 743 93 426 80 136 47 556 51 308 

2013. 95 445 60 266 83 569 72 671 44 194 54 209 

Forrás: felvi.hu 

7. táblázat: A felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek számának alakulása országosan  

Látható, hogy az elmúlt két évben a felvettek száma országosan jelentősen csökkent. 2012-ben 

18%-kal, 2013-ban 9,3%-kal kevesebb jelentkező került be a hazai felsőoktatásba, mint az előző 

évben. A BME-n 2012-ben mindössze 5,4%-kal csökkent a felvettek száma az előző évben 

felvettek számához képest, míg 2013-ban enyhe (0,5%-os) növekedés történt. Különösen nagy az 
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eltérés, ha az elmúlt két év adatait hasonlítjuk össze. A csökkenés a felvettek számát tekintve 2011-

2013 között országosan 25,8%, míg a BME estében mindössze 4,9%! 

 

Év 
Jelentkezők (fő) Felvettek (fő) 

Összes Első AN Állami Összes AN Állami 

2001. 7 837 5 414 6 813 7 044 3 705 2 988 2 888 

2002. 8 401 5 459 7 383 7 515 3 811 3 046 2 955 

2003. 9 701 6 086 8 268 8 479 4 083 3 142 3 044 

2004. 8 404 5 857 7 094 7 237 4 029 3 192 3 018 

2005. 8 586 5 897 7 501 7 672 3 802 3 047 2 904 

2006. 8 523 5 412 7 717 7 358 3 898 3 396 3 027 

2007. 8 992 5 367 8 427 8 007 4 164 3 835 3 501 

2008. 9 938 5 352 9 151 9 150 4 191 3 733 3 460 

2009. 12 622 7 255 10 916 11 830 4 983 4 157 4 446 

2010. 12 708 7 326 10 313 12 130 5 211 4 195 4 730 

2011. 12 493 7 433 9 737 11 858 5 463 4 185 4 988 

2012. 12 561 7 283 9 652 11 624 5 166 3 847 4 632 

2013. 10 561 6 562 7 840 9 800 5 193 3 815 4 553 

Forrás: felvi.hu 

8. táblázat: A felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek számának alakulása a BME-n 

 

 

A korábbi évekhez hasonlóan a 2013. évi jelentkezések ismeretében is elmondható, hogy a 

Műegyetemnek több olyan képzése van, amely kiugróan népszerű a jelentkezők körében. 

 

Műszaki képzési területen jellemző volt, hogy azonos szakon a Műegyetemre felvettek 

pontszámának minimuma magasabb volt, mint a más intézménybe felvettek pontszámának az 

átlaga. Minden műszaki, informatikai és természettudományi alapszakunkra igaz, hogy állami 

ösztöndíjas formában a Műegyetemre való bejutáshoz kellett a legmagasabb pontszám (lásd 

az alábbi táblázatot). (Gazdaságtudományi képzési területen a speciális szabály miatt minden 

intézményben azonos volt ez a pontszám.) Mechatronikai mérnöki, energetikai mérnöki, 

vegyészmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki, és gépészmérnöki alapszakon a 

Műegyetemre való bejutáshoz több mint 100 ponttal többre volt szükség, mint az országos 

intézményi rangsor második helyezettjéhez.  

 

A többi alapszakunk esetében is a BME minimális felvételi pontszáma jellemzően 30 – 80 ponttal 

magasabb volt, mint bármelyik más felsőoktatási intézményé. 
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Szak neve 
Ponthatár 

a BME-n 
Ponthatár más intézményekben 

Kommunikáció és 

médiatudomány 
455 BCE 455 ELTE 455 BGF 455 DE 455 további 5, 455 

Nemzetközi gazdálkodás 460 BCE 460 BGF 460 DE 460 PE 460 
SZF 460, NYME 

460 

Alkalmazott közgazdaságtan 465 BCE 465 ELTE 465    

Mechatronikai mérnöki 441 ME 280 OE 257 DE 247 PE 246 
SZE 246, NYME 

244, SZIE 240 

Vegyészmérnöki 424 DE 301 PE 274    

Energetikai mérnöki 414 ME 278     

Építész 347 PTE 255 SZE 245    

Biomérnöki 396 BCE 329 DE 302 PE 255 SZTE 248  

Építészmérnöki 324 DE 270 PTE 262 SZIE 241 SZE 240  

Környezetmérnöki 337 NYME 273 ME 256 SZTE 251 EJF 250 további 6, 240-ig 

Gépészmérnöki 385 OE 275 ME 250 PE 245 PTE 244 további 7, 240-ig 

Villamosmérnöki 365 PE 274 ME 251 PTE 246 OE 244 SZE 242, DE 240 

Mérnök informatikus 370 PE 352 PPKE 312 OE 310 OE 274 további 8, 240-ig 

Műszaki menedzser 300 NYME 259 SZIE 253 KF 252 ME 250 további 10, 240-ig 

Fizika 364 ELTE 345 DE 269 SZTE 258 PTE 249  

Matematika 336 ELTE 331 EKF 294 PTE 256 NYME 249 DE 240, SZTE 240 

Építőmérnöki 302 PTE 250 EJF 245 SZIE 240 SZE 240 DE 240 

Közlekedésmérnöki 303 NYF 250 SZE 240    

Járműmérnök 337 SZE 244 KF 240    

Logisztikai mérnöki 320      

Ipari termék- és formatervező 

mérnöki 
389 OE 281 PTE 252 NYME 241   

9. táblázat: Államilag támogatott alap- osztatlan képzések ponthatárai 2013-ban 

(jelölve a legmagasabb ponthatárt meghatározó intézmény) 

A mesterképzés állami ösztöndíjas keretszáma az egy évvel korábbival megegyező, országosan 

19.600 fő volt. A BME mesterképzései iránt 2013-ban is nagy volt a kereslet. A felvettek száma 

lényegében megegyezett az előző évben felvettek számával. 

 

Kar 

2011. 2012. 2013. 

2011. tavasz 2011. ősz 2012. tavasz 2012. ősz 2013. tavasz 2013. ősz 

Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. 

Építő 0 0 167 1 0 0 175 3 0 0 173 1 

Gépész 173 1 150 3 263 0 156 1 294 2 128 1 

Építész 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0 8 0 

Vegyész 156 0 88 0 147 1 103 0 146 2 89 1 

Villamos 289 3 201 2 319 2 185 4 303 4 167 5 

Közlekedés 34 0 0 8 31 0 0 0 53 0 32 1 

Gazdaság 60 3 465 130 105 1 462 197 74 4 439 183 

Természet 3 0 73 3 7 0 64 4 8 2 46 2 

Összesen 1 715 7 1144 147 880 4 1145 209 890 14 1082 194 

Összesen 2 722 1291 884 1354 904 1276 

Mindösszesen 2013 2238 2180 

10. táblázat: Mesterképzésekre felvettek létszámának alakulása 

(pótfelvételi keretében felvettekkel + levelező képzéssel együtt), 2011-2013. 
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III.1.c. A hallgatók száma 

A BME összes (ezen belül a nappali és egyéb tagozatos, az államilag 

támogatott/ösztöndíjas/részösztöndíjas, valamint költségtérítéses/önköltséges) hallgatói létszámának 

alakulását a hagyományos képzések utolsó évétől, 2004-től kezdődően az 1. ábra mutatja be. 

 

 

1. ábra: Hallgatói létszámadatok változása, 2004-2013. 

 

 

A doktori és a szakirányú továbbképzések nélküli létszámok a 2. ábrán láthatók. 2004-től 2013-ra a 

kétciklusú képzésre történő átállás mellett az egyetem főiskolai-, egyetemi-, alap-, osztatlan- és 

mesterképzésein tanulók összesített létszáma (némi ingadozással) 12,6%-kal növekedett. 

 

Az államilag támogatottak (beleértve az állami (rész)ösztöndíjasokat is) aránya a szakirányú 

továbbképzési szakos hallgatók nélküli összlétszámhoz viszonyítva folyamatosan növekedett, 2007 

óta a 73%-ról 81%-ra nőtt. A nők aránya változatlanul a 32+2%-os sávban mozog. 
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2. ábra: Hallgatói létszámadatok változása szakirányú továbbképzések és doktori képzés nélkül, 2004-2013. 

A BME határozott célja, hogy a teljes hallgatói létszámon belül növeli a mesterképzésben 

résztvevők arányát Az arány alakulását az utóbbi években az alábbi táblázat mutatja be. A 

táblázatban feltüntettük a többciklusú képzés bevezetését követően, a hároméves fenntartói 

megállapodásban kitűzött célokat is, amelyekről látható, hogy optimisták voltak. 

 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Terv Tény Terv Tény Terv Tény. Tény Tény Tény 

3% 2,09% 12% 6,18% 20% 10,8% 15,0% 17,7% 19,0% 

11. táblázat: A mesterképzésben résztvevők aránya, a teljes hallgatói létszámon belül, 2008-2013. 

III.1.d. A hallgatói előrehaladás 

A BME kontrolling jelentéseiben rendszeresen elemezzük a kilépő hallgatók státuszát, azaz azt 

vizsgáljuk, hogy egy adott időszakban a jogviszonyból kilépettek eredményesen, vagy 

eredménytelenül fejezik-e be tanulmányaikat? Eredményesnek azokat tekintjük, akik a 

jogviszonyuk megszűntekor vagy abszolváltak, vagy záróvizsgát tettek, de a szükséges 

nyelvvizsgával még nem rendelkeztek, vagy diplomát is szereztek. 

 

Eredménytelennek azokat tekintjük, akiket elbocsátunk. Ebbe a kategóriába tartozik mindenki, 

akinek vagy a saját elhatározásából, vagy a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt, illetve 

adminisztrációs okból (be nem jelentkezés, a megengedettnél több passzív félév stb.), a BME 

döntése alapján szűnik meg a jogviszonya. 

 

A 2013-as jelentésben (http://www.bme.hu/sites/default/files/IFT/bme_kontrolling_jelentes.pdf) 

vizsgált utóbbi három tanévben a BME-n hallgatói jogviszonyból kikerülő hallgatóknak átlagosan 

egyharmada eredménytelenül fejezte be tanulmányait. A kilépő hallgatóknak valamivel több, mint a 

fele távozott azonnal megszerzett diplomával az egyetemről, míg mintegy tizedük későbbre 

http://www.bme.hu/sites/default/files/IFT/bme_kontrolling_jelentes.pdf
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halasztotta a záróvizsgát, valamint 4,4%-uk azért nem vehette át azonnal a diplomáját, mert a 

kilépéskor még nem rendelkezett a szükséges nyelvvizsgával. 

 

Státusz 
2010/2011. tanév 2011/2012. tanév 2012/2013. tanév Összesen 

Fő % Fő % Fő % Fő % 

Abszolvált 735 12,7% 504 7,9% 619 10,6% 1 858 10,3% 

Diplomát szerzett 2 548 44,0% 3 241 51,1% 3 407 58,4% 9 196 51,2% 

Záróvizsgát tett (NYV hiányzik) 252 4,3% 279 4,4% 253 4,3% 784 4,4% 

Eredménytelenül távozott 2 262 39,0% 2 320 36,6% 1 554 26,6% 6 136 34,1% 

Összesen 5 797 100,0% 6 344 100,0% 5 833 100,0% 17 974 100,0% 

12. táblázat: A jogviszonyból kilépő hallgatók státusza az utóbbi három tanévben 

 

 

A kontrolling jelentésben vizsgált adatok körét kiegészítve, a MAB önértékeléshez azt is 

megvizsgáltuk, hogy adott félévben a különböző képzési idejű szakokra belépő hallgatók 

tanulmányai eredménytelenül, vagy eredményesen végződnek, azaz (aktív) félévente mekkora a 

lemorzsolódás mértéke, illetve mennyi ideig (hány aktív félévig) voltak hallgatóink azok, akik 

eredményesen végeztek. 

 

A vizsgálatokat a 2005/06/1-es félévtől kezdődően, és a 2012/13/1-es félévvel bezárólag hallgatói 

jogviszonyba lépetteknél végeztük el, hiszen a BME 4 karán (ÉMK, GPK, VIK, VBK) a 2005/06-os 

tanévben indult el a többciklusú képzés. 2006-ban a másik négy kar (ÉPK, GTK, KJK, TTK) is 

csatlakozott. 

 

A mesterképzések (mintegy próbaként, a korábbi főiskolai diplomával rendelkezőket megcélozva), 

kis létszámmal a VBK-n elindultak a 2006/07-es és a 2007/08-as tanév őszi félévében is, majd a 

2008/09 tanév őszi félévében csatlakozott a GPK, a GTK, a KJK és a VIK is. A műszaki 

felsőoktatás 7 féléves alapképzése miatt az első BSc-s évfolyam végzésekor, a 2008/09/2-es 

félévben indult az első „igazi” mester évfolyam, ekkor még szintén kisebb létszámmal. Ezt 

követően a létszám felfutott, és az őszi félévekben mintegy 1100-1150 fő, a tavaszi félévekben 

mintegy 900 fő kezdte meg a tanulmányait. 

 

Az előrehaladás vizsgálatakor az azonos időben felvetteket tekintjük (szakonként) egy csoportba 

tartozónak. Az értékelésből példaként a legjellemzőbb, 7 féléves BSc és a 4 féléves MSc 

képzéseken végzettek adatait mutatjuk be. A térhatású oszlopdiagramokon az X tengelyen a kezdés 

féléve, az Y tengelyen a felhasznált aktív félévek száma, a Z tengelyen pedig a végzettek kumulált 

gyakorisága szerepel. 
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3. ábra: A hallgatók előrehaladása 1. 

 

4. ábra: A hallgatók előrehaladása 2. 
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III.1.e. Jegyzetellátás alakulása 

A hallgatói jegyzet és tankönyv ellátás biztosítása a karok feladata. 

 

Az Egyetem 100%-os tulajdonában álló BME Viking Zrt. egyes tankönyvekkel kapcsolatos kiadói 

feladatokat látja el, a BME Viking Zrt. többségi tulajdonában lévő BME Printer Nonprofit Kft. 

pedig a jegyzetbolt működtetését és egyes jegyzetek karokkal kötött szerződések alapján történő 

nyomdai előállítását végzi. 

 

Fénymásolók segítik a hallgatókat az írásos segédanyagok igény szerinti, kedvezményes árú 

másolásában mind a BME Printer Nonprofit Kft. üzlethelyiségében, mind az egyes karokon. A 

papíralapú jegyzetek mellett, illetve helyett jelentősen megnőtt az elektronikus oktatási segédletek 

és könyvek száma, aminek kialakulásában jelentős szerepe volt a korábbi Európai Uniós pályázatok 

(HEFOP, TÁMOP) keretében végrehajtott fejlesztéseknek. 

 

Az évek óta tartó, a tankönyv és jegyzettámogatási normatíva terhére végrehajtott video 

eszközbeszerzések segítségével a nagy létszámú kari előadások egy jelentős része rögzítésre került, 

és a video.bme.hu és bme.videotorium.hu portálról letöltve megtekinthetőek. 

III.1.f. Az Oktatás Hallgatói Véleményezése 

Az egyetem az alkalmazott TQM (Total Quality Management) rendszer keretében az 

ügyfélközpontúságot a középpontba állítva rendszeresen vizsgálja a működésében érdekeltek 

elvárásait. Ennek egyik központi eleme az oktatás hallgatói véleményezése (OHV), amelyről 

elmondható, hogy akár a kitöltött kérdőívek arányát, akár a válaszadó hallgatók
3
 arányát tekintve az 

OHV népszerűsége az elmúlt években folyamatosan magas, 50% körüli volt. Az Egyetem az OHV 

rendszer megújítása érdekében az új típusú lebonyolítási rendszert vezet be, aminek szabályozási 

hátterét már elkészítette és elfogadta. Az egyetem több kara a kari költségvetések készítésénél, a 

tanszékek közötti forrásallokációnál is figyelembe veszi az OHV eredményeit. 

III.1.g. A végzett hallgatók, munkaerő-piaci igények 

A Műegyetem 13 éve vizsgálja a képzések munkaerő-piaci megfelelősségét. A végzett 

hallgatóinkról készített felmérések
4
 visszaigazolták azt, hogy képzéseink szerkezete, 

mintatanterveinek kialakítása illeszkedik a munkaerő-piaci igényekhez. 

 

A végzettek tanulmányaik befejezését követően mért kereseteit a következő táblázat mutatja be.
5
 A 

teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemi foglalkozásúak – KSH terminológia szerinti
6
 – 2013. II. 

                                                 
3
 A legalább 1 kérdőívet kitöltő hallgatók. 

4
 http://www.sc.bme.hu/index.php?pMenu=10&pText=10_0, A kutatások adataival kapcsolatban fontos kiemelni, hogy 

2009-ig a 1,5 éve és a 3,5 éve végzettek adatait vizsgáltuk, azonban 2010-től a 0,5 éve és 2,5 éve végzettek adatait 

gyűjtjük. 
5
 2009-ig a bruttó kereseteket kérdeztük meg, míg 2010-től a nettó kereseteket kérdeztük meg, amit bruttósítottunk. 

6
 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/tabl2_01_28_01hc.html?1256 

http://www.sc.bme.hu/index.php?pMenu=10&pText=10_0
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/tabl2_01_28_01hc.html?1256
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negyedévi nettó átlagkeresetét (202.611 Ft) összevetve a BME-n 2012-ben végzettek azonos 

időpontra vonatkozó nettó főállású és mellékállású átlagkeresetével (247.100 Ft) megállapíthatjuk, 

hogy a BME diploma az átlagnál magasabb jövedelmet jelent, már a karrier legelején is. 

 

Bruttó átlagkereset 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

0,5 éve végzettek - - - - - 305 000 348 504 331 300 377 200 

1,5 éve végzettek 252 544 248 990 301 710 318 480 345 153 - - - - 

2,5 éve végzettek - - - - - 459 800 434 544 492 500 488 500 

3,5 éve végzettek - 314 530 336 710 393 610 413 117 - - - - 

13. táblázat: A végzettek február havi bruttó átlagkeresete, 2005-2013. 

A BME diplomával rendelkezők körében a munkanélküliek aránya az egyetemi végzettségűek 

országos átlagánál magasabb, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a pályakezdő 

diplomások munkanélküliségi aránya ennek akár többszöröse is lehet, így a BME-n végzettek közti 

munkanélküliségi arány alacsonynak mondható. 

 

Munkanélküliek aránya 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

0,5 éve végzettek - - - - 1,6% 5,8% 3,0% 3,6% 

1,5 éve végzettek 0,9% 1,1% 0,6% 1,6% - - - - 

2,5 éve végzettek - - - - 1,6% 2,9% 3,7% 1,8% 

3,5 éve végzettek 2,4% 1,0% 1,6% 1,1% - - - - 

Egyetemi végzettségűek országos átlaga 2,1% 2,1% 1,4% 1,6% 1,6% 3,7% 3,8% 3,2% 

14. táblázat: A végzettek közti munkanélküliek aránya, 2006-2013. (%) 

A 2012-ben végzettek a válaszadók 25,8%-a már az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett 

teljes állású munkaviszonnyal, és további 12,0%-uk pedig az abszolutórium megszerzését követően. 

Az abszolutórium megszerzése után még munkát keresők 37,7%-a azonnal vagy egy hónapon belül 

talált állást, és további 37,9%-a féléven belül talált állást. 

III.1.h. Felnőttképzés 

A BME az elmúlt időszakban a mérnöki tanulmányok elmélyítése, az ipar új igényeinek kielégítése 

céljából széles választékú tanfolyami rendszert és szakirányú továbbképzést hívott életre, 

lehetőséget adva a felnőttképzés keretében az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning) 

érvényesülésére. Az egyetemnek több mint 700 tanfolyama szerepelt a korábbi, hivatalos - a 

regionális munkaügyi központok által gondozott - felnőttképzési nyilvántartásban. Az elmúlt 

években az új tanfolyamok kifejlesztése folyamatos volt, évente átlagosan 35 új képzési program 

kerül be a felnőttképzési nyilvántartásba, ami jól mutatja a szervezeti egységek érdeklődését és 

aktivitását. 

 

A 2013 nyarán életbe lépett új felnőttképzési törvény (Fktv.) a korábbi formai nyilvántartással 

szemben a szabályozott képzések megtartását engedély kiadásához köti, további eljárások lépnek 

életbe a támogatott tanfolyamokkal kapcsolatban, valamint szigorodnak a szankciók is. Ugyanakkor 

képzési tevékenység folytatható a törvény hatályán kívül is, ekkor a képzőnek jóval kevesebb, és 

csupán formai követelménynek kell megfelelnie. 

 

A GTK Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet (APPI) keretében működő 

Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ (OIFK) látja el az Egyetemre, mint akkreditált 

felnőttképzési intézményre háruló feladatokat. Jelenleg a felnőttképzési tanfolyamok 



 

20 

lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek decentralizált módon, a tanfolyamindító szervezeti 

egységnél folynak, központilag létszám, vagy bevételi adatokat nem tart nyílván az Egyetem. Ebben 

változást hoz az új Fktv., amely várhatóan erősíti a központi adminisztráció szerepét. Az egyetemi 

felnőttképzési eljárásrend átalakítása az új jogszabályi környezetnek megfelelően jelenleg folyik. 

 

A tanfolyami képzések szervezésében a Mérnöktovábbképző Intézet és az Idegennyelvi Központ jár 

az élen, de a BME valamennyi karának és a tanszékek közel felének szerepelt tanfolyama a 

felnőttképzési nyilvántartásban, azaz indított vagy jelenleg is indít tanfolyamokat. A felnőttképzési 

tevékenység hatékonyságának és minőségének javítását a reálszféra vezető szakembereiből és 

döntéshozóiból álló Felnőttképzési Szakmai Tanácsadó Testület segíti. 

 

A BME OIFK felnőttképzési feladatai szervesen kapcsolódnak a nyitott képzés, e-learning területén 

végzett oktatási és kutatási-fejlesztési munkákhoz. Az APPI kezdeményezően lép fel az Egyetem 

felnőttképzési és lifelong learning feladatainak azonosításában és bővítésében. Fontos feladat a 

hazai és az EU-s fejlesztési projektek során születő eredmények szervesülésének elősegítése és az 

egyetemi szakemberek bevonása.  

 

A BME OIFK ad helyet Európa vezető távoktatási és e-learning nemzetközi szakmai szervezete, az 

European Distance and E-Learning Network (EDEN) titkárságának. Az együttműködés segíti a 

szakmai-tudományos információk gyors elérését, partnerek keresését és az EU-s forrásokhoz való 

hozzájutást. 

 

 

III.2. Az oktatást-kutatást kisegítő szolgáltatások 

III.2.a. Kollégiumi szolgáltatások 

 

 

A PPP konstrukcióban felújított és a bérelt férőhelyekkel együtt, mindösszesen 4343 férőhely állt az 

egyetemi hallgatók rendelkezésére. Az átlagos feltöltöttség 2013-ban lényegében 100%-os volt. 

 

 

 

 1 férőhelyes 2 férőhelyes 3 férőhelyes 4 férőhelyes Összesen
7
 

Szobák száma 27 993 162 461 1 643
 

15. táblázat: Kollégiumi szobák megoszlása férőhelyek alapján 2013. szeptembertől 

                                                 
7
Az 1643 szobából mindegyik mosdóval ellátott, 511 pedig saját zuhanyzóval rendelkezik. 
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Összterület (nm) Férőhely (fő) Kategória Kollégiumi díj (Ft) 

Baross 7 415 325, ebből 
  

  
205 I. kategória 9 300 

  
120 II. kategória 10 000 

Bercsényi 6 063 280 II. kategória 10 000 

Martos 6 048 413 II. kategória 11 650 

Vásárhelyi 12 140 747, ebből 
  

  
617 I. kategória 9 300 

  
130 II. kategória 10 000 

Wigner 6 400 326, ebből 
  

  
300 I. kategória 9 300 

  
26 II. kategória 10 000 

Összesen BME 38 066 2 091 
  

Kármán 14 475 988 II. kategória 11 650 

Schönherz 14 978 1 064 I. kategória 9 300 

Összesen PPP 29 453 2 052 
  

Mindösszesen belső 67 519 4 143 
  

Bérelt külső 
 

200 I. kategória 9 300 

Összesen 
 

4343 
  

16. táblázat: Rendelkezésre álló kollégiumok 2013. szeptembertől 

 

 

A kollégiumi felvételi eljárás során 2013-ban is jelentős túljelentkezést tapasztaltunk, a 2012/13/2. 

félévben 104,8%, a 2013/14/1. félévben 122,1% volt a túljelentkezés mértéke. 

 

Az év során elsősorban a kollégiumok komfort helyiségeinek rekonstrukciója jelentette a beruházási 

és felújítási feladatok nagy részét, emellett a Baross Gábor kollégiumban is kiépült az integrált 

beléptető és video-megfigyelő rendszer. Megtörtént továbbá a Vásárhelyi Pál kollégium vizesblokk 

felújításának terveztetése. Folytatódott az energiahatékonysági, épületszerkezet rekonstrukciós 

illetve komfortérzet növelési feladatok megvalósítása. 
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Jelentősebb felújítások és beruházások Összeg (E Ft) 

Baross - 4 db használaton kívüli szellőző berendezés bontása 225 

Baross - 6 db kollégiumi szoba karbantartási munkái 6 978 

Baross - bojler bontási és állagmegóvási munkái 1 365 

Baross - ereszcsatorna javítás 254 

Baross - FŐTÁV oldali HMV hőcserélő karbantartási munkái 722 

Baross - galambhálók javítása 132 

Baross - integrált beléptetés és video-megfigyelő rendszer 10 157 

Baross - szakipari munkák 816 

Baross - szobaajtók asztalos szakipari munkái 3 330 

Baross - vízbekötés és szerelvény csere 4 098 

Baross - zárbetétek cseréje 2 107 

Bercsényi - alagsori klímaberendezés javítása 2 845 

Bercsényi - belső udvari füvesítési munkái 2 906 

Bercsényi - I. emeleti teakonyha kialakítása 2 096 

Bercsényi - porta felújítási munkái 828 

Kármán - udvari esővíz csatorna vezeték feltárása és javítása 1 123 

KO - 2 db takarítógép beszerzése 887 

KO - falfesték beszerzés 1 084 

KO - fénycső beszerzés 531 

KO - festék beszerzés 995 

KO - festék és festőkellékek beszerzése 1 572 

KO - irodák klímatizálása 1 727 

KO - villanyszerelési anyagok beszerzése 1 348 

KO - vízszerelési anyagok beszerzése 3 086 

KO - zárak beszerzése 786 

Martos - folyosói ablakok cseréje 903 

Martos - földszinti klubhelyiség főbejáratának felújítása 2 827 

Martos - integrált beléptető és megfigyelő rendszer bővítése 711 

Martos - klubhelyiség bővítése 1 630 

Martos - lift javítás 1 182 

Martos - pincei tároló ablak cseréje 970 

Martos - zuhanykabin beépítése 151 

Vásárhelyi - 17 db köri helyiség karbantartási munkái 11 291 

Vásárhelyi - elektromos kiállás kiépítése 841 

Vásárhelyi - kárpittisztító gép 161 

Vásárhelyi - keverőpult, fényvezérlő HK 302 

Vásárhelyi - konyha elektromos szerelés 176 

Vásárhelyi - nagyterem kétszárnyú ajtó beépítési munkái 1 366 

Vásárhelyi - szakipari munkák 816 

Vásárhelyi - szobai vizesblokk felújítás tervezése 4 191 

Vásárhelyi - tűzjelző karbantartása 495 

Vásárhelyi - tűzjelző karbantartása 495 

Vásárhelyi - villamos biztonságtechnikai javítások 3 239 

Wigner - elektromos kiállás kiépítése 139 

Wigner - FÉG-Vestale kazán éves nagykarbantartás során beépítendő alk. 636 

Wigner - kertépítés 2 026 

Összesen: 86 544 

17. táblázat: A Kollégiumi alrendszer költségvetését érintő 2013. évi felújítások (E Ft-ban) 
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Az egyetem 2 kollégiumát újítatta fel és üzemelteti PPP konstrukció keretében. Ezen kollégiumok 

havi monitoring ellenőrzésének eredményeképpen elmondható, hogy 2012-ről 2013-ra a 

szolgáltatás színvonala a Kármán Tódor Kollégium (KTK) és a Schönherz Zoltán Kollégium (SZK) 

esetében is javult. 

 

A havi szolgáltatási díj csökkentésére a KTK esetében 2012-ben 3 alkalommal, 2013-ban 1 

alkalommal került sor (a csökkentés 99,75%-ra történt); míg a SZK esetében a 2012-es 1 alkalom 

2013-ra nullára csökkent. 

 

Kollégium Átadás időpontja 
Bruttó bérleti díj 

2013-ban 

2013. évre vonatkozó 

minisztériumi támogatás 

Kármán Tódor Kollégium 2007. április 1. 474,7 200,13 

Schönherz Zoltán Kollégium 2008. május 16. 631,06 258,26 

18. táblázat: A PPP konstrukcióban üzemeltett kollégiumok 2013. évi ráfordításai (M Ft-ban) 

Mindkét kollégium esetében a PPP konstrukció az átadástól számított 20 év elteltével jár le, a 

bérleti-szolgáltatási díj szerződés szerinti teljesítése 50-50%-os arányban tevődik össze a 

minisztérium és az egyetem részéről. A fenti adatok is mutatják, hogy az arány eltolódott az 

egyetem felé, részben a közüzemi költségek, illetve az Euro/Ft árfolyam növekedése miatt, részben 

a minisztériumi támogatás csökkenése miatt. 

 

Míg a finanszírozó minisztérium a tárgyévi végelszámolások alapján utólag kompenzált 2010-ig, 

2011-től az előző évi bruttó bérleti díjak 50%-ánál kevesebb került biztosításra, mely tendencia 

ráadásul egyre reménytelenebb: 2011-ben 48,8%-ot, 2012-ben 47%-ot, 2013-ban 43%-ot kapott az 

egyetem, 2014-re 42% várható. 

 

Ugyanakkor a két kollégium bruttó bérleti díja 2012-ről 2013-ra 41,2 M Ft-tal nőtt, miközben a 

minisztériumtól kapott támogatás 20,17 M Ft-tal csökkent, a különbözetet az Egyetemnek más 

forrásból kell biztosítania. 

 

Az alábbi táblázatban a PPP konstrukcióban üzemeltetett kollégiumok nettó éves költségeinek 50%-

át tűntettük fel. Az értékek a vonatkozó szerződés alapján kerültek kiszámolásra a 20 éves 

időtartamra, az EMMI által megküldött technikai értékek figyelembevételével. 

 

 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Kármán Kollégium 166,0 169,2 172,2 175,0 177,9 180,9 183,9 186,9 190,1 

Schönherz Kollégium 232,6 237,7 242,3 246,8 251,3 256,0 260,7 265,5 270,4 

 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 

Kármán Kollégium 193,3 196,6 199,9 203,2 206,7 210,2 213,8 54,3  

Schönherz Kollégium 275,5 280,6 285,8 291,0 296,4 302,0 307,6 313,2 119,6 

19. táblázat: A PPP konstrukcióban üzemeltetett kollégiumok nettó éves költségének 50%-a 

III.2.b. Tanácsadási szolgáltatások 

Az egyetemen a tanácsadási feladatok megoszlanak több szervezeti egység között. A BME-n a 

Szervezeti Felépítési és Működési Rendben meghatározottak szerint a tanulmányi és életviteli 

tanácsadást a BME Diákközpont Támpont Iroda látja el, amely szervezeti egység célja, hogy 

segítségen nyújtson az egyetemi életben való eligazodásban. A Támpont Iroda tanácsadás körét 

tekintve tanulmányi, hallgatói pénzügyi, külföldi tanulmányokkal kapcsolatos, pszichológiai, 
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életvezetési tanácsadással áll a hallgatók rendelkezésére. Emellett a Támpont Iroda fontos feladata a 

fogyatékkal élő hallgatók segítése is. 

 

A Támpont Iroda szolgáltatásait a hallgatók személyesen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:30-

tól 15:15-ig, pénteken 9:30-tól 14:00 óráig vehetik igénybe, illetve a Támpont Iroda honlapján 

(www.tampont.bme.hu) keresztül bármely nap 24 órán át áll rendelkezésükre. 

 

A Támpont Iroda tanácsadási munkájával kapcsolatban a Támpont Iroda belső ügyviteli rendszer 

adatai alapján elmondható, hogy a szolgáltatás közvetlen személyes igénybevevőinek száma éves 

szinten 8211 fő, a telefonos igénybevevőinek száma éves szinten 5314 fő, az e-mailes 

igénybevevőinek száma éves szinten 4886 fő volt, a honlap látogatottsága éves szinten pedig elérte 

180.000-et (az oldalletöltéseink száma éves szinten meghaladta az 1.250.000-et). A Támpont Iroda 

által nyújtott életvezetési és pszichológiai tanácsadást 431-en keresték meg, ebből egyéni 

tanácsadásban 158 fő (átlagosan hallgatónként 8 alkalom), csoportos tréningeken (6-26 óra / 

tréning) 101 fő vett részt. 

 

A lejelentett 165 fogyatékossággal élő hallgató mellett további 132 tartós beteg regisztrált 

hallgatónk szerepelt az esélyegyenlőségi ellátás rendszerében. 

 

A 2013-as évben a Támpont Iroda további fejlesztéseket tett a hallgatókkal való kapcsolattartás, a 

hallgatók tájékoztatásának fejlesztése érdekében, amelyek közül érdemes kiemelni beiskolázási 

kampány keretében tartott középiskolai előadásokat, valamint a mentálhigiéniás tanácsadás 

fejlesztését. 

III.2.c. Kulturális szolgáltatások 

Az Egyetemi kulturális szolgáltatásban 2013-ban komolyabb változások nem zajlottak le. A BME 

kulturális életének szervezéséért felelős szervezeti egység, a Diákközpont Kulturális Titkárság az 

Egyetemi Hallgatói Képviselettel és a kari hallgatói képviseletekkel közösen igyekezett elérni a 

hallgatók részére szóló egyetemi és kari kulturális rendezvények sokszínűbbé és látogatottabbá 

tételét, illetve segítette/támogatta a hallgatók által működtetett kulturális hallgatói öntevékeny 

csoportokat. Továbbá a Titkárság az Egyetem nevében gyakorolta a BME és a Szkéné Színház 

Nonprofit Kft. közti megállapodásban rögzített, a Szkéné Színház névhasználati és védjegy jogait. 

III.2.d. Központi informatikai szolgáltatások 

Központilag a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság a Telekommunikációs és Informatikai 

Osztályon keresztül nyújtja az Egyetem számára nélkülözhetetlen informatikai szolgáltatásokat. 

Ennek fő területei: 

 

 Szerver hosting szolgáltatások, 

 WEB szolgáltatás, Telefon szolgáltatások üzemeltetése 

 Központi elektronikus levelezés, 

 Informatikai hálózat fejlesztése és üzemeltetése, 

 Központi informatikai beszerzések, 

 Informatikai fejlesztések koordinációja, 

 Intézményi szoftver licenszek beszerzése, 

 Kritikus informatikai rendszerek (MGR, Neptun) üzemeltetésében való közreműködés. 

 

http://www.tampont.bme.hu/


 

25 

A fenti területeken a 2013. évben az előző évhez képest a néhány tíz darabról többszörösére nőtt a 

virtualizált szerver hosting szolgáltatások igénye a karok részéről. 

 

Az Osztály nem tudja jelenleg a felmerült igényeket kielégíteni a beszerzési nehézségek miatt. A 

csökkenő források mellett a 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat alapján elrendelt beszerzési 

tilalom miatt sem lehetett érdemi fejlesztéseket végrehajtani. 

 

Az elrendelt beszerzési korlátozás miatt az informatikai hálózat szükséges eszközpótlása elmaradt. 

Az ily módon nem elkölthető pénzeszközökből az Egyetem garancia kiterjesztésre vonatkozó 

informatikai szolgáltatásokat vásárolt a kritikus informatikai eszközökhöz, ami nem minősült 

beruházásnak. Ez nyilvánvalóan a kevésbé célszerű felhasználás az új garanciális eszköz 

beszerzéséhez képest.  

 

Ugyancsak a beszerzési korlátozások miatt továbbra sem hajtható végre az a szerver konszolidáció, 

amely lehetővé tenné a nagyszámú, önállóan működő szerverek kapacitás és energiapazarló, nem 

biztonságos működésének központi virtualizált szolgáltatásokra történő lecserélését. A szükséges 

eszközpótlások elmaradása a működési kockázatokat folyamatosan emeli. Különösen igaz ez az 

egyetemi informatikai gerinchálózat központi eszközeire, ezek értékükben nagyságrendekkel 

múlják felül a beszerzési korlátozásokban megállapított értékhatárt. 

 

A 2013-as évben az egyetemi informatikai szolgáltatások közül az alábbi területeken sikerült 

érdemi javulást biztosítani: 

 

 a központi levelező rendszer programja újabb verzióra lett cserélve, az újabb igények 

miatt a felhasználó számot is megnöveltük, 

 eszközpótlásokkal az MGR központi hardver éles rendszerét egy hatékonyabb 

eszközparkra migráltuk, 

 az MGR rendszer szolgáltatásai a programkódok folyamatos javításaival is gyorsultak, 

 a papíralapú dokumentálás helyett újabb egyetemi szervezeteknél is elektronikus úton 

sikerült megvalósítani, 

 egyetemi forrásokból megoldottuk az egyetemi szervezetek végpontvédelemmel (vírus 

kezelő) való ellátását, 

 a posztgraduális képzés és a tudományos kutatás-fejlesztés informatikai erőforrásai a 

2012-ben üzembe állított szuperszámítógép révén javultak. 

III.2.e. Központi könyvtári szolgáltatások 

Egyetemünkön működik az ország legnagyobb műszaki könyvtára a BME-OMIKK, melynek 

feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival támogassa és elősegítse a BME-n a műszaki- és 

természettudományokban, valamint a gazdaság- és társadalomtudományok egyes területein folyó 

minőségi oktatást, tudományos képzést, kutatást, fejlesztést és innovációt. 

 

2013-ban az előző évi 136 főről 122 főre csökkent a BME OMIKK-ban dolgozó közalkalmazottak 

száma. 

 

A költségvetési támogatás zárolására vonatkozó kormányzati intézkedések miatt kiadott 13/2012. 

számú Rektori Utasítás értelmében a BME OMIKK-nál a zárolt összeg 23.623 E Ft. Ebből 2012-

ben 10.801 E Ft-ot, 2013-ban a fennmaradó 12.822 E Ft összeget fizették be a Likviditási 

tartalékalapba, amely teljes összegét tekintve az egység keretében dolgozó munkatársak juttatásait 

csökkentette. 
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A TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0019 kulturális szakemberek képzésre elnyert pályázat 

keretében támogatott projekt megvalósítása a pályázattal kapcsolatban felmerült kérdések 

tisztázásának elhúzódása miatt 2014-re tolódott. 

 

2013-ban a legjelentősebb minőségügyi feladatunknak a munkatársak teljesítményén alapuló 

értékelési rendszer kidolgozását és az első értékelés megvalósítását tekintettük. A 

teljesítményértékelési rendszer bevezetésével elsődleges célunk, hogy a munkatársak számára 

hiteles, a lehetőségekhez képest objektív visszajelzést adjunk a munkájukról, kijelöljük a fejlődési 

irányokat, a kiemelkedő teljesítmények elismerésével motivációs légkört teremtsünk, összességében 

pedig, hogy növeljük a szervezet hatékonyságát. A teljesítményértékelés bevezetése során nagy 

hangsúlyt fektettünk a nyílt kommunikációra, a megfelelő módszertan kidolgozására, a vezetők 

kommunikációs felkészítésére. Az október folyamán lezajlott első értékelések után a tapasztalatok 

felhasználásával 2014-ben szeretnénk a módszert tovább finomítani, majd az értékeléseket évenként 

megismételni. 

 

Az OMIKK feladatellátásának volumenére vonatkozó megállapításaink 

 

2013-ban teljes egészében a karok finanszírozták az egyetem kurrens külföldi folyóirat-előfizetését 

(mintegy 85 M Ft összegben), ehhez az egyetem központi támogatást nem tudott nyújtani. A 

rendelkezésre álló források jelentős csökkenése, a tudományos folyóiratok áremelkedése (HICP 

kétszerese) és a forint árfolyamának negatív elmozdulása egyaránt kedvezőtlenül befolyásolta 

beszerzési lehetőségeinket. Az előfizetett folyóiratcímek számának csökkenése sajnos 2013-ban 

drasztikusabb volt az előző évhez képest, ezt ellensúlyozta az EISZ keretében hozzáférhető 

folyóiratcsomagok előfizetésének további központi fenntartása. Ennek köszönhetően a költséges 

külföldi folyóiratok és adatbázisok közül a valóban nélkülözhetetlenek továbbra is megrendelésre 

kerültek. 

 

Év 

Kurrens 

folyóiratcíme

k száma 

Ebből 

nyomtatot

t 

Ebből 

elektronikus 

fizikai egység 

(CD, DVD 

melléklet) 

Elektronikus 

folyóirat, adatbázis, 

EISZ, konzorcium 

díj. 

(E Ft) 

Folyóirat 

beszerzésre 

fordított 

összeg 

(E Ft) 

Ebből kari 

önrész 

(E Ft) 

2011. 1 188 1 053 135 21 648 129 395 60 344 

2012. 1 068 1 022 46 32 541 140 571 68 694 

2013 696 630 66 20 337 87 102 85 246 

20. táblázat: A könyvtár folyóirat állománya 

E-folyóiratot szolgáltató adatbázis (db) 13 

Előbbiből E-folyóirathoz tartozó címek 7 973 

Szakirodalmi adatbázis (db) 13 

21. táblázat: Elektronikusan elérhető adatbázisok (e-folyóiratok) 

Folyóiratok cikk szintű feldolgozásával, évi több ezres inputtal veszünk részt hazai és nemzetközi 

adatbázisok építésében, mint például a magyar folyóiratcikkeket feltáró MATARKA, vagy a 

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) által működtetett INIS. 

 

Az egyetemi polgárok szakirodalommal való ellátását segíti elő könyvtárközi szolgáltatásunk, 

melynek keretében külföldről és belföldről egyaránt szinte teljes körűen tudunk könyveket és 

folyóiratcikkeket beszerezni. A teljesített megrendelések száma az elmúlt évek csökkenése után 

2013-ban újra emelkedett. 
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Az egyetemi dokumentumigény mind teljesebb kielégítése érdekében célul tűztük ki a szolgáltatás 

folyamatos fejlesztését: terveink szerint a jövőben a műegyetemi oktatók és kutatók gyorsan és 

díjtalanul juthatnak hozzá a munkájukhoz szükséges, a könyvtár állományában megtalálható 

papíralapú folyóiratcikkek digitális másolatához. 

 

Év 
Megrendelések 

száma 

Könyv 

bekérés 

Cikk másolat 

saját állományból 

Cikk másolat 

külföldi könyvtárból 

2011. 5 013/4 395 1 210/1 014 848/644 2 955/2 737 

2012. 4 573/4 388 1 032/919 905/835 2 636/2 634 

2013 5 075/4 719
8
 1 366/1 209 811/741 2 898/2 769 

22. táblázat: Könyvtárközi kölcsönzés volumene 

2013-ban jelentősen csökkent a dokumentum-beszerzésre fordítható összeg. Így szinte kizárólag 

csak tankönyvek és más tananyagok beszerzésére volt lehetőség. Arra törekedtünk, hogy ne csak az 

új tankönyveket szerezzük be, hanem a korábban megjelent művek elhasználódott példányait is 

újakkal pótoljuk, illetve további példányokat vásároljunk azokból a művekből, amelyek esetében 

növekedett az olvasói igény. 
 

Év Beszerzés kötet Fogyás kötet 
Kölcsönözhető 

állomány 

Beszerzésre fordított 

összeg (E Ft) 

2011. 5 627 5 171 921 508 9 511 

2012. 6 196 6 191 921 513 9 763 

2013. 3 434 18 396 906 283 2 941 

23. táblázat: A könyvtár könyv állománya 

A korábbi évekhez képest a beiratkozott olvasók száma tovább csökkent. Az okok között továbbra 

is meghatározó tény a felhasználói igények, szokások átalakulása, az elektronikus tananyagok 

elterjedése, a reprográfiai technológia fejlődése, valamint az illegális sokszorosítás. 
 

 2011 2012 2013 

Összes beiratkozott olvasó 15 065 14 313 13 167 

- ebből BME-s hallgató 9 147 8 571 7 736 

- ebből BME-s oktató 1 106 1 120 1 123 

- ebből BME-s dolgozó 679 684 645 

Összes helyben olvasó 94 368
9
 89 384 76 956 

24. táblázat: A BME OMIKK által kiszolgált olvasók száma és összetétele 

A kölcsönzött kötetek számának csökkenése szintén a fent említett okokra vezethető vissza. Az 

olvasótermek helyben használatának adatainál is jelentős visszaesés tapasztalható, mivel egyre 

jellemzőbb a laptopok, a saját dokumentumok és jegyzetek használata.  
 

 2011. 2012. 2013 

Kölcsönzött kötet 200 665 176 233 137 752 

Helyben olvasott kötet 38 602
10

 30 092 17 157 

25. táblázat: A BME OMIKK által szolgáltatott kötetek száma 

                                                 
8
 Az eltérést a beérkezett és a küldött, valamint a teljesített kérések száma között a meghiúsult, ill. nem teljesíthető 

kérések adják. A teljesítés 93%-os. (Összes beérkező kérés 5075, teljesített kérés 4719) 
9
 2011-ben minden olvasóteremben pontos statisztikát vezetünk az olvasótermek forgalmáról, korábban ezt csak néhány 

szolgáltatási helyen végeztük) 
10

 2011-től az olvasótermekben elhelyezett egyéb dokumentumok használatára vonatkozóan nincs adat. 
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2013-ban április és szeptember között fűtéskorszerűsítési munkák zajlottak a könyvtárban. Az 

építkezés a könyvtár auláját és földszinti folyosóját érintette. Az építkezési időszak alatt a 

szolgáltatások átszervezésével folyamatosan biztosítottuk az olvasók zavartalan ellátását. 

 

A zökkenőmentes kiszolgálás érdekében az integrált könyvtári rendszer verzióváltásával egy időben 

bevezetésre került az elektronikus kérőlap, amelynek eredményeként a lezárt olvasótermekből és a 

raktár területéről gyorsabb kiszolgálás vált lehetségessé, valamint az olvasók számára a 

későbbiekben is kényelmesebb kölcsönzést eredményezett. 

 

A hőszivattyú elkészülésével megoldódni látszik a Nagyolvasó fűtésének problémája, amely a 

korábbi években nehézséget jelentett. 

 

Az év folyamán jelentős raktári átalakítás is szükségessé vált, részben a raktári terület bérbeadása, 

részben az olvasótermi állomány raktári elhelyezése miatt. Az átalakításoknak és selejtezéseknek 

köszönhetően a belső raktárban 1.800 polcfolyóméter átalakításával 400 méter, Törökbálinton a 

DEPO területén a szintek átalakításával 2.600 polcfolyóméter szabadult fel. A külső raktárban 

ennek eredményeként az MTA három intézményi könyvtárának elhelyezését sikerült hosszú távon 

megoldani, amihez szolgáltatási megállapodás is kapcsolódik. 

 

2013-ban sikeresen folytatódott az együttműködés a KTH és a BME OMIKK Olvasószolgálati 

Osztálya között. A korábbi év tapasztalatát felhasználva egy részletesebb lekérdezésnek 

köszönhetően a korábban nem, vagy nehezen behajtható követelések nagy része kiegyenlítésre 

került. 

 

2013 során a BME Publikációs Adattár MTMT-be történő migrációjáról több alkalommal és 

számos fórumon egyeztetéseket végeztünk. Szinkronizáltuk a törzsadatokat és az adatátviteli XML 

formátumot kiegészítettük a teljes körű adatátvitel érdekében. Ezzel párhuzamosan az egyetemi 

polgárokat segítettük a publikációs adatbázissal kapcsolatos ügyeikben a különböző pályázatokhoz 

(ODT/MAB, OTKA, TÁMOP) szükséges adatok összeállításában. 

 

A BME PA 2013. évi feltöltöttségének adatai: az adattár jelenleg 118.618 közleményt és több mint 

247.061 hivatkozást tartalmaz. 2013-ban az adatbázisba került 7.200 közleményrekord, és 26.244 

hivatkozás. 

 

Továbbra is rendszeres feladataink közé tartozott az idézők frissítése a Minerva programmal. A 

BME PA adatbázis alkalmas kari, tanszéki statisztikai adatok összeállítására, segíti az egyetem 

adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítését. 

 

2013-ban sikerült megvalósítanunk a könyvtár honlapjának megújításával kapcsolatos terveinket. 

2013. szeptember 9-én indult el a külsejében, részben tartalmában és struktúrájában is megújult 

honlapunk (omikk.bme.hu), amelynek később angol nyelvű változata is elkészült. A megújulást 

egyrészt az informatika, a közösségi média és a webdesign területén az elmúlt években 

bekövetkezett fejlődés, másrészt az olvasókkal való megfelelő kommunikáció jelentősége 

indokolta. 

 

A Periodica Polytechnica a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem angol nyelvű 

tudományos folyóirata. A nyomtatott és elektronikus formában történő megjelentetéséhez 

kapcsolódó feladatokat (technikai szerkesztés, nyomtatás, terjesztés) a BME OMIKK látja el. 2013 

márciusában indult el a Periodica Polytechnica új honlapja, és ezzel egy időben kezdtük el 

használni az Open Journal System nevű elektronikus szerkesztőségi rendszert. Az új honlapra 

feltöltöttük mind a hét sorozat teljes archívumát, ehhez digitalizáltuk és feldolgoztuk a Periodica 
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Polytechnica minden kötetét. Az új honlap lehetővé tette az Open Access cikkek gyors, online 

publikálását az OnlineFirst funkció segítségével. 

 

2013-ban levéltárunk új helyre költözött. A K épület földszintjén található új központi helyen 

könnyebb a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, korszerűbb a kutatói tér, és a dokumentumok 

elhelyezése is megfelel a speciális tárolási igényeknek. 

 

A tavalyi évben elkészült az 1873-2000 között a Műegyetemen végzett hallgatók névjegyzékének 

digitalizálása, amely jelentősen megkönnyíti és felgyorsítja a levéltár adatszolgáltatási 

tevékenységét. A projekt saját erőből valósult meg, több éves munka eredményeképpen. 

 

Levéltárunk másik jelentős projektje az 1949-től 1991-ig terjedő Egyetemi Tanácsi jegyzőkönyvek, 

illetve az Egyetemi Értesítők digitalizálása, amelyet 5 millió forintos, meghívásos NKA pályázatból 

valósítottunk meg. A közel 80 ezer oldal idén online is kutathatóvá válik (az adatvédelmi szabályok 

figyelembevételével). Az adatbázis létrehozása a tudományos kutatásban való használhatóságán túl 

azért is jelentős, mert az egyetemi munkatársak is könnyen és gyorsan elérhetik a régi egyetemi 

határozatokat és előterjesztéseket. Az NKA egy digitalizálási mintaprojekt keretében első ízben 

támogatta ilyen típusú felsőoktatási forrásanyag feldolgozását és kutathatóvá tételét. Az adatbázist a 

Magyar Közgyűjteményi Portálon is publikáljuk. 

 

A tavalyi év során a speciális gyűjtőkörű, a levéltári kutatást segítő kiadványaink (közel ezer kötet, 

közte a Műegyetem 1956 Alapítvány tematikus gyűjteménye) is elérhetővé váltak az online 

könyvtári katalógusban. 

 

A levéltár állománya 2013-ban kb. 20 iratfolyóméterrel gyarapodott, ezek legnagyobb része 

illetékességből, az egyetemi szervezeti egységektől került hozzánk. Néhány különösen értékes 

személyi hagyaték is a levéltár őrizetébe került (Marián István iratai, Hegedős Károly építész több 

ezer oldalas visszaemlékezése). 

 

A BME OMIKK 2013-ban hivatalosan átvette a BME honlapjának szerkesztését. Bár nem 

hagyományos könyvtári feladat, mégis számos sikert könyvelhetünk el ezen a téren. 2013 tavaszán 

a bme.hu nyerte el a legjobb felsőoktatási intézményi honlap címet, és folyamatosan nő a 

látogatottsága. A tavalyi évben több mint 250 cikk jelent meg az oldalon és rendszeresen 

szemlézzük a műegyetemi vonatkozású, elsősorban online sajtóban megjelent tartalmakat. A 

bme.hu-val együtt indult a BME hivatalos Facebook oldala is, amely a hallgatókat talán 

eredményesebben elérő hivatalos egyetemi kommunikációs csatorna. 

III.2.f. Központi oktatás adminisztrációs szolgáltatások 

A Központi Tanulmányi Hivatalban egy tanulmányi előadó és szakértő munkatársára jutó, a KTH 

adatkezelésében lévő hallgatói jogviszonyban lévő aktív és passzív (magyar és külföldi) hallgatók 

száma az alábbi táblázatban követhető nyomon. 
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  Aktív hallgató (fő) Passzív hallgató (fő) 

2008.02.08  17578 1135 

2008.09.11  18534 776 

Átlag  18056 956 

Előadó (fő) 21,9   

Szakértő (fő) 6   

Összesen (fő) 27,9   

1 munkatársra jutó hallgatószám  647 34 

2009.03.05  17158 670 

2009.09.16  18494 1065 

Átlag  17826 868 

Előadó (fő) 21,2   

Szakértő (fő) 4,7   

Összesen (fő) 25,9   

1 munkatársra jutó hallgatószám  690 34 

2010.03.11  16953 1140 

2010.10.14  19284 1021 

Átlag  18119 1081 

Előadó (fő) 22   

Szakértő (fő) 4,4   

Összesen (fő) 26,4   

1 munkatársra jutó hallgatószám  688 41 

2011.04.22  17772 1133 

2011.11.05  19807 1181 

Átlag  18790 1157 

Előadó (fő) 22   

Szakértő (fő) 4,5   

Összesen (fő) 26,5   

1 munkatársra jutó hallgatószám  709 44 

2012.04.11  18721 1311 

2012.10.24  19999 1418 

Átlag  19360 1365 

Előadó (fő) 22,1   

Szakértő (fő) 5,5   

Összesen (fő) 27,6   

1 munkatársra jutó hallgatószám  701 49 

2013.02.17  18049 1977 

2013.11.21  20430 1292 

Átlag  19240 1635 

Előadó (fő) 21,17   

Szakértő (fő) 5,25   

Összesen (fő) 26,42   

1 munkatársra jutó hallgatószám  728 62 

26. táblázat: A KTH legfontosabb teljesítménymutatói, 2008-2013. 

(Megjegyezzük, hogy az előző táblázatban a munkatársak létszámában a tartósan betegállományban 

lévőket is figyelembe vettük, mert a helyettesítésüket a hallgatóik szétosztásával oldották meg, így a 

tényleges létszámok a táblázatban szereplőknél némileg nagyobbak). 
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III.2.g. Sportszolgáltatások változása 

2013-ban sikeresen fejlesztettük tovább, elsősorban a BME Sportközpont által nyújtott egyetemi 

sportszolgáltatás rendszerét. 

 

A testnevelési kurzusok tekintetében, bővítettük a választható sportágak körét, így 30 különféle 

sport közül választhatnak a hallgatók. A legnépszerűbbek továbbra is a térítésmentesen igénybe 

vehető labdarúgás, kosár- és röplabda sportágak, de sokan jelentkeztek a költségtérítéses teniszre, 

squashra, 3 féle táncra, 5 különböző küzdősportra, falmászásra. 

 

A délelőtti órai időpontokban, hetente a 2500 testnevelésre jelentkezett hallgatón túl, 7-800-an 

vették igénybe a Sportközpont által nyújtott sportolási lehetőséget. 

 

Sok esetben zsúfolt volt a kardió és erőfejlesztő terem, a labdacsarnokok és a spinning terem sem 

tudott több hallgatót befogadni, így az Egyetemi Sportbizottság határozata alapján 2014-ben 

bővíteni fogjuk a Sportközpontot, a földszinten található, jelenleg kihasználatlan kb. 800 nm-es 

üzemcsarnok résszel. 

 

A Bogdánfy utcai BME Sporttelep tekintetében, legnagyobb változás a füves labdarúgó pálya 

területének hasznosítása. Egyrészt a pálya talajának rossz minősége, másrészt a leendő bérlők teljes 

hiánya arra az álláspontra késztette Sportbizottságunkat, hogy adjunk helyt a Kanadai-Magyar 

Hokiklub kérésének, tegyük lehetővé egy mobil jégcsarnok elhelyezését. A csarnok november óta 

működik, az üzemeltető módot adott testnevelési órák tartására és külön kedvezményes oktatói, 

hallgatói idősávokat is rendelkezésünkre bocsájtott. 

 

A Sporttelepen a tavalyi évhez hasonlóan, a délelőtti testnevelési órákon hetente kb. 800 hallgató 

vett részt, míg a délutáni szabadidősport időpontokban 2000 főt regisztráltunk. Meg kell említenünk 

a strandröplabda szakágat, ahol a tavalyi évhez képest komoly létszámgyarapodást tapasztaltunk. 

Továbbra is népszerűek a kari és egyetemi sportnapok, alkalmanként 600-2000 hallgató jelenik 

meg. 

 

Komoly gondjaink voltak a Kondorosi úti uszoda használatával kapcsolatban. A bérleti díjat a 

működtető önkormányzati cég felemelte, az addig rendelkezésre álló sávmennyiséget viszont 

csökkentette. A változtatás elkerülhetetlen. 

 

Több mint 4000 hallgató válaszolt a Hallgatói Sportbizottság által megfogalmazott, a sportolás 

gyakoriságára, az egyetemi infrastruktúrára irányuló kérdésekre, amelyből megállapítható, hogy 

egyetemünkön 45% a heti rendszerességgel sportoló hallgatók aránya. 

III.2.h. Tudományos és nemzetközi teljesítmény 

Az elmúlt egy évben, a tudományos potenciál áttekintése, kommunikációja sokat javult. Az 

egyetem kutatóegyetemi címpályázatában, továbbá a minőségorientált, összehangolt oktatási és 

K+F+I stratégia valamint működései modell kidolgozására irányuló TÁMOP pályázatában részben 

bemutatta tudományos potenciálját, és vállalásokat tett az eredmények növelésére vonatkozóan. E 

két pályázatban közzétett statisztikákat itt nem kívánjuk megismételni, azonban néhány további 

adalékkal szolgálunk a tudományos és nemzetközi teljesítmény bemutatásához. 

 

A BME hagyományosan megalakulása óta széleskörű külföldi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A 

rendszerváltást (1990) követően mindez tovább bővült. Maga az egyetem, illetve munkatársai 
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megbecsült szereplői a nemzetközi közéletnek. Tudatosan törekedtünk jelentős szereplő lenni több 

területen (mérnökképzés, regionális felsőoktatás, hallgatói cserék a „legjobb” egyetemekkel stb.). A 

2008-2012-es rektori ciklusban kitűzött cél volt átgondolni feladatainkat, munkánkat, prioritásokat 

rendelni az egyetemi szintű tevékenységekhez. Így a jelenlegi ciklusban is folytattuk az akkor 

kitűzött célok elérését, jelentősen csökkentettük aktivitásunkat azokban a nemzetközi 

együttműködésekben, amelyek kevés érdemi eredménnyel jártak, ezzel párhuzamosan igyekeztünk 

a minőségi, aktív és érdemi kapcsolatokra fókuszálni (részletesen ld. később). Mindezek 

eredményeként 2013-ra nemzetközi tevékenységünk stabilizálódott, a nemzetközi hálózati 

együttműködéseink aktívabbak, hatékonyabbak és eredményesebbek lettek. 

III.2.i. A BME kétoldalú nemzetközi kapcsolatainak megújítása  

A BME nemzetközi kapcsolatrendszerének megújítása folyamatában kétféle szempontrendszer 

egyidejű érvényesítésére törekszünk. Egyrészt meg kell felelnünk az egyetem nemzetközi 

stratégiájában rögzített legfontosabb elemeknek azaz: 

 

 A minőségre törekvés szellemében minőségi kapcsolatok építése neves, jó színvonalú 

társintézményekkel. 

 A regionális szerepvállalás teljesítése érdekében a 4XTU és egyéb fórumok nyújtotta 

lehetőségek felhasználásával növelni egyetemünk súlyát a régióban. (A régióban jól 

bevált, működő formák – Karlsruhe, Bécs – más relációk felé is kiterjesztett, lehetőség 

szerinti átültetésével sokoldalúbbá, eredményesebbé tenni az általunk fontosnak ítélt 

kapcsolatokat. A fő irány Ausztria, Németország, Franciaország, egyéb okokból Erdély 

lehet.) 

 A hallgatói mobilitás növelése céljából – bár ez EU-s célkitűzés is, így várhatóan az EU 

által meghirdetett programokban is bővülnek a lehetőségek – a kétoldalú kapcsolataink 

részét képező csereprogramok és ösztöndíjak kihasználtsága is növelhető. Élve a Campus 

Hungary ösztöndíj program nyújtotta lehetőségekkel, 2013-ban is kiemelkedő 

eredményeket produkált Egyetemünk (részletesen ld. az „Oktató-hallgatói mobilitási 

program” fejezetben). Az egyetemünkre irányuló hallgatói mobilitás fontos eleme a 

magyar kormány által, 2013-ban meghirdetett „Stipendium Hungaricum” program. Az 

elmúlt év őszi szemeszterében 2 jordániai hallgató a „pre engineering”, egy vietnámi a 

BSc egy pedig a PhD kurzusunkon kezdte meg tanulmányait. Mivel 2014 elejére már 16 

országgal került aláírásra a Stipendium megállapodás, ez a szám 2014-ben várhatóan 

jelentősen nőni fog. 

 

A másik szempontrendszer fő „hívószava” a működőképesség. Csak működő, tartalommal 

kitölthető kapcsolatrendszerbe érdemes invesztálni! A tartalmat lényegében karaink és tanszékeink 

oktatási és kutatási együttműködései jelentik. (Az egyetemi szintnek ezek kiterjesztésében, 

fejlesztésében, a karok többségét érintő és más egyetemek eleve legfelső szintjéről érkező 

kezdeményezések kezelésében van operatív szerepe, mint például a brazil, szaúdi kapcsolatok. ld. 

később). Ezért kiemelkedő fontosságú a karok által felállított, súlyozott egyetemi kapcsolati 

„rangsor”. A szinte kezelhetetlen „kapcsolati masszából” ennek segítségével tudunk a legtöbb kart 

érintő, a legműködőképesebb partnerekre fókuszálni. 

 

A két szempontrendszer egyesítésből származó formai megoldás is szolgálja a stratégiánkat. Ennek 

megfelelően az egyetemi szinten, rektorok által aláírt megállapodások – ezek legtöbbször „policy”, 

illetve diplomáciai szempontok miatt fontosak – teljesen általánosak, alapvetően a célokat rögzítik 

minden kötelezettség vállalás nélkül. Így ezek lehetnek hosszabb lejáratúak – a felek 

megegyezésétől függően akár visszavonásig érvényesek. Ehhez csatlakozik egy munkaterv, amely a 
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szakmai tartalmat, az ennek fedezetéül szolgáló pénzügyi kötelezettség vállalásokat is rögzíti, s 

értelemszerűen 2-3 évente – a végrehajtás függvényében – megújításra kerül. A munkatervek 

főszereplői a karok és tanszékek azzal kiegészítve, hogy általánosságban véve az előkészítés és a 

karok többségét érintő ügyekben az egyeztetés egyetemi szintű, a Nemzetközi-tudományos és 

Oktatásigazgatási Csoport feladata. 

 

2013-ban folytatódott a kormányzati nyitás következtében, a Magyar Rektori Konferencia (MRK) 

közreműködésével megvalósulni látszó két új, országos szintű projekt szervezése Brazília és Szaúd-

Arábia irányában. A több mint két éves közös munka eredményeként a Brazil Projekt igazi 

„sikertörténetté” nőtte ki magát, s szaúdi irányban is történt érdemi elmozdulás. (Részletesebben ld. 

az új kétoldalú kapcsolatokat összesítő listában.) 

 

Az alábbiakban röviden áttekintjük a fent említett szempontrendszer szerint 2013-ban megújított, 

illetve létrehozott új, kétoldalú megállapodásainkat. 

III.2.j. Megújított kapcsolatok 

KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY (Dél Korea) – Együttműködési Megállapodás 

aláírására került sor, amely széles szakterületű közös munkát tesz lehetővé a két egyetem között. 

2006 óta van aktív kapcsolatunk a koreai egyetem „School of Electrical Engineering & Computer 

Science” karával. A Villamosmérnöki és Informatikai Karunknak 2012 óta „közös diploma” jellegű 

együttműködést valósít meg a koreai egyetemmel, a megállapodás ezt a sikeres együttműködést 

helyezi még szélesebb alapokra. 

III.2.k. Új kapcsolatok, újonnan megkötött megállapodások 

Brazil kapcsolatok – Külön említést érdemel a „Brazil Projekt”, amely a BME szempontjából 

speciális „sikertörténetnek” tekinthető. Fő jellemzője, hogy a brazil kormány a „Science Without 

Borders” ösztöndíjas programja keretében mintegy 100 000 brazil hallgató külföldi tanulmányútját 

tervezi finanszírozni. Régiónkban egyedül Magyarországot vették föl a fogadó országok listájára, s 

velünk kötöttek szerződést egy 12 hónapos, gyakorlat orientált, angol nyelvű részképzés 

megvalósítására, finanszírozva nemcsak a képzés tandíját, de számos egyéb járulékos költséget, 

valamint az egy évet meghaladóan, különböző hosszúságú (5 hét - 6 hónap) angol 

nyelvtanfolyamokat is a hallgatóik számára. A projektet a Magyar Rektori Konferencia koordinálja, 

s igen nagy az érdeklődés a brazil oldalon. Az eddig meghirdetett 3 pályázati felhívásból 2 

eredménye ismert hivatalosan: több mint 2500-an jelentkeztek a felhívásokra, ebből mintegy 1500 

hallgató finanszírozásáról döntött pozitívan a brazil ösztöndíj osztó szervezet a CAPES. A BME 

projekt legsikeresebb résztvevője, hiszen az első két felhívás kedvezményezettjeinek több mint 1/3-

a – összesen 529 fő – nyert 2013-ban ösztöndíjat egyetemünkre (2013 őszi szemeszterére 241 fő, 

2014 tavaszi szemeszterére, kereszt féléves indulással 288 fő). Emellett közel 300-an vesznek részt 

a BME Idegennyelvi Központja által meghirdetett különböző nyelvtanfolyamokon. Az előrejelzések 

szerint 2014 őszétől további, százas nagyságrendű csoport várható, akik 2015 augusztusában fejezik 

majd be részképzésüket. 

 

Szaúd-Arábiai kapcsolatok – A kormányzati nyitást követően a kapcsolatépítés a szakmai 

együttműködések irányába fordult. Ennek jeleként két miniszter is – energetikai, felsőoktatási – 

ellátogatott Magyarországra, s találkozott a BME felső vezetésével, s az általuk vezetett delegáció 

laborlátogatásokon is részt vett a BME-n. Emellett a JAZAN Egyetem delegációja vendégoktatók 

meghívását és nyári szakmai gyakorlat megvalósítását kezdeményezte egyetemünk felé. A szakmai 
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gyakorlat szervezésére az Építőmérnöki és az Építészmérnöki Karunk tett konkrét ajánlatot, a 

vendégprofesszori meghívások – a lezajlott interjúkat követően 2014-ben realizálódhatnak.  

 

HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Kína) – Együttműködési 

Megállapodás került aláírásra, amelynek keretében nyári egyetemi szakmai gyakorlatok és közös PhD 

képzés kialakításában működünk együtt. A „Stipendium Hungaricum” 200 fős kínai kerete kiváló 

lehetőséget nyújt terveink megvalósításához. 
 

KUWAIT UNIVERSITY – 5 évente automatikusan megújuló Együttműködési Nyilatkozatot 

írtunk alá az egyetem BME-re látogató elnökével. Elsősorban az infokommunikációs szakterület 

tartozik az érdeklődésük középpontjába, ilyen jellegű laboratóriumokat személyesen is 

megtekintettek intézményünkben. Az oktatási együttműködés viszont lényegesen szélesebb bázisú 

lehet, előreláthatólag az összes mérnöki szakterületre kiterjedhet. 

 

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Kína) – Együttműködési Megállapodás aláírására 

került sor, amelyet követően a delegáció a Gépész valamint a Gazdaság és Társadalomtudományi 

karunkra is ellátogatott. Együttműködési projektek elsősorban ezen a két szakterületen várhatóak. 

 

SAITAMA UNIVERSITY (Japán) – Együttműködési Nyilatkozatot írtunk alá, amelyben oktató 

és hallgatócsere, valamint közös „ERASMUS +” jellegű kutatási együttműködés kialakítását 

kezdeményeztük. A „Stipendium Hungaricum” program ösztöndíjai – különösen MSc és PhD 

képzésben – nyújtanak jó lehetőséget az évi 100 fős japán keret kitöltésére. Emellett a japán 

egyetemnek saját ösztöndíj programja is van, így annak keretei is felhasználhatóak az 

együttműködés fejlesztésére. 

 

SAMARA STATE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING 

(Oroszország) – Egyetértési nyilatkozat és Együttműködési megállapodás került aláírásra, mely 5 

évente automatikusan megújul. Oktató és hallgatócserét, közös kutatást, tanárképzést tartalmaz, 

valamint együttműködést MSc és PhD programokban. Az együttműködés keretében – az 

Építészmérnöki Karunk közreműködésével – 8 orosz építészhallgató, 2 hetes nyári szakmai 

gyakorlaton vett részt a BME-n. 

 

IZHEVSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY (M.T. KALASHNIKOV - Oroszország) – 5 

évig, 2018-ig érvényes Együttműködési Megállapodás került aláírásra. Elsősorban gépészmérnöki 

(építőgépész), építőmérnöki, közlekedésmérnöki (logisztika) szakterületű együttműködés várható a 

társegyetem profiljának megfelelően. 

 

THE MOSCOW STATE AUTOMOBILE AND ROAD TECHNICAL UNIVERSITY (MADI 

- Oroszország) – A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karunk (KJK) részvételével 

Együttműködési Nyilatkozat aláírására került sor. A tervezett projektekben a KJK mellett az 

Építőmérnök Karunk is érintett. 

 

MOSCOW STATE UNIVERSITY OF RAILWAY ENGINEERING (MIIT – Oroszország) – 

Együttműködési Nyilatkozatot írtunk alá az intézménnyel. A tervezett együttműködés a KJK mellett 

a Gépészmérnöki Karunkat és az Építőmérnöki Karunkat is érinti. A dokumentum nyújtotta 

együttműködési keret visszavonásig érvényes. 
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III.2.l. A BME nemzetközi szervezeti tagságai – intézményi képviselete 

A BME nemcsak a kétoldalú nemzetközi kapcsolataiban, de a multinacionális szintéren, különböző 

nemzetközi szervezetekben is igen aktív. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb 

multinacionális szervezeti tagságaink tartalmi elemeit. 

 

A BME hagyományosan megalakulása óta széleskörű külföldi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A 

2008-2012-es rektori ciklusban a nemzetközi szervezeti tagságainkat is az „eredményesség” fő 

szempontja szerint vizsgáltuk felül, és csökkentettük le az optimális szintre. Prioritásként első 

helyre helyeztük a hallgatócserék támogatását, amelyről részletesebben az „Oktatói-hallgatói 

mobilitási program” fejezetben szólunk. 

 

A lenti szervezetek többsége rendszeresen készít tanulmányokat a felsőoktatás, kutatás, innováció 

stb. témákban, különösen most, amikor befejeződtek a tárgyalások az EU terveiről (EU HORIZON 

2020, Erasmus+), az új 7 éves költségvetéséről. 

 

4TU Liga (Bécsi, Pozsonyi, Prágai, Budapesti - Műszaki Egyetemek Rektori Ligája). A 2013. évi 

közgyűlés házigazdája a Pozsonyi Műegyetem volt. A tárgyalt témák (BME előadó, hozzászóló): 

kutatás – jelen, jövő (Dr. Péceli Gábor rektor), oktatás – külföldi diákok, közös programok (Dr. 

Jobbágy Ákos oktatási rektor-helyettes), 4TU együttműködés – sport, kultúra, Erasmus + (Dr. 

Moson Péter nemzetközi rektor-helyettes). Kapcsolódó esemény a BME kezdeményezte 

SMARTUNI projekt folytatása. 2014-ben a BME-n lesz a közgyűlés, egyetemünk lesz a 

házigazdája a „Liga” találkozónak. 

 

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). A Közép-európai 

felsőoktatási csereprogram az 1994/95-ös tanévben indult az 1993. december 8-án, Budapesten 

Ausztria, Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia felelős miniszterei által 

aláírt egyezmény alapján, a programban résztvevő országok száma 14. Egyetemünk 2013-ban a lent 

felsorolt hálózatok keretében 6 oktatót és 3 hallgatót fogadott 1.005.000 Ft ösztöndíj keret terhére, 

hálózaton kívüli ’freemover’-ként 1 hallgató és 1 oktató érkezett 210.000 Ft ösztöndíj keret terhére, 

míg a BME-ről 4 oktató és 4 hallgató utazott ki.  

 

Az Egyetemünkön működő szakmai hálózatok (2012/2013 akadémiai év), amelyben az intézmény 

partnerként vesz, részt az alábbiak: 

 GPK – „Concurrent Product and Technology Development” - horvát koordinátor; 

 GPK – „Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems” - bolgár 

koordinátor; 

 GPK – „Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine 

Industry” - szerb koordinátor; 

 VIK – „Intelligent Automation for Competitive Advantage” - szerb koordinátor. 

 

ATHENS Network (Advanced Technology Higher Education Networks/Socrates) 14 vezető 

európai műszaki egyetemet (Paristech /14 grandes écoles parisiennes/, BME Budapest, TU Delft, 

Isztambuli Egyetem, KU Leuven - UC de Louvain, IST Lisszabon, UP Madrid, TU München, 

Politecnico di Milano, Czech Technical University Prága, Thesszaloniki Egyetem, NTNU 

Trondheim, Varsói Műegyetem és TU Wien) tömörítő hálózat. A BME 2000 óta tag. Kétszer 10 

napos intenzív szakmai kurzusokat (eddig részvevő BME karok: ÉMK, ÉPK, TTK, VIK) hirdetnek 

meg hallgatóik, doktoranduszaik számára. A 2013. év folyamán összesen 102 külföldi hallgatót 

fogadott egyetemünk, négy kifejezetten ennek a programnak a keretében kifejlesztett kurzuson 

(BME4. EMK „Danube bridges in Budapest”, BME6, EPK „Développement durable dans le centre 

historique de Budapest”, BME7, EPK „Building economics”, BME8, EMK „Sustainable 

reconstruction of historic buildings). Ugyanekkor összesen 110 fő BME hallgató részvétele 
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valósulhatott meg a programban, melyek közül összesen 59 fő kari ösztöndíjat is kapott, melyet 

3kar (GPK, VIK, TTK,) kínált fel a rövid csereprogramok támogatására. Az ATHENS program a 

BME egyik legnagyobb egyetemi szintű hallgatói csereprogramjává nőtt évente több mint 100-100 

kiutazó, illetve beutazó hallgatóval. A hazai kurzusok költségeinek elszámolására új módszer 

(kimenő hallgató arányos) került bevezetésre. 

 

AUF (Agence Universitaire de la Francophonie, www.auf.org). Francia nyelven (is) oktató 

egyetemek világszövetsége. Kb. 100 ország 900 egyetemét tömörítő szervezet. A szervezet 4 évente 

esedékes közgyűlése (2013. május, Sao Paulo, Brazília) új célokat fogalmazott meg. A BME-t Dr. 

Kiss Bálint francia nyelvű képzésünk felelőse képviselte az eseményen. 2013. októberben, 

Bukarestben Dr. Moson Péter vett részt az AUF CONFRECO (Részben  / Egészben Francia 

Nyelven Oktató Egyetemek Kelet- közép-Európai Rektori Konferenciája, 86 tagegyetem, 30 

országból - a régióba tartoznak a kaukázusi, közép-ázsiai országok is) közgyűlésén. Ezen az ülésen 

emlékplakettet adtak át neki 10 éves AUF Regionális Szakértő Bizottsági munkájáért. Az AUF 

pályázata keretében (francia nyelvű mesterképzések támogatása) a BME "Management et 

administration des entreprises" képzése 7.000 EURO támogatásban részesült. 

 

CESAER (Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research, 

www.cesaer.org). 25 ország mintegy 60 kutató műszaki egyetemét tömörítő szervezet. 1990-ben 

alakult. Elsődleges cél az érintett intézmények érdekeinek meghatározása, képviselete. Befejeződött 

a 21 éves szervezet stratégiájának újragondolása. A CESAER indokoltan nagy sikerként értékelte, 

hogy 2013 júliusában az EU felkérte a szervezetet kutatási anyagai előzetes véleményezésére a 

különböző mérnöki szervezetek pl. SEFI, CLUSTER, Deans' Convention, IDEA League 

álláspontjának figyelembe vételével. A kitartó munka mellett a mérnökszervezetek közül vélhetően 

azért esett a CESAER-ra a választás, mert pl. a SEFI túl nagy – több száz egyetem a tagja – az 

IDEA League túl kicsi – öten vannak. Az eredményes munkát jellemezte például (amiben 

meghatározó szerepet játszott a most leköszönő elnök Marco GILLI, rektor, Politecnico di Torino, 

az eddigi alelnök, mostantól elnök Karel LUYBEN, rektor, TU Delft mellett Manfred HORVAT, 

senior advisor, TU Wien) – hogy kimutathatóan a CESAER tagjai szerepeltek a legjobban az FP7 

pályázatokban, így bevonásuk az új keretprogram anyagainak előzetes értékelésébe indokolt. Így 

most a kutatás témában a következő szervezetek az EU ’stakeholder’-ek (névsorban): CESAER, 

EARTO, EUA, LERU, NordFosk, Science Europe. A CESAER bevonása ebbe a körbe fontos a 

BME hazai megítélése szempontjából is (8 évig tagja volt a Board of Directors-nak). Emlékeztetünk 

arra, hogy hasonló hivatkozások alapján korábban a LERU tagságot „előnyként-célként” tűzték ki a 

magyar egyetemeknek. Ebben a minőségében a CESAER részt vesz konkrét ügyek előkészítésében, 

és számít tagjai aktív közreműködésére. A BME is rendre megkapja anyagait, hozzászólhat 

azokhoz, EU döntés előkészítő folyamatként. Néhány idei téma: Gender equality, Research 

Infrastructures. Részt vettünk az éves rendes közgyűlésen (2013. október, házigazda RWTH 

Aachen). Szándék esetén újra pályázhatunk vezető pozícióra a szervezetben. Ennek elnyerésére az 

eddigi tevékenységünk, ismertségünk miatt jó esélyünk lenne. 

 

Cooperation Platform of Central and East European Metropolitan Universities of 

Technology. 11 tagú szervezet. Célja a régió fővárosi – volt fővárosi műszaki egyetemei sajátos 

érdekeinek megfogalmazása, közös programok létrehozása (pl. hallgatói cserék, EWENT, ACTIVE 

Erasmus Mundus projektek, ahol a BME is konzorciumi tag). A szervezet soros elnöke a 2012/13 

tanévben a Bécsi Műegyetem volt. Az elnökséget a BME veszi át, 2014 júniusában, Budapesten 

lesz a közgyűlés. 

 

EAIE (European Association on International Education, www.eaie.org). A KTH NTOCS, 12 

magyar egyetemmel közös standon, részt vett a szervezet éves konferenciáján, vásárán, 

Isztambulban, amelynek hozományaként több új kétoldalú kapcsolat keletkezett, illetve számos új 
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cserehallgató és a reguláris angol nyelvű képzésünkön részvevő hallgató érkezett az Egyetemre. (Ez 

Európa talán legnagyobb ilyen rendezvénye). 

 

EUA (European University Association, www.eua.be). Az európai felsőoktatás elismerten vezető 

szervezete mintegy 50 ország 850 intézményét tudhatja tagjai sorában. A BME (elsősorban anyagi 

nehézségeink miatt) az elmúlt év közgyűlésén nem képviseltette magát. Más összeurópai ügyekben 

azonban aktívak voltunk (pl. U-multirank projekt). 

 

SEFI (European Society for Engineering Education, http://www.sefi.be). A szervezet, mint 

„európai mérnökképzési társaság”, a műszaki felsőoktatási intézmények legnagyobb hálózata. 2013. 

Szeptemberében rendezték meg a belgiumi Leuven-ben (a Leuven-i Egyetemen) a SEFI éves 

konferenciáját – 340 regisztrált résztvevővel 33 országból – amely egyben a szervezet 40. éves 

évfordulójának ünnepségét is jelentette. Egyetemünket Dr. Kálmán Anikó EU irányú 

„nagykövetünk” képviselte. Néhány téma a megtárgyalt szakirányú képzéssel összefüggésben: 

„Online tanulás és az egyetemi mérnökképzés jövője”; A mérnökképzés fenntarthatósága”; „Az ipar 

és az oktatás együttműködése”, „A mérnök képzés akkreditálása és mobilitása Európában: a SEFI 

és az ENAEE együttműködése kapcsán.” A fórumokon sok hasznos szakmai tapasztalat cserélt 

gazdát, az említett témaköröket maghaladóan is. A szervezet további működésére vonatkozóan a 

közgyűlésen az Igazgató Tanács által felvetett gazdálkodás – racionalizálási szempontok: (olcsóbb 

irodabérlés Brüsszelben, az egyes tagintézmények rendezvény listáinak összegyűjtése, a 

megrendezésre kerülő események hatékonyabb összekapcsolása, nagyobb promóció az újabb tagok 

megkeresésére stb.) kerültek megvitatásra. Wim van Petegem (Leuveni Egyetem) SEFI elnöki 

pozíciója 2013. október 1-jével véget ér, így megkezdi két éves elnöki munkáját: Kamel Hawwash 

(Birminghami Egyetem). Az előterjesztett javaslatokat a Közgyűlés egyhangúan jóváhagyta, illetve 

néhány részlet további kidolgozását kérte. Informális megkeresést kaptunk, hogy a Tanács szívesen 

látná képviselőnket a SEFI „Administrative Council” testületébe. A jelölés megtörtént, a döntés 

2014-ben várható. 

 

T.I.M.E (Top Industrial Managers for Europe, www.time-association.org). Mintegy 50 

többségében európai mérnökképző intézmény szövetsége. Elsődlegesen a tagok közötti bilaterális 

szerződésen alapuló kétdiplomás, közös doktori képzéseknek ad szervezeti kereteket, továbbá nyári 

iskolát, egyéves, részben távoktatásos képzést, stb. szervez. A kétdiplomás képzésben eddig 22 

hallgatónk vett részt (három új 2013 novemberében nyert felvételt, 2014 őszén kezdi meg 

tanulmányait). Az elsők 2011-ben végeztek. Fő szerződéses partnerünk az Ecole Centrale (Lille, 

Lyon, Marseille, Nantes, Párizs). A KTH Stockholm, BME, UP Madrid, SUPELEC Párizs által 

alapított (2007) TESS nyári iskolát (2013-ban 5 helyszínen – köztük Budapesten – részben 

videokonferenciával, „fenntartható fejlődés” témában az EU Erasmus Mundus programja is 

támogatja (7 BME hallgató). A BME tagja a T.I.M.E szervezet Advisory Board-jának (az egyetlen 

egyetemként az EU-ba 2004 óta belépett országok közül). 

 

 

Hazai nemzetközi ügyekkel foglalkozó szervezeti tagság, kapcsolódó tevékenységek 

 

MRK NB (Magyar Rektori Konferencia Nemzetközi Bizottság, alapítás 2010) munkájában aktívan 

részt vettünk. Rendszeresen tájékoztatást kaptunk nemzetközi programokról, a CAMPUS Hungary 

programról. Emellett napi szinten együttműködünk a nagyszámú külföldi, ösztöndíjas hallgatót 

Magyarországra irányító kétoldalú nemzetközi projektek – elsősorban Brazília – menedzselésében. 

BME résztvevők: Dvorszki László nemzetközi igazgató, Moson Péter nemzetközi rektor-helyettes. 
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III.2.m. Konferenciákon való részvétel és konferenciarendezés 

2013-ban, a különböző pályázati felhívásoknak köszönhetően, kutatóinknak lehetősége volt 

külföldön rendezett nemzetközi konferenciákon előadások tartására. Mivel a kutatók önállóan, 

természetes személyként pályázhattak, pontos nyilvántartásunk arról nincs, hogy hány került 

támogatásra. A BME által rendezett konferenciákat, tudományos eseményeket az alábbi táblázat 

tartalmazza. A lista nem teljes – nem is lehet az – hiszen nem vehettünk számításba minden kisebb 

hatású eseményt vagy speciális kört érintő rendezvényt. Így inkább arra törekedtünk, hogy a 

bemutassuk az egyetem által rendezett tudományos események sokszínűségét, s kiemeljük a 

legnagyobb hatásúakat. Mind az egyetem elektronikus portálján mind az egyes karok honlapjain 

fellelhetőek tudósítások további eseményekről is. 

 

Időpont Cím Résztvevők 

2013. január 12 „RobonAUT”- robotverseny, amelyet a VIK 

Alaklmazott Informatikai Tanszéke 

rendezett. A rendezvény célja a hallgatók és 

a Magyarországon működő hi-tech cégek 

együttműködésének elősegítése. A 

rendezvény fő szponzora az „evosoft Kft” 

szoftverház, amely 100%-ban a SIEMENS 

AG tulajdona. 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK), 

Alaklmazott Informatikai Tanszék 

evosoft Kft, nagyszámú BME-s résztvevő 

hallgató és látogató, össesen mintegy 120 fő. 

Bővebben ld.: www.vik.bme.hu 

2013. február 3. TOPINFO – 13 részes előadássorozat a 

„Vezető informatikusok Szövetségének” 

közreműködésével. A gyakorlatorientált 

képzés jegyében hazai nagyvállalatok – 

például OTP Bank Nyrt.; Sanofi/Chinoin 

Zrt., Bonafarm Zrt.; Magyar Posta Zrt.;MOL 

Csoport – informatikai vezetői tartottak 

előadásokat az érdeklődőknek.  

A BME oktatói és hallgatói, számos külső 

érdeklődő, összesen mintegy 200 fő 

alkalmanként. 

2013. április 4. „XL-1” Das Auto” – címmel Martin 

Winterkorn, a Volkswagen AG elnökének 

előadása az 1 literes fogyasztású autóról   

Teltházas esemény, több mint 400 fős 

hallgatóság az Egyetem valamint a magyar 

gazdasági és politikai élet képviselőinek 

részvételével.  

2013. április 25. „Lányok napja” – Izgalmas és érdekes 

laboratóriumi programok a mérnöki és 

tudományos pálya iránt érdeklődő 

középiskolás lányok számára. 

Fő szervezők: VIK, GPK 

Mintegy 120 fő érdeklődő számos 

középiskolából. 

2013. május 2. A Tehetség TÁMOP projekt TDK 

különdíjban részesült hallgatóinak előadása 

Mintegy 60 fős hallgatóság. 

2013. május 7. „In memoriam Kármán Tódor”. 

Tudományos megemlékezés az egyetem volt 

professzora halálának 50. évfordulója 

alkalmából.  

A Gépészmérnöki Karunk (GPK) 

szervezésében mintegy 100 fős hallgatóság 

előtt zajló esemény.  

2013. május 15-17 „Electrostatics 2013” nemzetközi 

konferencia, a szakma legrangosabb európai 

fóruma 

Az esemény fő védnöke és szervezője a VIK. 

25vországból 102 résztvevő, 49 szóbeli 

előadás és 53 poszter. 

2013. június 21. Számoljon Velünk! Kutatóegyetemi 

Konferencia. (Beszámoló a BME kutatás-

fejlesztési és innovációs tevékenységéről.)  

Több helyszínen, mintegy 800 fő 

2013. július 3. A BME Tejhetséggondozó TÁMOP 

Pályázatának záró konferenciája 

Pályázati résztvevők: a BME 14 doktori 

iskolája; 7 szakkollégiuma; a 8 kar TDK 

szervezete. A konferencián több mint 200 fő 

hallgatta meg a közel 700 millió Ft-os projekt, 

záró beszámolóját.  

2013. szept. 21. „A Tudományok és Tehetségek Kertje” 

egész napos esemény keretében BME K+F+I 

eredmények bemutatása és előadások tartása 

a Nemzeti Múzeum kertjében 

Résztvevők: ÉPM, VIK 

Mintegy 10 000 fő látogató. 

2013. szept. 27. Kutatók éjszakája Mintegy 4000 látogató, 32 program az 
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egyetem kampuszán 

2013. november 8. Intelligens szakosodás – út a 2014-20-as 

európai uniós források hatékony 

felhasználása felé  

A 2013-évi Tudományünnep nyitó 

konferenciája a BME-n  

 

Nyitottan az Innovációra – Startup Credo a 

Műegyetemen 

Az esemény egyben az országgyűlés 

innovációs és fejlesztési eseti albizottságának 

kihelyezett ülése, valamint itt tartotta az NGM 

a „Runway Budapest 2.0.2.0 - a „startup 

credo” jövőképet bemutató konferenciáját, 

melynek célja, hogy Budapest legyen a régió 

startup fővárosa. Résztvevő: 300 fő 

2013. november 8. Nyitott laborok délutánja 20 középiskola diákjai látogatják meg a BME 

Karainak laboratóriumait, közvetlenül 

ismerkedve az azokban folyó kutató-fejlesztő 

munkával. 

2013. nov.  13. Az infokommunikációs technológiák 

társadalmi hatásai  

Az MTA és 2 társegyetem részvételével 

megrendezett konferencián 250 fő vett részt  

 

2013. nov. 15-16. „Visual learning: Emotion – Expression – 

Explanation” – nemzetközi konferencia 

A 2 napos konferenciát a Gazdaság és 

Társadalomtudományi Kar rendezte nagy 

sikerrel, mintegy 300 fő részvételével 

2013. november 15. Energiahatékonyság - Környezetvédelem A BME Fenntartható Energia KKT 

általszervezett tudományos ülésen 50 fő vett 

részt 

2013. november 18. „Építési folyamatok kutatása a logisztikai és 

informatikai jellemzők javítása érdekében” - 

projekt szakmai találkozója 

A BME, Anyagmozgatási és Logisztikai 

Rendszerek Tanszék által szervezett 

tudományos találkozón mintegy 60 fő vett 

részt 

2013. november 21 „Miért nem olvasunk használati 

útmutatókat? Az információtervezés jelene 

és jövője” 

A Semcon Hungary Kft. és a VIK közös 

szervezésében lezajlott tudományos 

eseményen 100 fő vett részt. 

2013. november 22. „2nd „Green waves” International Autumn 

Academy Renewable Energy – Smart Cities 

Along the Danube” - workshop 

A VIK és a GPK által szervezett nemzetközi 

workshop-on mintegy 100 fő vett részt 

2013. november 22. Alkalmazott Matematika Nap – tudományos 

konferencia 

A TTK által a Matematika Intézetben 

rendezette eseményen 80-an vettek részt. 

2013. november 28. TDK- Tudományos Diákköri Konferencia a 

BME-n 

A Műegyetem hallgatói összesen 72 

szekcióban indultak a TDK versenyen, a több 

éves statisztikai átlag alapján a beiratkozott 

hallgatók 3,3%-a vesz részt a tudományos 

versengésben, s általában a díjazottak több 

mint fele Egyetemünkről kerül ki. 

2013. november 29. 100/75 éves az első hazai szerves kémia és 

technológia tanszék – ünnepi tudományos 

konferencia 

A VBK munkatársai mellett Sanofi-Chinoin 

Zrt. is képviseltette magát, összesen 100 fő 

vett részt az eseményen  

2013. november 29. A „Magyar Orvosfizikai Társaság” 

Szimpóziuma 

A Magyar Orvosfizikai Társaság és a BME 

Nukleáris Technika Intézetének közös 

eseményén mintegy 100 fő vett részt 

2013. november 29. A jövő Internet kutatásai - az elmélettől az 

alkalmazásig 

A Debreceni Egyetemmel közösen szervezett 

eseményen mintegy 200 fő vett részt  

2012. november 29. Energia – Gazdaság – Társadalom A BME Fenntartható Energetika KKT által 

rendezett tudományos ülésen a szakterüket 

mintegy 50 fővel képviseltette magát.  

27. táblázat: A BME által rendezett tudományos konferenciák, események 2013-ban 

A több, nagy sikerű rendezvényekből csak példaként emelünk ki néhányat: 

 

 Topinfo 13 – 2013. február 3.: A 13 részből álló előadássorozat, a Vezető 

Informatikusok Szövetségével közösen szervezve, a hallgatók gyakorlatorientált 

képzését, valamint az érdeklődők az informatika csúcsvezetői hasznosításával 

összefüggő kíváncsiságának kielégítését volt hivatott elősegíteni. Többek között olyan 

témákat jár körbe a sorozat, mint: „IT költések kontra költségvetés a biztosítási 
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szektorban”. Az előadók között találjuk például az Allianz Hungária Biztosító, OTP 

Bank Nyrt., Sanofi/Chinoin Zrt. és még sok más vállalat informatikai fejlesztésekért 

felelős felsővezetőit.  

 „XL-1” Das Auto” – 2013 április 4.: Dr. Martin Winterkorn, a Volkswagen AG 

igazgatótanácsának elnöke tartott előadást – immár kilencedik alkalommal – a BME-n, 

ezúttal az 1-literes autóról, az XL1-ről. Az elmúlt évek előadásai többek között a 

járműgyártásban használt innovatív anyagokról, elektromobilitásról és a Volkswagen 

konszern felépítési stratégiájáról szóltak. Az előadás a több éves múltra visszatekintő, 

az Audi, a Volkswagen és a BME közötti sokrétű együttműködés része. Az egyetemi 

kooperáció meghatározó tényező a Volkswagen és az Audi szakember-utánpótlás 

biztosításában, elemei többek között a közös kutatási és fejlesztési projektek, 

gyakornoki programok, ösztöndíjak, valamint a Volkswagen konszern kutatóival és 

vezetőivel szervezett közös rendezvények. 

 Electrostatics-2013 – 2013. május 15-17.: Az esemény a szakma legnagyobb és 

legrangosabb európai fóruma, amelyet a „Static Electricity in Industry” Európai 

Munkabizottság rendez, s amelynek elnöke Dr. Berta István, a BME VET egyetemi 

tanára. Az előadások az alapkutatások (beleértve a légköri elektrosztatikát) eredményei 

mellett bemutatták az újszerű alkalmazásokat, a méréstechnika területén elért 

eredményeket, a folyadékok és szilárd anyagok elektrosztatikai problémáival 

kapcsolatos legfrissebb tudnivalókat, valamint az elektrosztatikus eredetű veszélyek 

értékelésének, csökkentésének időszerű kérdéseit. A meghívott előadók között 

üdvözölhette a konferencia közönsége többek között: Dr. Ulrich von Pidollt (PTB 

Braunschweig), aki idén nyerte el a Helmut Kramer díjat; Dr. Keping Yant, a kínai 

Zheijang egyetem professzorát, a Nemzetközi Elektrosztatikus Porleválasztó Társaság 

elnökét; Dr. Mark Horensteint, a Boston University professzorát, a Journal of 

Electrostatics (Elsevier) szakfolyóirat főszerkesztőjét. 

 Számoljon Velünk! Kutatóegyetemi Konferencia (Beszámoló a BME kutatás-

fejlesztési és innovációs tevékenységéről.) – 2013. június 21.: Az eseményen szót 

kaptak a Műegyetemmel „számoló” kormányzati képviselők, stratégiai partnerek, majd 

az 5 nagy, a Kutaóegyetemi pályázattal is támogatott fő kutatási irány képviselői 

számoltak be a legújabb eredményeikről. A rendezvényen került sor a Pro Progressio 

Alapítvány innovációs Díjának ünnepélyes átadására is. 

 A BME Tehetséggondozó TÁMOP Pályázatának záró konferenciája – 2013. július 

3. A 2011 szeptemberében indult projekt célja, hogy a műegyetemi képzésben 

megvalósuló hatékony tehetséggondozással a hallgatókat a nemzetközi színvonalú 

kutatói-, fejlesztői- és innovációs pálya felé motiválja. Ez a célkitűzés és 

projekttevékenység ösztönözni tudja a gazdaság húzóágazataiban a növekedési 

potenciált, valamint hosszútávon az ország versenyképességét a K+F +I területén. A 

projekt 2 éve futamideje alatt 2800 hallgatót vont be a különböző programokba, 431 

konferencia cikk született, és az összes indikátor tekintetében túlteljesítette a 

vállalásokat. 

 Kutatók éjszakája – 2013. szeptember 27.: Nem mindennapi éjszakai program fogadta 

az BME-re látogatókat. Az egyetem örömmel várt mindenkit, aki kíváncsi volt a 

laborlátogatásokra, előadásokra, kísérletekre. 24 helyszínen 32 program került 

megrendezésre, amelyen mintegy 4000 látogató vett részt. Több generáció, gyerekek, 

szülők, nagyszülők várták a látványos kémiai kísérleteket, a pukkanó lufikat, a 

láthatatlan és színessé váló gázokat, és mind azt a játékos illúziót, amelyet egy évben 

egyszer élhetnek át. Az előadások, bemutatók több mint 70 oktató/hallgató 

főszereplésével, közreműködésével zajlottak, a koordinátori tevékenységét a BME 

OMIKK végezte. 

 Intelligens szakosodás + „Startup Credo” – 2013. november 8.: A konferencia három 

„alkonferenciát” tömörített magába. Egyrészt ez az esemény volt a BME-n a 2013. évi 
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Tudomány Hónapjának nyitó rendezvénye. Másrészt ezt az alkalmat használta föl az 

NGM, hogy ismertesse a „Runway Budapest 2.0.2.0 – A Startup Credo” című 

programját, valamint ez alkalommal az egyetemen zajlott le az Országgyűlés Innovációs 

és Fejlesztési Eseti Albizottságának kihelyezett ülése is. A rendezvény nyitógondolata 

volt, hogy „a Műegyetem rendeltetésénél fogva meghatározó szereplő azokon a 

területeken, amelyeken a Nemzetgazdasági Minisztérium igen fontos lépéseket tervez.” 

Az NGM államtitkára fogalmazta meg a „Credo” fő üzenetét, miszerint: „az 

együttgondolkodás során megfogalmazott jövőkép, hogy Budapest 2020-ra a Kelet-

Közép-Európai régió startup központja legyen, ambiciózus, de megvalósítható”, majd 

jónéhány „sorozatvállalkozó” is kifejtette véleményét a programról. Az Albizottság 

ülésének témája az egyetemek kutatás-fejlesztési tevékenysége meglévő és újszerű 

kapcsolódási lehetőségeinek feltérképezése volt az ipari innovációs folyamatokhoz. 

 A Magyar Tudomány Ünnepe keretében a fenti táblázatban november hónapban 

felsorolt rendezvényeknek adott helyet a BME a Magyar Tudományos Akadémia 

együttműködésével. Ezen események honlapjai az alábbi honlapcímen elérhetőek. 

(www.tudunnep.kth.bme.hu) 

III.2.n. Oktatói-hallgatói mobilitási program 

A BME oktatói, hallgatói mobilitásának növelése az egyetem nemzetközi stratégiájának 

legfontosabb eleme. Az alábbiakban ismertetjük azokat a nemzetközi programokat, amelyekben 

aktív résztvevőként igyekeztünk és igyekszünk az intézményi mobilitás növelését megvalósítani. 

Csak azokat a programokat tüntettük fel, amelyekben 2013-ban eredményeket tudunk felmutatni. 

 

 

ERASMUS Mobilitási Program 

 

Az Európai Unió első számú mobilitási programja az európai hallgatói és oktatói mobilizáció 

fokozása érdekében született, alapja az Európai Bizottságnál megpályázható, 7 évre szóló ún. 

Erasmus University Charter. A BME az Erasmus Iroda ujjászervezésével, a meghirdetés és az 

ügykezelés átszervezésével és nagy részben az EHDK aktivitása révén jelentősen megnövekedett a 

pályázók száma. Így az évente elnyerhető ösztöndíjak elnyerésére igazi versenyhelyzet alakult ki. A 

pályázat kiírását rektori utasítás szabályozta (elsőként 2011-ben), értékelését pedig előre 

meghirdetett kritériumok alapján és hallgatói képviseleti együttműködéssel a karok Erasmus 

bizottságai végezték. Műegyetemi sajátosság, hogy nemcsak kiküldeni tud minőségi hallgatókat, de 

a külföldiek is szívesen jönnek az egyetemre, méghozzá a kimenő hallgatók számával megegyező 

számban. 

 

2013 nyarán a KTH Szervezeti és Működési Szabályzatának megváltozásával a nemzetközi 

tevékenységek feladatelosztása is megváltozott. A KTH Előadói Csoportjához kerültek a bejövő 

külföldi hallgatókkal kapcsolatos adatkezelési feladatok. A korábbi Erasmus és Csereprogramok 

Irodája (ECsI) a Nemzetközi-tudományos és Oktatásigazgatási csoporthoz került. Fő tevékenységi 

köre a kimenő hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitások (Erasmus és egyéb kétoldalú 

szerződéseken alapuló csereprogramok), a részképzéses programok keretében bejövő hallgatók 

felvétele (kivéve brazil program) illetve az Erasmus program keretében kötendő bilaterális 

szerződések kezelése. 
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A 2013-as Erasmus program részvételt, kari bontásban, az alábbi ábrák tartalmazzák. 

 

 

 

 

5. ábra: Erasmus Mobilitás Program keretében kiutazó hallgatók (tanulmányi és szakmai gyakorlat) száma 

karonként 2013-ban (fő) 

 

 

6. ábra: Különböző programok keretében beutazó külföldi hallgatók 2013-ban (fő) 
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7. ábra: Erasmus Mobilitás Program keretében kiutazó hallgatók, oktatók és személyzet 2013-ban (fő) 

 

 

Erasmus bilaterális szerződések megújítása 

 

Az EU 7 éves periódusa 2013-ban véget ért, a 2012/2013-as tanév átmeneti időszaka után a 

2013/2014 tanév végével ismét lejár minden Erasmus kétoldalú szerződés. A mintegy 300 

partnerrel megkötött kb. 600 szerződés egy részének megújítása az október-március közötti 

időszakban megtörtént az új Erasmus+ programhoz kapcsolódó szabályozás szerint, így a 

2014/2015 tanévre február végén kiírt hallgatói pályázat idejére rendelkezésre állt a megpályázható 

intézmények listája. A szerződések hosszabbítása a hallgatói pályázat kiírása után is folyamatosan 

zajlik. 

 

 

Leonardo da Vinci projekt 

 

2011-es pályázati körben a BME Vocational Training for Sustainable Architecture 2011 című 

pályázata 21460 EUR támogatást nyert 5 résztvevőre. A BME részére megítélt szervezési 

támogatás 1752 EUR. 2012-es pályázati körben a BME a Traineeship for Contemporary 

Sustainable Architectre 2012 című pályázata 67860 EUR támogatást nyert 13 részvevőre. A BME-

nek megítélt szervezési támogatás 2210 EUR. 2013-ban a BME támogatásával 23 résztvevő 

pályázott. A benyújtott pályázat alapján a várható szervezési támogatás a BME részére 3910 EUR. 

 

Az elmúlt 4 évben meredeken növekvő tendencia jellemzi a Leonardo da Vinci projektben a BME 

részvételét. 

 

 

Campus Hungary Program 

 

Jelentős előrelépés történt hazánkban a nemzetközi mobilitások tekintetében a Campus Hungary 

(CH) program beindulásával. A CH program 2 TÁMOP projekt kb. 5,1 Mrd Ft támogatásával 
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(ennek nagyobb része csak a konvergencia régiókban használható fel) a Balassi Intézet és a 

TEMPUS Közalapítvány lebonyolításában folyik. 

 

Rektor úr CH intézményi koordinátornak Moson Pétert nevezte ki. A hallgatók egyénileg – 

csoportosan pályáznak, de egyetemi ajánlásra is szükségük volt. Az egyetem (KTH, EHDK, karok 

munkatársai) sokat segítettek a sikeres pályázásban (NEPTUN üzenetek, tájékoztatók, BME CH 

honlap, adminisztratív segítség a fogadókészség igazolásához, stb.). 

 

Eddig összesen 5 pályázati forduló került kiírásra. A Közép-Magyarországi Régióban (KMR) evvel 

a program kiutazásai 2014. július 31-ével befejeződnek. A KMR-ben csak hallgatók pályázhattak 4 

kategóriában (rövid, féléves tanulmányutak, szakmai gyakorlatok, csoportos tanulmányutak). A 

BME hallgatói országosan is kiemelkedően szerepeltek az első három fordulóban mind a pályázatok 

száma, mind a nyertesek aránya (60-80%) tekintetében. A következő kettőre már „elfogyott” a 

KMR pénz, a nyerési esély a negyedikben visszaesett kb. 20%-ra, az ötödik eredményei még nem 

ismertek.  

 

Eredmények: 

 Az 1. fordulóban (2012. november, a kiutazások az eredményhirdetés után 2013-ban 

voltak) a BME hallgatói adták be országosan a legtöbb pályázatot (102/1599, ebből 77 

nyert, ami kb. 100 hallgató kiutazását jelentette a csoportos tanulmányutak miatt). 

 A 2. fordulóban (2013. március) a BME országosan az ötödik (DE, SZTE, ELTE, PTE 

után, a konvergencia régióbeli egyetemek oktatói, személyzeti mobilitási kategóriákban 

is pályázhattak) 168 pályázattal (ebből 136 nyertes). 

 A 3. pályázati fordulóban (2013 júniusában zárult) újra a BME hallgatói adták be 

országosan a legtöbb pályázatot (333 darab). Ez különösen értékes, mivel a 

konvergencia régióbeli egyetemek dupla annyi kategóriában pályázhattak (a hallgatók 

mellett ott vannak oktatói, személyzeti pályázatok is). Összesen 348 hallgatónk nyert 

támogatást. Itt részletes kimutatásokat kaptunk a CH programigazgatóságtól, így készült 

kari ás kategóriák szerinti összesítés is.  

 4. pályázati fordulóban (2013. október) hallgatóink 208 pályázatot adtak be, ebből 45 

nyert. Ebben a fordulóban személyiségi okokra hivatkozva lényegesen kevesebb adatot 

adtak át az egyetemeknek hallgatóik pályázatairól.  

 Az 5. pályázati forduló már 2014-ben volt. Eredményei még nem ismertek. 

 

CH program más tevékenységei (melyekben a BME közvetlenül érintett): 

 Több mint 10 BME munkatárs végezte el a program keretében tartott 4-4 napos 

tanfolyamokat (témák: rövidítve: Szaknyelvi képzés, Felkészítés külföldi hallgatók 

fogadására, Honlap fejlesztés, Felsőoktatási nemzetközi marketing ismeretek).  

 További cél a magyar felsőoktatás megjelenítése nemzetközi vásárokon, aktívabb nyitás 

a kiemeltnek nyilvánított országok irányába. 2013-ban igyekezett minél több ilyen 

lehetőséget (részfinanszírozás) kihasználni a BME (részvevők KTH, EHDK, kari 

munkatársak). Az érintett országok Azerbajdzsán, Indonézia, Kína, Oroszország, 

Törökország és Vietnám voltak. 

 A CH program támogatta az Academic Cooperation Association (ACA) brüsszeli 

konferenciáin való részvételt is.  

 A CH program hozzájárult az European Association for International Education (EAIE) 

konferencián való magyar egyetemi megjelenéshez is. 

 

Az ECSI a programmal kapcsolatos tájékoztatás érdekében a Hallgatói Külügyi Testülettel 

együttműködésben nagy érdeklődésre számot tartó fórumot rendezett, melyen részt vett a Balassi 

Bálint Intézet részéről Kopasz Károly Campus Hungary koordinátor is. 
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Személyes konzultációk során illetve elektronikus csatornákon keresztül tájékoztatjuk a hallgatókat, 

illetve segítünk a megpályázható, BME kapcsolattal rendelkező intézményekkel történő 

kapcsolatfelvételben, a jelentkezési anyaghoz szükséges igazolások, szerződések rendelkezésre 

bocsátásával igyekszünk hozzájárulni hallgatóink sikeres pályázásához. 

 

 

ERASMUS MUNDUS nyertes pályázatok 

 

Az európai unió világra kitekintő együttműködési formája ösztöndíjakkal támogatja az európai 

felsőoktatási intézményeket abban, hogy magas színvonalú képzést nyújtsanak a világ legkiválóbb 

hallgatói részére. Egyetemünk 2011-ben 2 nyertes Erasmus Mundus pályázatban partner. Ezek 

megvalósítása 2011 októberében kezdődött el. 

 

 

EWENT projekt: „East-West European Network on Higher Technical Education” 

 

Koordinátor: Varsói Műszaki Egyetem 

 

Cél: Hallgatói és oktatói mobilitás a partnerek közt 2012 szeptemberétől 

 

EU partnerek: 

 Warsaw University of Technology (program coordinator- Poland) 

 Ecole Centrale de Nantes (France) 

 University of the Basque Country (Spain) 

 Università degli Studi di Trento (Italy) 

 Czech Technical University (Czech Republic) 

 Dublin Institute of Technology (Ireland) 

 Budapest University of Technology and Economics (Hungary)  

 

EU-n kívüli partnerek: 

Belarus 

 Belarus National Technical University (Minsk) 

 Brest State Technical University  

Moldova 

 Technical University of Moldova (Kishiniev)  

Ukraine 

 National Technical University of Ukraine“KPI” (Kiev)  

 National Aerospace University “KhAI” ( Kharkov)  

 National Aviation University “NAU” (Kiev)  

 Lviv Polytechnic National University 

 Donetsk National Technical University  

 Odessa National Technical University 

 Donbas State Technical University 

 

Egyéb partnerek: 

 Polish-Ukrainian Chamber of Commerce (Poland) 

 Nikopol Region Chamber of Commerce and Industry (Ukraine) 

 

Teljes költségvetés 3,3 millió EURO. 
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2013/2014 tanév őszi félévében beérkező hallgatók száma 4, ebből 3 fő teljes képzésre (ÉMK 1 fő, 

ÉPK 1 fő, GTK 1 fő). A félév során beérkező személyzet száma 1 fő. A félévében kiutazó hallgatók 

száma 1 fő. 

 

A program a 2014/15 tanévben folytatódik egy újabb nyertes pályázat, az ACTIVE keretében, 

melynek pályáztatása még folyamatban van. 

 

 

ADDE SALEM project „A Double Degree in Europe, South American Leadership and 

Employability” 

 

Cél: Az EU partnerek és a dél-amerikai partnerek közti oktatási együttműködés, közös mester- és 

doktori képzések kialakítása. Cserét nem tartalmaz. (A 2012-es Erasmus Mundus pályázati 

fordulóban benyújtott – ezen projekt folytatásának tekinthető, cseréket is magában foglaló – új 

pályázat, a SUSTAIN-T nem nyert támogatást.) 

 

EU Partnerek: 

 BME 

 Ecole Centrale de Lille, az Ecole Centrale de Nantes, valamint az Ecole Centrale Paris 

 Instituto Superior Técnico, Lisboa 

 Lund University 

 Politecnico di Milano 

 Universidad Politécnica de Madrid 

 South American partners: 

 Universidad del Norte Pontificia Universidad Javeriana 

 Universidad Técnica Federico Santa María  

 Pontificia Universidad Católica de Chile 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro és a Universidade de São Paulo 

 Universidad Austral  

 Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

III.2.o. Beszámoló a BME 2013. évi tudományos diákköri tevékenységéről 

A BME-n az országos tudományos diákköri mozgalom kezdete óta (1952) folyik hallgatói 

tudományos munka. Ennek szervezeti felépítése, irányítási rendszere, anyagi elismerésének módja 

ugyan változott, fő jellemvonása  a kötelező tananyagon felüli, ön-, ill. oktató által segített képzés, 

valamely tudományos feladat megoldása, dokumentálása és konferencián való előadása  azonban 

hosszú évek óta ugyanaz. 

 

Azon felül, hogy a sikeres konferencia szereplés nagy erkölcsi és némi anyagi elismertséget is 

jelent, több karon értékelési szempont a doktori, ill. mesterképzés felvételijénél a korábbi 

Tudományos Diákköri (TDK) tevékenység. 

 

Közvetlen hatása nem mutatható ki a TDK tevékenységre, de annak elismerését feltétlenül mutatja 

az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) által 1988-ban alapított, 1992. óta szabályozott 

keretek között odaítélt Pro Scientia Aranyérem, mely a legjobb hallgatóknak és a Mestertanár 

kitüntetés, mely 1991. óta a legjobb oktatóknak adományozható. Ezeket a kitüntetéseket kétévente, 

az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) után osztják ki országosan 45-54 

hallgatónak, ill. oktatónak. 

 



 

47 

Szabályozási háttér 

 

A TDK országos koordinációját az OTDT látja el. Ennek szervezeti és működési szabályzata nem 

foglalkozik az intézményi TDK tevékenységgel. Az OTDT szakterületenkénti tevékenységét a 

Szakmai Bizottságok végzik, melyekbe az egyes intézmények képviselőt delegálnak. Az OTDT 

feladata az OTDK helyszíneinek és időpontjának kijelölése, hatáskörébe tartozik a Pro Scientia 

Aranyérem és a Mestertanár kitüntetések adományozása. 

 

BME szinten a hatályos TDK Szabályzat írja le a TDK tevékenység működési kereteit. E szerint a 

tudományos diákkörök a szervezeti egységekhez tartoznak, azok egyetemi szintű koordinációja az 

Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság (ETDB) feladata. Az ETDB elnöke a Tudományos 

Bizottság tanácskozási jogú tagja. Az elnököt az ETDB tagjai választják öt évre, a titkár 

kiválasztása az elnök feladata. Tagok a Kari Tudományos Diákköri Bizottságok (KTDB) elnökei és 

titkárai, ill. az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet (EHDK) által delegált hallgató. 

 

A TDK tevékenység egyetemi szerveződése 
 

A TDK tevékenység szakmai irányítását a konzulens oktató végzi. Ő határozza meg az elvégzendő 

munka terjedelmét, tudományos kritériumait, a hallgató csak az ő hozzájárulásával adhatja be 

dolgozatát a házi konferenciára. Az évek során a dolgozat készítés és a konferencián való 

megjelenés vált a munka kézzelfogható céljává, koordinációt a konferencia szervezése és 

lebonyolítása igényel. 
 

A koordináció alsó szintjén a tanszéki felelősök állnak, akik kapcsolatot tartanak a KTDB és a TDK 

tevékenységet végző hallgatók és konzulenseik között. Rajtuk keresztül jutnak el a szükséges 

információk a dolgozat beadási és bírálati határidőkről, ők jelzik a KTDB elnökének a beadási 

szándékot és tipikus módon, KTDB-tagságuk révén a konferencia után részt vesznek a központi 

díjak elosztásában. 
 

A BME karain nem egységes a következő koordinációs szint  a KTDB-k  szerveződése és 

munkája. A KTDB tagjai a legtöbb karon egy, a dékán által kinevezett elnök, egy titkár, a tanszéki 

TDK-felelősök és a kari Hallgatói Képviselet által delegált hallgató. 

 

Konferenciák 
 

A BME-n folyó tudományos diákköri tevékenységben résztvevők számáról nincs közvetlen 

információ. Közvetett módon az évente egyszer megrendezésre kerülő házi TDK Konferencia 

adataiból lehet erre következtetni. 

 

Kar Szekció 
Dolgozat 

(db) 

Hallgató 

(fő) 

Dolg./ 

szekció 

% 

(dolg.) 

Változás 

(dolgozat) 

ÉMK 7 (6, 8) 67 (59, 63) 75 (64, 75) 9,6 10,534 +8 

ÉPK 10 (11, 12) 86 (106, 99) 149 (187, 178) 8,6 13,522 -20 

GPK 17 (16, 16) 138 (122, 117) 166 (146, 142) 8,1 21,698 +16 

GTK 16 (18, 18) 118 (131, 145) 136 (135, 157) 7,4 18,553 -13 

KJK 6 (6, 6) 41 (36, 37) 50 (39, 42) 6,8 6,446 +5 

TTK 4 (6, 7) 29 (39, 47) 30 (41, 49) 7,3 4,56 -10 

VBK 5 (6, 6) 69 (67, 78) 70 (67, 78) 13,8 10,85 +2 

VIK 9 (9, 8) 88 (70, 87) 103 (78, 99) 9,8 13,836 +18 

Összesen 74 (78, 81) 636 (630, 673) 779 (757, 820) 8,9 100% +6 

28. táblázat: 2013. november 12-i BME TDK Konferencia fontosabb adatai 

(zárójelben a 2012-es és a 2011-es adatok) 
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Bár egyetemi szinten a 2012-es évhez képest némi növekedés tapasztalható a dolgozatok és a 

hallgatók számának tekintetében, ez az érték átlagosnak mondható a korábbi évekhez képest. Az 

össz-hallgatói adatokkal való egybevetés azt mutatja, hogy a TDK Konferencia a 2013/14. tanév 

őszi félévére beiratkozott hallgatók 3,2%-át mozgatta meg (2012-ben 3,2 és 2011-ben 3,4% volt ez 

az érték). 

 

A kari előírások alapján meghatározott számú dolgozatokkal szerzőik részt vehetnek a kétévente 

megrendezésre kerülő országos konferencián (OTDK), ahol szakmai szekciókban történik a 

verseny. A 29. táblázat a műegyetemi hallgatók 2007-2013. évi OTDK-n való részvételi létszámát 

és az elért eredményeiket mutatja. A 2011. és 2012. évi TDK konferencia sikereinek könyvelhető 

el, hogy a 2013 tavaszán megrendezésre kerülő XXXI. Országos Tudományos Diákköri 

Konferenciára 461 BME-s hallgató jelentkezett (ÉMK: 58, (31), ÉPK: 106, (50), GPK: 92, (71), 

GTK: 51, (39), KJK: 15, (22), TTK: 48, (50), VBK: 52, (54) és VIK: 39, (32), zárójelben a 2011-es 

adatok). Egyetemünkről, évről évre kb. 20-30%-kal több hallgató vesz részt az OTDK-n. 

 

Fiataljaink hagyományosan jól szerepelnek az OTDK-n, különösen a Műszaki, Kémiai és 

Vegyipari, Informatikai, ill. Fizikai, Földtudományi és Matematikai (FiFöMat) szekciókban. Ezt 

bizonyítja, hogy a 2013. évi megmérettetésen a BME-s részvevők 46%-a helyezést ért el. A 

hallgatói létszám egy főre eső, az OTDK konferencián résztvevő, illetve helyezést elérő 

dolgozatainak egyetemek és főiskolák közötti rangsora jelen alpont végén található. A BME a 

legjobb 20 %-ba tartozik. A Műegyetem hallgatói és oktatói az OTDK évében több Pro Scientia, ill. 

Mestertanár Aranyérmet szereznek. 2013-ban 5 BME-s hallgató részesült Pro Scientia 

Aranyéremben és 5 BME-s oktató munkáját díjazták Mestertanári Aranyéremmel. 

 

 

29. táblázat: BME részvétel az OTDK Konferenciákon 2007-2013. (Forrás: OTDT) 

 

 

Díjazás és anyagi támogatások 

 

A házi TDK Konferencia díjazási keretéhez a Hallgatói Alrendszer dolgozatonként 20 eFt-tal járult 

hozzá (összesen 12,8 M Ft). A központi díjak (Rektori különdíj és Gábor Dénes díj), illetve az 

oklevelek előállításai költségének fedezetét (1,3 M Ft) szintén a Hallgatói Alrendszer biztosította. A 

díjazási pénzkeretet kiegészítették a külső és belső szponzoroktól kapott összegek, ill. némely karon 

a Kari Hallgatói Képviseletek által a Hallgatói Alrendszerből külön is felajánlott összegek. 
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TDK konferencián elhangzott anyaghoz köthető közzététel (pl. folyóirat cikk, konferencia 

részvétel) szállás- és utazás-költségének támogatására (TDK pályázat) 2,8 M Ft került 

felhasználásra a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 tehetséggondozási pályázati keretből. 

 

A 2013. évi OTDK hallgatói részvételének támogatása érdekében 1,78 M Ft nevezésre és 1,95 M Ft 

utazásra került felhasználásra a Nemzeti Tehetség Program pályázati forrásából. Az OTDK 

hallgatói szállás és regisztrációs díja szintén a TÁMOP tehetséggondozási pályázat keretéből került 

kiegyenlítésre az átcsoportosítási kérelem jóváhagyását követően kb. 7,6 M Ft értékben.  

 

0.000 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Színház-és Filmművészeti Egyetem

Pannon Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem*

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Budapesti Corvinus Egyetem*

Miskolci Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Kaposvári Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem

Károli Gáspár Református Egyetem

Debreceni Egyetem

Semmelweis Egyetem

Szent István Egyetem

Eötvös József Főiskola

Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Széchenyi István Egyetem

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

Óbudai Egyetem

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Kecskeméti Főiskola

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Általános Vállalkozási Főiskola

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Szent Pál Akadémia

Szolnoki Főiskola

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Kodolányi János Főiskola

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Károly Róbert Főiskola

Zsigmond Király Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola

Edutus Főiskola

Tomori Pál Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
1 hallgatóra jutó OTDK 1-3. helyezettek száma 1 hallgatóra jutó OTDK pályamunkák száma

Forrás: OTDK
 

8. ábra: A XXXI. OTDK eredményei
11

 

                                                 
11

 A 2013 tavaszán megrendezett XXXI. OTDK-n bemutatott pályamunkák számát a doktoranduszokkal csökkentett 

hallgatói létszámmal osztották, így számítva az intézmény egy hallgatójára jutó pályamunkák számát. A hallgatói 

létszámot a 2011. és 2012. október 15-ei NEFMI adatok átlagaként vették figyelembe. Hasonlóan számították az 

intézmény egy hallgatójára jutó XXXI. OTDK-n elért minősített 1-3. helyezések számát. (Forrás: OTDT.) 
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III.2.p. Doktoranduszok, doktorjelöltek 

A doktori képzés mélyreható elemzését és értékelését a Szenátus minden évben napirendre tűzi. 

Egyetemi döntés eredményeképpen 2005-2012 között fokozatosan csökkent a levelező tagozatos 

doktoranduszok száma, és emiatt a doktoranduszok összlétszáma is, de ezzel párhuzamosan nőtt a 

nappali tagozatosok, valamint az államilag támogatottak aránya. 

 

 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Államilag támogatottak aránya 48,0% 48,6% 46,5% 50,2% 52,7% 61,7% 64,5% 64,6% 

Nappali tagozatosok aránya 75,7% 80,3% 79,9% 89,1% 88,6% 90% 92,1% 91,7% 

Doktoranduszok létszáma 658 628 626 578 544 515 533 531 

30. táblázat: Államilag támogatott doktoranduszok létszámának alakulása, 2006-2013. 

 

 
Diplomák 

száma
1
 

Doktori 

képzésben 

részt vevők
2
 

Fokozatot 

szerzettek 

száma
3
 

Tudományágak 

száma 

Minősített 

oktatók 

pontszáma
4
 

ÉMK 162 51 8 2 113 

GPK 274 64 19 1 115 

ÉPK 202 40 7 2 96 

VBK 207 99 14 2 110 

VIK 432 103 33 2 217 

KJK 64 42 3 1 62 

GTK 328 46 6 2 103 

TTK 66 83 13 3 163 
1 Nappali tagozaton egyetemi oklevelet szerzettek száma (MSC/MA, ill. 5 éves diploma) 

  Forrás: az EMMI részére készült 2013. október 15-i FIR2 statisztika 
2 Három évfolyam (6 aktív félév) összege 

  Forrás: az EMMI részére készült 2013.október 15-i FIR2 statisztika 
3  Az összes kiadott doktori fokozatból az egyéni felkészülők számának levonásával (ODT adatbázis) 
4 Teljes munkaidejű oktató/kutató, PhD/CSc 1-es, a DSc 3-as, az akadémikus 5-ös súlyozással. 

31. táblázat: Képzési adatok kari bontásban (2013 évi adatok) 

A 2010 óta évente meghirdetett BME kutatói pályázat beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A 

pályázat célja a doktori iskolákban született kiemelkedő tudományos eredmények interneten 

keresztül történő bemutatása, az egyetemen folyó kutatások széles körű népszerűsítése. Négy 

pályázati ciklus után 77 kutatási téma magyar és angol nyelvű színvonalas ismertetése szerepel az 

egyetem honlapján: http://doktori.bme.hu/hallgatoi_palyazat.htm 

III.3. Főbb összegyetemi pályázatok 

III.3.a. Kutatóegyetemi pályázat (TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR) 

A BME kutatóegyetemi címpályázat célkitűzéseinek megvalósítását a 2010-ben elnyert, 

„Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési modell 

kidolgozása a Műegyetemen” című, TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR azonosítási számú pályázat 

támogatja. A projekt szakmai megvalósítási időszaka 2010. május 3-ától 2012. szeptember 30-áig 

tartott. Az Egyetem összesen 2.852.414.994 Ft támogatást kapott, amelyet az intézmény 5% saját 

rész biztosításával egészített ki. 

http://doktori.bme.hu/hallgatoi_palyazat.htm
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A projekt az intézményi K+F tevékenység fejlesztését négy fő eszközzel támogatta: a 

humánerőforrás fejlesztéssel, az intézményi kapcsolattartással, jelentős infrastruktúrafejlesztést 

lehetővé tételével, valamint – elsősorban emberi erőforrás finanszírozással és információs 

adatbázisok fenntartásának támogatásával. 

 

A pályázati kiírásnak megfelelően valamennyi tevékenységünket öt kiemelt kutatási területhez 

(KKT) rendeltük, amelyek a következők: 

 Fenntartható energia 

 Járműtechnika, közlekedés és logisztika 

 Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem 

 Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány 

 Intelligens környezetek és e-technológiák 

 

A BME a kutatóegyetemi tevékenységhez történő csatlakozást valamennyi szervezeti egysége 

(kara, tanszéke, kutatócsoportja) számára lehetővé tette, mivel fő célkitűzései között nem csak a 

kiválóság támogatása, hanem a belső integráció javítása is szerepelt. Ennek legfontosabb eszközei a 

kutatóhelyek, csoportok, egyének tevékenységének megismertetése, újabb közös kutatások és 

oktatási tevékenységek elindítása, a műszerpark és infrastruktúra jobb kihasználásának biztosítása, 

mely folyamatok fenntartása a K+F tevékenységek hatékonyságának növelését kell, hogy 

eredményezze. 

 

A projekt szervezeti és működési modelljét már a projekt indításakor kialakítottuk. A szakmai 

irányítás a projekt szakmai vezetőjének koordinálása alatt az 5 KKT alprojektvezetői általvalósult 

meg. A KKT keretein belül folyó kutatások alapvetően a kutatási témák futtatásával történt. A 

hasonló témák projektekbe szerveződtek, projektvezetők koordinálásával. Egy-egy KKT 4-10 

projektből és 12-50 témából állt. A projektet a projektelnökség felügyelte a rektor elnökletével, az 

operatív működést a projektmenedzsment a kari képviselők és a KKT vezetők útján irányította. 

 

A szakmai megvalósítás során a forrásokból közel azonos mértékben, 30-30%-ban költöttünk a 

kutatási potenciál fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére és a humánerőforrás fejlesztését 

szolgáló, úgynevezett horizontális feladatokra, valamint kiemelt kutatásokra. A Műegyetem a 

projektből mintegy 1500 kutató, illetve kutatásba bevont hallgató és doktorandusz hallgató 

tevékenységét tudta támogatni a kiemelt kutatások területén. Az intézmény arra törekedett, hogy a 

nem kedvező gazdasági helyzetben is meg tudja tartani a fiatal tehetséges kollégákat PhD, 

doktorjelölti és posztdoktori, valamint kutatói alkalmazás formájában. A hallgatókat az eddigieknél 

jelentősebb számban sikerült bevonni a kutatás-fejlesztési munkákba. A szakmai teljesítés 

követésére webes felületet alakítottunk ki, és értékelése kiemelt kutatási területenként külső 

tanácsadó testületet hoztunk létre. A projekt során kidolgozott kutatás-fejlesztési módszertan és 

működési elv segíthet más átfogó egyetemi pályázatok lebonyolításában is. A projektből jelentős, 

mintegy 900 millió forintos infrastruktúra beruházásra is megvalósult, amelynek nagyobb része 

eszközbeszerzés volt, de emellett az épített infrastruktúra korszerűsítése is lehetőség adódott. 

 

A projektben vállalt szakmai feladatok teljesítésének fő mutatóit, az indikátorokat (publikációk, 

szabadalmak, monográfiák száma, stb.) sikeresen teljesítettük, illetve túlteljesítettük. A pénzügyi 

teljesítések a szerződésnek megfelelően alakultak, elszámolásuk lezárult. A záró helyszíni szakmai 

és pénzügyi ellenőrzés mind a szakmai teljesítést, mind a szakmai és pénzügyi alátámasztó 

dokumentációt elfogadta.  

 

Eredményeinket a BME Kutatóegyetemi rendezvényein, a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódó 

rendezvénysorozaton, valamint a KKT-k és karok által az év folyamán szervezett rendezvényeken 

mutatjuk be. További információ: www.kutatas.bme.hu. 

http://www.kutatas.bme.hu/
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A kialakított projekt struktúra mentén folytak tovább a kutatási-fejlesztési feladatok, majd 2013. 

június 21-én az Emberi Erőforrás Minisztériummal támogatási szerződést írt alá az Egyetem és a 

megkezdett kutatásokat ezen megállapodás segítségével tudja tovább vinni.  

 

A 2013. évi Kutatóegyetemi támogatásra tekintettel, a BME Intézményfejlesztési Tervben 

rögzítettekhez is illeszkedve: 

A támogatás személyi jellegű kifizetésekre is fordítható részéből támogatást kapó szervezeti 

egységeink kiemelt fontosságú feladatként kezelik az emberi erőforrásaik minőségi fejlesztését, az 

oktatói-kutatói kiválóság elismerését, a kutatás-fejlesztés előmozdítását. Együttműködésen alapuló 

kutatás-fejlesztésekre, kutatóhelyeik fenntartására törekednek, kutatási eredményeiket terjesztik, a 

nemzetközi kapcsolatteremtésben, külföldi hallgatók képzésében aktívak. 

 

A Központi Tanulmányi Hivatal, az OMIKK és a Telekommunikációs és Informatikai Osztály a 

fentiekhez elsősorban (külföldi) hallgató adminisztrációs és képzés-menedzselési, szakfolyóirati és 

informatikai jellegű „infrastruktúrával” járul hozzá. 

 

Átalakítjuk és hatékonyabbá tesszük a Központi Tanulmányi Hivatal szervezeti keretei alá tartozó, a 

nemzetközi csereprogramokkal, a külföldi hallgatók fogadásával és oktatásszervezésével foglalkozó 

szervezeti egységeinket. 

 

A Rektori Kabinet, az Üzemeltetési Osztály és az OMIKK aktív szerepet vállal a kutatási 

eredmények terjesztésében. 

 

Belső elszámolási rendszerünk alakításánál továbbra is vigyázunk arra, hogy a technológiaátadásra, 

kutatásra irányuló tevékenységeink bevételeiből csak a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat, 

költségeket kelljen fedezni, így az ezekből való kereszttámogatások elkerülésével e bevételek 

továbbra is kutatóhelyeink elsődleges tevékenységébe fektethetők be. 

III.3.b. Laborfejlesztés a BME-en (KMOP-4.2.1/B-10-2011-0011) 

A projekt keretében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem felsőoktatási 

tevékenységeinek színvonalát kívánjuk fejleszteni új eszközök beszerzésével. A projekt szakmai 

megvalósítási időszaka 2011. szeptember 1-től 2014. április 30-ig tart. A beruházás eredményeként 

megvalósul a pályázat azon alapvető célja, hogy a gyakorlati képzéshez szükséges infrastruktúra 

modernizálódjon a műszaki- és laborkapacitás fejlesztésén keresztül. A fejlesztést annak érdekében 

végezzük, hogy a versenyképes tudás kialakítása és a korszerű kutatás-fejlesztés 

követelményrendszerének hatékonyabban tudjunk megfelelni. 

 

A projekt összköltsége több mint 470,5 M Ft, melyből csaknem 400 M Ft a támogatás és 70 M Ft a 

teljes önerő összege. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatán 10,9 M Ft vissza nem térítendő önerő-támogatásban 

részesült a projekt 2013-ban.  

 

Jelen pályázattal a Műegyetem konkrét célja: 

 a piacvezető műszaki oktatási, tervezői, kutatás-fejlesztői és innovációs szerepének a 

szinten tartása, növelése; 

 a technológiai fejlődés lehetőségeit kihasználva egyes új területeken (mint például a 

képalkotó diagnosztika, vagy közlekedési rendszerek környezetterhelésének a 
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minősítése) új képességek kialakítása, segítve ezzel az európai és hazai fejlesztési 

stratégiai célok elérését segítő feladatok megoldását; valamint 

 a laboratóriumi infrastruktúra fejlesztése a gazdaság számára végzett szerződéses 

munkák érdekében, valamint a hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési projektek 

mennyiségének és minőségének a növelése céljából. 

 

A projekttel kapcsolatos disszeminációs vállalásokkal összhangban a BME 2013.12.19-én 

nyitórendezvényt és sajtótájékoztatót tartott a hallgatók, az oktató és kutató kollégák, illetve a sajtó 

résztvevői számára. Ismertettük a teljes pályázat szakmai és pénzügyi tartalmát, a megvalósítás 

ütemtervét. A rendezvényen kari bontásban bemutatásra kerültek a már beszerzett eszközök és 

illeszkedésük az egyetem oktatási és kutatási portfóliójába. 

 

A záró rendezvényhez kapcsolódva sajtóközlemény készült.  

 

A Műegyetem ajánlatkérőként 2013-ban 2 db, összesen bruttó 108,26 M Ft becsült értékű 

közbeszerzési eljárást, egy uniós nyílt, árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárást (mely az 

eredménytelenül zárult korábbi eljárások során beszerezni kívánt eszközöket tartalmazta), valamint 

egy nemzeti hirdetmény nélküli tárgyalásos, építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárást 

indított. 

 

Az Egyetem 2 db közbeszerzési eljárása 2012. évről áthúzódott, az ajánlatok beadása, értékelése, a 

szerződések megkötése már 2013-ban történt. 

 

A 2012. évről áthúzódó 2 db uniós nyílt, árubeszerzés tárgyú eljárások becsült értéke 62,28 M Ft. 

 

A közbeszerzési eljárások alapján megkötött szállítási szerződések összértéke 2012. évről áthúzódó 

eljárásoknál bruttó 39,09 M Ft, a 2013. évi eljárásoknál 99,28 M Ft. 

 

A közbeszerzési eljárásban nem tudott az Egyetem valamennyi ajánlati részre, valamennyi eszközre 

vonatkozóan szerződést kötni, mivel az adott közbeszerzési részre nem nyújtottak be ajánlatot, vagy 

kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, vagy túl magas, a rendelkezésre álló anyagi 

fedezetet jelentősen meghaladó árajánlatot tartalmazó ajánlatot nyújtottak be az ajánlattevők. 

 

Az év során megküldtük az aktuális projekt előrehaladási jelentést, benyújtásra került a 

Laborpályázat 2. sz. kifizetési kérelme 126.290.334,- Ft, 3. sz. kifizetési kérelme 61.732.691,- Ft, 4. 

sz. kifizetési kérelme 46.968.101,- Ft támogatási igényre. 

 

Az év során kezdeményeztük és hatályba lépett a támogatási szerződés 2., 3., és 4. számú 

módosítása, benyújtottuk az 5. és 6. szerződésmódosítási kérelmet, melyeket az Irányító Hatóság 

2014-ben fogadott el, a szerződésmódosítások is 2014-ben léptek hatályba. 

 

További információ: http://labormuszerpalyazat.bme.hu. 

http://labormuszerpalyazat.bme.hu/
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III.4. Egyéb pályázatok, K+F tevékenység 

III.4.a. Pályázati bevételek 

2013-ban a hazai pályázatokból elnyert támogatási összegek beérkezése, valamint az 

utófinanszírozásban elszámolt kiadások ellentételezése és a támogatási előlegek kifizetése rövidebb 

időszakok kivételével, egyenletesen alakult. 

 

Ennek ellenére a megvalósítás alatt álló projektjeink folytatása csak az egyetemi belső „pályázati 

forgótőke” jelentős igénybevételével volt biztosítható, mivel az utófinanszírozásban elszámolt 

kiadások ellenőrzése, valamint az előlegek kifizetése még mindig elég hosszú időt vett igénybe.  

 

Hazai pályázatok esetében január 1-jén 1,220 Mrd Ft értékű volt a belső egyetemi pályázati 

megelőlegezés állománya. Ez az állomány év végére 1,211 Mrd Ft-ot mutatott, számottevően nem 

változott. 

 

A következő táblázat a forrásbiztosító szerinti csoportosításban mutatja a BME számára biztosított 

források értékét. Megállapítható, hogy az Innovációs Alapból származó bevételek, valamint az 

egyéb hazai és nemzetközi pályázatok bevétele nagymértékben csökkent az előző évhez képest. 

 

Az elmúlt években meghatározó Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére kiírt korábbi 

pályázatok nem jelentek meg. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól átvett pénzeszközként 

2013-ban 1,286 Mrd Ft folyt be, ami 800 M Ft-tal kevesebb az ebből a forrásból érkezett 2012. évi 

bevételnél. A 2012-ben indult KMR pályázatokra az előlegek már abban az évben beérkeztek, és 

2013-ban megkezdődött a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Újabb bevételek 2014-

ben várhatóak. 

 

Az Operatív Programok keretén belül kiírt és támogatott projektek száma az előző évekhez képest 

jelentős mértékben csökkent, és a pályázatonként elnyert támogatások összege is visszaesett.  

 

Az Európai Uniós szerződések alapján beérkezett bevételek számottevően nőttek 2013-ban, közel 

360 M Ft összegben, amely az előző évhez képest 27%-os növekedést jelentett. 

 

Az OTKA pályázati bevételek is 30 M Ft-tal nőttek az előző évhez képest. 

 

A Nemzeti Kulturális Alaptól származó bevételek elenyészőek voltak, bár az előző évhez képest 

26%-kal nőttek. 

 

Forrás 2010. 2011. 2012. 2013 

OTKA 291 178 325 558 419 921 450 319 

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 1 019 900 2 040 449 2 086 183 1 286 305 

Egyéb hazai és nemzetközi pályázat 2 528 737 2 683 068 2 937 515 2 023 666 

- ebből Nemzeti Kulturális Alap 6 946 3 885 8 379 11 330 

Összesen: 3 839 815 5 052 960 5 443 619 3 760 290 

32. táblázat: A pénzforgalmilag beérkezett pályázati bevételek, 2010-2013 (E Ft-ban) 

Az egységes fejlesztéspolitika irányelve mentén 2011-ben átalakításra került a hazai pályázati 

intézményrendszer azzal a szándékkal, hogy egyszerűbb és átláthatóbb K+F+I irányítási struktúra 

kerüljön kialakításra. A feladatátcsoportosítások és cserék mellett egyúttal intézmények 

megszűntetésére, illetve átnevezésére is sor került, ez a folyamat 2012 után 2013-ban is folytatódott. 
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A BME hazai pályázati aktivitása az előző évhez képest enyhe csökkenést mutat. 2013-ban a 

beadott pályázatok száma, ugyanígy a szerződéskötések száma is közel 20 százalékkal alacsonyabb 

a korábbi évhez viszonyítva. Ennek egyik oka lehet, hogy a pályázatok főként a gazdasági szférát 

célozták. 

 

A nemzetközi pályázati aktivitás jelentősen változott az előző évihez képest, a beadottak száma 

30%-kal esett vissza, míg a szerződöttek száma viszont 21%-kal emelkedett. 
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db db db db db db

KEOP 0 0 1 0 1 0

KMOP 1 1 0 0 0 0

TÁMOP 11 4 2 5 2 1

Strukturális Alapok összesen: 12 5 3 5 3 1

Déry Miksa- EUREKA 0 0 2 1 0 1

TÉT 0 14 8 10 23 8

hELIos 0 1 - - - -

Űrkutatás - - - - 0 2

BONUS-HU - - 10 10 1 4

EITKIC_12 - - 1 1 - -

EU_KP_12 - - 0 0 3 2

NEMZ_12 - - 0 0 1 1

KMR_12 - - 29 17 0 5

AIK_12 - - 8 0 5 3

IPARJOG_12 - - 2 0 3 4

VKSZ_12 - - 0 0 7 1

AGR_13 - - - - 5 1

PIAC_13 - - - - 3 2

ED 0 0 1 1 3 2

KTIA összesen: 0 15 61 40 54 36

OKA – EMET (Nemzeti Tehetség P) 25 21 21 9 21 17

Nemzeti Kiválóság Program 0 0 22 14 7 3

MTA 20 8 31 23 27 14

OTKA 65 17 111 44 80 25

NKA 12 8 10 3 14 12

Egyéb 5 4 4 2 3 2

Egyéb hazai: 127 58 199 95 152 73

Hazai összesen: 139 78 263 140 209 110

EU 7. KTF 37 16 67 14 29 12

Egyéb EU-s/nemzetközi 53 20 55 14 58 22

Nemzetközi összesen: 90 36 122 28 87 34

Mindösszesen: 229 114 385 168 296 144

Egyéb hazai forrás terhére kiírt pályázatok

EU-s/nemzetközi pályázatok

Pályázattípusok

2011 2012 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚM FT), Új Széchenyi Terv (ÚSZT) pályázatok

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) terhére kiírt pályázatok

 

33. táblázat: A BME pályázati aktivitása, 2011-2013.
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III.4.b. Hazai pályázatok és egyéb K+F források 

Alapkutatást finanszírozó OTKA pályázatok 

 

Az alapkutatás támogatására központi forrásként az OTKA pályázati rendszer áll rendelkezésre. 

2013-ban a felhívások következő típusaira lehetett pályázni: kutatási, (K), posztdoktori (PD), 

nemzetközi együttműködési (NN, ANN) és egyéb speciális pályázat. 

 

A benyújtott OTKA pályázatainak száma 80 db, melyből 26 db nyertes révén összesen 567 M Ft 

pályázati forráshoz jut a BME. A 2013-ban beadott, illetve nyertes OTKA pályázatok számát 

pályázati típusonkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Pályázat típusa 
2013-ban pályázott 2013-ban nyert 

db e Ft db e Ft 

Kutatási (K) 55 1 438 336 15 412 252 

Posztdoktori (PD) 18 221 991 9 97 289 

Nemzetközi együttműködés (ANN, NN) 7 188 777 2 56 992 

Összesen 80 1 849 104 26 566 533 

34. táblázat: OTKA pályázatbeadás és szerződéskötés 2013-ban 

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) terhére kiírt pályázatok 

 

2013-ban az előző évhez képest csökkent mind a benyújtott, mind a nyertes pályázatok száma. 

Összesen 36 db szerződéskötésre került sor (ebből 1 pályázat még 2012-ben nyert), több mint 

2,2 M Ft elnyert támogatási összeggel. 2013-ban tovább folytatódott a már korábban beadott 

pályázatok eredményhirdetése és szerződéskötése, amit lassítottak az Alapnál történt változások. 

 

db e Ft db e Ft db e Ft db e Ft db e Ft db e Ft

TÉT 23 73 782 1 2 500 1 14 280 3 14 902 3 5 754 8 37 436

AIK_12 5 661 460 2 499 907 1 61 420 3 561 327

IPARJOG_12 3 6 523 2 3 836 2 3 900 4 7 736

KMR_12 0 0 5 615 444 5 615 444

VKSZ_12 7 3 160 951 1 658 895 1 658 895

Űrkutatás 0 0 2 12 000 2 12 000

AGR_13 5 557 801 1 40 000 1 40 000

PIAC_13 3 226 376 2 121 113 2 121 113

ED 3 134 224 3 76 542 3 76 542

EU_BONUS_12 1 12 243 2 5 700 1 12 243 3 17 943

EU_KP_12 3 13 315 2 8 324 2 8 324

NEMZ_12 1 59 060 1 59 060 1 59 060

Összesen 54 4 905 735 3 14 500 1 14 280 14 1 139 789 17 1 047 251 35 2 215 820

A pályázat típusa
2013-ban pályázott

2013-ban nyert

2010-ben beadott 2011-ben beadott 2012-ben beadott 2013-ban beadott Összesen

 

35. táblázat: Beadott és nyertes KTIA pályázatok 2013-ban 

Kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai együttműködési (TéT) pályázatok 

 

Ezek a pályázatok elsősorban a kétoldalú szakmai kapcsolatok fejlesztését segítik elő, utazási és 

tartózkodási (tehát elsősorban kapcsolattartási és mobilitási) költségeket fedeznek, dologi és 

eszközbeszerzés (felhalmozás) ebből a forrásból ritkán lehetséges. 2013-ban 8 db szerződéskötésre 
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került sor, összesen mintegy 37,5 M Ft elnyert támogatási összeggel. A 2013-ban nyertes 

pályázatok országonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja.  

 

db e Ft db e Ft db e Ft db e Ft db e Ft

Franciaország 7 13 055 1 2 216 1 2 216

Szlovákia 1 1 000 0 0

Románia 4 9 378 2 3 538 2 3 538

Kína - - 3 14 902 3 14 902

Németország 2 7 400 0 0

Marokkó 3 9 660 0 0

Argentína - - 1 2 500 1 2 500

Izrael - - 1 14 280 1 14 280

India (DST) 2 17 346 0 0

Mexikó 4 15 942 0 0

Összesen 23 73 781 1 2 500 1 14 280 3 14 902 3 5 754 8 37 436

még nincs döntés

még nincs döntés

még nincs döntés

még nincs döntés

még nincs döntés

Relációk 

(országok)

2013-ban pályázott 2013-ban nyert

db e Ft
2010-ben beadott 2011-ben beadott 2012-ben beadott 2013-ban beadott Összesen

 

36. táblázat: Beadott és nyertes TéT pályázatok 2013-ban 

 

Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT, a korábbi ÚMFT - Új Magyarország Fejlesztési Terv) 

keretében kiírt pályázatok 

 

A pályázati számot tekintve az egyetem pályázati aktivitása az operatív programokban nem 

változott jelentősen. Hasonlóan az egy évvel korábbihoz 2013-ban szintén 3 db pályázatot 

nyújtottunk be, viszont csak 1 db támogatási szerződést kötöttünk összesen 7 192 E Ft támogatási 

összegre. 

 

A pályázat típusa  
2013-ban pályázott  2013-ban nyert  

db E Ft db E Ft 

KEOP 1 289 350 0 0 

TÁMOP  2 272 193 1 7 192 

Összesen  3 561 543 1 7 192 

37. táblázat: ÚMFT/ÚSZT pályázatbeadás és szerződéskötés 2013-ban 

Nemzeti Kulturális Alap 

 

A Nemzeti Kulturális Alap célja a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, 

valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása. 2013-ban 14 db pályázatot adott be 

Egyetemünk, és 9 db nyertes pályázat született (ebből 1 db 2012-ben lett benyújtva). 12 db 

szerződést kötöttünk, melyből 3 db még 2012-ben nyert. Ez összesen közel 13,9 M Ft forrást jelent 

a BME számára. 

 

A pályázat típusa 

2013-ban pályázott 2013-ban nyert 

db E Ft 
2012-ben beadott 2013-ban beadott Összesen 

db E Ft db E Ft db E Ft 

Építőművészet és 

Örökségvédelem 
3 6 295   3 2 300 3 2 300 

Közgyűjtemények 7 8 668   4 5 901 4 5 901 

Könyvkiadás 3 9 837   1 1 500 1 1 500 

Folyóirat kiadás 1 4 900 1 3 000 döntés 2014-ben 1 3 000 

Összesen 14 29 700 1 3 000 8 9 701 9 12 701 

38. táblázat: Beadott és nyertes egyéb hazai pályázatok 2013-ban 
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Egyéb hazai pályázatok 

 

A Nemzeti Tehetség Program (NTP) pályázataira összesen 21 db pályázatot nyújtottak be 2013-

ben, és 17 szerződéskötésre került sor év végéig összesen 27,8 M Ft összegre. Az MTA 

pályázatainak esetében 27 db került beadásra és 14 db szerződés köttetett 421,3 M Ft értékben. 

Egyéb hazai pályázatok (Nemzeti Kiválóság Program, Nemzeti Foglalkoztatási Alap, ODR stb.) 

esetében 10 db került benyújtásra és 5 db szerződés született összesen 15,5 M Ft támogatási 

összegre. 

 

A pályázat típusa 
2013-ban pályázott 2013-ban nyert 

db E Ft db E Ft 

Nemzeti Tehetség Program (NTP) 21 35 268 17 27 789 

MTA (Kutató csoportok, Lendület, Bolyai stb.) 27 2 186 609 14 421 299 

egyéb hazai (Nemzeti Kiválóság Program stb.) 10 38 179 5 15 529 

Összesen 58 2 260 056 36 464 617 

39. táblázat: Beadott és nyertes egyéb hazai pályázatok 2013-ban 

III.4.c. Európai uniós és egyéb nemzetközi pályázatok 

A 7. KTF Keretprogramban 2013-ban a következő specifikus programokra lehetett pályázni: 

Kooperáció, (Cooperation), Ötletek (Ideas), Emberek (People), Kapacitás (Capacities) és Euratom. 

A Műegyetem benyújtott pályázatainak közel fele (70%-a) az Együttműködés témakörbe tartozik. 

2013-ban az ICT témakörben volt a legaktívabb az Egyetem. 

 

Specifikus programok 

2013-ban 

beadott 

projektek 

száma (db) 

2013-ban 

nyert 

projektek 

száma (db) 

1. Cooperation  

Health 0 0 

Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology 1 0 

Information and Communication Technologies 17 3 

Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies 0 2 

NMP-ICT 0 1 

Energy 0 0 

Environment (incl. Climate Change) 1 0 

Transport (incl. Aeronautics) 1 0 

Socio-economic sciences and Humanities 0 0 

Space 0 0 

Security 0 0 

Joint Technology Initiatives 0 0 

2. Ideas (ERC)  

ERC Consolidator Grant 5 0 

ERC Advanced Grant 0 1 

3. People 2 2 

4. Capacities 2 3 

5. Euratom 0 2 

Összesen 29 14 

40. táblázat: Beadott és nyertes FP7-es pályázatok 2013-ban 
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A 2013-ban az előző évihez képest jelentősen növekedett a pályázati aktivitás, a beadott pályázatok 

száma 29 db, a nyertes pályázatok száma 14 db, amely összesen mintegy 1,366 Mrd Ft támogatást 

jelent. 

 

Egyéb EU-s/nemzetközi pályázatból 58 db került benyújtásra, amiből 23 db már nyertes lett. 

 

Pályázat típusa 

2013-ban 

beadott 

pályázatok 

száma (db) 

2013-ban 

nyert 

pályázatok 

száma (db) 

Sciex_NMS Fellowships, Svájc 4 7 

Swiss NSF - SCOPES 1 0 

EEA and Norway Grants 3 0 

Visegrad Fund 7 3 

Osztrák-Magyar Akció Alapítvány 1 1 

Innovációs és Minőség Program (IQF) 1 1 

Grand Challenges Explorations (Bill&Melinda Gates F.) 1 0 

CIPS/ISEC Action Grants 1 0 

Samsung GRO 5 0 

Lifelong Learning Programme:  

Erasmus 5 3 

Leonardo 4 2 

Grundtvig 1 0 

Transversal 0 0 

Erasmus Mundus 2 1 

Tempus IV 6 0 

Európai Integrációs Alap 1 0 

ESA 2 0 

EUREKA 0 1 

COST 1 0 

ARTEMIS JU 1 2 

ENIAC JU 2 1 

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP):  

Intelligent Energy – Europe (IEE) 6 0 

ICT- Policy Support Programme (ICT-PSP) 0 0 

Fusion For Energy - Joint Undertaking for ITER (F4E) 1 1 

Research Fund for Coal and Steel (RFCS) 2 0 

Összesen 58 23 

41. táblázat: Egyéb Európai Uniós és nemzetközi pályázatok 2013-ban 

 

 

A 7. keretprogramban és a kiírásokban a felsőoktatást és a BME-t érintő változás nem volt az elmúlt 

évekhez képest. A K+F tevékenységet a felsőoktatási intézmények számára is csak 75%-ban 

támogatta az Unió, és így a pályázóknak mindenképpen 25% önrészt kellett biztosítaniuk, illetve a 

pályázatok méretéből is adódik, hogy koordinátori szerepet szinte alig vállalt intézményünk. 
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A pályázat típusa 
2013-ben pályázott 2013-ben nyert 

db E Ft db E Ft 

FP7 29 3 634 834 14 1 366 145 

Egyéb EU/nemzetközi 58 3 124 021 23 542 570 

Összesen 87 6 758 855 37 1 908 715 

42. táblázat: Beadott és nyertes FP7-es és egyéb EU-s/nemzetközi pályázatok 2013-ban
12

 

Az egyéb nemzetközi pályázatok területén a pályázati aktivitás nem mutat érdemi változást az előző 

évhez képest. 2013-ban a CIP – Intelligent Energy Europe és a Visegrad Fund programok iránt nőtt 

az érdeklődés, míg az EACEA programjai iránt csökkent. Ez utóbbi programok kiírásaira tavaly 25 

pályázatot nyújtottak be, idén viszont csak 18 pályázat került beadásra. 

 

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása a 2013. évben 

 

Projekt 

azonosítója 
Projekt tárgya 

Projekt 

időtartama 

(hó) 

A teljes támogatás 

 összege 

(EUR) 

Önerő 

mértéke 

(EUR) 

2013 évi 

felhasználás  

(millió 

forint) 

248454 
Quality of Service and Mobility driven 

cognitive radio Systems 
36 353 460 117 820 6 878 

233758 
European e-freight capabilities for co-modal 

transport 
42 248 976 97 072 8 470 

248268 
Spectrum Aggregation and Multi-User 

MIMO: Real-world Impact 
30 234 250 67 750 3 354 

229025 

Cooperation Environment For  Rapid Design 

prototyping and New Integration Concepts for 

Factory of the Future 

48 344 400 111 600 46 314 

257914 
Fully Networked, Digital Components for 

Photon-starved Biomedical Imaging Systems 
48 223 540 71 180 11 718 

258749 
The Collective Experience of Empathic Data 

Systems 
48 354 802 112 268 20 731 

259374 
Spin dynamics and transport at the quantum 

edge  in low dimensional nanomaterials 
60 1 230 000 0 63 987 

248272 Coordinating the Antenna Research in Europe 28 17 173 0 2 652 

270086 

Modelling and simulation environment for 

systems medicine (Chronic obstructive 

pulmonary disease -COPD- as a use case) 

36 125 400 41 800 38 637 

270599 
Resin, Laminate and Industrial Nanoparticles 
Concept and Application. Industrialization 

27 134 999 45 001 1 000 

266331 

Low cost technologies and traditional 

ingredients for the production of affordable, 
nutritionally correct foods improving health in 

population groups at risk of poverty 

36 102 690 34 230 13 314 

258789 Cooper pairs as a source of entanglement 60 1 496 112 0 70 805 

265943 
Aviation Noise Research Network and 

Coordination 
48 31 000 0 1 507 

265603 Small Air Transport - Roadmap 27 21 013 0 2 368 

271022 Central and South-east europeAn Resources 24 298 929 298 929 44 135 

269665 
Fast Reactor Experiments for hYbrid 

Applications 
60 16 000 8 651 1 000 

269908 
Supercritical Water Reactor - Fuel 

Qualification Test 
36 39 400 29 400 3 075 

249678 European Gas Cooled Fast Reactor 36 76 239 32 505 1 584 

249696 
Evaluation and Viability of Liquid Fuel Fast 

Reactor System 
36 46 495 15 498 3 198 

269267 
Evolving Nanocarbon Strategies in (bio-) 
Organic Remits 

48 58 400 0 0 

                                                 
12

 Megjegyzés: a pályázottak összege nem tartalmazza mind a 87 beadottét, mert nem mindegyik pályázatról kapunk 

teljes információt. 
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261323 
European Grid Initiative: Integrated 
Sustainable Pan-European Infrastructure for 

Researchers in Europe 

48 65 578 133 142 15 222 

271554 
Source of Electron Entanglement in Nano 
Devices 

36 295 344 98 448 34 848 

293797 
Coherent spin manipulation in hybrid 

nanostructures 
48 100 000 0 2 597 

276153 
The geometry of critical random and 
pseudorandom systems 

24 208 700 0 12 063 

270833 
Data Science for Simulating the Era of 

Electric Vehicles 
36 269 199 89 733 29 145 

286522 
Development of a universal flood protection 
tool using the force of the water to protect 

against floods 

24 14 100 0 11 880 

285405 
Modernisation of Vessels for Inland waterway 

freight Transport 
36 101 300 39 500 2 924 

284859 
Efficient Systems and Propulsion for Small 

Aircraft 
48 246 327 78 375 17 885 

286539 
Sound Design of Reed Organ Pipes with 

Innovative Tools 
24 68 800 0 7 833 

288502 

Content and cOntext aware delivery for 

iNteraCtivemicro-multimEdia healthcaRe 

applicaTiOns 

36 324 000 108 000 42 802 

298090 
Development of an innovative bio-based resin 
for aeronautical applications 

24 262 499 87 501 51 659 

301974 
Human-Information Interaction in 3D Virtual 

Environments 
15 122 328 0 23 684 

281043 
Multiscale Modelling of Femtosecond Spin 

Dynamics 
36 356 356 108 156 15 973 

287581 OpenLab: extending FIRE testbeds and tools 30 80 976 26 992 20 024 

318117 
Innovative Nano and Micro Technologies for 

Advanced Thermo and Mechanical Interfaces 
36 262 223 80 309 18 670 

318943 
Engineering Technology-based Innovation in 

Medicine 
48 84 000 0 31 844 

317762 
Convergence of fixed and Mobile BrOadband 

access/ aggregation networks 
36 352 900 94 800 20 400 

100228 

Cyclic and Person-Centric Health 

Management: Integrated Approach for Home, 
Mobile and Clinical Environments 

36 312 400 0 14 469 

316526 
Provision of a European Training 

Infrastructure 
36 157 290 19 110 16 450 

323295 
Preparation of ALLegro - Implementing 
Advanced Nuclear Fuel Cycle in Central 

Europe 

36 33 170 0 2 945 

323304 
Graduate and Executive Nuclear Training and 
Lifelong Education 

48 36 808 0 1 681 

316338 Dynamical Systems and their Applications 48 12 600 0 0 

324334 Certifications of Critical Systems 48 188 253 0 14 697 

323945 

Fast two-photon in vivo imaging nad 

stimulation with simultaneous three-

dimensional random-access scanning in 
multiple brain regions 

36 112 080 37 360 11 193 

609844 
Researchers of tomorrow live among us - A 

Hungarian Night for Researchers 2013 
7 4 400 0 1 558 

608771 

Integrated framework for a cost-effective and 

ease of Repair, Renovation and Re-use of 

machine tools within modern factory 

36 265 900 85 460 37 157 

330076 
Universality in the Non-Equilibrium 
Dynamics of Strongly Correlated Quantum 

Systems 

24 144 178 0 2 525 

605167 
Nuclear Cogeneration Industrial Initiative - 
Research and Development Coordination 

24 82 069 0 1 019 

604069 
Portable Automated Water Analyser for 

Viruses 
36 315 232 90 144 0 

604398 Heusler Alloy Replacement for Iridium 43 165 600 51 600 0 

605116 

Assessment of Regional CApabilities for new 

reactors, Development through an Integrated 

Approach 

36 27 285 0 0 

611125 
Scalable Modelling and Model Management 

on the Cloud 
30 343 104 110 365 0 

605243 
Multi-gigabit European Research and 

Education Network and Associated Services 
24 103 040 27 640 0 

607851 
European Network for Durable Reinforcement 

and Rehabilitation Solutions 
48 203 856 0 0 
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619609 Unifying Cloud and Carrier Networks 30 417 780 129 200 0 

333053 

Guaranteed Component Assembly with Round 

Trip Analysis for Energy Efficient High-
integrity Multi-core Systems 

36 239 327 0 0 

316959 

Training Program for the Design of Resource 

and Energy Efficient Products by High 

Pressure Processes 

48 405 951 0 27 570 

288801 
Smart integration of GaN & SiC high power 

electronics for industrial and RF applications 
36 260 898 74 166 48 197 

269160 
Advanced Aircraft Network for Theoretical & 

Experimental Aeroservoelastic Modeling 
36 22 100 0 3 396 

260073 

Plug and Produce Components for Optimum 

Dynamic Performance Manufacturing 

Systems 

36 160 499 59 000 21 633 

248603 
Modeling, Control and Management of 
Thermal Effects in Electronic Circuits of the 

Future 

36 253 100 84 367 3 467 

120215 
Chip Architectures by Joint Associated Labs 
for European diagnostics 

36 648 000 0 29 411 

100233 
Robust & Safe Mobile Co-operative 

Autonomous Systems 
36 429 000 0 8 125 

IEE/11/787/SI2.6
15928 

Sustainable Transport for Areas with Tourism 
through Energy Reduction 

33 44 420 14 807 5 436 

IEE/12/695/SI2.6

44739 

Energy Performance Indicator Tracking, 

Schemes for the Continuous Optimisation of 

Refurbishment Processes in European 
Housing Stocks 

36 51 645 17 215 5 607 

F4E-FPA-328 

(PMS-DG) 
Tokamak Services for Diagnostics 48 40 000 60 000 2 242 

304715; RFSR-

CT-2012-00036 
Rules on high-strength steel 36 49 437 32 958 4 560 

SJU/LC/0164-

CTR 
UAV/UAS integration in SESAR 36 37 500 0 0 

SJU/LC/0162-

CTR 
Modelling support to validation 36 37 500 0 0 

aal-2009-2-187;  

AAL_08-1-2011-

0014 

Connected Vitality, the Personal Telepresence 

Network 
36 88 839 0 33 814 

aal-2009-2-109;  

AAL_08-1-2011-
0005 

Maintaining and Measuring Mental Wellness 36 221 500 0 47 237 

aal-2009-2-068;  

AAL_08-1-2011-

0001 

PaeLife: Personal Assistant to Enhance the 
Social Life of the Seniors 

24 100 007 0 27 211 

ERA-IP2012/10; 

 12/0034-E/4007-

1M 

Cities Revis(it)ed 6 21 576 0 0 

HUSK/1101/1.6.
1/0161 

 (LEANLAB) 

Establishing LEAN knowledge and 

laboratories 
12 146 360 0 30 898 

21220297 (V4 
LEAD) 

 A comparative study of leadership excellence 
and ethics in Central Eastern Europe 

12 2 000 0 1 000 

BM/9674-

96/2011 

Külföldi hallgatók létszámbővítésének 

feltételei 
12 11 347 102 400 000 2 046 

12/0034-E-1007-
2M 

Erasmus mobilitás 2013/2014 16 856 010 0 206 038 

518072-LLP-1-

2011-1-DE- 
COMENIUS-

CNW (NEST) 

Network of Staff and Teachers in childcare 
services 

24 20 967 6 989 1 124 

HU-2011-Leo-

PA-6012 
 (IMMHIVE) 

Innovative Media and Music Heritage 

Impacting Vocational Education 
24 15 000 0 0 

LLP-LDV-TOI-

2011-LT-0087  
(REVIVE VET) 

Reviewing and reviving VET practices 24 26 147 8 716 3 319 

CZ/11/LLP-

LdV/TOI/134002  

(SusEnergy) 

Teaching Energy for Sustainable World  24 26 924 8 975 4 649 

2011-1-SK1-

LEO05-02877 

 (IQFET) 

Increasing Qualifications of Further Education 
Teachers 

24 13 024 5 722 1 547 

526600-LLP-1-
2012-1-IT-

ERASMUS- 

ESIN (STAY IN) 

Student guidance at university for inclusion 24 25 000 5 000 2 358 
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LLP-LdV-ToI-
2011-RO-002/ 

2011-1-ROI-

LEO05-15329 
(KNOCH) 

Development of knowledge centers for life-

long learning by involving of specialists and 

decision makers in flood risk management 

using advanced Hydroinformatic tools 

24 50 680 16 904 6 552 

519058-LLP-1-

2011-IT-KA3-
KA3MP 

 (I tutor) 

Intelligent Tutoring for Life Long Learning 24 26 504 8 835 3 166 

12/0034-G/1049 

(DANTE) 

Development of Audit guideliNes for Training 

and Education 
24 16 000 0 1 579 

SEE/D/0224/1.2/

x  

(SEETechnology
) 

Cooperation of SEE Science Parks for the 
Promotion of Transnational market uptake of 

R&D Results and Technologies by SMEs 

24 290 099 0 35 832 

SEE/D/0080/3.2/

x (HINT) 

Harmonised Inland Navigation Transport 

through education and information technology 
24 85 408 0 10 086 

HUSK/1101/1.2.
1/0287  

(VITISYS) 

Development of Cross-border Viticultural 

Adaptive Warning System 
24 492 195 0 39 986 

HUSK/1001/2.1.

2/0060  

(DuReFlood) 

Danube floodplain rehabilitation to improve 

flood protection and enhance the ecological 
values of the river in the section between Szap 

amd Szob 

24 77 115 0 3 523 

13/0030-L/59613  
(3C for 

sustainable cities) 

Techniques and methods for climate change 

adaptation for cities  
24 283 670 94 578 0 

2013-1-TR-
LEO5-47531 

(VAPAEAT) 

Virtual and Practical Applications to 

Electronic Assembling Technology 
24 322 079 241 559 0 

517621-LLP-

2011-CH-
COMENIUS-

CNW 

 (CoDeS) 

Collaboration of Schools and Communities for 

Sustainable Development 
36 1 404 6 833 0 

4000108003/13 

(COALA) 

Computerized Analysis of Language 

Phenomena - Phonetics Analysis 
36 99 000 0 3 601 

526642-LLP-1-

2012-1-IT-
ERASMUS-

ECUE 

 2012-3831/001-
001 (AGORA) 

AGORA: Transnational Placement Scheme 

for Translation Students 
36 386 454 139 320 0 

2CE096P1 

(IntraMED-C2C) 

Innovation transfer in the medical sector drom 

clinics to companies 
36 311 242 0 17 067 

2CE166P3 

(EnSure) 

Energy Savings in Urban Quarters through 
Rehabilitation and new Ways of Energy 

Supply 

36 136 850 0 8 845 

2CE126P3 
(EnergyCity) 

Reducing energy consumption and CO2 
emissions in cities across Central Europe 

42 1 804 235 496 292 143 289 

2011-4537/001-

001-CPT EU-
ICI-ECP  

(KEUDOS) 

Korea + EU Degree Opportunities for 
Students 

48 60 000 0 26 905 

KMOP-3.3.3-09-

2010-0013 

BME OMIKK épületének energetikai 

fejlesztése megújuló energiahordozó 
felhasználás növelésével 

24 52 960 225 Ft  0 42 144 

KMOP-4.2.1/B-

10-2011-0011 

Laborfejlesztés a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen 
24 393 941 782 Ft  69 519 139 Ft 141 835 

TÁMOP-
4.1.2.A/1-11/1-

2011-0075 

Tananyagfejlesztés épületszerkezetek 
tárgykörben optimalizált, rendszerelvű 

oktatásmóddal 

18 47 094 940 Ft  2 478 682 Ft 19 851 

TÁMOP-4.2.2/B-
10/1-2010-0009 

Új tehetséggondozó programok és kutatások a 
Műegyetem Tudományos műhelyeiben 

24 683 280 000 Ft  45 000 000 Ft 275 641 

TÁMOP-

4.1.2.A/1-11/1-

2011-0023 

E-tanítási kultúra és digitális 
tartalomfejlesztés a BME-n 

20 77 350 197 Ft  4 071 063 Ft 46 408 

TÁMOP-

4.1.2.A/1-11/1-

2011-0064 

Matematikai és fizikai képzés a 

természettudományos, a műszaki és az 

informatikai felsőoktatásban 

24 140 420 346 Ft  7 390 545 Ft 115 199 

TÁMOP-
4.1.2.A/1-11/1-

2011-0079 

Konzorcium a biotechnológia és  

bioinformatika aktív tanulásáért 
24 103 865 052 Ft  5 466 582 Ft 54 485 

TÁMOP-
4.1.2.A/1-11/1-

2011-0055 

Tananyagfejlesztés a lakóépületek tervezése 
tárgykörben, különös tekintettel a fenntartható 

és energiatudatos szemléletmódra 

24 89 765 417 Ft  4 724 496 Ft 53 272 

TÁMOP- Mechatronikai mérnök MSc szak 24 81 970 901 Ft  4 314 259 Ft 33 458 
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4.1.2.A/1-11/1-
2011-0042 

tananyagfejlesztése 

TÁMOP-

4.1.2.A/1-11/1-

2011-0050 

Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, 

különös tekintettel a matematikai, 
természettudományos, műszaki és 

informatikai képzésekre és azok fejlesztésére 

24 57 000 000 Ft  3 000 000 Ft 23 173 

TÁMOP-5.4.6.A-

12/1-2013-0006 

Az akadálymentesítés szakmai tudásának 

integrálása a BME Építészmérnöki Kar 
képzéseiben 

14 7 192 680 Ft  0 1 004 

43. táblázat: Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló programok alakulása 2013-ban 

III.4.d. Egyetemi belső megelőlegezések állománya 

Az Egyetem mindezidáig rendelkezett azzal a képességgel, hogy a döntően utófinanszírozású 

pályázati forrásokat saját likviditása terhére úgy megelőlegezze, hogy közben más területen (például 

közüzem, szállítói tartozások) nem adósodik el, és nem halmoz fel kontrollálhatatlan belső hiányt. 

 

Az egyetemi pályázati projektek központilag rendelkezésre bocsájtott megelőlegezés állománya 

2013-ban 1,9 Mrd Ft körüli szinten maradt. 669,7 M Ft lejárt határidejű egyetemi belső központi 

megelőlegezés állománnyal rendelkeztünk, amelynek 14,3%-át 2013. IV. negyedévében már meg 

kellett volna kapnia a szervezeti egységeknek a külső támogatóktól. A megelőlegezések 100%-a 

pályázati célú volt, a késedelem oka tehát egyértelműen a pályázati kifizetések csúszása. 

 

 Megelőlegezett Törlesztés összege Kint lévő 

2013. év összesen 2 082 025 917 829 043 911 1 252 982 006 

Mindösszesen 2009-2013-ig 10 016 294 194 8 124 665 830 1 891 628 364 

44. táblázat: Egyetemi belső megelőlegezések állománya (Ft) 

IV. INTÉZMÉNYI SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK, TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

2013-ban a Műegyetemen az alábbi főbb szervezeti és működési változások történtek: 

 

 A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar tevékenységéhez kapcsolódva az egyetem 

hasznosító vállalkozást alapított. 

 A Szenátus az Intézményfejlesztési Tervet a Műegyetem új létesítményláncának 

tervezetével kiegészítette. 

 A rektor újraszabályozta a nem kari szervezetek szervezetét és működését. 

Szabályoztuk a hallgatókkal szembeni pénzügyi követelések kezelését, az aktív 

számlakezelést, ezzel évi több tízmillió forintot takarítva meg. Rektori Utasítás 

újraszabályozta a közalkalmazotti szabályzatot, az Esélyegyenlőségi Tervet, az 

érdekképviseletek finanszírozását. Az Egyetem rektori körlevélben megteremtette az 

államháztartási belső kontrollok egységes műegyetemi rendszerét. 

IV.1. Takarékossági intézkedések 

A korábbi évek tervszerű és fegyelmezett gazdálkodását követve 2013-ban is fokozott figyelmet 

fordítottunk a gazdasági racionalitás szempontjainak érvényesítésére. Különösen fontosnak 

tartottuk, hogy alaptevékenységi feladataink folyamatos ellátásához a szükséges feltételeket (folyó 

működési kiadások) maradéktalanul biztosítsuk, miközben az egyetem Intézményfejlesztési 
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Tervében megfogalmazott fejlesztési, beruházási és felújítási célok ütemterv szerinti eléréséhez 

szükséges források (felhalmozási források) is rendelkezésre álljanak. 

 

Feszített költségvetési gazdálkodásunk annak ellenére eredménnyel járt, hogy 2013-ban mind saját 

bevételes munkáink megrendelése terén (output oldal), mind pedig beszerzési oldalon már harmadik 

éve éreztük a pénzügyi-gazdasági válság lassan múló hatásait. [pl. szolgáltatásaink iránti csökkenő 

kereslet, kevésbé rentábilis megrendelések, romló fizetési morál, befagyott pályázati források, 

illetve az energia-árak növekedése (a rezsicsökkentés Egyetemünkre sajnos nem terjedt ki), 

importeszközök drágulása] 

 

 

Költségvetési főfelügyelő kirendelése 

 

A Kormány az 1193/2010. (IX. 14.) számú határozatával egyetemünkhöz 2010-ben költségvetési 

főfelügyelőt és felügyelőt rendelt ki. A kirendelt költségvetési felügyelőkkel gyorsan kialakítottuk 

az együttműködés és adatszolgáltatás rendszerét, amely 2013-ban is jól működött. A költségvetési 

felügyelők teljes rálátással bírtak 2013-ban is az egyetemi költségvetési gazdálkodásra. 

 

 

Energiatakarékosság, energiaracionalizálás 

 

2013-ban annak ellenére tovább folytatódott az energiaracionalizálási programunk, hogy a 

vonatkozó KEOP pályázatból a BME korábban már elfogadott programja is törlésre került. A szűk 

központi forrásainkat a karok több esetben is kiegészítették és jelentős összeget áldozott a 

Kollégiumi Osztály is, így ha a korábbi évek üteme nem is volt tartható, érdemi haladást sikerült 

elérni az alábbi területeken. 

 

 Korszerűsítésre került az „St” épületi hőközpontunk.  

 Részleges nyílászáró cserére került sor az „St” épületben (felső szint), az „R” épületben 

(központi számítógép szerverterem). 

 Tovább folytatódott a „K” épületi korszerűtlen nyílászárók felújítása, ill. 

energiatakarékosra történő cserélése, mely munkák bár tovább lassulva 2014. évben is 

folytatódnak. 

 2013. évben folytattuk a „K” épületi folyosók világításrendszerének korszerűsítését, 

mely program előreláthatóan 2014. évben fejeződhet be.  

 KMOP pályázat keretében befejeződött a „Kö” épület (könyvtár) fűtésrendszerének 

hőszivattyús rendszerre történő átalakítása, mely hatásainak elemzését követően 

születhet döntés a program bővítéséről, kiterjesztéséről. 

 Elkészült a „Ch” épület téri homlokzatának felújítása és a nyílászárók hőtechnikai 

korszerűsítése. Megkezdődött az épület részleges födém hőszigetelése is. 

 Folytatódott az „I” épület fűtéshálózat 10 éves rekonstrukciós programja. 

 Kiemelt programként folyamatosan halad a gőzfűtéses rendszer leépítése és a távhőre 

történő átállás. Ehhez kapcsolódóan elkészült a K épület AUD MAX szellőző rendszer 

átalakítás, és az épület szellőző rendszerét kiszolgáló alaphálózat.  

 A használati melegvíz hálózatról történő leválás keretében elkészült az északi campus új 

fúrt kútra épülő öntözőrendszere. 

 

A fenti energetikai projektek mellett számos további programunk került megtervezésre, elsősorban 

a gőzrendszerünk kiváltásával kapcsolatban. Külön említésre méltó a „J” épület teljeskörű 

energetikai felújítására, és a „K” épületben még meglévő gőzős rendszerek kiváltására összeállított 

program, mely programokkal a KEOP pályázatotok újraindítását várjuk. 
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Részesedések felülvizsgálata 

 

A takarékosság és hatékonyság jegyében már az előző években felülvizsgálatra került a gazdasági 

társaságokban meglévő részesedéseink fenntartásának szükségessége, az egyetemtől való 

elkülönített gazdálkodás indokoltsága. 

 

Elemzésünk, értékelésünk alapján döntés született arról, hogy a BME Szolgáltató Kft. 

(jegyzetkiadás és forgalmazás) önálló gazdasági társasági formában történő fenntartása és 

működtetése a továbbiakban nem indokolt. Alapítói jogunkkal élve megindítottuk a végelszámolási 

eljárást. A végelszámolás eredményesen befejeződött, de a Kft. végelszámolási folyamatának 

lezárásaként kézhez kaptuk a Fővárosi Bíróság végzését, így a részesedést könyveinkből kivezettük. 

 

Intézkedéseink eredményeként a rendelkezésre álló erőforrások centralizáltabb és hatékonyabb 

felhasználását, a tulajdonosi érdekek erőteljesebb érvényesítését, a feladatoknak az egyetemi 

szervezeti egységekkel összehangoltabb ellátását, a likviditásbiztosítási és az adminisztratív 

költségek megtakarítását várjuk. 

IV.2. Kormányhatározatok alapján elrendelt elvonások végrehajtásának hatásai 

Zárolások és előirányzat csökkentések hatásai 
 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet a 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat 

valamint a 1868/2013. (XI. 19.) Korm. határozat következtében – a más felsőoktatási 

intézményekhez képest kiugróan magas – 864 M Ft zárolás (pontosabban befizetési kötelezettség) 

sújtotta. Az egyetem vezetése tiltakozását fejezete ki az illetékes miniszternél a zárolás mértéke és a 

végrehajtásra vonatkozó intézkedés – felkészülést lehetővé nem tevő – formája ellen. 

Értelmezésünk szerint az összeg soha nem tapasztalt mértéke azt jelentette, hogy ezzel az 

intézkedéssel a Kormányzat a BME esetében a „Kiválósági támogatások” keretből megítélt, 

mintegy 570 M Ft, valamint a struktúraátalakítási céllal megítélt 300 M Ft visszavételével 

egyenértékű forráskivonásról döntött. 

 

Ez úgy is interpretálható, hogy a BME a Kormány által 2013 folyamán meghirdetett – a felsőoktatás 

rendkívül nehéz költségvetési helyzetének enyhítését szolgáló – többlettámogatásokból valójában 

nem részesülhetett. Megítélésünk szerint ezzel a BME negatív diszkriminációja valósult meg, 

miközben fajlagos mutatói, ill. szakmai és gazdálkodási teljesítménye alapján erre nem 

szolgálhattunk rá. 

 

Ismeretes, hogy a BME a jelentős forráskivonás ellenére azért volt képes az elmúlt évek során 

stabilan működni, mert már évekkel ezelőtt jelentős szervezeti átalakításokat hajtott végre, és 

hatékony gazdálkodási rendszert alakított ki.  

Ugyanakkor a fenntartói finanszírozás ilyen alacsony szintje mellett teljesen ellehetetlenül minden 

olyan törekvésünk, ami a képzés és a kutatás színvonalának emelésére, és a ránk bízott állami 

vagyon gyarapítására irányul. 

 

Az elmúlt évek takarékos gazdálkodásával elért tartalékok igénybe vétele a beszámolási időszakban 

elegendő keretet biztosítottak a zárolás (befizetési kötelezettség) kompenzálására, azonnali – a 

személyi kifizetéseket érintő – intézkedéseket nem kellett hoznunk, azok egyébként sem lettek 

volna meghozhatók az évből hátralévő rövid idő miatt. (Itt jegyezzük meg, hogy 2012-ben a 2013. 

évinél csak kicsivel alacsonyabb összegű zárolás elrendelésekor az év végén azonnali, a 
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munkatársak személyi kifizetéseit érintő intézkedéseket kellett hoznunk, amelyre a BME sikeres 

gazdálkodásának köszönhetően, az elmúlt 10 évben nem volt példa.) 

 

 

Beszerzési korlátozások hatásai 

 

A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 

1036/2012. (II. 21.) Korm. határozatban a Kormány az irányítása alá tartozó fejezeteknél elrendelt 

beszerzési tilalom továbbra is érvényben van. 

 

A 1036/2012 (II.21.) Korm. határozatnak „köszönhetően” az elmúlt évben már nem csak év végén, 

de egész évben szembesültünk azzal, hogy kormányzati beszerzési korlátozásokat léptettek 

hatályba. Ezek a beszerzési korlátozások – különösen az informatikai tárgyú és a bútorbeszerzések 

– jelentősen akadályozzák a tervszerű gazdálkodást. Szervezeti egységeink, kollégiumaink egy-egy 

beszerzése a közbeszerzési eljárások miatt sokszor több hónapos előkészületeket igényelnek, amit 

egyik napról a másikra húz át, tesz értelmetlenné a beszerzési korlátozás és az egyedi 

engedélykérelmek sorozatos elutasítása. 

 

A Kormányhatározat még az egyetemi saját bevételek terhére is korlátozta a kifizetéseket, de facto 

megtiltotta a vásárolt szolgáltatásokra, valamint a szellemi tevékenység végzésére vonatkozó 

szerződések megkötését, továbbá beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházások keretébe 

tartozó tárgyi eszközökre és immateriális javakra. A korlátozás nagyon sok problémát okozott az 

Egyetem számára. Különösen a szakmai alapfeladatok ellátására irányuló szellemi tevékenység 

végzésére vonatkozó, valamint az intézményi beruházások kategóriájába tartozó tárgyi eszközök és 

immateriális javak vonatkozásában teljeskörűen elrendelt beszerzési korlátozás jelentett problémát, 

mert korábbi szerződéses kötelezettségvállalásaink teljesítése került veszélybe, vált lehetetlenné. 

 

Összességében Egyetemünk számára a szükséges beszerzések „kényszermegtakarítás” miatti 

időbeli elhalasztása nagyon sok problémát okoz, ami tartósan nem racionális, nem 

fenntartható, nem teljesíthető. 

 

 

Gyakran változó, és gyorsan hatályba léptetett jogszabályi rendelkezések 
 

Kedvezőtlen hatást gyakorol az egyetemi gazdálkodásra az, hogy nem csak a költségvetési év 

tervezési szakaszában, de év közben is gyakran változnak a gazdálkodást jelentősen befolyásoló 

jogszabályok. Egyrészt a költségvetési gazdálkodás kötöttségei, másrészt a kiszámíthatóság hiánya 

megnehezítik a tervszerű, szervezett gazdálkodást. 

 

Másik jelentős problémát okozó újdonság volt 2013-ban, a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelettel 

megalapozott, 2014. január 1-jétől hatályos új költségvetési számvitel bevezetése, amelyre az 

előkészületeket már 2013-ban meg kellett tenniük az intézményeknek. 

 

Sajnálatos tény, hogy mind a kormányrendelet, mind pedig a kapcsolódó NGM rendeletek 

(36/2013, 38/2013) még az év végével is (2013. december 29-én) módosításra kerültek, lényegi 

változtatásokat fogalmazva meg. 

 

A költségvetési számvitelhez szorosan kapcsolódó kormányzati funkciók (COFOG) és a pénzügyi 

számvitelhez kötött szakfeladatok rendjét szabályozó 68/2013. NGM rendelet is csak december 29-

én került kihirdetésre. 
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Mindezek a jogalkotói késedelmek jelentősen hátráltatták az intézmények, köztük a BME 

felkészülését a változásokra, illetve fokozott terhet rótt az intézményre éppen a beszámolási 

időszakban. 

 

Az új költségvetési számvitel annyira más követelményeket fogalmaz meg, mint a korábbi, hogy 

esetünkben az MGR elvárásoknak történő alkalmassá tétele - figyelembe véve az egyetemi 

sajátosságokat is - csak igen jelentős fejlesztésekkel, és ezáltal jelentős pénzügyi és humán 

erőforrás-, valamint időigénnyel is jár. 

 

Reméljük, hogy a változásokra elegendő időt nem biztosító döntések által okozott problémákat a 

jogalkotásban résztvevők, vagy azon személyekre hatni tudók is látják, és az egyes adatszolgáltatási 

határidők módosításával figyelembe is veszik azt. 

 

 

Alapítványok, közalapítványok támogatása  

 

Egyetemünk 2013-ban alapítvány létrehozásához, vagy meglévő alapítvány tőkeemeléséhez, 

működéséhez támogatást nem nyújtott. 

 

Alapítványi támogatást Egyetemünk az alábbi alapítványoktól kapott mintegy 114 M Ft értékben. A 

támogatások zömmel hallgatók oktatására és hallgatói juttatások fedezetére szolgáló támogatások 

voltak. 

 

Alapítvány Adószám Összeg 

Infopark Alapítvány 18102200-1-43 600 000 

Jövőnk Nukleáris Energetikusáért Alapítvány 18278873-1-17 15 332 000 

Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány 18231681-1-41 6 100 000 

Pro Progressio Alapítvány 18228366-2-43 71 986 000 

Richter G. Nyrt. Centenáriumi Alapítvány 18174061-1-42 977 000 

Richter Gedeon Talentum Alapítvány 18198300-1-42 14 882 140 

Tempus Közalapítvány 18154180-1-43 2 735 000 

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Alapítvány 18964549-1-20 800 000 

Mindösszesen:   113 412 140 

45. táblázat: Főbb támogatást nyújtó alapítványok 

IV.3. A vállalkozási tevékenység bemutatása 

Az államháztartási szervek szakfeladatrendjének változásaihoz igazodóan a BME folyamatosan 

felülvizsgálja tevékenységrendszerének besorolását, így a vállalkozási tevékenységeket is. 

Összességében 2013-ban a tevékenység típusát is figyelembe véve 141 szakfeladaton végzett 

különböző tevékenységet Egyetemünk, melyek között az alaptevékenységi feladatok dominálnak. 

Vállalkozási tevékenység 27 szakfeladathoz kapcsolódott. 

 

Az egyetemi integrált nyilvántartási rendszerünkben a projekt szemlélet érvényesül, ezért egy-egy 

megrendelést, projektet, munkát jelölő, ezek bevételeinek és kiadásainak integrált rendszeren belüli 

elkülönített nyilvántartását biztosító témaszámokat a szakfeladatok és tevékenységtípusok szerint 

soroljuk be. A szakfeladatrendi változások miatti esetleges utólagos átsorolást nehezíti, hogy a 

nyilvántartási rendszerünkben a vállalkozási tevékenységekhez és pályázati projektekhez a 

rentabilitás figyelését, a rezsilevonásokat és az adott munkát, projektet lezáró elszámolást 
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intézményesen biztosító, un. részletes költségtervi elszámolás tartozik, és megnyitott témaszámhoz 

költségtervet utólag hozzárendelni, vagy költségtervvel nyitott témaszámról a költségtervi 

elszámolást utólag leválasztani nem lehetséges, így az átsorolások akadályba ütközhetnek. 

 

Az egyetem által megrendelésre végzett vállalkozási tevékenység műszaki tartalmát tekintve 

zömmel műszaki tudományi és társadalomtudományi célú kutatási, szakértői szolgáltatás. Ennek 

2013. évi eredeti előirányzata 4.064.000 E Ft volt, amelyet év közben 5.398.384 E Ft-ra 

módosítottunk. A jelentős növekedés a karok és tanszékek magas szintű szakismeretének, kiváló 

minőségben történő szolgáltatásnyújtási képességének, piacismeretének és kapcsolatrendszerének, 

megrendelés-ösztönző tevékenységének köszönhető. A ténylegesen teljesített vállalkozási 

tevékenységből származó bevétel 5.260.501 E Ft volt. 

 

A vállalkozási bevételek főbb jellemző összetevői: 

 megbízásra végzett kutatás-fejlesztés; 

 mérnöki tevékenység, tanácsadás, szakértés; 

 számítástechnikai tevékenység.  

 

 
2012. 2013 

Teljesítés előző évhez 

viszonyítva 

Bevételek 5 177 479 5 260 501 101,60% 

Árbevétel 3 329 382 2 757 041 82,81% 

ÁFA bevételek 831 000 642 900 77,36% 

Pénzforgalom nélküli bevétel 1 017 097 1 860 560 182,93% 

Kiadások 3 143 244 3 028 513 96,35% 

Személyi juttatás 864 604 754 458 87,26% 

Munkaadókat terhelő járulék 224 958 184 429 81,98% 

Dologi és egyéb dologi kiadások (egyéb folyó kiadásokkal) 1 887 135 1 894 576 100,39% 

Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás 3 004 0 0,00% 

Felhalmozási és tőkekiadás 54 679 57 167 104,55% 

Pénzforgalom nélküli kiadás 108 864 137 883 126,66% 

Pénzforgalmi eredmény 2 034 235 2 231 988 109,72% 

46. táblázat: Vállalkozási tevékenység, bevételek és kiadások jogcímenként, 2012-2013 EFt-ban 

Az összegyetemi kiadásokhoz való hozzájárulásként a 2013. évi nettó árbevétel terhére 220.563 E 

Ft térítést számoltunk el. A vállalkozási tartalékba helyezhető értékcsökkenési leírás összege 

472.364 E Ft volt. A korábbi évek tartalékának terhére, felhalmozási kiadásokra 57.167 E Ft-ot 

használtunk fel. A vállalkozási tevékenység eredményét az alaptevékenységi kiadások fedezetének 

kiegészítésére fordítjuk. A beszámolási időszakban felhasznált előző évi eredmény 137.883 E Ft 

volt. 

IV.4. Vegyes rendeltetésű eszközök 

Nem változott 2013-ban sem, hogy a BME az eszközeit alaptevékenységi feladatokhoz és 

vállalkozáshoz egyaránt használja, a használat mértékét megfelelő természetes mutatószámokkal 

minden esetben meghatározni nem tudja, ezért az alap- és vállalkozási tevékenységhez egyaránt 

használt eszközökre megállapított és elszámolt értékcsökkenés megosztása a két tevékenység között 

az alábbi módon történik: 

 A vállalkozási tevékenységre jutó értékcsökkenés elszámolása, illetve a vállalkozási 

tevékenység amortizációs költséggel való megterhelése a bevétel elszámolásának 

időpontjában, az elszámolt bevételi összegnek megfelelően, meghatározott 
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százalékkulccsal történik. A térítés pontos mértéke kari döntés alapján kerül 

meghatározásra. 

 Az amortizációs költséget akkor is rá kell terhelni a tevékenységre, ha emiatt az 

veszteségessé válna. 2013-ban egyetlen vállalkozási tevékenységünk sem vált 

veszteségessé. 

 Az amortizációs költségnek témaszámra történő terhelése a bevétel beérkezésekor 

azonnal, a szakfeladatra történő elszámolása félévkor és év végén történik meg. 

 

A fenti elszámolási rendben a 2013-as költségvetési évben nem volt változás. Az integrált 

nyilvántartási rendszerben ugyanaz az elv és logika érvényesül, mint amely az előző években is 

érvényesült. Az Egyetem Szenátusa felülvizsgálta a korábban alkalmazott százalékkulcsot, és 2 

százalékponttal csökkentette azt. 

IV.5. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete 

IV.5.a. PPP konstrukcióban felújított ingatlanok ráfordításai 

Az Egyetemen három épület (kettő régi kollégium és egy új oktatási épület) felújítása és létesítése 

történt meg PPP konstrukció keretében. 

 

Sajnálatos módon a PPP programjaink finanszírozása 2013-ban sem állt összhangban az ezekre 

kötött 20 éves támogatási szerződésekben foglaltakkal. A finanszírozás elmaradása 2010 óta egyre 

növekvő mértékű, összességében már több százmillió forintos kiesést okozva az Egyetemnek. 

Jelenlegi ismereteink szerint 2014-ben a Kormányzat az előző évhez hasonló, az Egyetem számára 

jelentős forráskiesést okozó gyakorlatot fogja folytatni, a támogatási arány további csökkentésével. 

 

A 984+4 férőhelyes Kármán Tódor kollégium PPP üzemeltetése 2007-től, az 1056+8 fős Schönherz 

Zoltán kollégiumé a 2008. évtől folyamatos. A szorgalmi időben jelentős túljelentkezés mellett 

mindkét épületben a PPP felújítás óta a férőhely-kihasználtság. 

 

Különböző fórumok segítségével mind a PPP üzemeltető, mind az Egyetem, mind a hallgatói 

képviseletek folyamatosan végeznek elégedettség vizsgálatot, de működik az elektronikus 

elégedettségmérés is. 

 

Mindkét épület esetében folyamatos a nyári hasznosítás is, melynek keretében részint saját 

kollégistáink vehetik igénybe a kollégiumokat, de van lehetőség külső vendégek elszállásolására is. 

Az épületek nyári kihasználtsági mutatója hullámzó. 

IV.5.a..1 BME Kármán Tódor Kollégium és BME Schönherz Zoltán Kollégium 

 

A Kármán Tódor kollégium 2013. évi PPP költsége 474,7 M Ft volt, melyből „csak” 200,1 M Ft-ot 

fedezett a PPP céltámogatás (42,16%). A Schönherz Zoltán kollégium 2013. évi PPP költsége 

631,1 M Ft volt, amelyből „csak” 258,3 M Ft-ot fedezett a PPP céltámogatás (40,92%). 
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Bevételek 2013-ban a Kármán Kollégium vonatkozásában 

 

Normatív támogatás összege a létszám alapján: 113,6 M Ft 

Hallgatói térítések: 122,3 M Ft 

Kollégiumi egyéb bevételek: 

(nyári hasznosítás, átfutó szállás, bérleti díjak) 

15,7 M Ft 

Összesen: 251,6 M Ft 

 

A kollégiumi díj a komfortfokozat plafonját jelentő 11.650,- Ft a nappali államilag támogatott 

képzésű hallgatók részére, míg költségtérítéses képzésűek esetében ez 23.300,- Ft. A fix létszám és 

maximalizált kollégiumi díj nem enged lehetőséget a kollégiumi díjból származó bevétel 

növelésére. 

 

 

Kifizetések 2013-ban a Kármán Kollégium vonatkozásában 

 

A rekonstrukciós díjrész euróban került meghatározásra, így a havi kifizetések az euró/forint 

árfolyamnak megfelelően alakulnak. 2013-ban az éves kifizetés 191 M Ft volt, a tervezett összeg 

2014-re 199,3 M Ft 310 EUR /HUF átlagos árfolyammal kalkulálva. 

 

Az üzemeltetési díj Ft-ban meghatározott összege minden évben emelkedik. A díj ¾ része az 

alkalmazásban állók havi nettó átlagkereset változása szerint módosul, az ¼ része pedig az ipar 

árindex belföldi értékesítési árindexének változása szerint. 2013-ban az éves üzemeltetési díj 

194,4 M Ft volt, 2014-re a tervezett összeg 195,5 M Ft. Az üzemeltetési díjat befolyásolja 

üzemeltető teljesítménye, amelynek értékelése, a levonások számítása szerződésben került 

rögzítésre. 

 

A közüzemi díjak csökkentését a Kollégiumok Osztály állandó feladatának tekinti, és ebben partner 

az üzemeltető és a Hallgatói Képviselet is. A mennyiségi fogyasztás is csökkent energiatakarékos 

megoldásokkal, illetve a kollégisták egyre többet tesznek az energiapazarlás csökkentése érdekében. 

A közüzemi költség 2012-ben 90 M Ft volt, mely a tervezetthez képest lényegesen kevesebb, ebben 

már megjelent az őszi hónapokban elindított fűtésracionalizálási program. 2013-ban az éves 

közüzemi díj 89,1 M Ft volt, 2014-re a tervezett összeg 83,5 M Ft. 

 

Bevételek 2013-ban a Schönherz Kollégium vonatkozásában 

 

Normatív támogatás összege a létszám alapján: 119,1 M Ft 

Hallgatói térítések: 106 M Ft 

Kollégiumi egyéb bevételek: 

(nyári hasznosítás, átfutó szállás, bérleti díjak)
 

61,7 M Ft 

Összesen: 286,8 M Ft 

 

 

A kollégiumi díj a komfortfokozatnak megfelelő legmagasabb 9.300,- Ft a nappali államilag 

támogatott képzésű hallgatók részére, míg költségtérítéses képzésűek esetében ez 20.950,- Ft. A fix 

létszám és maximalizált kollégiumi díj nem enged lehetőséget a kollégiumi díjból származó bevétel 

növelésére. 
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Kifizetések 2013-ban a Schönherz Kollégium vonatkozásában 

 

A rekonstrukciós díjrész euróban került meghatározásra, így a havi kifizetések az euró/forint 

árfolyamnak megfelelően alakulnak. 2013-ban az éves kifizetés 224,9 M Ft volt, a tervezett összeg 

2014-re 234,7 M Ft 310 EUR /HUF átlagos árfolyammal kalkulálva. 

 

Az üzemeltetési díj Ft-ban meghatározott összege minden évben emelkedik. A díj ¾ része az 

alkalmazásban állók havi nettó átlagkereset változása szerint módosul, az ¼ része pedig az ipar 

árindex belföldi értékesítési árindexének változása szerint. 2013-ban az éves üzemeltetési díj 

289,7 M Ft volt, 2014-re a tervezett összeg 290,8 M Ft. Az üzemeltetési díjat befolyásolja 

üzemeltető teljesítménye, amelynek értékelése, a levonások számítása szerződésben került 

rögzítésre. 

 

A közüzemi díjak csökkentését a Kollégiumok Osztály állandó feladatának tekinti, és ebben partner 

az üzemeltető és a Hallgatói Képviselet is. Szolgáltató váltással 2010-ben sikerült a villamos-

energia díját csökkentenie az üzemeltetőnek. A mennyiségi fogyasztás is csökkent energiatakarékos 

megoldásokkal, illetve a kollégisták egyre többet tesznek az energiapazarlás csökkentése érdekében. 

A közüzemi költségek 2009-ben még elérték a 104,9 M Ft-ot, 2010-ben már csak 93,4 M Ft volt, 

ami 20%-kal kevesebb, mint a szerződéskötéskor 2010-re prognosztizált érték. 2011-ben a 

közüzemi díjak jelentős emelkedése, valamint a hosszabb ideig tartó és hidegebb tél miatt a 

közüzemi díj 108 M Ft volt, amit 2012-ben 2,4 M Ft-tal sikerült alulteljesíteni. 2013-ban az éves 

közüzemi díj 116,3 M Ft volt, 2014-re a tervezett összeg 109 M Ft. 

IV.5.a..2 BME Q1 oktatási épület 

A szolgáltatás megindításra a bérleti és szolgáltatási szerződéssel összhangban 2010. szeptember 1-

től sor került. A szolgáltatás indítása csak minimális mértékű közalkalmazotti létszámemelkedést 

jelentett, tekintettel arra, hogy a műszaki személyzetet, a közterületi takarítást, a biztonsági őrzést 

stb. az üzemeltető a szolgáltatás keretei között biztosítja. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 

egyetemi önerőt elsősorban saját bevételeink terhére biztosítjuk. Ezt kiegészíti a Q1 földterületre 

vonatkozó földhasználati díj, valamint a Q2 épülethez tartozó földterület és a felépítménnyel 

kapcsolatos jogok értékesítéséből származó bevétel. Az ellenértékek ütemezése olyan módon került 

meghatározásra, hogy futamideje alatt folyamatosan kiegészítő forrást biztosítson a Q1 épület PPP 

finanszírozásához. 

 

A Q1 épület 2013. évi költsége: 1.558.099 E Ft  

 

A 2014. évre vonatkozóan a becsült PPP költség: 1.485.000 E Ft 

IV.5.b. A BME tulajdonosi jogának gyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok 

Alapításukkor a gazdasági társaságokban való részvétel indoka elsősorban az állami feladatok 

takarékos megoldása és nem nyereségszerzés volt. Éppen a takarékosság és a hatékonyság jegyében 

2010-ben felülvizsgálatra került a gazdasági társaságokban meglévő részesedéseink fenntartásának 

szükségessége, az egyetemtől való elkülönített gazdálkodás indokoltsága. 

 

Intézkedéseink eredményeként a rendelkezésre álló erőforrások centralizáltabb és hatékonyabb 

felhasználását, a feladatoknak az egyetemi szervezeti egységekkel összehangoltabb ellátását, a 

likviditásbiztosítási és az adminisztratív költségek megtakarítását vártuk.  
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A BME az alábbi saját alapítású gazdasági társaságokban rendelkezett részesedéssel: 

 

1) BME Szolgáltató Kft. (Goldmann György tér 3. V/2. ép.) 

A tulajdoni hányad 100%, a részesedés összértéke 28.000 E Ft. 

 

Elemzésünk, értékelésünk alapján már korábbi évben döntés született arról, hogy a BME 

Szolgáltató Kft. (jegyzetkiadás és forgalmazás) önálló gazdasági társasági formában történő 

fenntartása és működtetése a továbbiakban nem indokolt. Alapítói jogunkkal élve 

megindítottuk a végelszámolási eljárást. A végelszámolás operatív munkálatai eredményesen 

befejeződtek. A Szolgáltató Kft. végelszámolási folyamatának lezárásaként kézhez kaptuk a 

Fővárosi Bíróság végzését is, így a részesedést könyveinkből kivezettük. 

 

2) INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park Kft. (1119 Budapest, Andor u. 60.) 

A tulajdoni hányad 62,1%, a részesedés összértéke 60.500 E Ft. 

 

Az 1989. november 30-án egyetemi hozzájárulással, 95,5 M Ft törzstőkével létrehozott 

INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park Kft. 62/38%-os tulajdonosi arányban a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (egyetemi részesedés mérlegértéke: 60,5 M Ft), 

valamint a Budapest XI. kerületi Önkormányzat közös technológia-transzfer vállalkozása volt. 

A Kft. alapvető feladata a BME szellemi bázisán keletkezett kutatási eredmények 

hasznosítása volt. 2013 januárjában döntés született a Kft. szétválásáról. A szétválás 

megtörtént, két jogutód társaság jött létre, egyik a BME INNOTECH Szolgáltató Kft. 60,5 M 

Ft saját tőke értékkel, a másik a XI. kerületi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló kft. 

 

Terveink szerint a jogutód BME Innotech Kft. a továbbiakban az egyetemi kutatás-fejlesztési 

eredmények hasznosító vállalkozása lesz 100%-os BME tulajdoni hányad mellett. 

 

3) BME Bioprocess Kft. (1103 Műegyetem rakpart 3. CH. ép. II. em. 35.) 

A tulajdoni hányad 100%, a részesedés összértéke 500 E Ft. 

 

A Kft-nél 2013-ban reorganizáció kezdődött, tőkeleszállítás történt, új adószámot és új 

vezetést kapott, mivel a korábbi években tényleges gazdasági tevékenységet a Kft. egyáltalán 

nem folytatott. 

 

Az Egyetem vezetésének szándékában áll, hogy a további működés biztosítása céljából a Kft. 

tevékenység-portfólióját felülvizsgálja, működését a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

kutatási tevékenységével, annak eredményei hasznosítási lehetőségeivel összehangolja.  

 

4) BME VIKING Nonprofit Zrt. (1111 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q. ép.) 

A tulajdonosi hányad 100%, a részesedés összértéke 15.000 E Ft. 

 

A 2008-ban 15 M Ft saját tőkével, 100%-os egyetemi tulajdonú szervezetként alapított BME 

Viking Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Zrt. fő tevékenysége egyéb 

természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés. A vállalkozás megalakulásával elhárult az 

akadály azon pályázatokon való részvétel elől, amelyek kiírása kizárólag, vagy előnyösen 

(egyetemi tulajdonú) vállalkozások részvételét írja elő. A vállalkozás alkalmas szervezeti 

formát kínál a tanszéki kutatócsoportok együttműködésében megvalósuló interdiszciplináris 

projektek megvalósítására, egységes, és megfelelő szintű csatlakozási pontot biztosít a 

versenyszférával történő együttműködésekhez. 
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5) BME ITS Nonprofit Zrt. (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) 

A tulajdonosi hányad 100%, a részesedés összértéke 5.000 E Ft. 

 

2013-ban a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara kari tanácsi és szenátusi döntés 

alapján új gazdasági társaságot alapított. A BME ITS Nonprofit Zrt. a Viking Zrt-hez 

hasonlóan fogja segíteni a kar pályázati és kutatás-fejlesztési tevékenységét, az elért kutatási 

eredmények hasznosítását. 2013-ban érdemi gazdasági tevékenységet a Kft. még nem végzett. 

 

Az Egyetem vezetése a gazdasági társaságok működésének felülvizsgálatát teljeskörűen elvégezte, 

a továbbiakban szükségtelennek ítélt 1 db társaság megszüntetéséről intézkedett, a fenti 4 gazdasági 

társaságban fennálló tulajdonosi részesedés megtartását pedig indokoltnak találta. Elhatározott 

vezetői szándék, hogy fenti gazdasági társaságok és a BME tevékenységrendszere jobban 

összefonódjon, kapcsolatrendszere a továbbiakban elmélyüljön. 

 

A 2013-as költségvetési évben egyik gazdasági társaság sem fizetett osztalékot a tulajdonosnak. 

IV.6. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása 

Az egyetemen munkáltatói lakáscélú hitelt a - 2013-ban is módosított - Lakástámogatási 

Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő közalkalmazottak kaptak az elmúlt év során. 

Az e célra fordított 2013. évi kiadások és törlesztési jóváírások az alábbi táblázatban foglaltak 

szerint alakultak. 

 

A még törlesztés alatt lévő, kölcsönben részesítettek száma 158 fő. Az adósállomány összege évről-

évre fokozatosan csökken, amivel egyidejűleg növekszik a Lakásépítési Alap számla maradványa. 

 

Az elmúlt években a visszatérített összeg elégséges fedezetet biztosított az újabb kölcsönök 

folyósítására. Az egy BME-alkalmazottra eső lakáscélú munkáltatói támogatás nagysága nem éri el 

a 25 E Ft-ot. Ez az érték a devizahitelek törlesztésével kapcsolatos események miatt emelkedett, de 

nem jelentősen. 

 

Visszatérítendő kölcsön folyósítása (9 fő részére) 8 830 000 Ft 

Kezelési költség 1 117 318 Ft 

Pénzforgalmi jutalék 26 438 Ft 

Bankköltség 15 871 Ft 

Banki információ 1 000 Ft 

Összes kiadás 9 990 627 Ft 

Kamatjóváírás 91 562 Ft 

Térítés kölcsönre 10 039 415 Ft 

Jóváírás összesen 10 130 977 Ft 

A Lakásépítési Alap számla pénzmaradványa 2013. december 31-én 29 992 870 Ft 

Adósállomány 2013. december 31-én 60 905 329 Ft 

47. táblázat: Lakástámogatás 2013. évi alakulása 
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IV.7. A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom 

alakulása, valamint a kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az 

előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári 

információ szolgáltatás tapasztalatai 

A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom számláinak és forgalmi 

adatai alakulásának bemutatása e beszámoló XI. fejezetében található. 

IV.8. A KIR3 illetmény-számfejtési rendszer bevezetése 

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincstár erőteljes szorgalmazására 2012. 

december 21-én Egyetemünk aláírta a KIR illetményszámfejtési rendszerhez történő csatlakozás 

dokumentumát, amely alapján 2013. január 1-től az egyetemi alkalmazottak személyi juttatásainak 

számfejtése a KIR3-ban történik. 

 

A személyi juttatások számfejtése – a BME-n több ezer munkatárs érintettségével – alapvető része 

az intézményi gazdálkodásnak. A munkaügyi, valamint a HR nyilvántartási kötelezettség és 

elszámolási rendszer mellett funkcionál a KIR3, amely nem része az egyetem integrált 

rendszerének. Az Egyetem fegyelmezett és jogszerű gazdálkodását csak akkor tudja biztosítani, 

amennyiben a KIR3 mellett a NEXON rendszert is párhuzamosan használja. Ez duplikált erőforrás 

felhasználást eredményez a BME-n. A személyi juttatások kötelezettségvállalásait, a számfejtések 

tételes fedezetvizsgálatait, valamint a szervezeti egységek decentralizált keretgazdálkodását, a tény 

bérfeladást, illetve a pályázati elszámolásokhoz előírt bizonylatok előállítását, rendszertechnikailag 

a KIR3 nem biztosítja. 

 

A Kincstár által az Egyetem számára biztosított központi tárhely használata során megállapítást 

nyert, hogy a feltöltött adatállományok strukturálisan, tartalmilag nem illeszthetők közvetlenül a 

BME integrált rendszerébe. Az E-adattár használata során az adatok egyelőre nagy mennyiségű 

konvertálási szakaszon kell, hogy átessenek, amelyek során számos hibajelenség és adattorzulás 

fedezhető fel. Ebből következően 2013-ban előfordult, hogy a havi bérszámfejtési eredmények 

hónapokig nem kerültek be az egyetem integrált nyilvántartási rendszerébe, amely megnehezítette 

az egyetemi szervezeteink tervszerű gazdálkodását és az esedékes beszámolók, adatszolgáltatások 

határidőre történő pontos teljesítését. 

 

A KIR3 rendszerből kapott számfejtési adatok egyetemi rendszerünkbe történő konvertálása máig 

jelentős kihívást jelent és sok-sok munkát ad egyetemi munkatársainknak. 

IV.9. Az intézmény vezetésének változása 

A BME rektorának személye a beszámolási időszakban nem változott. 

 

A gazdasági és műszaki főigazgató megbízási ideje 2012. december 31-én lejárt, ezért a felette 

munkáltatói jogkört gyakorló Nemzeti Fejlesztési Miniszter (NFM) kiírta a pályázatot.  
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2013.01.01-től az Nemzetgazdasági Miniszter (NGM) vette át a gazdasági és műszaki főigazgató 

felett gyakorolt munkáltatói jogkört. Ettől az időponttól, a korábbi gazdasági és műszaki főigazgatót 

bízta meg a Rektor – a pályázatról szóló döntés meghozataláig – a további teendők ellátásával. 

Tevékenységét 2013. december 31-ig végezte. 

V. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 

Megnevezés 
2012. évi 

teljesítés 

2013.évi 

eredeti 

előirányzat 

2013.évi 

módosított 

előirányzat 

2013.évi 

teljesítés 

Kiadások összesen 35 684 951 27 313 500 41 668 103 30 549 721 

Működési kiadások összesen 30 113 418 25 378 000 38 251 025 28 776 734 

- ebből: személyi juttatások 12 528 833 11 877 400 16 174 618 11 461 736 

- ebből dologi kiadások 11 051 406 7 083 400 13 593 764 10 974 992 

Felhalmozási kiadások összesen 5 562 533 1 935 500 3 279 195 1 772 987 

- ebből: beruházási kiadások 3 251 186 928 400 1 827 081 1 008 426 

- ebből: felújítás 2 311 347 996 100 1 439 814 752 710 

- ebből: kölcsönök nyújtása 9 000 11 000 11 000 8 830 

Tárgyévi tényleges maradvány* 8 626 825     9 036 821 

Bevételek összesen 44 311 776 27 313 500 41 668 103 39 586 542 

Irányító szervtől kapott támogatás 14 574 081 12 153 700 15 285 434 15 285 434 

Működési bevételek 16 159 287 13 913 800 15 999 427 14 727 554 

Átvett pénzeszközök         

- működési célra 5 930 001 3 407 800 4 491 627 4 429 706 

- felhalmozási célra 1 113 647 680 000 1 052 534 676 869 

Kölcsönök visszatérülése 9 000 11 000 11 000 8 830 

Pénzmaradvány igénybevétele 11 921 710   8 626 825 8 626 825 

Alap és vállalkozás közötti elszámolások 108 864   137 883  137 883 

Létszám (fő)         

- Engedélyezett létszám 
3 065     3 065 

(34. űrlap 79. sor) 

- Átlagos statisztikai állományi létszám 
2 745     2 655 

(34. űrlap 84. sor) 

- Tartósan üres álláshelyek száma 
27     20 

(34. űrlap 83. sor) 

Részesedések vásárlása 

0     1 750 (felhalmozási kiadások között 

elszámolva) 

* Tartalmazza az állampapírba befektetett összeget 8.363.732E Ft-ot 

48. táblázat: Kimutatás az egyetem 2013. évi főbb előirányzatainak alakulásáról (E Ft) 

 

A II.1. fejezetben rögzítettük az állami támogatással és a saját bevételek alakulásával kapcsolatos 

alapproblémákat. Itt a források 2013. évi alakulását részletezzük. 

 

Az egyetem 2013. évi tényleges bevétele (39.586.542 E Ft) az eredeti előirányzatot 44,93%-kal 

haladta meg, a módosított előirányzatnál 4,68%-kal alacsonyabb. Ebből a saját bevétel – az 
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előirányzat-maradvány igénybevételével, kölcsönök visszatérülésével együtt – (24.301.108 E Ft) 

60,3%-kal magasabb, mint az eredeti előirányzat, a módosított előirányzathoz képest 7,3%-kal 

alacsonyabb a teljesítés adat. Az összes bevételen belül a saját bevételek részaránya 61,4%-ot ért el, 

összegében 9.015.674 E Ft-tal magasabb értékben teljesült, mint a költségvetési támogatás. 

 

Az irányító szervtől kapott támogatás tényleges teljesítési összege (15.285.434 E Ft) az eredeti 

előirányzatnál 25,77%-kal magasabb, a módosított előirányzattal megegyező. 

 

A 2013. évi költségvetés végrehajtásához az egyetemnek 4726 M Ft-tal kevesebb teljesített bevétele 

állt rendelkezésre, mint előző évben. Az irányító szervtől kapott támogatás 711 M Ft-tal növekedett, 

a saját bevételek 5.437 M Ft-tal csökkentek az előző és a tárgyév viszonylatában. 

V.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

Teljesített kiadásaink 90,09%-a az egyetem alapfeladatainak ellátásával, 9,91%-a a vállalkozási 

tevékenységgel összefüggésben merült fel. 

 

Megnevezés 
Előirányzat Teljesítés* Kiadási 

megtakarítás eredeti módosított összeg % 

Alaptevékenység 23 249 500 36 269 719 27 521 208 90,09 8 748 511 

Vállalkozási tevékenység 4 064 000 5 398 384 3 028 513 9,91 2 369 871 

Összesen 27 313 500 41 668 103 30 549 721  100,00 11 118 382  

49. táblázat: A kiadási előirányzatok és a teljesítés alakulása (E Ft-ban) 

 

Megnevezés 
2012. évi 

teljesítés 

2013. évi 2013. évi teljesítés 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

Módosított 

előirányzat 

%-ában 

2012. évi 

teljesítés 

%-ában 

Alaptevékenység 32 541 707 36 269 719 27 521 208 29,52 32,90 

Vállalkozási tevékenység 3 143 244 5 398 384 3 028 513 50,34 86,46 

Összesen 35 684 951 41 668 103 30 549 721 32,22 37,62 

50. táblázat: Kiadások alakulása (E Ft-ban) 

 

Megnevezés 
Előirányzat Teljesítés Kiadási 

megtakarítás/ 

többletkiadás eredeti módosított összeg % 

Személyi juttatás 10 658 200 13 569 155 10 707 278 38,91 2 861 877 

Munkaadót terhelő járulékok 2 924 816 3 638 378 2 717 561 9,87 920 817 

Dologi és egyéb folyó kiadás 4 567 784 11 680 094 9 080 416 32,99 2 599 678 

Ellátottak juttatásai 2 836 700 3 613 564 3 059 758  11,12 553 806 

Felújítások 996 100 1 439 814 752 710 2,74 687 104 

Beruházások 928 400 1 769 914 951 259 3,46 818 655 

Pénzeszköz átadás 326 500 546 500 240 375 0,87 306 125 

Kölcsönnyújtás (lakás) 11 000 12 300 11 851 0,04 449 

Összesen 23 249 500 36 269 719 27 521 208 100,00 8 748 511 

51. táblázat: Az alaptevékenység jogcímenkénti kiadási előirányzatának és a teljesítésének alakulása (E Ft-ban) 
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Megnevezés 
2012. évi 

teljesítés 

2013. évi 2013. évi teljesítés 

módosított 

előirányzat 
teljesítés 

módosított 

előirányzat 

%-ában 

2012. évi 

teljesítés 

%-ában 

Személyi juttatás 11 664 227 13 569 155 10 707 278 78,91 91,80 

Munkaadót terhelő járulékok 3 038 177 3 638 378 2 717 561  74,69 89,45 

Dologi és egyéb folyó kiadás 9 164 273 11 680 094 9 080 416 77,74 99,08 

Ellátottak juttatásai 3 017 796 3 613 564 3 059 758 84,67 101,39 

Felújítás 2 289 086 1 439 814 752 710 52,28 32,88 

Beruházás 3 198 768 1 769 914 951 259 53,75 29,74 

Központi beruházás 20 000     

Pénzeszköz átadás 74 460 546 500 240 375 43,98 322,82 

Kölcsönnyújtás (lakás) 9 000 12 300 11 851 96,35 131,68 

Támogatás értékű felhalmozási kiadás 57 500     

Támogatás értékű működési kiadás 8 420     

Pénzforgalmi kiadás összesen 32 541 707 36 269 719 27 521 208 75,88 84,57 

52. táblázat: Alaptevékenység jogcímenkénti kiadásainak alakulása az előző évihez viszonyítva 

Kiadásaink 48,78%-át a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege tette 

ki. (Amennyiben az összes kiadásnál az ellátottak juttatásait figyelmen kívül hagyjuk, akkor ez az 

arányszám 54,88%-ra módosul.) 

 

Az egyetem működésére, fenntartására, a szakmai feladatok ellátására szolgáló dologi keretekre 

kiadásainknak több mint 32,99%-át fordítottuk. 

 

A felújítási kiadások (2,74%-os) arányt képviselnek kiadásainkból, mert a költségvetési törvényben 

meghatározott összegnél többet fordítunk épületeinkre az energiatakarékosság, a korszerűsítés 

jegyében, és az élet- és balesetveszélyek megelőzése érdekében. 

 

A beruházásra fordított kiadások összértéke 951.259 E Ft, melynek részaránya a teljes kiadáshoz 

viszonyítva 3,46 %. (2012. évben 9,83% volt.) 

 

A költségvetési támogatásból megvalósult beruházás csak 86.857 E Ft, amely az összes kiadás 

0,31%-ának felel meg, vagyis a felhalmozási kiadásaink túlnyomó többségét saját bevételeinkből 

finanszírozzuk. 

 

Összességében az előző évhez képest a beruházásra fordított kiadás 2.247.509 E Ft-tal 

csökkent. 

V.2. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló 

főbb tényezők 

Egyetemünk 2013. évi eredeti kiadási/bevételi előirányzata 27.313.500 E Ft. Az alapfeladat 

ellátásával összefüggő eredeti előirányzat 23.249.500 E Ft, amelynek 52,27%-a, 12.153.700 E Ft 

költségvetési támogatásból származott. 
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Az év folyamán az egyszeri pótelőirányzatok 3.131.734 E Ft-tal növelték a költségvetési támogatás 

összegét. 

 

A bevételi és kiadási előirányzatok módosításának hatáskörönkénti alakulása az alábbi: 

 Kormány hatáskörben (2013. évi bérkompenzáció fedezetére, hallgatói póttámogatás, 

Stipendium Hungaricum ösztöndíj, MaSat-2 műhold és PÉP támogatás) 724.602 E Ft 

összegben növekedett az előirányzat. 

 Irányítószervi hatáskörben támogatásunk 3.408.932 E Ft-tal növekedett, melynek 

legjelentősebb tétele a PPP jogcímen kapott támogatás, kutatóegyetemi támogatás, 

Struktúraátalakítási Alapból kapott támogatás, valamint a felügyeleti szerv által 

engedélyezett többletbevétel. 

 Intézményi hatáskörben 10.221.069 E Ft-tal módosítottuk az eredeti előirányzatunkat. 

 

Az évközi előirányzat módosítások jogcímeit az alábbiakban mutatjuk be: 

 

Pótelőirányzat jogcíme Összeg Arány 

PPP támogatás 1 119 920 35,76 

Kutatóegyetemi támogatás 569 886 18,20 

1436/2013 (VII.11.) Korm. hat alapján hallgatói támogatás 511 500 16,33 

OTKA + MTA 412 037 13,16 

Struktúraátalakítási Alapból kapott támogatás 300 000 9,58 

2013. évi bérkompenzáció 190 875 6,09 

MaSat-2 műhold 12 800 0,41 

Stipendium Hungaricum Ösztöndíj 6 491 0,21 

PÉP program 2 936 0,09 

ODR dokumentum beszerzés 2 580 0,08 

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 1 360 0,04 

MMA Építésztörténeti rajztár kialakítása 1 349 0,04 

Összesen 3 131 734 100,00 

53. táblázat: A 2013. évi pótelőirányzatok (E Ft-ban) 

A költségvetési támogatást növelő évközi pótelőirányzatok a felügyeleti szerv által meghatározott 

céloknak, illetve szerződésben vállalt feladatoknak megfelelően kerültek felhasználásra. 

 

A felsorolt tételek együttes hatásaként az egyetem költségvetési támogatási előirányzata 

15.285.434 E Ft-ra módosult. 

 

A költségvetési támogatás 23,65%-át kitevő (3.615.293 E Ft), az államilag finanszírozott nappali 

tagozatos hallgatókkal kapcsolatos előirányzat részletes elszámolását a 11/A. számú melléklet 

tartalmazza. Az adatokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a nappali tagozatos alap-, és 

mesterképzésben résztvevő hallgatók száma 2013 októberében 16.277 fő volt. Az előző év 

októberéhez képest 494 fővel kevesebb, a márciusi létszámhoz képest pedig 1111 fővel nagyobb 

létszám mellett folyt, illetve folyik a 2013/2014-as tanév. 

 

Egyetemünk a 2013. évre kapott 7.386.135 E Ft képzési előirányzattal szemben 8.117.831 E Ft 

képzési támogatásban részesült, amelyben a kifutó képzésre 85%, új belépők esetén 100%-os 

finanszírozottsági szint lett megállapítva. 

 

A tudományos, kulturális, fenntartási és fejlesztési támogatás esetében a 1.471.703 eFt 

előirányzattal szemben jogosultságunk 1.471.703 E Ft. 
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A speciális programok elszámolása pozitív különbözetet ad. A 103.469 E Ft-os előirányzattal 

szemben jogosultságunk 117.400 E Ft. A speciális programok közül a legjelentősebb összegű 

támogatási cél a Kutatóintézeti támogatás, e feladatra 80.000 E Ft támogatást kapott az Egyetem, 

mely támogatás a beszámolási időszakban felhasználásra került. Elszámolásunkban a 

fogyatékossággal élők kiegészítő támogatása jogcímen illeti meg egyetemünket támogatási többlet, 

melynek összege 16.200 E Ft. 

 

Az elszámolások alapján az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő nappali tagozatos 

hallgatók támogatása után 28.477 E Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett, míg képzési célú 

támogatás címen 731.696 E Ft, valamint a speciális programok elszámolása címen 13.931 E Ft 

további támogatás illeti meg az Egyetemet. 

 

A támogatási jogcímeket figyelembe véve és összegezve, a 2013. évi előirányzat-maradvány 

elszámolás alapján a BME-t mindösszesen további 717.150 E Ft támogatás illeti meg. 

V.3. A költségvetési szervek előirányzatainak módosítására vonatkozó előírások 

változásával kapcsolatos tapasztalataink 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 115. § (9) bekezdése alapján a 

felsőoktatási intézmény: 

 kiemelt előirányzatok között év közben, saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre; 

 év végén keletkezett előirányzat-maradványát kötelezettségvállalással terhelt 

előirányzat-maradványnak kell tekinteni, amelyet a következő évben intézményi 

feladatok teljesítésére használhat fel; 

 többletbevétele a felügyeleti szerv engedélyével, az irányítószerv hatáskörében 

végrehajtott módosítást követően használható fel. 

 

Fentiek figyelembe vételével került sor a beszámolási időszakban is az előirányzatok módosítására. 

V.4. A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, létszám alakulása 

V.4.a. A személyi juttatások előirányzatának alakulása 

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 2013. évi alaptevékenység előirányzata 

és a teljesítése a következők szerint alakult: 

 

Eredeti előirányzat 13 583 016 

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei 

Kutatóegyetemi támogatás 398 870 

2013. évi bérkompenzáció 190 875 

Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 2 932 

OTKA támogatás + MTA 117 960 

MaSat-2 műhold támogatása 5 258 

Magyar Sportcsillagok ösztöndíj 1 360 

Saját hatáskörű módosítás 2 907 262 

Előirányzat-módosítás összesen 3 624 517 

Módosított előirányzat 17 207 533 
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54. táblázat: A személyi juttatások módosított előirányzatának levezetése (E Ft-ban) 
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Megnevezés 
2012. évi 

teljesítés 

2013. évi 
2013. évi teljesítés 

Előirányzat 

Teljesítés 
Eredeti Módosított 

A módosított 

előirányzat 

%-ában 

A 2012. évi 

teljesítés 

%-ában 

Személyi juttatás 11 664 227 10 658 200 13 569 155 10 707 278 78,91 91,80 

Munkaadókat terhelő járulékok 3 038 177 2 924 816 3 638 378 2 717 561 74,69 89,45 

Összesen 14 702 404 13 583 016 17 207 533 13 424 839  78,02 91,31 

55. táblázat: A személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék előirányzatának és teljesítésének adatai 

 

 

Az eredeti előirányzatot az év folyamán a fenti jogcímeken összesen 26,68%-kal emeltük meg. A 

módosítások fedezete költségvetési támogatás, előirányzatkeret-maradvány, valamint saját bevétel 

volt. 

 

A személyi juttatások jogcímen egyetem összesen a teljesítés összege alacsonyabb a módosított 

előirányzat összegénél. Az előirányzat keretmaradvány összege 2.861.877 E Ft. 

 

A munkaadókat terhelő járulékok jogcímen egyetem összesen a kiadási megtakarítás 920.817 E Ft. 

 

A jogcímeken kimutatott előirányzat-keret maradvány összegeket kötelezettséggel terhelt 

maradványként tarjuk nyilván a tárgyévi szerződésekben vállalt feladatok 2013. évi teljesítésével 

összefüggő kifizetésekre. 

 

V.4.b. Az összes személyi juttatás és az átlagkeresetek változása 

Az egyetemi szervezetek közel 5500 főnek fizettek ki valamekkora összeget 2013-ban
13

, az összes 

személyi kifizetés tömege 8,5%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban, ez kb. fele-fele 

részben a költségvetési támogatás illetve a saját bevételek csökkentésének volt köszönhető. A 

különféle személyi juttatásként kifizetett 11,5 Mrd Ft-ot 2,9 Mrd Ft munkáltatói járulék terhelte, az 

átlagos járulékteher a vizsgált 2008-2013-as időszakban folyamatosan, 30,5%-ról 25,3%-ra 

csökkent. 

 

                                                 
13

 ~3100 fő részére összességében legalább bruttó 1 M Ft került kifizetésre. 



 

83 

 

9. ábra: A BME személyi ráfordításainak változása 

Az egyetem személyi állományát belső költségvetési algoritmusunkhoz igazodva három részre 

osztjuk: kari- és nem kari személyi állományra, valamint a hallgatói alrendszerbe tartozó 

szervezetek személyi állományára. A nem kari személyi állomány foglalkoztatására, 

javadalmazására vonatkozó alapelveket az egyetem Költségvetési Szabályzata 2008 óta tartalmazza. 

A kari oldal jövedelmei részben saját bevételes projektekhez köthetők, mely projektek számának 

változása a nem kari oldali kollégák munkaterhelésére is kihatással van. Éppen ezért, a kiemelkedő 

nem kari alkalmazottak esetleges jutalmazását, a kari oldal projektjeinek sikerességéhez is kötjük, 

így érdekeltté téve a két oldal személyi állományát az együttműködésben. A hallgatói alrendszer 

személyi állományára lényegében nincsenek központi szabályok, a személyi kiadások fedezetét a 

hallgatói alrendszernek kell állnia. 

 

A 2013. évre vonatkozó Költségvetési Szabályzat szerint:  

– „A Nem kari alrendszer szabályozásánál az „Egyenértékes havi jövedelem” az összes éves – 

járulékok nélküli – személyi juttatás (alapilletmény, kereset-, illetménykiegészítés, vezetői 

pótlék, címpótlék, egyéb pótlék, túlóra, műszakpótlék, helyettesítési díj, jutalom, étkezési jegy, 

természetbeni juttatás, megbízási, szerzői díj, szociális juttatások és egyéb juttatások, 

bérkompenzáció) 15-öd része. 

– A személyi állományt (részfoglalkoztatás esetén arányosítva) három csoportba kell sorolni:  

o „Kiemelt munkatársi kör”, amely három alcsoportra válik szét: Az 1. csoportba 

tartozók havi egyenértékes jövedelme – 2012-es bázisértéken – bruttó 600 ezer Ft és 

1.200 ezer Ft között van. A 2. csoportba tartozók havi egyenértékes jövedelme – 2012-es 

bázisértéken – bruttó 430 és 600 ezer Ft között van. A 3. csoportba tartozók havi 

egyenértékes jövedelme – 2012-es bázisértéken – bruttó 260 és 430 ezer Ft között van. 

(Az 1., 2. és 3. csoportba tartozók átlagos jövedelme a csoportra megadott 

jövedelemhatárok számtani átlagát nem haladhatja meg.) 

o „Nem kiemelt munkatársi kör”, akiknél a havi egyenértékes juttatás – 2012-es 

bázisértéken – nem éri el a 260 ezer forintot. 

o „Egyéb bértömegnövelő tételek” alatt a költségvetési egyeztetések során már pontosan 

ismert, de a munkáltató által nem befolyásolható, vagy bázisalapon csak becsülhető 

kifizetéseket kell érteni, így különösen az adott évben kifizetendő jubileumi jutalom, a 

prémium évek program keretében kifizetendő juttatások fedezetét, valamint a 
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munkavállalók kilépésekor fizetendő juttatások költségének a fedezetét. (A prémium 

évesekre kapott állami támogatás a Likviditási és tartalékalapba folyik be.)  

o (…)  

o A személyi költségeken belül elkülönítésre kell kerüljenek az „Egyéb bértömegnövelő 

tételek”, amelyek fedezetét az egyes egységek az személyi kereteiken felül kapják meg. 

(Felmentések esetén csak a munkavégzéssel nem terhelhető időszak kap így 

támogatást.)” 

 

Az egyes személyi kifizetési formákat vizsgálva a kari és nem kari oldalon jelentős aránybeli 

eltérések tapasztalhatók. Megjegyezzük, hogy a 2012. évi zárolás (és az azzal járó nem kari oldali 

150 M Ft-os bértömeg csökkenés), majd a 2013. évi 12-15%-os bértömeg csökkentés hatásának 

köszönhetően a 2011-ben mért 65%-ról 73,5%-ra kúszott fel az alapilletmény és a bérkompenzáció 

együttes összegének az aránya a nem kari szervezeteknél. Ugyanezen hatás miatt esetükben a béren 

kívüli juttatások 2012-ben mért 12,1%-os súlya 2013-ban 7,4%-ra csökkent. 

 

A 2013. évi nyugdíjazások
14

 miatt 1,5-szeresére nőtt a kifizetett jubileumi jutalom összegyetemi 

összege, ugyanis számos esetben a kilépéskor ki kellett fizetni csak egy-két év múlva jelentkező 

jubileumi jutalom összegét is. 

 

Juttatási forma Kari egységek Nem kari egységek

Alapilletmény 58,8% 73,5%

Kereset-, illetménykiegészítés 21,0% 11,0%

Megbízási díj 11,7% 0,5%

Hallgatói, doktoranduszi munkadíj 2,8% 0,1%

Jubileumi jutalom 1,5% 1,5%

Béren kívüli juttatás 1,3% 7,4%

Vezetői pótlék 0,8% 0,6%

Egyéb juttatás 0,7% 0,0%

Felmentés, végkielégítés, szab. megváltás, PÉP 0,6% 2,1%

Egyéb pótlék 0,4% 0,8%

Jutalom 0,2% 0,2%

Címpótlék 0,1% 0,1%

Szociális juttatás 0,1% 0,6%

Túlóra, műszakpótlék, helyettesítési díj 0,1% 1,6%

Összesen 100,0% 100,0%  

56. táblázat: Kari és nem kari személyi juttatások megoszlása 

A 2009. évi költségvetés készítésekor rögzítésre kerültek azok az elvi alapok, amelyek mentén a 

kari és nem kari jövedelmi adatok összevethetők. Ahogyan akkor, úgy most is a kari és nem kari 

havi egyenértékes jövedelmi adatokat vetjük össze úgy, hogy az első 120 nem kari kollégát mindig 

tízszer szerepeltetjük (azaz így 1200 nem kari adattal dolgozunk) azért, hogy így összehasonlítható 

legyen az 1200 kari munkatárs adataival. (Az ábrákon a kari adatok közül a legfelső húsz, míg a 

nem kariból a legfelső két kolléga adatait töröltük.) 

 

                                                 
14

 A nyugdíjazások hatása megjelenik az átlagos statisztikai állományi létszám változásában. 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 2 877 2 786 2 830 2 807 2 745 2 655

Átlagos statisztikai állományi létszám változása (2008 = 100%) 100% 97% 98% 98% 95% 92%  
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10. ábra: Kari és nem kari „diplomás” kategóriák 2012. évi havi egyenértékes jövedelmeinek összevetése (Ft) 

 

 

11. ábra: Kari és nem kari „diplomás” kategóriák 2013. évi havi egyenértékes jövedelmeinek összevetése (Ft) 

Az előző ábrák valamint az alábbi táblázatok adatainak összevetése alapján kijelenthető, hogy 

2012-ről 2013-ra a legjobban fizetett munkatársak havi egyenértékes jövedelmei átlagosan 6%-kal 

csökkentek a kari, míg 11%-kal a nem kari oldalon. 

 

A karokon legjobban fizetett 1200 fő átlagos nominális jövedelmi szintje 2013-ban megegyezett a 

2009. évi jövedelmével, míg a nem kari oldali 120 kiemelt munkatárs átlagos jövedelmi szintje 9%-

kal elmaradt a 2009. évitől.  
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  2013/2012 2013/2011 2013/2010 2013/2009 

TOP 1-100 kari ember  94% 96% 99% 93% 

TOP 1-100 nem kari ember  89% 86% 84% 90% 

TOP 11-110 kari ember 93% 94% 98% 97% 

TOP 11-110 nem kari ember 88% 85% 84% 91% 

TOP 1-1200 kari ember  95% 94% 98% 100% 

TOP 1-120 nem kari ember  89% 85% 85% 91% 

TOP 21-1200 kari ember  94% 93% 98% 101% 

TOP 3-120 nem kari ember  89% 85% 84% 91% 

57. táblázat: Egyenértékes havi jövedelmek változása 

Az Egyetem 2013. év során feladatait az engedélyezett létszámnál (3065 fő) átlagosan 410 fővel 

(13,4%) kisebb létszámmal látta el. Ez a különbség egy évvel korábban – azonos engedélyezett 

létszám mellett – 286 fő (10,5%) volt. A csökkenés a nyugdíjazással kapcsolatos 

jogszabályváltozásnak volt köszönhető. 

V.4.c. Oktatók-kutatók létszáma, koreloszlása 

Intézményfejlesztési Tervünkben a humánerőforrással kapcsolatosan a hangsúlyt a döntően főállású 

oktatók-kutatók alkalmazására, a kapacitások szinten tartására valamint az oktatói-kutatói 

utánpótlásnak döntően belső erőforrásokon alapuló biztosítására helyeztük. Emellett a nem kari 

oldalra vonatkozóan kinyilvánított célunk, hogy a feladatok mennyiségéhez illeszkedő, lehetőleg 

középtávon előre látható jövedelmi pályát ígérő, a fluktuációt minimális szinten tartó, a tudásátadást 

előtérbe helyező személyi politikát kell kialakítani. 

 

Mindeközben 2012-ben (725 M Ft) és 2013-ban is (864 M Ft) nagy összegű elvonás történt, amely, 

ahogyan azt az előző fejezetben is bemutattuk az összesített személyi kifizetések valamint az 

átlagos egyéni jövedelmek csökkenését idézte elő.  

 

A 2013-ban életbe lépő nyugdíjazással összefüggő jogszabályok szintén jelentős változásokat 

hoztak a BME életében. A nem kari oldalon fennálló tömeges kilépés, az oktatói-kutatói állomány 

utánpótlása, a magasabb tudományos minősítések megszerzésének ösztönzése újabb és újabb 

problémák megoldását követeli az egyetem különféle vezetői szintjein egy olyan felsőoktatási 

környezetben, amikor az állam 2013-ban az intézmény finanszírozásakor már nem vette figyelembe 

a meglévő személyi állományt. 

 

Mindenképpen szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az ebben a fejezetben bemutatásra kerülő 

átlagos értékek mögött, rendkívül szélsőséges helyzetek is előfordulhattak a decentralizáltan 

gazdálkodó egyes karokon. 

 

Az alábbiakban különböző vonatkozási időpontokban mutatjuk be az egyetem teljes állású, 

minősített oktatóinak és kutatóinak létszámát
15

, koreloszlását.  

 

                                                 
15

 A 2010. január 1. és a 2013. február 1. közötti időpontok a belső költségvetési algoritmus vonatkozási időpontjai 

voltak. A 2013. október 15-re vonatkozó létszámadatok a 2013. évi állami támogatás elszámolásához és a 2014. évi 

támogatás kalkulációjához, a fenntartó részére leadott adatszolgáltatásból származnak. Ezek a FIR-be 2013. november 

10-én véglegesen beadott adatoktól eltérhetnek a FIR-be történt berögzítési hibák miatt. 
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Korábbi jelentésekből jól ismert, hogy változatlan oktatói és kutatói létszám mellett a minősített 

oktatók és kutatók aránya 2007-2010 között 22%-kal nőtt, köszönhetően a belső költségvetés 

ösztönző mechanizmusainak. Ez a növekedés még a 2010-2013-as időszakban is mintegy 10%-os 

volt. 

 

A belső költségvetés vonatkoztatási időpontját, 2013. február 1-jét követően mindösszesen 13 fő 

lépett be teljes állású oktató, kutató munkakörbe az egyetemre, ugyanakkor a változó 

körülményeknek köszönhetően mindösszesen 23 fővel volt alacsonyabb a teljes állású minősített 

oktatók és kutatók létszáma október 15-én. 

 

Akadémiai doktoraink száma 13 fővel, MTA tagok száma pedig 4 fővel csökkent év közben. A 

létszámstatisztika időpontjában, október 15-én mindösszesen 110 teljes állású egyetemi tanár volt 

az egyetem 74 tanszékén. (A 2014. évi belső költségvetés vonatkoztatási időpontjában a 

minősítettek „üzemi” létszáma újra meghaladta a 770 főt.) 

 

 
2010.01.01 2011.01.01 2012.01.01 2013.02.01 2013.10.15 2014.02.01. 

PhD + DLA 501 548 583 601 585 610 

CSc 79 71 66 62 72 67 

DSc 96 97 100 92 79 85 

MTA 28 25 23 21 17 17 

Összesen 704 741 772 776 753 779 

Átlag (év) 47,5 46,9 46,4 45,8 44,5 45,0 

Szórás (év) 11,7 11,8 11,8 11,4 10,9 11,0 

Módusz (év) 34 34 35 36 36 37 

Medián (év) 48 46 45 43 42 43 

58. táblázat: A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók, kutatók létszámának változása 

 

59. táblázat: Teljes állású minősített oktatók száma és aránya karonként, 2013.10.15. 



 

88 

 

12. ábra: A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók, kutatók életkor szerinti eloszlása, 2010.01.01. 

 

13. ábra: A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók, kutatók életkor szerinti eloszlása, 2013.02.01. 

 

14. ábra: A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók, kutatók életkor szerinti eloszlása, 2013.10.15. 
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A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók és kutatók koreloszlására jellemző a 45-55 

év közötti a minimum, valamint az MTA fokozatok csupán magas életkornál történő megjelenése 

sajnálatos összhangban van a professzori gárda elöregedésével. Ugyanakkor látszik a fiatal, 

minősített oktatók és kutatók tömeges jelenléte. Különös gondot kellene fordítani arra a 35-40 éves 

korosztályra, amely a megfelelő utánpótlását jelentheti az oktatói-kutatói gárdának, ugyanakkor a 

fokozatszerzés küszöbén álló pályakezdő oktatók, kutatók segítése is kulcsfontosságú. Ezen 

problémák megoldására a költségvetési algoritmus ösztönző erőin, valamint az állami 

céltámogatásokon túl, további tanszéki, kari programokra van szükség. 

 

Ezt azért hangsúlyozzuk, mert a tudományos fokozattal nem rendelkező, teljes állású oktatók-

kutatók fluktuációját
16

 vizsgálva elmondható, hogy körükben 2-szer gyakoribb a kilépés, mint a 

minősítettek körében, sőt a létszám ingadozásának mértéke 2010 és 2013 között folyamatosan nőtt. 

Annak érdekében, hogy kisimítsuk a 2010-2013. időszakban fellépő hatásokat érdemes összeadni az 

egyes években be- illetve kilépő teljes munkaidős oktatók és kutatók számát. A belépőknek 

átlagosan a 88%-a 35 évnél fiatalabb volt, ugyanakkor a kilépők kétharmada is ebbe a korcsoportba 

tartozott. 

 

 

15. ábra: A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók életkor szerinti eloszlása, 2013.10.15. 

 

V.5. A dologi kiadások előirányzatának és a teljesítésnek bemutatása 

Egyszeri pótelőirányzatként (támogatás terhére finanszírozott pályázati pénzeszközként befektetői 

tőke bevonásával megvalósult szolgáltatás) összesen 1.509.631 E Ft dologi támogatást kaptunk, 

illetve elvonásra került 864.000 E Ft saját bevételi előirányzat. 

 

                                                 
16

 A kari fluktuációs adatok számbavétele a rendkívül sok jogviszony-változás miatt, meglehetősen nehézkes. 

Amennyiben egy kilépett személy a következő évi költségvetés személyi tábláiban szerepelt, és a kihagyás időtartama 

kevesebb, mint 3 hónap volt, akkor nem tekintettük kilépőnek. Egy adott évben új belépőnek tekintettük azt a személyt, 

akinek legalább 3 hónap eltelt a korábbi jogviszonyának végdátuma óta. 
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A dologi keretek mértékét, és ennek a szakmai feladatok ellátási színvonalára gyakorolt hatását az 

alábbi arányok egyértelműen szemléltetik:  

 

Az alaptevékenység 9.080.416 E Ft összegű dologi kiadások: 

 49,74%-át az egyetem közüzemi kiadásaira, üzemeltetésre, fenntartásra, a 

működőképesség megőrzésére; 

 23,16%-át az állammal szembeni befizetési kötelezettségek (pl.: ÁFA, adók) 

teljesítésére; 

 27,10%-át közvetlenül a szakmai feladatok ellátására fordítottuk. 

 

A kiadási megtakarítás összegét kötelezettségvállalással terhelt maradványként tartjuk 

nyilván. 

 

Megnevezés 
Módosított 

előirányzat 
Teljesített kiadás 

Kiadási 

megtakarítás 

Dologi kiadás 11 680 094 9 080 416 2 599 678 

60. táblázat: Dologi kiadások előirányzata és teljesítése (E Ft-ban) 

V.6. Az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatókkal kapcsolatos 

költségvetési támogatás 

A 2013. évi létszámstatisztikák alapján kiszámított hallgatói támogatási előirányzat a hallgatói 

létszám változásai miatt 2013. évben az alábbiak szerint módosultak. 

 

 

Hallgatók pénzbeli juttatásai 

 

A hallgatók pénzbeli juttatásainak 2013. évi eredeti előirányzata 1.475.351 E Ft volt, ami az év 

közben kapott előirányzat-többlet biztosítását követően 1.986.851 E Ft lett. A hallgatói létszám 

(doktoranduszok nélkül) a 2012/2013. tanév II. félévében 15.166 fő, míg a 2013/2014. tanév I. 

félévére 16.277 fő volt, azaz átlagosan 15.722 fő. A hallgatói statisztikai létszám és az évközben 

biztosított előirányzat többlet alapján a BME-nek 115.993 E Ft visszafizetési kötelezettsége van, 

vagyis a 2013. évre járó hallgatói előirányzat 1.870.859 E Ft-ra módosult. 

 

 

Normatív támogatásra jogosultak szociális helyzetük alapján 

 

A hallgatók szociális ösztöndíjában, a BME-n 2012/2013. tanév II. félévében 3414 pályázó közül, 

2588 fő, a 2013/2014. tanév I. félévében 4195 pályázó közül 2901 fő részesült. 

 

Az alapképzésen részt vevő hallgatók közül az 51/2007. (III.26.) Korm. Rend. 16.§ (2) bekezdése 

szerinti szociális ösztöndíjban részesülők száma: 

 a 2012/2013. tanév II. félévében 1094 fő részesült összesen havi 27.671 E Ft 

juttatásban, 

 a 2013/2014. tanév I. félévében 1219 fő részesült összesen havi 33.040 E Ft juttatásban. 

 

Az alapképzésben részt vevő hallgatók közül az 51/2007. (III.26.) Korm. Rend. 16.§ (3) bekezdése 

szerinti szociális ösztöndíjban részesülők száma az alábbiak szerint alakult: 

 a 2012/2013. tanév II. félévében 299 fő részesült összesen havi 6.228 E Ft juttatásban, 

a 2013/2014. tanév I. félévében 337 fő részesült összesen havi 7.511 E Ft juttatásban.  
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A részletes adatokat az alábbi táblázatok tartalmazzák. 

 

 
2012/2013. tanév 

II. félév 

2013/2014. tanév 

I. félév 

Építőmérnöki Kar 796 792 

Gépészmérnöki Kar 1176 1360 

Építészmérnöki Kar 657 1101 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 700 805 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar 1574 1765 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 464 383 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 1117 2256 

Természettudományi Kar 190 128 

Összesen 6674 8590 

61. táblázat: Tanulmányi ösztöndíjban részesülő hallgatók száma (fő) 

 

 
2012/2013. tanév 

II. félév 

2013/2014. tanév 

I. félév 

Építőmérnöki Kar 411 396 

Gépészmérnöki Kar 486 649 

Építészmérnöki Kar 210 216 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 298 358 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar 577 649 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 185 216 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 339 335 

Természettudományi Kar 82 82 

Összesen 2588 2901 

62. táblázat: Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülő hallgatók száma (fő) 

 

 
2012/2013. tanév 

II. félév 

2013/2014. tanév 

I. félév 

Építőmérnöki Kar 0 46 

Gépészmérnöki Kar 31 82 

Építészmérnöki Kar 2 15 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 25 61 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar 9 109 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 1 41 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 4 58 

Természettudományi Kar 1 23 

Összesen 73 434 

63. táblázat: Alaptámogatásban részesülő hallgatók száma (fő) 
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2012/2013. tanév 

II. félév 

2013/2014. tanév 

I. félév 

Építőmérnöki Kar 130 46 

Gépészmérnöki Kar 328 376 

Építészmérnöki Kar 389 157 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 89 97 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar 134 154 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 73 83 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 168 3246 

Természettudományi Kar 144 35 

Összesen 1455 4194 

64. táblázat: Egyéb egyszeri juttatásban részesülő hallgatók száma (fő) 

 

 
2009/2010 

II. félév 

2010/2011. 

I. félév 

2010/2011. 

II. félév 

2011/2012. 

I. félév 

2011/2012. 

II. félév 

2012/2013. 

I. félév 

2012/2013. 

II. félév 

2013/2014. 

I. félév 

Tanulmányi 

ösztöndíj 
45,7 36,9 44,6 41,6 43,89 42,49 37,01 43,01 

Szociális 

ösztöndíj 
22,0 17,7 20,4 18,1 17,86 16,99 14,35 14,53 

Alap-támogatás 0,3 2,6 0,3 2,5 0,31 2,4 0,4 2,17 

Egyéb egyszeri 

támogatás 
22,5 12,8 5,0 81,5 5,73 75,71 8,07 21,00 

Bursa 

Hungarica 

ösztöndíj 

14,4 11,9 15,2 12,6 13,22 11,78 10,68 9,24 

65. táblázat: A juttatásban részesülő aránya a teljes hallgatók létszámának arányában (%) 

 

 

Köztársasági ösztöndíj 

 

A Köztársasági Ösztöndíj jogosult létszám a 2012/2013. tanév I. félévben (1 hónap) 134 fő, 

2012/2013. tanév II. félévben (5 hónap) 108 fő, 2013/2014. I. félévében (4 hónap) 138 fő volt. A 

2013. évi előirányzat 43.520 E Ft, a tényleges létszámok szerinti az Egyetem jogosult előirányzata 

41.684 E Ft, így a BME-nek 1.836 E Ft visszafizetési kötelezettsége van. 

 

 
2012/2013. tanév 

II. félév 

2013/2014. tanév 

I. félév 

Építőmérnöki Kar 3 12 

Gépészmérnöki Kar 26 40 

Építészmérnöki Kar 6 5 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 25 25 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar 25 29 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 4 7 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 7 13 

Természettudományi Kar 12 7 

Összesen 108 138 

66. táblázat: Köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgatók száma (fő) 
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Bursa Hungarica ösztöndíj 

 

Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi előirányzatként az Egyetem 70.000 E Ft-ban részesült. Az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő adatai alapján 1885 fő volt jogosult, ezen hallgatók részére 

70.999 E Ft-ot fizettünk ki. A támogatásban részesült hallgatók létszámából adódóan az intézményi 

előirányzat kevésnek bizonyult, és a BME további 999 E Ft-ra vált jogosulttá. 

 

A fogyatékkal élők kiegészítő normatív támogatása 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 2013. évi belső költségvetése – az 

Egyetem 2013. évi eredeti előirányzatának megfelelően – a fogyatékossággal élők kiegészítő 

normatív támogatásaként 3.600 E Ft-ot biztosított. A fogyatékossággal élők kiegészítő normatív 

keretét növelte a 2012. évi, egyetemi belső költségvetési támogatásban szereplő normatív 

támogatáson felül járó többlet (18.240 E Ft). Emellett a fogyatékossággal élők kiegészítő normatív 

keretének részét képezte 8.818,6 E Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A támogatásban 

részesülő hallgatók létszáma 2013-ban 165 fő volt. A BME 19.800 E Ft támogatásra jogosult.  

 

A támogatás megoszlása előirányzat és a többlet kiadási jogcímek szerint a következő volt.  

 

Személyi juttatás 4.127,3 

Személyi jellegű egyéb kifizetés 77,0 

Munkaadókat terhelő járulékok 1.044,6 

Dologi kiadások 25.056,6 

Intézményi beruházás 353,1 

Összesen 30.658,6 

67. táblázat: A normatív támogatás jogcímenkénti megoszlása (E Ft) 

 

Esélyegyenlőségi koordinátor személyi juttatásai, személyi jellegű egyéb kifizetései és 

munkaadókat terhelő járulékok 

 

A BME főállású esélyegyenlőségi koordinátort foglalkoztat teljes munkaidőben, akinek 

szabályzatunk alapján feladata többek között: 

 a fogyatékkal élő hallgatók regisztrációs eljárásának technikai lebonyolítása, 

 a BME Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság titkári feladatainak ellátása, 

 az Egyetem fogyatékos hallgatóival való kapcsolattartás, a személyes segítői feladatok 

ellátása, illetve koordinálása, 

 fogyatékkal élő hallgatók tanulmányai során alkalmazható segítségnyújtás, illetve a 

segítségnyújtás megszervezése a BME Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság 

határozatainak megfelelően, 

 tájékoztatás nyújtása a fogyatékkal élő hallgatók számára a részükre biztosított 

lehetőségekről, szolgáltatásokról, 

 a fogyatékkal élő felvett hallgató írásban történő tájékoztatása a beiratkozásig az általa 

igénybe vehető lehetőségekről, szolgáltatásokról, 

 a fogyatékkal élő hallgatók létszámadatai alapján megállapított kiegészítő normatív 

támogatással kapcsolatos feladatok ügyintézése, 

 a jogszabályi feltételeknek megfelelően a fogyatékosnak minősülő hallgatók 

létszámának folyamatos és az adatvédelmi rendelkezések betartásával történő 

nyilvántartása és az adatok statisztikai célú felhasználásának biztosítása, 
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 kapcsolattartás a fogyatékkal élők érdekvédelmi és szolgáltató szervezeteivel, az 

illetékes minisztérium érintett bizottságaival, háttérszervezeteivel. 

 

Az esélyegyenlőségi koordinátor mellé 2013 augusztusától felvettünk egy segítőt megbízásos 

szerződési viszonyban. Emellett a fogyatékos-ügyi feladatok ellátásában aktív szerepet vállal a 

BME Diákközpont Támpont Iroda ügyvivő szakértője és többi alkalmazottja, így a támogatás 

terhére az esélyegyenlőségi koordinátor és adminisztratív segítőjének 2013. évi összes bruttó bére, 

illetve a korábbi koordinátor és az ügyvivő szakértő bérének egy része, valamint a bérhez tartozó 

munkaadói járulékok kerültek elszámolásra.  

 

 

Működési és felhalmozási kiadások 

 

A támogatás terhére finanszírozott dologi kiadások között a következőket lehet kiemelni: 

 a fogyatékkal élő hallgatók tanulmányainak megkönnyítése érdekében – a fogyatékkal 

élő hallgatók igényeinek feltérképezése után – a számukra HTC-ket, pendrive-okat, 

Netbook-okat, kisteljesítményű Notebook modelleket, digitális fényképezőgépeket, 

mini iPad-eket, MultiPad-eket és MultiPhone-okat, valamint korábbi években vásárolt 

eszközökhöz kiegészítőket, szoftvereket vásároltunk (10.246.396 Ft), 

 a fogyatékkal élő hallgatók egyetemi tanulmányainak közvetlen elősegítése érdekében a 

részükre fénymásolási lehetőséget és nyomtatási lehetőséget, jogi tanácsadást, speciális 

nyelvtanulási lehetőséget, jelnyelvi tolmácsolást és parkolási lehetőséget biztosítottunk, 

parkolási helyet szereztünk, valamint tankönyveket, szakmai könyveket szereztünk be, 

 a fogyatékos hallgatók részére egyedi igényeiknek megfelelő életviteli szolgáltatást 

biztosítottunk, és ehhez szükséges szakmai eszközöket, könyveket szereztük be, 

képzéseket biztosítottunk a szolgáltatást biztosító tanácsadó részére, 

 speciális közlekedésüket segítő és jegyzetelő szolgáltatást bonyolítottunk le a 2013. 

évre, és rendeltünk meg a 2014. évre vonatkozóan, 

 a fogyatékkal élő hallgatók társadalmi elfogadásának javítása érdekében rendezvények 

(„Esélyegyenlőségi konferencia”, BME Esély Nap) megszervezése, illetve előzetes 

megrendelése a 2014. évre vonatkozóan, 

 a látássérült hallgatók számára tananyag-adaptációs projektet hajtottunk végre. 

 

A támogatás terhére a fogyatékkal élő hallgatók tájékoztatásának megkönnyítése érdekében – a 

fogyatékkal élő hallgatók igényeinek feltérképezése után – számukra beszereztünk 1 db speciális, 

halláskárosultak részére kifejlesztett adó-vevő rendszert (353.060 Ft). Az egyetemi számviteli 

szabályok alapján ezek a beszerzések az Intézményi beruházás jogcímen kerültek elszámolásra. 

 

A fentiek alapján a támogatás teljes összege felhasznált, illetve kötelezettséggel terheltnek minősül. 

 

 

Tankönyv- és jegyzettámogatás, kulturális és sporttámogatás, normatív támogatás 

 

Az egyetemi „Hallgatói térítésekre és juttatásokra vonatkozó Szabályzat” szerint jegyzet-előállítás 

támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus 

eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök 

beszerzésére kell felhasználni a tankönyv- és jegyzettámogatási, sport és kulturális normatíva 

intézményi összegének 24%-át. 

 

Az Egyetem intézményi előirányzatként e jogcímen költségvetésében 177.072 E Ft támogatásban 

részesült. A normatívára jogosult hallgatói létszám (beleértve a doktoranduszi létszámot is) a 

2012/2013. tanév II. félévében 15541 fő, míg a 2013/2014. tanév I. félévére 16629 fő volt. Ennek 
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következtében 2013-ban a BME 191.412 E Ft támogatásra vált jogosulttá, így további 14.340 E Ft 

támogatás jár az elszámolás keretében. 

 

Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet alapján a normatív támogatás 30 %-a a hallgatók szociális 

helyzetének megfelelően a korábban már bemutatott szociális ösztöndíj keretében került kifizetésre. 

 

A normatív támogatás tankönyv- és jegyzettámogatási részét (45.939 E Ft) az előző évhez 

hasonlóan egyetemi szinten használtuk fel a tankönyv- és jegyzettámogatási feladatok 

finanszírozására. A keretből kedvezményes fénymásolást biztosítottunk hallgatóink részére 

koncessziós szerződés keretében. A fentiek alapján a támogatás teljes összege felhasználásra került 

vagy kötelezettségvállalással terhelt. 

 

A normatív támogatás sporttevékenység támogatására jutó részéből (19.141 E Ft) az Egyetemi 

Hallgatói Képviselet és a kari hallgatói képviseletek az egyetemi hallgatók részére szóló, egyetemi 

és kari sportrendezvényekkel kapcsolatos egyes költségeket, a hallgatók által 

használható/kölcsönözhető sporteszközök beszerzését, továbbá a hallgatók által igénybe vehető 

sportpályák bérlését fedezték. A fentiek alapján a támogatás teljes összege felhasználásra került, 

maradvány nem keletkezett. 

 

A normatív támogatás kulturális tevékenység támogatására jutó részét (19.141 E Ft) a belső 

szabályozásnak megfelelően a Diákközpont, az Egyetemi Hallgatói Képviselet, és a kari hallgatói 

képviseletek a hallgatók részére szervezett kulturális rendezvényekkel kapcsolatos 

szolgáltatásokhoz, illetve a hallgatók által működtetett hallgatói kulturális öntevékeny csoportok 

számára szükséges beszerzésekre használta fel. Természetesen a normatív támogatás mellett a BME 

az állami támogatása és saját bevétele terhére további kulturális feladatokat is támogat. A támogatás 

teljes összege felhasználásra került, illetve kötelezettségvállalással terhelt. 

V.7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek okai és azok 

rendezésére tett intézkedések 

A hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a NGM Módszertani Útmutatóban foglaltaknak 

megfelelően, beérkezésekor a nem azonosítható bevételek „függő bevétel” számlán kerülnek 

nyilvántartásba. 
 

A nem azonosított bevételek az alap-, és a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosak egyaránt 

lehetnek. Az egyetem bankszámlájára történő beérkezésükkor ezek a bevételek a tényleges bevételi 

jogcímen azért nem kerülhetnek elszámolásra, mert az azonosításukhoz szükséges információk 

(szerződés-, jogcím, szakfeladat, kedvezményezett szervezeti egység azonosító stb.) még nem 

állnak rendelkezésre. 
 

Az egyetem decentralizált gazdálkodást folytat, amelyből következően a szervezeti egységek 

vezetői kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkeznek. Az alapfeladatok ellátása mellett a szabad 

kapacitás kihasználása érdekében, valamint a vállalkozási tevékenység keretében különböző 

szolgáltatási tevékenységek végzését vállalhatják szerződés, megállapodás alapján. 
 

A befolyt bevételek jogcímének tisztázása, jogosultjának azonosítása, a megfelelő főkönyvi 

számlán való elszámolása a szervezeti egységek közreműködésével folyamatosan történik. A nem 

azonosított bevételekről a beérkezés dátuma, megnevezés, közlemény, összeg stb. alapján a 

szervezeti egységek az egyetemi belső elektronikus hálózaton havonta rendszeresen tájékoztatást 

kapnak. A szervezeti egység által felismert, és a bevétel azonosításához megküldött dokumentumok 
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alapján a Kincstár egyidejű értesítése mellett kerül a bevétel a megfelelő jogcímen és megfelelő 

szakfeladaton elszámolásra. 

 

Amennyiben az egyetemen belül nem sikerül a kedvezményezettet „fellelni”, akkor a pénzt küldő 

szervezetet, vagy magánszemélyt telefonon vagy levélben keressük meg a bevétel azonosítása 

érdekében. 

 

Költségvetési passzív függő elszámolások 0 

Költségvetési passzív átfutó elszámolások 596 592 

- ebből: vállalkozási bevételek előlegei 587 415 

- ebből: egyéb átfutó bevételek 9 177 

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 509 505 

Költségvetésen kívüli letéti elszámolások 500 

Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása 509 005 

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 1 106 097 

68. táblázat: Passzív pénzügyi elszámolások kimutatása jogcímenként (E Ft-ban) 

A passzív pénzügyi elszámolások állománya 2013.12.31-én 1.106.097 E Ft volt. Összességében 

268.547 E Ft-tal csökkent az előző évihez képest és jelentős részét a vállalkozási bevételek előlegei, 

valamint a nemzetközi támogatási programokhoz kapcsolódó deviza elszámolások képezik. Az 

Egyetem által a függő bevételek rendezésére tett intézkedések, valamint a 2014. évi jogszabályi 

változások kapcsán megjelent 36/2013.(IX. 13.) NGM rendelet 2.§ (3) bekezdés – a rendező mérleg 

összeállítása előtti műveletekre vonatkozó – előírások végrehajtása azt eredményezte, hogy a 

költségvetési függő bevételek 2013. évi záró értéke nulla Ft volt.  

 

A költségvetési passzív átfutó elszámolások állományi értéke 596.592 E Ft, mely tartalmazza a 

tárgyévi, december 31-ig el nem számolt vállalkozói tevékenységek megelőlegezett bevételét 

587.415 E Ft összegben. 

 

A költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások között mutatja ki az Egyetem a nemzetközi 

támogatási programok deviza elszámolása forrás állományát, melynek értéke 509.005 E Ft. 

 

2012. évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások állománya 66 266 

2013. évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások állománya: 75 203 

- ebből függő kiadás 0 

- ebből átfutó kiadás 75 203 

Törvény szerinti kiadások 2013. évi teljesítése összesen 30 549 721 

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások törvény szerinti kiadásokhoz viszonyított aránya 0,25% 

69. táblázat: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (E Ft-ban) 

 

A függő, átfutó, kiegyenlítő tételek folyamatos és mielőbbi rendezése érdekében a jövőben is 

fenntartjuk, sőt pontosítjuk azt az azonosítási és elszámolási rendet, amely eddig is biztosította az 

elszámolások szabályosságát, arányainak alacsony szinten tartását. A 36/2013. (IX. 13.) NGM 

rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak betartása következtében a 2013.12.31-i függő kiadások 

állománya nulla Ft. 
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VI. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA 

A beszámolási időszakban az eredeti bevételi előirányzatunk 27.313.500 E Ft, melyből az 

alaptevékenység előirányzata 23.249.500 E Ft, vállalkozási tevékenység előirányzata 

4.064.000 E Ft. 

 

Az eredeti előirányzat kormány, fejezeti hatáskörben (4.133.534 E Ft), és saját hatáskörben 

(10.221.069 E Ft) módosításra került. A módosítás következtében a bevételi előirányzat 

41.668.103 E Ft, mely az eredeti előirányzat 175,32%-a. 

 

Megnevezés 

Előirányzat Teljesítés Bevételi 

lemaradás 

(E Ft) 
Eredeti 

(E Ft) 

Módosított 

(E Ft) 
E Ft % 

Alaptevékenység 23 249 500 36 269 719 34 326 041 86,71 1 943 678 

Vállalkozási tevékenység 4 064 000 5 398 384 5 260 501  13,29 137 883 

Összesen 27 313 500 41 668 103 39 586 542 100,00 2 081 561 

70. táblázat: Bevételek alakulása 

Pénzforgalmi bevételeink az előző évi tényhez képest 4,52%-kal csökkentek. 

 

A tárgyévben realizált pénzforgalmi bevételünk 30.821.834 E Ft, melyből 49,59% költségvetési 

támogatás. Intézményfinanszírozási előirányzatunk 3.131.734 E Ft-tal növekedett, 15.285.434 E Ft 

lett. 

 

Pénzforgalmi bevételeinkből az egyéb saját bevételek (8.639.223 E Ft) 28,03%-ot, a vállalkozási 

bevétel (5.260.501 E Ft) 17,06%-ot tesz ki. 

 

Az átvett pénzeszközök 16,60%-ot képviselnek. A különböző jogcímeken meghatározott célra 

átvett pénzeszközökből, alapítványi támogatásokból a tárgyévben 5.115.405 E Ft bevételünk 

keletkezett. 

 

 

A bevétel előirányzat tervezettől való elmaradásának okai 

 

A ténylegesen befolyt bevétel módosított bevételi előirányzathoz képest (41.668.103 E Ft) 

2.081.561 E Ft lemaradást mutat, melynek oka, hogy az előirányzat-módosítás kincstárhoz történő 

benyújtásának időpontjában az év végéig várható bevételeket nagyobb összegben prognosztizáltuk, 

mint ahogyan azok ténylegesen teljesültek. 
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A bevételek alakulását a módosított előirányzathoz viszonyítva az alábbi kimutatásban mutatjuk be: 

 

SSsz. Megnevezés 
2012. évi  

teljesítés
 

2013. évi 
2013. évi teljesítés 

Előirányzat 

teljesítés 
eredeti módosított 

módosított 

előirányzat 

%-ában 

2012. évi 

teljesítés  

%-ában 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Egyéb saját bevétel 8 005 337 8 949 884 9 841 162 8 639 223 87,79 107,92 

2. 
ÁFA bevételek,- 

visszatérülések 
1 562 905 993 116 1 091 606 1 091 485 99,99 69,84 

3. Hozam és kamatbevételek 655 634 557 000 567 232  559 572 98,65 85,35 

4. 
Intézményi működési 

bevételek összesen: 

(1+2+3)  

10 223 876 10 500 000 11 500 000 10 290 280 89,48 100,65 

5. 

Tárgyi eszközök, 

immateriális javak 

értékesítése 

414 967 555 000 555000 123 147 22,19 29,68 

6. 
Pénzügyi befektetések 

bevételei 
10 220 0 0 0 - - 

7. 
Felhalmozási jellegű 

bevételek 

(5+6) 

425 187 555 000 555 000 123 147  22,19 28,96 

8. 
Működési célú 

támogatásértékű bevétel 
4 125 367 1 557 800 2 625 627 2 616 685 99,66 63,43 

9. 
Működési célú átvett 

pénzeszközök 
1 804 634 1 850 000 1 866 000 1 813 021 97,16 100,46 

10. 
Felhalmozási célú 

támogatásértékű bevétel 
829 019 300 000 672 534 667 179 99,20 80,48 

11. 
Felhalmozási célú 

támogatásértékű bevétel 
293 628 391 000 391 000 18 520 4,74 6,31 

12. 

Támogatásértékű 

bevételek, átvett 

pénzeszközök 

(8+9+10+11) 

7 052 648  4 098 800 5 555 161 5 115 405 92,08 72,53 

13. 
Felügyeleti szervtől kapott 

támogatás 
14 574 081  12 153 700 15 285 434 15 285 434 100,00 104,88 

14.  Közhatalmi bevétel 5 410 6 000 7 800 7 568 97,03 139,89 

15. 
Pénzforgalmi bevételek 

összesen: 

(15=4+7+12+13+14) 

32 281202 27 313 500 32 903 395 30 821 834 93,67 95,48 

16. 
Előző évielőirányzat-

maradvány igénybevétele 
12 030 574 - 8 764 708 8 764 708 100,00 72,85 

17. 
Mindösszesen: 

(15+16) 
44 311 776 27 313 500  41 668 103 39 586 542 95,00 89,34 

71. táblázat: A bevételi előirányzat és a teljesítés jogcímenkénti alakulása (E Ft-ban) 

VII. ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNYOK 

VII.1. A 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei 

A 2012. évi előirányzatkeret-maradványunk az EMMI 36378-22/2013/KTF számú ügyirattal 2013. 

december 19-én került jóváhagyásra. 
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Az alaptevékenység jóváhagyott, korrigált tárgyidőszak végi (2012. XII. 31.) előirányzat-

maradványa 6.701.454 E Ft volt. A 2012. évi alaptevékenység előirányzat-maradványból befizetési 

kötelezettségünk nem keletkezett. A jóváhagyott pénzmaradvány 2013. évben teljes egészében 

előirányzatosításra került. 

 

Jogcím 
Előirányzat 

maradvány 

Személyi juttatás 2 451 295 

Járulékok 746 650 

Dologi kiadás 1 912 993 

Ellátottak juttatásai 110 232 

Felújítások 594 590 

Beruházások 439 714 

Pénzeszköz átadás 333 115 

Támogatás értékű működési kiadás 1 

Kölcsönnyújtás (lakás) 4 000 

Összesen 6 592 590 

Vállalkozási tevekénységből átforgatott összeg 108 864 

Alaptevékenységre jóváhagyott korrigált maradvány 6 701 454 

72. táblázat: A 2012. évi pénzmaradvány felhasználási jogcímei (E Ft-ban) 

VII.2. A 2013. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, 

keletkezésének okai 

Az alaptevékenységnél a módosított előirányzat és a tényleges teljesítés különbözeteként 8. 

748.511  E Ft előirányzati megtakarítás mutatkozik, a bevételi lemaradás összege 1.943.678 E Ft, 

melyek összegeként a tényleges tárgyévi megtakarítás 6.804.833 E Ft. 

 

Az Egyetem felhasználható alaptevékenység előirányzat-maradványa 6.804.833 E Ft. 

 

Megnevezés 
Tényleges 

megtakarítás 

Tényleges megtakarításból 

Költségvetési támogatás Saját bevétel 

Összeg % Összeg % 

Személyi juttatás 1 612 940 77 001 27,57 1 535 939 23,54 

Munkaadót terhelő járulékok 583 605 22 657 8,11 560 948 8,60 

Dologi kiadás 2 242 149 123 561 44,24 2 118 588 32,47 

Ellátottak juttatásai 553 806  1360 0,49 552 446 8,47 

Felújítások 687 104   687 104 10,53 

Beruházások 818 655 54 748 19,60 763 907 11,71 

Pénzeszköz átadás 306 125   306 125 4,69 

Kölcsönnyújtás (lakás) 449   449 0,01 

Pénzforgalmi kiadások összesen 6 804 833 279 327 100,00 6 525 506 100,00 

73. táblázat: Alaptevékenységi tárgyévi kiadási megtakarítás és a bevételi lemaradás különbözet forrásonkénti 

részletezésben (E Ft-ban) 

Alaptevékenység tárgyévi előirányzat maradványa (6.804.833 E Ft) módosított kiadási 

előirányzatunk 18,76%-át teszi ki. 
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A 6.804.833 E Ft-os kiadási megtakarításból 279.327 E Ft (4,10%) költségvetési támogatás, 

6.525.506 E Ft (95,90%) átvett pénzeszközök, saját bevételek maradványa. A költségvetési 

támogatás megtakarítása a módosított támogatási előirányzatnak mindössze 1,83%-a. 

 

A kiadási megtakarítások forrásonkénti vizsgálata ad valós képet a megtakarításokról és azok 

felhasználási lehetőségeiről. 

 

 Megnevezés Összeg Arány 

1. Költségvetési támogatási keret maradványa 279 327 4,10 

1.1. 

- ebből Kutatóegyetem, ODR, MaSat-2, Magyar Sportcsillagok 

ösztöndíj,Stipendium Hungaricum ösztöndíj, Építésztörténeti rajztár 

kialakítása 

21 236 0,31 

1.2. - ebből OTKA támogatás 258 091 3,79 

2. 
Saját bevétel maradványa 

(Átvett pénzeszközök, saját bevétel maradványa, K+F tevékenység) 
6 525 506 95,90 

3. Tárgyévi maradvány összesen (1+2) 6 804 833 100,00 

74. táblázat: Az alaptevékenység tárgyévi előirányzat-maradványának forrásonkénti, ezen belül jogcímenkénti 

megoszlása (E Ft-ban) 

A 279.327 E Ft-os költségvetési támogatás maradványa címzett, kötelezettségvállalással terhelt 

megtakarítás. A saját bevételeknél keletkezett megtakarításokból a személyi juttatás és a munkaadót 

terhelő járulékok kiadási előirányzat-megtakarításának hányada 32,14%. 

 

A kiadási megtakarítások 32,95%-a a dologi kiadásoknál jelentkezik. A megtakarítás összege 

2.242.149 E Ft, amely a meghatározott célra átvett pénzeszközök kötelezettségvállalással terhelt 

maradványa. 

 

Sem a költségvetési támogatásoknál, sem a saját bevételeknél szabad felhasználású 

előirányzat-maradvánnyal nem rendelkezünk. 

VIII. AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ALAKULÁSA 

E tárgykör részletes kifejtését lásd a III. fejezetben. 

IX. VAGYONGAZDÁLKODÁS, AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK 

ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 

A korábbi szöveges beszámoló jelentésekben többször hivatkoztunk a 2009-2012-es rektori 

ciklusban meghirdetett és levezényelt Műegyetemi Létesítményprogramra, mint a felsőoktatásban 

egyedülálló, döntően saját bevételből megvalósított jelentős létesítményfejlesztésre.
17

 Ezzel 

párhuzamosan az egyetemi gazdálkodó szervezetek egyre többet fordítottak immateriális javaik és 

tárgyi eszköz állományuk gyarapítására is (laborműszer jellegű beszerzések). 

                                                 
17

 A létesítményprogram a belső szereplők (decentralizáltan működő karok) jelentős anyagi hozzájárulása 

mellett valósult meg. A belső pénztulajdonosok saját bevételeikből 4 év alatt mintegy 2,5 Mrd Ft-tal járultak hozzá 

működési környezetük jobbá tételéhez, amely (sikeres) működési modell a mai magyar felsőoktatásban meglehetősen 

szokatlan. 
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A ráfordítások nagyságát az alábbi táblázat és ábra jól szemlélteti. Látható a felhalmozási kiadások 

változása, pontosabban a felhalmozási kiadások arányának és az 1 M Ft felhalmozási kiadásra eső 

személyi kiadásnak a változása. Ezek a mutatók jól tükrözik, hogy az Egyetem munkatársai 

ahelyett, hogy jelentős saját bevételeiket „hazavitték volna” azt nagymértékben az intézmény, 

valamint az eszközpark korszerűsítésére fordították. Megemlítjük, hogy amíg a 2005-2008-as 

időszakban az egyetemnek átlagosan évi 2,5 Mrd Ft volt az éves felhalmozási kiadása, addig 2009-

2012-ben 4,3 Mrd Ft, miközben az 1 támogatott hallgatóra jutó állami támogatás reálértékben 40%-

kal csökkent. 

 

Adatok ezer Ft-ban 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Felhalmozási kiadások 1 974 765 2 764 302 3 236 953 3 204 819 5 270 534 5 571 533 1 772 987 

Személyi kiadás 12 427 815 12 446 676 12 023 084 12 222 555 12 750 799 12 528 833 11 461 736 

Az intézmény összes 

kiadása 
29 191 995 30 359 484 30 639 981 31 090 651 34 848 142 35 684 951 30 411 838 

75. táblázat: Felhalmozási kiadások alakulása 2007-2013. között 1. 

 

16. ábra: Felhalmozási kiadások alakulása 2007-2013. között 2. 

A létesítményprogramnak már csak a 2012-ről áthúzó, kifutó hatásai érintették a 2013. évet. 

Sajnálatos módon 2013-ban több minden megváltozott. 2012-ben (döntően november második 

felében) került sor az állami támogatás óriási összegű (725 M Ft), a BME súlyát meghaladó 

mértékű elvonására. Ezt 2013-ban további támogatáscsökkentés és év végi – a korábbiaknál még 

súlyosabb (864 M Ft) – befizetési kötelezettség követte. A működési környezet megváltozása a 

jelentősen szűkülő központi (értsd egyetemen belüli, de központilag allokált) források mellett a kari, 

tanszéki döntéshozókat arra kényszerítette, hogy saját bevételeikből egyre nagyobb és nagyobb 

mértékben járuljanak hozzá a mindennapi folyó működési kiadásokhoz, ami miatt a hosszabb 

kifutású létesítmény korszerűsítésekre kevesebbet tudnak tartalékolni. 

 

Mindezen hatások eredménye, hogy 2013-ban a felhalmozási kiadások összege a 2009-2012-es 

időszak átlagos kiadási szintjének 40%-ára, az egyetem összes kiadásokból való részesedése pedig 

mindössze 5,8%-ra esett vissza, amely az elmúlt 10 évben mért legalacsonyabb részesedés, és 

nyilvánvalóan nem elégséges az állami vagyon színvonalának megóvásához. 
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Ugyanakkor az egyetem vezetése hisz abban, hogy sikeres egyetem és magas színvonalú 

infrastruktúra feltételezik egymást, ezért 2013 ismét a tervezés, egy rövid- és egy középtávú 

létesítményprogram előkészítésének az éve volt. 

 

Az új rektori ciklus végére (2014-2015) a korábbival kisebb volumenű létesítményprogram futna ki, 

továbbá megalapozásra kerülne a „jövő Műegyetemének új létesítménylánca”. A programok fő 

csapásirányai az alábbiak:
18

 

 

„A 2009-2012-es létesítményprogram a BME létesítményeit összességében és hosszú távon 

tekintette, mialatt az adott rektori ciklusban reálisan elérhető célokat tűzött ki – amiket ezután 

megvalósítottunk. Az általános cél kettős volt: olcsóbban üzemeltethető, valamint élhetőbb, szebb, 

korszerűbb egyetem. A 2014-2015-ös létesítményprogram ezen az úton lépne tovább, az előzőhöz 

mérten jóval szerényebb nagyságrendben. Emellett viszont új létesítményvetület kibontakozását 

indítja el – teljes kiépülése jelenleg távlati cél. 

 

Változatlanul a Műegyetem lágymányosi kampuszára koncentrálunk, hiszen sok minden egyéb 

mellett az adja egyetemünk erejét, hogy egy helyen működhet. A 2009-2012-es program során már 

kialakultak a „kari kiskampuszok”, ami hosszabb távon nagyon kedvező. A 2014-2015-ös 

programra ez úgy hat, hogy egy-egy kar illetve tanszék már nem költözik, a BME oktatási-kutatási 

alapfeladatainak elhelyezéséhez szükséges 21. századi létesítményszerkezet már kialakult. A Q 

épület belépésével az addig némileg „lógó” I épülettel megerősödött a „déli kampusz”, ami 

méretével felzárkózott az „északi (történelmi) kampuszhoz”, illetve a „középső kampuszhoz”. E 

három terület saját arculata, stílusa egyre jellegzetesebb. 

 

A 2009-2012-es létesítményprogramnál külön állami támogatásra nem építhettünk, a nagyszabású 

terveket belső erőfeszítésekkel valósítottuk meg. A forrásokat alapvetően folyamataink 

racionalizálásával teremtettük elő, továbbá lényeges forrásrészletet jelentett ingatlanjaink egy 

részének el- vagy bérbeadása is.
19

 Fontos cél volt, hogy komplett épületeket ürítsünk ki, ugyanakkor 

a fennmaradókat teljes egészben megtöltsük. Ennek során kiürítettük a Gyorskocsi utcai, a Z, a V2, 

az UV, részben az AE, részben az ÉL és kisebb részben az R épületeket. Külön említést érdemel a K 

épület, amelyen belül számos részt kiürítettünk, mialatt rögtön új használók költöztek a helyükre. A 

K épületben végül megmaradó üres rész az Oktatói Klub melletti tárgyalók folytatásaként 

megjelenő terület.
20

 

 

Gyorskocsi utcai épület értékesítéséből immáron hat éve nincs bevételünk a különböző állami 

szervek által emelt akadályok miatt. Nem adtuk még fel, reméljük, hogy előbb-utóbb engedélyt 

kapunk az értékesítésre (és a bevételt a magmaradó saját létesítményeinkre fordíthatjuk). Az AE 

kiürített részét lebontottuk (helyén a középső kampusz sétánya fut), az UV bontása pusztán 

pénzhiány miatt várat magára. Az ÉL épület kiürített részén a Sportközpont épült fel (az épületben 

leadott újabb területeken pedig ennek a bővítése indul, ld. még később). Az R épület II. emeletén 

lévő „egy tanszéknyi” területet időközben is többször használtuk már átmeneti 

létesítményproblémák megoldására, ennek továbbra is e „gyorstartalék” funkcióját őriznénk. A K 

                                                 
18

 Az idézetek a Szenátus által 2013 decemberében elfogadott „A BME 2014-2016-os gazdálkodásának főbb irányai” 

című előterjesztésből származnak. 
19

 A Hauszmann utcai Sporttelepet a XI. Kerületi Önkormányzatnak értékesítettük (a BME HÖK megtakarításaival 

együtt ez adta az új sportközpont építésének alapforrását), a Q2 ingatlan telkét és kapcsolódó jogosultságainkat a 

Magyar Tudományos Akadémia vásárolta meg tőlünk, és több kisebb üdülőt is értékesítettünk. A számottevő 

bérbeadásoknál a két menza bérbeadása és a Balatonfüredi ingatlan emelhető ki, bár az utóbbit időközben a 

vitorlássport egyetemes érdekei szolgálatába állítottak, és kompenzáció nélkül vették el a BME-től. 
20

 Pontosabban: itt jelenleg az OMIKK működik, de ennek végleges helye (a K I emelet Könyvtár felöli blokkja, illetve 

az alatt lévő – volt testnevelési – terület) már üresen várja odaköltözésüket. Ez a költözés pénzhiány miatt áll. 
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Oktatói Klub melletti részen továbbra is a „konferencia-blokk” bővítése a (sajnos csak távlati) cél. 

A Z és a V2 kiürítése befejeződött (az ezekkel kapcsolatos fejlesztési elképzelésekkel alább 

foglalkozunk). 

 

A 2014-2015-ös létesítményprogram oktatási-kutatási alaplétesítményekkel kapcsolatos részei 

 

A mostani, a 2009-2012-es program folytatása háromféle, rövidebb távú programpontokra 

bontható. 

 

 

„Kiskampusz” kiegészítő fejlesztések 

 

Az első helyen a már kialakult kari „kiskampuszok” (kari) területeinek további fejlesztése 

említendő. Erre összesen mintegy 200-600 M Ft-os csomagot tervezünk, nagyjából fele-fele 

arányban kari önerővel és központi támogatással. A korábbi fejezetekben már vázolt „pesszimista” 

változathoz kötöttük a 100+100 M Ft-os kisebb, az „optimistához” a 300+300 M Ft-os nagyobb 

változatot. 

 

Ezekhez a következő egyszerű alapszabályokat kötjük: 

 A központi támogatási keretet a 2014-es költségvetés szerinti kari egyenértékes 

négyzetméterek arányában osztjuk fel. 

 A kari központi keretekhez energetikai jellegű (fűtés, világítás) korszerűsítés esetén 50%-os, a 

kiskampusz épületeinek belépő, folyosó, homlokzat felújítása esetén 25%-os, az egyéb 

programok: pl. építőmesteri, villamossági- és alapgépészeti felújítások esetén 65%-os kari 

önerőt kell adni. 

 Más célra a központi keret nem használható fel, így e keretből nem támogatható bútorcsere 

vagy felújítás, valamint komfortfokozat növelő felújítás (pl. légkondicionálás) sem. 

 

 Amennyiben a korábban vázolt A és B változatok közötti költségvetési szituáció következik be, 

az egyes karok a rájuk eső támogatási összeg tetszőleges részének 50%-át szabad 

felhasználásra keretlapon is kérhetik (akkor a másik 50%-ot elvesztik, az a létesítménykeret 

többi részét növeli). Egyéb esetben nincs lehetőség a keret elcserélésére. 

 Az egyes karokra eső központi támogatási keret 2015 utánra nem vihető tovább. 

 Az 50 % vagy az az alatti kari hozzájárulású esetekhez, valamint az egyedi, nehezen 

kategorizálható esetekhez a Létesítményfejlesztési Bizottság támogató állásfoglalása 

szükséges. 

 

Energetikai, alapgépészeti és állagmegóvási beruházások 

 

Az energetikai jellegű és állagmegóvási (nagy)beruházásokat időről-időre halogathatjuk ugyan, de 

középtávon ezekkel nem állhatunk le. Három fő irányuk van: 

 A gőzrendszerről fokozatosan leállunk. Összességében még többszáz milliós projekt vár ránk, 

a következő években lehetőségeink szerinti ütemezésben. (A gőzrendszerünk állapota miatt 

ezen program halasztására nem nagyon van lehetőség, de szerencsére már középtávon 

megtérülő fejlesztésről van szó.) 

 Tetőfelújítások és vízelvezetések. Soha véget nem érő feladat, az utóbbi években viszont 

évtizedek óta elhanyagolt feladatok kiadásai rogytak ránk. Sokat léptünk már eddig is előre, 

most (ABC sorrend szerint) a K, a Könyvtár, az MM-MG, az MT és a T épületek következnek. 

Erre 100-200 M Ft-ot terveztünk. 

 Általános gépészeti és elektromos felújítások. Ezeknek legnagyobb tételét a közműalagutak 

felújítása jelenti, de ideköthetők az árvízvédelmi felújítások is (a védekezés gépészeti és 

elektromos alapvezetékeinket és berendezéseinket teszi folyamatosan tönkre). 
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„Egyetemváros” építés 

 

A 2009-2012-es programban a főbb ilyen jellegű projektek a következők voltak: a Sportközpont, a 

középső kampusz sétány és parkja, a parkolás és az egyetemen belüli gépkocsi-közlekedés 

átszervezése, az Orvosi Rendelő, a Könyvtár, büféfelújítások, a K épületi hallgatói terület 

fejlesztések, és számos épületbelépő, folyosó, mellékhelyiség felújítása. 

 

A 2013-2015-ös programmal továbblépünk az európai színvonalúhoz közelítő egyetemi város 

kiépítésében. A projektek kiválasztása esetén most különösen lényeges szempont volt, hogy vagy 

minimális anyagi teherrel járjon, vagy pedig már rövidebb távon hozzon némi bevételt. A 

következők tartoznak ide: 

 

 Sportközpont bővítése: A KJK által az ÉL épületben leadott alagsori területről van szó. 

Jelentős – 2014-2015-ben összesen 33,3 M Ft-os – hallgatói alrendszeri támogatással, a sport 

alrendszer némi támogatásával (áttételesen a Sporttelep jégsátor bérleti díjából), 2013-as 

„áthozott” keretből, illetve további központi támogatásból valósul meg. Összesen mintegy 140 

M Ft-os beruházásról van szó, ami viszont a 2014-2015-ös programot csak mintegy 70 M Ft-

tal terheli (még szóba jöhet további külső támogatások bevonása is). A projekt a területét 

tekintve jelentős: 300, valamint 100 és 80 nm-es tornaterem, két speciális fallabda-pálya, a 

falmászó részleg bővítése, illetve szertárak, közlekedők, várórészek stb. (az öltözőblokk-

bővítés csak gépészeti kiállások szintjén készül el). Az átadás már 2014 nyarán várható, és 

ezzel együtt nemcsak a sportolási lehetőségek bővülnek, hanem a Sportközpont bevételi 

lehetőségei is (ami továbbiakban is az egyetemi testnevelést és sportot támogatja). 

 BME bolt: Szintén a KJK ÉL épületben leadott alagsori területének hasznosításaként jelenik 

meg a (jelenleg munkaelnevezésként szereplő) „BME Shop” (illetve „BME Bookstore”). Az új 

középső kampuszi sétányra néző 150 nm-es terület hasznosításáról van szó. Az elképzelés 

szerint erre a központi területre nagyméretű, színvonalasan kialakított üzlet kerül, lényegében 

az összes vezető egyetemen megtalálható „university bookstore” mintájára. Ebben a könyv, 

az ajándéktárgy, a papír-írószer, az elektronikai eszközök stb. árusítása mellett esetleg büfét 

is kialakítunk. A beruházás – tekintve a vele szomszédos Sportközpont-bővítés miatti 

takarékossági lehetőségeket is – viszonylag szerény, mintegy 10 M Ft, ami várhatóan néhány 

év alatt megtérül. 

 BME Múzeum: Nem új ötlet, helyét korábban kijelöltük: a K épület Sóhajok-hídja alatti 

bejáratánál (belépve balra, a lezárt régi testnevelési területen, a valahai judo-teremben és 

kis-tornateremben). A Múzeumot az OMIKK (a Levéltár) tartja fenn, állandó és időszaki 

kiállításoknak ad otthont. Ezzel a projekttel együtt a Sóhajok-hídja alatti bejárat környékét 

(kapu, Aud max hátsó bejárat, lépcsőházrész stb.) is rendbe tesszük, összesen 40 M Ft-ot 

tervezve ide (amelynek egyébként kisebb része esik közvetlenül a múzeumra). 

 R épület belépő, kapu, homlokzat és az R épület előtti parkolórész. Ez az összetettebb projekt 

részben a legnagyobb hallgatói forgalmú terület (KTH) színvonalának emelését jelenti, 

részben a BME Duna felőli homlokzatrendszerének egy részét újítja fel, nem utolsó sorban 

pedig rendezi az R épület elé eső parkolást (ez részben BME telek), figyelemmel már az 

esetleges K előtti későbbi parkolási problémákra is. Erre 40 M Ft-os beruházási terv született. 

 I és Q épületekhez (a Duna felől) vezető sétány és parkrendezés. Szerencsére külön forrás 

nélkül megvalósítható az I-Q körüli közlekedő és parkrendezés. Ez a Q melletti MTA épülettel 

függ össze, részben ennek építkezése miatt maradt el, még a Q épülethez köthető fejlesztésből. 

Részben az MTA telekhasználati túllépésének ilyen formájú kompenzációs részletéről van szó. 

Ennek költségvetési vonzata tehát nincs. 

 Folyosó, mellékhelyiség és tanterem felújítások: Ezt részben a kari önerős részhez építettük 

be: teljes egészben központilag finanszírozni ilyen projekteket csak a „kari gazda nélküli” 

területeken lehet most létjogosultsága. 
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 Kis valószínűséggel reális az északi és középső kampuszrész (további) kertrendezése. Úgy 

tűnik, hogy csak a fúrt kútra kiépített locsolórendszert valósítjuk most meg. 

 (K épületi konferenciarész bővítése: Ennek koncepciója már korábban elkészült, az Oktatói 

Klubot, és a mellette újonnan kialakított tárgyalót bővítjük tovább déli irányban. 

Hátrasoroltuk, a ma láthatónál jobb anyagi helyzetben merül fel kivitelezése.) 

 (Az ilyen jellegű nagyobb beruházások közül egyedül a menzákra nem jut. Ezek olyan 

nagyságrendű problémák, amik forrásigénye önmagában nagyobb lenne, mint az ilyen jellegű 

beruházásokra a 2009-2012-es és a 2015-2016-os programban összesen elköltött és elkölteni 

tervezett összeg.) 

 

 

A 2014-2015-ös létesítményprogram „jövő Műegyetemének új létesítményláncát” megalapozó 

része 

 

A 2009-2012-es időszakban alapvetően a hagyományos egyetemi oktatási-kutatási infrastruktúra 

javítása volt a cél. A 2014-2015-ös időszak részben ennek a folytatását jelenti, részben viszont már 

a „jövő Műegyeteme” speciális infrastruktúra-láncának megalapozása tartozik ide. Már ebben az 

időszakban is szeretnénk eredményeket felmutatni, átfogó megvalósítása viszont egyelőre csak 

távlati cél. 

 

A 2009-ben meghirdetett „A jövő Műegyeteme” program, majd az erre épülő további lépések, így 

kiemelten „A BME kutatóegyetemi program”, részletesen elemezték a BME jövőjét, kitörési 

pontjait, kihívásait. Mindezek alapján a következőket állapíthatjuk meg: 

 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az elmúlt időszakban tudatosan és 

mértéktartóan alakította, bővítette szakterületi palettáját; mindezt úgy, hogy a különböző 

területei egymást erősítve működhessenek. Ez jelentős erőt ad az intézménynek. 

 A jövő az interdiszciplinaritásé. Az egyes területek határvonalai összemosódnak, a vertikális 

szakterületi felosztás (építészet, gépészet, informatika, gazdaságtan stb.) mellett 

erőteljesebben jelennek meg horizontális jellegű rendezőelvek (járműipar, fenntartható 

energetika, környezetvédelem stb.). Erre a világjelenségre a BME-nek is reagálnia kell. 

 A Műegyetemnek még szorosabbra kell fűzni kapcsolatait az iparral, az üzleti szférával, még 

inkább aktívnak kell lennie az alkalmazott kutatásokban, jó partnernek a közös vállalati 

programokban, nyitottnak az innovációra. 

 A BME erejének fontos alapja az összefüggő kampuszterület. Az oktatási-kutatási területek 

szimbiózisa sem, de az innováció, az ipari-üzleti kapcsolatok beágyazása sem képzelhető el 

területi integráltság, „közös város” nélkül. 

 

A fenti céloknak, kihívásoknak való jobb megfeleléshez, a műegyetemi hagyományos 

létesítményhálózatot három speciális elemmel kívánjuk bővíteni: 

1) Egy olyan kutatási központtal, amely a Műegyetemen megjelenő szerteágazó területeket képes 

horizontális kutatási programokká összefésülni; 

2) Egy innovációs központtal, amely egyetemünk alkalmazott K+F+I tevékenységéhez kötődő 

közös ipari, technológiai és üzleti vállalkozásoknak, laboroknak, kutatórészlegeknek ad 

otthont; 

3) Egy technológiai és üzleti központtal, amely az egyetemi szakértői kapacitásokat hasznosító, 

diszciplináris kutatásokat végző egyetem-közeli cégeknek, kisebb vállalkozásoknak, spin-

offoknak adhat otthont, de egyúttal egyetemi szervezeti egységek projektjeihez is átmeneti 

infrastrukturális hátteret ad. 

 

Lényeges szempont, hogy e három létesítmény területi elhelyezkedését tekintve is átfogja az 

egyetemet, idővel az „egyetemi város” jellegzetes részeit adják, a helyszínkiválasztások ezért is 

lényegesek. 
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Eötvös József Interdiszciplináris Kutatási Központ 

(Eötvös József Center for Interdisciplinary Research) 

 

 E létesítmény helye a „déli kampusz” déli széle, az I épület melletti telek (a valamikori Q3 

épület elképzelt helye). Ide egy nagyjából 4500 nm épület-alapterületű épület építhető fel, 

azaz I és Q épületekhez hasonló méretű, azoknál némileg nagyobb (kb. 20-25 ezer hasznos 

nm-es). 

 A névadó: Eötvös Józsefet (1813-1871) az önálló Műegyetem alapítójának tartjuk. 1870. 

április 7-én a Képviselőházban miniszterként kifejtette: „Miután a műegyetemen a 

matematikai és természettani tudományok a vizsgálódás épp oly magaslatán és épp oly szabad 

tudományos módszerrel adatnak elő, mint általában minden tudomány az egyetemen, (…) 

törvényben mondassék ki a Műegyetemnek az állam többi egyetemeivel egyenlő állása”. A 

Képviselőház elfogadta a határozati javaslatot, és ezzel az intézkedéssel jött létre az önálló 

Műegyetem. Eötvös József nevének megjelenése annyiból is érdekes színfolt lenne ezen a 

környéken, hogy fia, Eötvös Loránd, a névadója a szomszédos ELTÉ-nek (ráadásul éppen a 

Természettudományi Kara működik ott), ráadásul a másik „szomszéd”, a Magyar 

Tudományos Akadémia, elnöke is volt. 

 Egy ilyen kutatóközpont felépítése több évet venne igénybe, és mai árakon mintegy 7-9 Mrd 

Ft-ba kerülne. Állami céltámogatás nélkül ennek megvalósítása elképzelhetetlen, de amint azt 

éppen Eötvös József példája, de akár az I, a Q vagy az új MTA épület esetei is mutatják – 

egyszer beérhet ez az elképzelés is. 

 

Széchenyi István Innovációs Központ 

(Széchenyi István Center for Innovation) 

 

 E létesítmény helye a „középső kampusz” déli szélén álló, már kiürített V2 épület. 

 A névadó: Széchenyi Istvánt (1791-1860) a Műegyetem másik alapító atyjának tekintjük, aki 

minisztersége előtt és alatt is nagy támogatója volt a magyarországi mérnökképzés és 

iparfejlesztés serkentésének. „Másik javaslatom egy műegyetemi intézetnek Pesten leendő 

felállítása volt” – fejtette ki 1839-ben, majd 1843-ban Bécsben (Metternich hercegnél is) 

sürgette a műegyetem ügyének megoldását. Kifejezetten innovatív beállítottságú volt, találóan 

állapította meg róla egy egykori műegyetemi tanár: „Ha magyar főúr helyett angol polgárnak 

születik, bizonyára korának leghíresebb mérnökévé válik”. „Nem a termékeny lapály, hegyek, 

ásványok, éghajlat, s a többi teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józanul használni 

tudja” – mondta Széchenyi. Hathatós közreműködésével alakult meg 1846-ban az Ipartanoda, 

amiből a mai Műegyetem kinőtt. A Műegyetem Innovációs Központjára minden bizonnyal Ő is 

büszke lenne, nála kevés jobb névadót találnánk. 

 A már meglévő V2 épület tehát egy olyan innovációs központtá alakítandó át, amely a 

Műegyetemhez kötődő innovatív, technológia-centrikus, spin-off stb. hazai és külföldi 

vállalkozásoknak kínál piacképes áron (némileg a piaci díjszint alatt)
21

 létesítményt.  

Ennek megvalósításához mintegy 2 Mrd Ft állami támogatás szükséges, ami mintegy nettó 150 ezer 

Ft egy nm-re eső beruházást jelent. Az épület átalakításával kapcsolatosan készült már ún. 

kiajánlási programterv, illetve jelenleg is folyik az épület (az engedélyeztetési szintű) terveztetése. 

Az állami támogatás megszerzéséért is sokat tettünk már. 

                                                 
21

 Az, hogy a kedvezményes árszabást milyen részszabályokkal lehet elérni, nem tűnik megoldhatatlan feladatnak, 

hiszen számos irodapiaci benchmark-ár, árindex, kalkulációs módszertan áll rendelkezésre. Lényeges a (kedvezményes) 

bérleti lehetőség megszerzésére jogosultak meghatározása, a velük kapcsolatos elvárások megadása is. A kapcsolatos 

szabályoknak ki lehet térni továbbá arra is, hogy szükség esetén milyen sorba-állítási, versenyeztetései eljárással lehet 

közülük választani. 
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 Lényeges, hogy az épület felújítására érkező támogatást a BME kapja, a felújítást a BME 

végezze, az épület BME-épület maradjon. Üzemeltetése azonban akár le is válhat az egyetemi 

rendszerről, elképzelhető (bármely kartól független) 100% egyetemi tulajdonú cégen, vagy 

közbeszerzésen keresztüli üzemeltető alvállalkozón keresztül is. 

 E Központ megvalósítása során a BME szempontjainak helyes kiegyensúlyozása kulcskérdés: 

o Egyrészt a BME egy vagyontárgyának hasznosításáról is szó van, ami azon egyetemi 

szereplők érdekét is szolgálja, akik az épület későbbi lehetőségeit várhatóan nem tudják 

kiaknázni. Ők alapvetően a létesítményt használók (bérlők) részéről fizetendő díjakból 

részesülnek – közvetve, áttételesen. Fontos, hogy a (felújított) épületben olyan bérleti 

konstrukciókat lehesse kínálni, amelyek ugyan idevonzzák a BME számára értékes 

partnereket, de a partnerség céljával, és nem pusztán a kedvező bérleti feltételekkel. 

o A másik egyetemi szereplőcsoportot azok alkotják, akik az épület illetve kínált 

funkcióinak közvetlen hasznát élvezhetik. 

 

Műegyetemi Technológiai és Üzleti Központ 

(Műegyetem Center for Technology and Business) 

 

 E létesítmény helye az „északi” és a „déli” kampuszok határán fekvő Z épület. 

 Itt egy olyan technológiai és üzleti központ kialakítása tehát a cél, amely az egyetemközeli 

cégeknek, kisebb vállalkozásoknak, spin-offoknak ad otthont, de egyúttal egyetemi szervezeti 

egységek projektjeihez is átmeneti infrastrukturális hátteret ad. Itt alakíthatjuk ki a 

jogszabályban hamarosan megjelenő duális képzés műegyetemi változatának speciális 

gyakorlóhelyeit is. A cél elsősorban az, hogy mesterképzésre felkészítő gyakorlati képzést 

(elsősorban szakértői, klasszikus mérnöki feladatok) kínálni képes gazdálkodó szervezeteket 

vonzzunk ide, olyanokat, melyek kifejezetten egyetemi közös kutatásokban érdekeltek. 

 Nem tekintve a kollégiumokat és sportlétesítményeket a BME jelenlegi területe mintegy 

250.000 nm. A folyamatos racionalizálások és egyéb takarékossági intézkedések miatt 

számottevő tartalékterület már nincs. Mivel a kialakuló kompakt elhelyezés miatt egy-egy 

újabb projekt (jellemzően nagyobb pályázati projekt) számára nem tudunk otthont biztosítani, 

ezáltal jelentős lehetőségektől eshetünk el. E problémák megoldását is látjuk e projektben. 

 Erre az épületre, projektre is készült ún. kiajánlási programterv, ami alapján reálisnak tűnik 

az épület célirányos pályáztatása. 

 

A kidolgozandó bérleti szerződésben természetesen számos részletet pontosan szabályozni kell 

annak érdekében, hogy az épület a BME oktatási-kutatási céljaira is használható legyen, illetőleg 

eleve a BME-hez kötődő vállalkozások befogadására legyen alkalmas. Másrészt a BME előbérleti 

jogát is biztosítani kell, hogy szükség esetén jó eséllyel és jó feltételekkel területhez juthasson.” 

 

Az egyetemi szervezetek az elmúlt hat évben egyre többet fordítottak az egyetem immateriális 

javainak, tárgyi eszköz állományának gyarapítására. Különösen említésre méltónak tartjuk, hogy 

nem csak a felhalmozási kiadások aránya mutat növekvő trendet, hanem egyértelműen látszik, hogy 

a felhalmozási kiadások a személyi kiadásokkal szemben növekedtek igazán jelentősen. Azaz, az 

Egyetem döntéshozói, munkatársai ahelyett, hogy növekvő juttatásokon keresztül „hazavitték 

volna” a rendelkezésükre álló pénzeszköz állományt, azt a tartós növekedést garantáló korszerű 

eszközpark állomány fenntartására fordították.  
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17. ábra: Felhalmozási kiadások alakulása 2008-2012. között 

 

IX.1. Ingatlanok állagmegóvási kötelezettsége 

A felsőoktatási intézmények kezelésében lévő ingatlanok állagmegóvási kötelezettségét a 

vonatkozó jogszabály, az ingatlanok előző évi záró bruttó könyv szerinti értékének legalább 1,5%-

ában határozta meg. Ezt a mértéket az épületek állaga miatt - ahogyan az alábbi táblázatból is 

kitűnik - az egyetem szükségszerűen jelentősen túlteljesítette az utóbbi években. 

 

  2011. 2012. 2013. 3 év együtt 

Ingatlanok bruttó könyv szerinti értéke  23 228 934 26 495 947 26 773 852 - 

Állagmegóvási minimum megállapodás szerint 302 725 397 439 401 608 1 101 772 

Ingatlan felújítás 1 925 471 1 765 630 571 642 4 262 743 

Ingatlan karbantartás (dologi kifizetés) 260 779  304 641 242 095 807 515 

Állagmegóvás ráfordításai összesen 2 186 250 2 070 271 813 737 5 070 258 

Állagmegóvás %-ban, az ingatlanok előző évi 

bruttó értékéhez viszonyítva 
10,83% 8,91% 3,07% 7,60% 

Állagmegóvás %-a az előírt minimumhoz 

viszonyítva 
722,19% 594,00% 204,67% 506,67% 

PPP rekonstrukciós, felújítási díjrész 904 803 1 162 369 1 139 831 3 207 003 

76. táblázat: Az egyetem állagmegóvási kötelezettsége (E Ft-ban) 

IX.2. Tárgyi eszközök és immateriális javak állománya 

2013 előtt a tárgyi eszközök mérleg szerinti értékét az Egyetem évről-évre növelte, amely azt 

bizonyítja, hogy az Egyetem közösségei elkötelezettek a tekintetben, hogy a működéshez szükséges 

eszközállomány színvonala fennmaradjon, a szűkülő források ellenére a feladatellátáshoz szükséges 

létesítménypark és eszközpark fennmaradjon. Az 1036/2012. (II.21.) Korm. határozatban elrendelt 

beszerzési tilalom hatására a tárgyi eszköz mérleg szerinti értéke csökkenést mutat. 
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2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

17,953 18,738 20,173 23,404 26,772 25,915 

77. táblázat: Tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke, 2008-2013. (Mrd Ft) 

Miután az Egyetem erőforrásait a 2008-2013-as rektori ciklusban leginkább az ingatlanállomány 

korszerűsítésére, a hosszú távon való fenntarthatóságára koncentrálta, ezért arányaiban a gépek, 

berendezések színvonalának korszerűsítésére kevesebb forrás jutott. A gépek, berendezések 

elavultsága kissé mérséklődött ugyan, 2013-ban 62,22%-a volt 0-ra leírt eszköz. 

 

Megnevezés 2011. 2012. 2013. 

1. Gépek, berendezések halmozott értékcsökkenése 15 663 283 16 707 987 17 036 139 

2. Gépek, berendezések bruttó értéke 19 746 212 21 500 031 21 246 335 

3. Gépek, berendezések leírtsága (1./2.) 79,32% 77,71% 80,18% 

78. táblázat: Gépek berendezések leírtsága, 2011-2013. (E Ft-ban) 

A következő években további fokozott figyelmet kell fordítanunk a gépparkba tartozó eszközeink 

korszerűsítésére is. Ezt a célt igyekeztünk elérni a kutatóegyetemi pályázat keretében megvalósított 

közbeszerzési eljárások lebonyolítása által is. 

 

Az eszközpótlási igényt szemlélteti az alábbi táblázat. 

 

Megnevezés 2011. 2012. 2013. 

1. Gépek tárgyévben elszámolt értékcsökkenése 1 386 836 1 459 576 1 434 722 

2. Gépek, berendezések bruttó értéke 19 746 212 21 500 031 21 246 335 

3. Gépek, berendezések eszközpótlási igénye (1/2) 7,02% 6,79% 6,75% 

79. táblázat: A gépek, berendezések eszközpótlási igényének mutatója, 2011-2013. (E Ft-ban) 

A mutató csökkenését egyrészt az eszközök amortizációs kulcsok szerinti összetételében 

bekövetkezett változás okozta, másrészt a már nulláig leírt gépek állományának növekedése, 

amelyekhez tárgy évi értékcsökkenési leírás már nem kapcsolódott. 

IX.3. 2013. évben megvalósult épület beruházási/felújítási projektek  

A 2013. évben forráshiány miatt nem kerülhetett sor tető felújítási, vizesblokk-rekonstrukciós ill. 

felvonó korszerűsítési programjaink folytatására, a helyzet 2014-től várhatóan javulni fog. 

 

 Elkészült a „K” épületbe átköltöző BME levéltár minden igényt kielégítő új iroda és 

raktár helyiségcsoportja. 

 Felújításra kerültek az E épület felső szinti folyosói. 

 Átfogó felújítás helyett veszélytelenítésre került a „K” épület északi homlokzata. 

 Folytatódott épületbejáróink felújítása. 

 Utolsó üteméhez érkezett a „Ch” épület átfogó felújítása, befejeződött a II. és III. 

felújítási ütem, elkészült a főlépcsőház, Szent Gellért téri homlokzat, a C 14 sz. előadó, 

valamint a keleti strang WC rekonstrukciója is.  

 Elkészültek 2014. évi programjaink engedélyezési és kiviteli tervei. 
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2013. évi munkák Bruttó E Ft 

K épület földszint levéltár kivitelezés 65 764     

E épület folyosó (+kari hozzájárulással) 20 744     

Középső campus kútfúrás tervezés-engedélyeztetés 6 707     

Tervezések 13 587     

K épület szellőzést kiszolgáló alapvezeték hálózat 36 796     

Aud-max szellőző átalakítás 42 465     

MM-MG torony lapostető attika felújítás 15 335     

KEOP tervezések ("J" és "K" épület) 3 599     

I épület csőcsere 9 965     

Energetikai programok (min. +50% kari önerővel) 54 568     

K épület északi homlokzat veszélytelenítés 33 551     

É-i terület gerinc és öntöző rendszer 23 470     

K épület középső szárny csatorna kiváltás 12 998     

Mt épület körüli esővíz elvezető csatorna 5 997     

Ch épület tervezések 13 361     

Ch épület főlépcsőház álmennyezet építése, lépcsőtér világítás felújítási munkái 41 845     

Ch rekonstrukció II. ütem 63 991     

Ch épület C14 előadó kivitelezés, tervezés 44 584     

Ch épület keleti strang WC rekonstrukció 32 469     

Ch épület szinti elosztók 12 626     

Ch épület III. ütem 75 608     

Ch épület főbejárat homlokzat  43 274     

Kari létesítményprogram (kb. 50% kari önerő) 46 087     

K folyosó és folyosóvilágítás felújítás  14 303   

80. táblázat: 5 MFt feletti (nem kollégiumi jellegű) jelentősebb felújítási és beruházási kiadások 

 

Kollégiumrekonstrukciós munkák 

 

2013. évben közel 40 kisebb-nagyobb rekonstrukciós/felújítási munka volt folyamatban a BME 7 

kollégiumépületében, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak. 

 
Jelentősebb felújítások és beruházások Összeg (E Ft)

Baross - 6 db kollégiumi szoba karbantartási munkái 6 978

Baross - integrált beléptetés és video-megfigyelő rendszer 10 157

Vásárhelyi - 17 db köri helyiség karbantartási munkái 11 291  

81. táblázat: 5 M Ft feletti (kollégiumi jellegű) jelentősebb felújítási és beruházási kiadások 
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IX.4. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 

Leltári Szám Megnevezés 
Beruházás/felújítás 

indítási éve 

Bekerülési 

érték (Ft) 

B1112-000061 
"D" II. em. Középfolyosó felújítás, álmennyezet 

létesítés, építészeti tervezés 
2011 450 000 

B1112-000121 
"DCS" Labor kazános térfél felújítás koncepció 

kidolgozásban közreműködés 
2012 1 778 000 

B1112-000156 
"DCS" tanüzemben hűtéstechnika és hőszivattyú 

mérőállomás kialakítás 
2012 2 482 550 

B11112-000046 "K" ép. Zsolnay bükk ép. 253 előadó szellőzés felújítás 2011 825 000 

B1112-000129 
"BGK" ép. Felmérési terv déli és középső szárny épület 

villamos rendszerei felújítása kiviteli terv 
2012 836 930 

B1112-000137 
"E" épület Zárófödémen elhelyezendő villámhárító 

acélszerkezetek statikai kiviteli terv. 
2012 1 121 232 

B11112-000079 
"L" épület I. em. Adatfeldolgozó PC terem kialakítás 

kiviteli terv 
2012 80 010 

B1112-000026 Reaktor táptartály földrengésálló megtámasztás terve 2010 1 250 000 

B1112-000082 
"BGK" ép. Déli és középső szárny épületvillamossági 

rendszer felújítási kiviteli tervei 
2011 5 737 500 

B11112-000058 
"K" épület D1 tetőszakasz szerk. és héjalás felújítása, 

zárófödém hőszigetelés kiviteli terv 
2012 3 429 000 

B11112-000076 Könyvtár fedélszék rekonstrukció tervezési szerződés 2012 4 324 350 

B11112-000105 
"K" Gőzellátás kiváltására irányuló műszaki-energetikai 

előkészítő munkák 
2013 1 300 000 

B11112-000107 
"K"&"J" KEOP megfelelőségi vizsgálat és 

projektkoordináció 
2013 1 149 350 

B11112-000120 
"K" ép. északi fejrész belső hőellátó rendszerfelmérése, 

átalakítása-tervezés 
2013 720 000 

B11112-000121 
"CH" Padlásfödém hőszigetelési és tetőablak részleges 

csere kiviteli terve 
2013 1 270 000 

B11112-000170 "L" fszt. labor felújítási munka kiviteli terv 2013 635 000 

B1112-000092 "V2" épület Új Ipari Campus tanulmányterv készítése  2011 950 000 

B1112-000112 
"T" épület Tetőfedés felújítás és padlásfödém 

hőszigetelés Kiviteli terv 
2011 750 000 

B1112-000152 
"A" épület TIO részére szerver terem kiviteli terv 

biztonság- és egészségvédelmi terve 
2012 146 050 

B1112-000154 
"A" épület TIO részére szerver helyiség erősáramú és 

gyengeáramú terv előkészítése 
2012 1 623 060 

B1112-000163 
"K"&"J" KEOP megfelelőségi vizsgálat és 

projektkoordináció 
2013 1 149 350 

B1112-000174 "V2" épület energetika rekonstrukció és funkció váltás 2013 80 000 

B11112-000066 "K" épület D1 szárny tetőszakasz hőszigetelés 2011 2 250 000 

B1112-000074 
"KTK" Koll. Klubhelyiségek kialakítás tűzvédelmi 

átalakítás terv  
2011 737 500 

B1112-000124 
"SCH" Kollégium bejárat szélfogó ajtó létesítésének és 

előtető átalakítás  engedélyezési és kiviteli terv 
2012 450 000 

B1112-000171 
"VP" Koll. szobai vizesblokkjainak felújítási kiviteli 

tervdokumentációja 
2013 4 191 000 

82. táblázat: Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás (E Ft-ban) 
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IX.5. Ingatlanértékesítések 

Az egyetem 2013. évben a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 89. § (2) 

bekezdése alapján nem értékesített ingatlant. A korábbi évekről áthúzódóan az MTA Q2 épület 

esedékes vételárrészlete folyt be. 

X. A KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 

X.1. A követelések alakulása 

Alábbi fejezetben a követelés állomány lejárat szerinti alakulását, a behajtási problémákat, a 

behajtás érdekében tett intézkedéseket, az elszámolt értékvesztést, illetve a behajthatatlan 

követelésként kivezetett állomány nagyságát, ill. a kötelezettségeket mutatjuk be. 

 

A le nem járt (2.662.842 E Ft) követelések között két jelentős összegű, ingatlanértékesítésből eredő 

követelést mutatunk ki, mindösszesen 1.894.829 E Ft értékben, melyek egyike (H2Q-ÉPÍTŐ Kft.) 

halasztott fizetésű, 2023. és 2030. közötti, a részletfizetés EURIBOR+2% indexálással esedékes. A 

másik, az MTA-val szembeni éven túli fizetési feltételű követelés 2010. és 2022. között esedékes, 

évi 100 M Ft törlesztéssel fog pénzügyileg teljesülni. E két tétellel korrigálva a 2013. évi záró 

vevőállományt, 11,86%-os növekedés mutatható ki az előző év hasonló adatához viszonyítva. 

 

Év 
Le nem 

járt 

1-60 61-180 181-360 
361- nap 

Vevő követelés 

bekerülési 

értéken nap nap nap 

2009. december 31. 
1 096 782 454 493 40 572 60 254 24 725 1 676 826 

65,4% 27,1% 2,4% 3,6% 1,5% 100% 

2010. december 31. 
3 492 284 313 081 91 760 68 607 148 166 4 113 898 

84,9% 7,6% 2,2% 1,7% 3,6% 100% 

2010. december 31. 

(ingatlanértékesítéssel korrigált) 

1 173 748 313 081 91 760 68 607 148 166 1 795 362 

65,4% 17,4% 5,1% 3,8% 8,3% 100% 

2011. december 31. 
3 365 149 266 396 48 131 59 579 89 963 3 829 218 

87,9% 7,0% 1,2% 1,6% 2,3% 100% 

2011. december 31. 

(ingatlanértékesítéssel korrigált) 

1 146 613 266 396 48 131 59 579 89 963 1 610 682 

71,2% 16,5% 3,0% 3,7% 5,6% 100% 

2012. december 31.  
2 662 842 135 087 43 493 40 702 132 911 3 015 035 

88,3% 4,5% 1,4% 1,4% 4,4% 100% 

2012. december 31. 

(ingatlanértékesítéssel korrigált) 

768 013 135 087 43 493 40 702 132 911 1 120 206 

68,6% 12,1% 3,9% 3,6% 11,8% 100% 

2013.december 31. 
2 568 809 240 078 39 021 53 773 146 204 3 047 885 

84,3% 7,9% 1,3% 1,8% 4,8% 100,0% 

2013. december 31. 

(ingatlanértékesítéssel korrigált) 

773 980 240 078 39 021 53 773 146 204 1 253 056 

61,8% 19,2% 3,1% 4,3% 11,7% 100% 

83. táblázat: A követelésállomány összetételének változása, 2009-2013. (E Ft-ban) 

A lejárt követeléseket - a BME decentralizált gazdálkodásából adódóan - a BME nevében a lejárt 

követelést eredményező szerződést megkötő szervezeti egységeknél (a „követelésgazdáknál”) 

kezelik, melyhez a jogi segítséget, közreműködést a követelésgazdák felkérésére a GMF-en 

működő Jogi Osztály nyújtja, illetve szükség szerint ellátja az ügyben esetlegesen szükséges jogi 

képviseletet. A lejárt követelések kapcsán az alapvető döntéseket a követelésgazdák hozzák meg, 
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így a megfelelő jogi tájékoztatás alapján döntenek a követelés érvényesítésének módjáról, illetve 

amennyiben ennek feltételei fennállnak, a követelés leírásáról, mely döntés alapján a 

nyilvántartásokból történő kivezetés iránt is ők intézkednek. 

 

A követelésgazdáktól beérkező igényeket és dokumentumokat minden esetben egyedileg vizsgálja 

meg a GMF Jogi és Munkaügyi Osztálya, és egyedi javaslatot tesz a követelés kezelés lehetséges 

módjára. Amennyiben ennek reális esélye látszik, és az adós nem tud egy összegben teljesíteni, 

akkor a tartozás átütemezésével, részletekben való megfizetésével kíséreljük meg a lejárt követelés 

állományát csökkenteni. Élve az Áht. felhatalmazásával, a bruttó 100.000 Ft alatti követelések 

esetén az önkéntes felszólításon túlmenő további követelés-érvényesítést a Jogi és Munkaügyi 

Osztály általában nem javasol a követelésgazdáknak, figyelemmel az ezek érvényesítésével 

kapcsolatos közvetlen és közvetett, de bizonytalan megtérülésű további költségekre. 

 

A gazdasági válság hatására a követelésállományban egyre több adós esetén tapasztaljuk, hogy 

felszámolási eljárás indul ellenük. Tekintettel arra, hogy a lejárt követelések jelentős része 

vállalkozási jellegű tevékenységből származik, és a vállalkozói díj nem biztosított és nem előre 

rangsorolt követelés, a felszámolás alatt álló cégekkel szemben fennálló követelések megtérülésére 

rendkívül csekély az esély. Amennyiben azon (az adott ügyben az adósról rendelkezésre álló 

információk értékelésével kialakult) feltételezésünket, hogy megtérülés nem várható, a felszámoló 

is visszaigazolja a követelés leírását megalapozó nyilatkozattal, úgy a felszámolási eljárás 

befejezéséig 100% értékvesztést számolunk el a követeléssel szemben, majd az eljárás lezárultát 

követően, annak eredményétől függően történik meg a hitelezési veszteség elszámolása, illetve a 

követelés kivezetése. 

 

2013-ban behajthatatlanság miatt 8.546 E Ft értékű követelés került kivezetésre a követelés 

állományból mint hitelezési veszteség. Legnagyobb részt a partnerek felszámolás következtében 

való megszűnése, fedezet hiánya miatt vált behajthatatlanná a követelés. 

 

A 2013. évi beszámoló készítése során a 100 E Ft feletti követelések egyedileg voltak értékelve, a 

kisértékű (100 E Ft alatti) követelések pedig csoportosan, a számviteli politikában meghatározott 

módszer alapján, a lejárati időpontokat figyelembe véve. 

 

100 E Ft alatti követelések értékvesztése 5.438 

100 E Ft feletti követelések értékvesztése 121.037 

Összesen 126.475 

84. táblázat: 2013-ban elszámolt értékvesztés (E Ft-ban) 

Az idegen pénznemre szóló követelések 2013. év végi értékelése során összesen 76.592 E Ft 

árfolyamnyereséget számoltunk el, ami a jelentős (Ft-ra átszámítva 1.009.360 E Ft értékű) 

vevőállományból, valamint az év végén alkalmazandó MNB hivatalos deviza árfolyam és a 

követelés bekerüléskor figyelembe vett árfolyamának eltérő szintjéből adódott. 

 

Értékelés előtti vevőállomány 3.047.885 

Behajthatatlan követelések -8.546 

Elszámolt értékvesztés -126.475 

Idegen pénznemre szóló vevőállomány árfolyamnyeresége 76.592 

Záró állomány 2.989.456 

85. táblázat: A vevői követelések mérlegértéke (E Ft-ban) 

Az egyéb rövid lejáratú kölcsönöket a dolgozók részére hosszú lejáratra nyújtott lakáscélú kölcsön 

állományából az egy éven belül esedékes törlesztő részletek állománya (9.716 E Ft) alkotja. 
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Az egyéb rövidlejáratú követelések között tartja nyilván az Egyetem a nemzetközi támogatási 

programokból eredő követeléseket (696.225 E Ft), csakúgy, mint az adó folyószámlán mutatkozó 

különböző túlfizetéseket (17.702 E Ft). Elsődlegesen az ÁFA (5.000 E Ft) és a Rehabilitációs 

hozzájárulás (12.372 E Ft) adónemeknél jelentkezik a túlfizetés összege. 

 

Vevő követelés 2.989.456 

Nemzetközi támogatási programok miatti követelés 696.225 

Lakáskölcsön miatt egyéb rövid lejáratú követelés 9.716 

Egyéb rövidlejáratú követelések 17.702 

Összesen 3.713.099 

86. táblázat: Az összes követelés mérlegértéke (E Ft-ban) 

X.2. A kötelezettségek alakulása 

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 40. § (4) bekezdés alapján a kötelezettségállomány alakulását 

befolyásoló tényezőket az alábbiakban mutatjuk be. 

 

A beszámolóban kimutatott kötelezettségek záró állománya: 

 
 2012. 2013. 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 

Rövid lejáratú kötelezettségek 1.896.123 1.540.084 

 

 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 

 

A BME hitelfelvételhez a korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban sem folyamodott, és egy évnél 

hosszabb lejáratra szóló ideiglenesen átvett pénzeszközből fizetési kötelezettsége sem keletkezett. 

 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek 

 

A rövid lejáratú kötelezettségek között kerültek elszámolásra az áruszállításból és szolgáltatások 

nyújtásából származó kötelezettségek, valamint az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek. 

 
Szállítói kötelezettségek 244.285 E Ft 

Rövid lejáratú kötelezettségek 1.295.799 E Ft 

 

Szállítói kötelezettségek állománya 

 

A beruházással, termékvásárlással, szolgáltatásvásárlással kapcsolatos szállítók állománya 

2013. december 31-én 244.285 E Ft volt.  



 

116 

 

 

Szállítói kötelezettségek 2012. december 31. 2013.december 31. 

záró állomány  204 935 244 285 

 ebből     

le nem járt kötelezettségek 120 048 211 847 

lejárt kötelezettségek 84 887 32 438 

87. táblázat: Szállítói kötelezettségek (E Ft-ban) 

Mint a fenti táblázatból leolvasható, a szállítói kötelezettségeken belül a le nem járt fizetési 

határidejűek részaránya mindkét évben több mint 50%-át teszik ki a teljes állománynak, 2012-ben 

közel 59%, 2013-ban majd 87% a részarányuk. 

 

A szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek állománya összességében 19,2%-kal növekedett 

2012-ről 2013-ra. Ugyanakkor a lejárt esedékességű követelések állománya jelentősen, mintegy 

62%-kal csökkent, ami értékben 52.449 E Ft-os csökkenést jelent. Az Egyetem minden esetben 

törekszik a számlákban meghatározott fizetési határidők betartására, de a számlák késve érkezése, 

hibás tartalmi vagy formai kitöltése miatt való visszautasítás, teljesítésigazolás vagy egyéb 

bizonylattal való felszerelés hiánya miatti visszaküldése vagy várakoztatása miatt esetenként 

késedelmet szenved az átutalás. Vannak továbbá olyan szállítói az Egyetemnek, amelyek 

közbeszerzésen keresztül teljesítettek az intézmény felé, de az átutaláshoz elengedhetetlen 

köztartozásmentes igazolást nem tudták benyújtani, ezért év végén is állományban maradtak 

számlák. 

 

 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya 

 

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra az utólagos elszámolási 

kötelezettséggel, előfinanszírozás alapján nyújtott támogatások, amelyeknek záró 

állománya 2013. december 31-én 1.295.799 E Ft volt. 

 

A pályázatok alapján támogatást nyújtó szervezetek közül kiemelt szerepet játszott az OTKA, 

NKA, NFÜ, Kutatási, Technikai és Innovációs Alap, melyek jelentősen hozzájárultak az Egyetem 

oktatási és kutatási tevékenységhez. 

 

A támogatási szerződésekben vállalt projektcél elérése érdekében a BME az előfinanszírozási 

összegeket a pályázati ütemterv szerint fel kívánja használni. A felhasználások és elszámolások 

elfogadását követően a fenti kötelezettségállomány folyamatosan csökkenni fog. 



 

117 

 

XI. FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLÁK FORGALMA A LETÉTI ÉS EGYÉB SZÁMLÁK 

INDOKLÁSÁVAL 

Egyetemünk a Lakásépítés- és vásárlás munkáltató támogatások számláját az OTP-nél vezeti, ezen 

kívül mind a forintban, mind pedig a devizában vezetett számlák a Magyar Államkincstár 

kezelésében vannak. 

 

A forintban vezetett számlák 2013. évi forgalma az alábbiak szerint alakult: 

 

Számla neve Bankszámlaszám Nyitó Bevétel Kiadás Záró Megjegyzés 

Előirányzat 

felhasználási 

keretszámla 

10032000-01425279-

00000000 
717 225 451 30 833 286 523 29 909 578 247 1 640 933 727 Egyetemi főszámla 

Fedezetbiztosítási 

számla 

10032000-01425279-
90000009 

35 000 000 0 0 35 000 000 PPP beruházás keretében a 

kollégiumok felújítását és 
a szolgáltatást végző 

vállalkozással kötött 

szerződésben foglalt 
biztosíték elkülönített 

kezelését szolgálja. 

Fedezetbiztosítási 

számla (Schönherz 

Koll.) 

10032000-01425279-

91000002 
50 000 000 0 0 50 000 000 

Fedezetbiztosítási 

számla 

10032000-01425279-

92000005 
110 000 000 0 0 110 000 000 

PPP beruházás keretében 

az oktatási épület építését 

és üzemeltetését végző 
vállalkozással kötött 

szerződésben foglalt 

biztosíték elkülönített 
kezelését szolgálja. 

Célelszámolási 

forintszámla 

10032000-01425279-
30000003 

11 228 633 14 238 806 16 239 116 9 228 323 
TÁMOP-4.1.2.A/I-11/1-
2011-0050 

Európai Uniós 

programok 

célelszámolási számla 

10032000-01425279-

30005008 
7 358 906 56 273 554 996 105 62 636 355 

TÁMOP-4.2.1/B-

09/1/KMR-2010-0002 

Európai Uniós 

programok célelsz.szla 

TÁMOP-4.2.2.B 

10032000-01425279-
30005101 

35 707 939 235 354 099 111 044 768 160 017 270 
TÁMOP-4.2.2.B-10/1-
2010-0009 

Európai Unios 

program célelsz. Ft. 

szla BM/9674-2/2012 

10032000-01425279-
30005204 

805 902 1 508 004 543 000 1 770 906 BM/9674-2/2012 

Európai Unios 

program célelsz. Ft. 

szla BM/4747-1/2012 

10032000-01425279-

30005307 
7 697 358 13 520 639 15 216 882 6 001 115 BM/4747-1/2012 

Európai Unios 

program célelsz. Ft. 

szla TÁMOP-5.4.6.A 

10032000-01425279-

30005400 
0 1 808 076   1 808 076 

TÁMOP-5.4.6.A-12/1-

2013-0006 

Felsőoktatási int. 

hallg.önktg. és 

adományszla 

10032000-01425279-

01110009 
0 975 305 425 9 000 975 296 425   

Összesen:   975 024 189 32 131 295 126 30 053 627 118 3 052 692 197   

Intézményi letéti 

számla 

10032000-01425279-

20000002 
500 000 0 0 500 000 

A Diákközpont 
munkaközvetítői 

tevékenysége miatt a 

118/2001. (VI.30.) 
korm.rend. 6.§ előírás 

szerint szükséges. 

88. táblázat: A BME forintban vezetett számláinak 2013. évi forgalma 
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A devizában vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák 2013. évi állománya az alábbiak szerint 

alakult: 

 

Megnevezés 

2013.12.31-i 

záró egyenleg 

devizában 

2013.12.31-i 

záró 

egyenleg 

(Ft) 

2013.12.31-i 

MNB 

árfolyamon 

számított 

érték 

(Ft) 

Költségvetési pénzforgalmi számlák (vállalkozási deviza számlák)   60 828 238 61 959 122 

EUR-ban vezetett számlák összesen 208.650 EUR 60 820 204 61 950 135 

USD-ben vezetett számlák összesen 42 USD 8 034 8 987 

Devizaszámlák átértékelés előtti könyvszerinti értéke   60 828 238   

Devizaszámlák átértékelt mérlegszerinti értéke     61 959 122 

Számított árfolyam különbözet (nyereség)   1 130 884   

89. táblázat: Költségvetési pénzforgalmi számlák állománya 2013 

 

 

A forintban vezetett számlák közül a 10032000-01425279-20000002 számú Intézményi letéti 

számla idegen pénzeszköznek minősül. A számla megnyitására a 118/2001. (VI.30.) Korm. rendelet 

6.§ előírása alapján a Diákközpont munkaközvetítői tevékenysége miatt (fedezetbiztosítási célból) 

került sor. A számlán 2013. évben forgalom nem volt. 

 

A Lakásépítés- és vásárlás munkáltató támogatások számla 2013.12.31-i záró egyenlege 

29.992.870 Ft volt.  

 

Az Egyetem idegen pénzeszközben vezetett számlái kizárólag a Magyar Államkincstár 

számlavezetésében vannak. 

 

Megnevezés 

2013.12.31-i 

záró egyenleg 

devizában 

2013.12.31-i 

záró 

egyenleg 

(Ft) 

2013.12.31-i MNB 

árfolyamon számított 

érték 

(Ft) 

Idegen pénzeszközök (Uniós deviza számlák)   520 324 166 509 004 689 

EUR-ban vezetett számlák összesen 1.714.340 EUR 520 324 166 509 004 689 

USD-ben vezetett számlák összesen 0 USD 0 0 

Devizaszámlák átértékelés előtti könyvszerinti értéke   520 324 166   

Devizaszámlák átértékelt mérlegszerinti értéke     509 004 689 

Számított árfolyam különbözet (veszteség)   -11 319 477   

90. táblázat: A devizaszámlák értékelés előtti és utáni 2013. évi záró állománya 

Az idegen pénzeszközben vezetett számlák adatainak kimutatását a függelék tartalmazza. 
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XII. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK HATÁSA, ELŐÍRT BEFIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉG ALAKULÁSA 

A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. 

(V.13.) Korm. határozatban foglaltakra a Kormány az intézmények tekintetében 2013. évi 

költségvetést érintő zárolásról döntött. A határozat lehetőséget biztosított a zárolási kötelezettség 

bevétel-befizetéssel történő kiváltására, melyet a nemzetgazdasági miniszter 2013. november 11-én 

kelt NGM/13108/4/2013. számú levelében engedélyezett. 

 

A fentiek alapján az EMMI a 26528-21/2013/KTF levelében az Egyetem bevétele terhére 

864.000 E Ft befizetési kötelezettséget rendelt el, mely 2013.12.12-én átutalásra került. 

 

Normatív finanszírozás alapján intézményünk alulfinanszírozott, a képzési, a tudományos 

kulturális, fenntartói fejlesztési célú, a PPP kiegészítő támogatás és a speciális programok 

támogatási jogosultságával (9.795.534 E Ft) szemben a rendelkezésre álló támogatás összege 

9.049.907 E Ft. Az alulfinanszírozottság összege 745.627 E Ft. 

 

A felügyeleti szerv a beszámolási időszakban a képzési célú támogatások elszámolása során a 

kifutó képzésre 85%-os, az új belépők esetén 100%-os finanszírozottsági szintet állapított meg. 

 

A beszámolási időszakban az előírt befizetési kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak: 

 

A 2013. évi előirányzatkeret-maradvány elszámolás alapján az Egyetemnek befizetési 

kötelezettsége nem állt fenn. 

 

A munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó jogcímen teljesített kiadás 54.248 E Ft volt, 

mely összeg az alkalmazottak részére folyósított természetbeni juttatások, a 2013. évi 

reprezentációs kiadások, valamint a magáncélú telefonhasználat után fizetendő személyi 

jövedelemadó összegét tartalmazza.  

 

A beszámolási időszakban teljesített 2013. évi rehabilitációs hozzájárulás 105.980 E Ft, helyi adó, 

adójellegű befizetések jogcímen teljesített kiadás 2.683 E Ft, a cégautó-adó jogcímen a befizetés 

1.650 E Ft. 

 

 

Budapest, 2014. április 11. 

 

 

 Dr. Péceli Gábor 

 rektor 
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FÜGGELÉK 

 
 

1. számú függelék: Kimutatás a devizában vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák 

állományáról és azok átértékeléséről  

 
 
Az átértékelésnél alkalmazott 2013.12.31-i árfolyamok  

296,91 Ft/ EUR 

 

     

215,67 Ft/ USD 

 

  
Záró egyenleg 

devizában 
Pénznem 

Átértékelés 
előtti egyenleg 

(Ft) 

Átértékelt 
záró egyenleg 

(Ft) 

Nem EU-s támogatásokhoz 
kapcsolódó devizában vezetett 

pénzforgalmi számlák 

208 650 EUR 60 820 204 61 950 135 

41,67 USD 8 034 8 987 

Mindösszesen:     60 828 238 61 959 122 

Árfolyamnyereség       1 130 884 

 

 

 

2. számú függelék: Kimutatás a devizában vezetett idegen pénzeszközök számláinak állományáról 

és azok átértékeléséről 

 
 
Az átértékelésnél alkalmazott 2013.12.31-i árfolyamok  

296,91 Ft/ EUR 

 

     

215,67 Ft/ USD 

 

  
Záró egyenleg 

devizában 
Pénznem 

Átértékelés 
előtti egyenleg 

(Ft) 

Átértékelt 
záró egyenleg 

(Ft) 

EU-s támogatásokhoz kapcsolódó 
devizában vezetett pénzforgalmi 

számlák 
1 714 340 EUR 520 324 166 509 004 689 

Mindösszesen:     520 324 166 509 004 689 

Árfolyam veszteség       -11 319 477 

 


