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Tisztelt	Dékán	Úr!		

	
	
A	 BME	 Természettudományi	 Kar	 által	 kiírt,	 2019/137	 sz.	 pályázati	 felhívás	
alapján	 megpályázom	 a	 Természettudományi	 Kar	 gazdasági	 dékánhelyettesi	
megbízatását.	A	felhívásban	előírt	pályázati	anyagot	mellékelem.		
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- Nyilatkozatok	
- Szakmai	önéletrajz		
- A	dékán-helyettesi	megbízatással	kapcsolatos	célkitűzések,	megvalósítási	

elképzelések	
- A	 végzettséget,	 szakképzettséget,	 ismereteket,	 tudományos	 fokozatot,	

díjakat	 és	 idegen	 nyelvtudást	 bizonyító	 okiratok	 hiteles	másolatai	mind	
fellelhetőek	a	BME	Természettudományi	Kar	Dékáni	Hivatalában	korábbi	
pályázatok	mellékleteként.	
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Nyilatkozat 
	
Aulírott,	 Dr.	 Varga	 Imre	 a	 Budapesti	 Műszaki	 és	 Gazdaságtudományi	 Egyetem	
Természettudományi	 Kar	 gazdasági	 dékán-helyettesi	 megbízásának	 ellátására	
benyújtott	pályázatommal	kapcsolatban	az	alábbi	nyilatkozatokat	teszem:	
	

§ Hozzájárulok,	 hogy	 a	 pályázati	 anyagomat,	 személyes	 adataimat	 a	
Természettudományi	 Kar	 oktatói,	 kutatói,	 harmadik	 személyként	
megismerhetik.		

§ Hozzájárulok,	 hogy	 jelen	 pályázati	 anyagomat	 és	 személyes	 adataimat	 a	
vonatkozó	 jogszabályok	 és	 egyetemi	 szabályok	 szerint	 az	 erre	 jogosult	
bizottságok	és	testületek	megismerhetik.		

§ Hozzájárulok,	 a	 pályázati	 anyagban	 foglalt	 személyes	 adataimnak	 a	
pályázati	eljárással	összefüggésben	szükséges	kezeléséhez.	

§ Kijelentem,	hogy	az	egyetem	Humánpolitikai	Szabályzatának	29.§	szerinti	
összeférhetetlenség	nem	áll	fenn.	

§ Kijelentem,	 hogy	 a	 vezetői	 megbízatással	 járó	 vagyonnyilatkozattételi	
kötelezettségemnek	–	a	vezetői	megbízás	hatályba	lépését	követően	–	10	
napon	belül	eleget	teszek.	

	
	
	
Kelt	Budapesten,	2019.	június	8.	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dr.	Varga	Imre	
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Szakmai Önéletrajz 
Személyes adatok 
Név:   Dr. Varga Imre    állampolgárság: magyar 
Születés ideje: 1964. március 6.   helye: Székesfehérvár,Magyarország 
Lakcím:  Kisgyár u. 11. Halásztelek 2314 
  Tel: (24) 474 083   mobil: (20) 588 0950 
Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Intézet, Elméleti 

Fizika Tanszék, Budafoki út 8. Budapest 1111,  
Tel: 463 1059 Fax: 463-3567 
e-mail: varga@phy.bme.hu, varga@ttdh.bme.hu  
weblap: http://dtp.physics.bme.hu/Varga_Imre 

Beosztás: egyetemi docens, gazdasági dékán-helyettes, tanszékvezető-helyettes 
Családi állapot: nős (1991), felesége dr. Krasznai Boglárka aneszteziológus  
Gyermekek: Márton (1992), Máté (1998), Zsófia (2000). 

Tanulmányok 
1982 – 1986 Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar, Híradástechnika Szak, 
  Rendszertechnika ágazat, `B' oktatási forma. 

Nyelvismeret  
Angol felsőfokon (Á016911/1981), spanyol középfokon (Á051866/1985), 
német társalgási szinten, francia alapfok. 

Oklevelek 
1995 PhD fokozat elméleti fizikából (PhD-260), BME-TTK 
1995 Fizikai Tudomány Kandidátusa (15290), MTA-TMB 
1986 Okleveles villamosmérnök (294/1986),  

BME, Villamosmérnöki Kar, Híradástechnika Szak 

Munkahelyek 
2012 –  egyetemi docens, BME, TTK, Elméleti Fizika Tanszék 
1998 – 2002 vendégkutató, Philipps Egyetem, Marburg, Fachbereich Physik  
1997 – 1998 vendégkutató, Kölni Egyetem, Elméleti Fizika Intézet. 
1997 – 2012 tudományos főmunkatárs, BME, TTK, Elméleti Fizika Tanszék. 
1996 – 1997 tudományos főmunkatárs, MTA-TKI Kondenzált Anyagok Kutató Csoport 
1995 – 1996 tudományos főmunkatárs, BME, TTTK, Elméleti Fizika Tanszék. 
1989 – 1995 tudományos munkatárs, BME, TTTK, Fizikai Intézet, Kvantumelméleti 

Kutató Csoport 
1986 – 1989 tudományos továbbképzési ösztöndíjas, a BME Fizikai Intézet, 

Kvantumelméleti Kutató Csoportjában 

Megbízatások 
2016 –  tanszékvezető-helyettes az Elméleti Fizika Tanszéken 
2015 –  gazdasági dékánhelyettes, BME TTK, a kari Gazdasági Bizottság elnöke és a 

BME Szenátusa Gazdasági Bizottságnak tagja 
2014 – 2015 megbízott gazdasági dékánhelyettes, BME, TTK,  
2013 –  a TTK Kari Tanács választott tagja. 
2012 –  kari Tanulmányi Bizottság és Oktatási Bizottság tagja 
2005 –  tanszéki oktatási felelős, BME, TTK, Elméleti Fizika Tanszék 
2002 – 2014 tanszéki szemináriumi szervező, BME, TTK, Elméleti Fizika Tanszék 
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Díjak, kitüntetések 
2008, 2018 Dékáni Dicséret 

Ösztöndíjak, pályázatok 
2009  OMFB-NKTH Mecenatúra konferenciaszervezésre 
2008 – 2010  Magyar-mexikói TÉT bilaterális kutatási pályázat 
2002 – 2004 Bolyai János kutatási ösztöndíj, MTA 
2002  OMFB Mecenatúra utazási ösztöndíj 
2000 – 2002  BMBF - Alexander von Humboldt kutatási ösztöndíj 
1998 – 1999  Alexander von Humboldt kutatási ösztöndíj 
1993  DAAD kutatási ösztöndíj 
1986 – 1989 MTA – TMB tudományos továbbképzési ösztöndíj 
1986  IAESTE – Monbusho ösztöndíj 
1985  IAESTE – DAAD ösztöndíj 

Tudományos tevékenység 

Publikációs tevékenység 
69	publikáció,	824	hivatkozás,	ebből	668	független,	
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10011198	
MTMT:	580,	h-index:	16	(MTMT:	13),	i10-index:	25,	kumulatív	impakt	
faktor:	150	

Kutatási pályázatok 
2008 – 2010  MX-16/20007 sz. Rendezetlenség és kvantum káosz, Magyar-mexikói TÉT 

bilaterális kutatási pályázat (1.189eFt) 
2003 – 2005 T42981 sz. Mezoszkopikus és kvantum kaotikus rendszerek statisztikai és 

dinamikai vizsgálata, OTKA kutatási pályázata (5.520eFt) 
1997 – 2000  F024136 sz. Spektrál- és hullámfüggvény statisztika kvantum kaotikus és 

rendezetlen rendszerekben, (450eFt) 
Számos további OTKA pályázat résztvevője. 

Témavezetés 
2002 – 2015 Egy témavezetés BME-n, három PhD társ-témavezetés németországi és 

mexikói doktori iskolákban 
1996 – 2013 Hét MSc illetve hagyományos diplomamunka témavezetése 
2009 – 2010 Négy BSc szakdolgozat témavezetése 
2019 –  Két BSc szakdolgozat témavezetése 
1996 – 2013 Öt TDK és OTDK dolgozat témavezetése  

Tanulmányutak 
1998	–	2002		 48	 hónap	 a	 Marburgi	 Fülöp	 Egyetem	 Fizika	 Tanszékén,	 a	 Komplex	

Rendszerek	Fizikája	és	Elméleti	Szilárdtest	Fizika	Csoportban	
1997	 6	 hónap	DFG-SFB	a	 Kölni	 Egyetem	 I.	 Elméleti	 Fizika	 Intézetében,	 Köln,	

Németország	
1993	 1	 hónap	DAAD	 ösztöndíj	 a	 Johannes	 Gutenberg	 Egyetem	Kémiai	 Fizika	

Tanszékén,	Mainz,	Németország	
1992	 5	hét	TEMPUS	tanulmányút	a	Brüsszeli	Szabadegyetemen	(Belgium)	és	a	

Compiegne-i	Technológiai	Egyetemen	(Franciaország)	
1986	 6	hét	IAESTE	ösztöndíj,	KEIO	Egyetem,	Tudományos	és	Technológiai	Kar,	

Chikazumi	Laboratórium,	Yokohama,	Japán	
1985	 10	hét,	IAESTE,	GSI,	Atomfizikai	Divízió,	Darmstadt,	Németország 
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Előadások, meghívások, konferencia részvétel 
- 25 meghívás ebből 6 kolloqium 
- 47 nemzetközi konferencia előadás ebből 16 meghívott előadás 

Közéleti szerep 

Tagságok 
2001 – 2011 DFG – OTKA International Graduate College – IRTG (International Research 

Training Group) Marburg-Budapest: Electron-electron Interactions in 
Solids, doktori iskola BME szervezetének helyettes vezetője 

2003 –   Az MTA Statisztikus fizikai szakbizottságának tagja 
1996 – 2003  Az MTA Szilárdtest fizikai szakbizottságának tagja 
1996 –   MTA köztestületének tagja 
1992 – 2000  ISTCP, Nemzetközi Elméleti Kémiai-fizikai Társaság magyarországi 

tagozatának tagja 
1992 – 1997 A Híradástechnikai Tudományos Egyesület (HTE) szakértője 
1984 – 1998  HTE Számítógépes Szakosztályának alapító tagja, 1988-1998 között titkára 

Konferencia szervezés 
2009 – TIDS13, TIDS14, TIDS15, Transport in Interacting Disordered Systems, az 

advisor committee tagja 
2009 TIDS13 proceedings, Annalen der Physik (Berlin), 18, (2009) vendég 

szerkesztője 
2009 TIDS13, Transport in Interacting Disordered Systems, Ráckeve, 2009. 

augusztus 31 – szeptember 5, konferencia és IRTG workshop elnöke 
2008 Workshop on A New Carbon Age, IRTG Marburg-Budapest, Ráckeve 
2006 Workshop on Disorder and Interactions, IRTG Marburg-Budapest, Ráckeve 
2005 Workshop on Quantum Magnetism, IRTG Marburg-Budapest, Ráckeve 
2003 Workshop on Correlated Electrons in Mesoscopic Systems, IRTG Marburg-

Budapest, Ráckeve 
1997  HRP7, 7th International Conference on Hopping and Related Phenomena,  

 Ráckeve, 1997. augusztus 18-23, konferencia társszervezője 
 
Bírálati tevékenység  
TDK, szakdolgozatok, diplomamunkák, PhD disszertációk, OTKA pályázatok, habilitációk 

disszertációk stb., nemzetközi habilitációs és PhD védések bizottsági tagja. 
Számos folyóiratnál bírálati tevékenység 

Oktatási tevékenység 

Oktatás 
1987-óta folyamatos oktatási feladatok VIK, VBK, TTK esetén, magyar és idegen 

nyelvű (angol, francia) hagyományos, előkészítő, alap, mester és doktori 
szinten, nemzetközi nyári iskolák, nemzetközi doktori iskolák  

Oktatásszervezés 
2005 –  Tanszéki oktatási felelős. 
1991 A mérnök-fizikus képzés tematikájának kidolgozásában részvétel 

Tudományos érdeklődés 
• Rendezetlen mezoszkopikus rendszerek	
• Véletlen mátrix elmélet és alkalmazásai	
• Kvantum káosz; szemi-klasszikus fizika	
• Dinamikai, statisztikai komplexitás	
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A dékán-helyettesi megbízatással kapcsolatos 
célkitűzések és megvalósítási elképzelések 

Bevezető 
Az	utóbbi	öt	évben	az	egyetem	több	alapvető	átalakuláson	ment	keresztül.	2014-
től	beindult	a	kancellári	rendszer,	ami	az	egyetemi	gazdálkodási,	adminisztrációs	
eljárások	 folyamatos	 megújítását	 eredményezte.	 Ebben	 az	 időszakban	 a	 BME	
üzemi	 működése,	 gazdasági	 szervezése	 előbb	 a	 folyamatosság	 jegyében	 csak	
szervezeti	 átalakuláson	 ment	 keresztül.	 Ezzel	 a	 Kancellária	 kiépítése,	 annak	
ügyrendje	és	szerepének	meghatározása	megtörtént.		
	
Az	 utóbbi	 évben	 azonban	már	 nem	 sok	maradt	 a	 korábbi	 hagyományból	 és	 a	
költségvetési	 intézmények	 általános	 szervezési	 és	 működési	 rendszere	 kezd	
meghonosodni	a	BME-n	is.	Ezek	az	átalakulások,	a	helyzethez	történő	folyamatos	
alkalmazkodás,	 illetve	 a	 Természettudományi	 Karon	 a	 körülményekhez	 minél	
jobban	illeszkedő	működés	megszervezése	igen	nagy	kihívás	lett.		
	
A	 Kancellár	 és	 vezető	 munkatársai	 új	 szemléletet,	 új	 elképzeléseket	 hoztak,	
amelyek	miatt	 a	 kari	munkatársak	 –	 vezető	 kollégák,	 oktatók,	 kutatók	 és	 nem	
oktatók	–	 részéről	 is	 igen	nagy	alkalmazkodó-képességre	 lenne	 szükség	persze	
nemcsak	a	kari	munkatársak,	hanem	a	Kancellária	oldalán	is.	
	
Mindehhez	 társul	 az	 egyetemek	 finanszírozásában	 tapasztalható	 átalakulás,	 az	
alaptámogatás	szűkülése,	a	projekt-szerű	támogatások	bővülése,	az	idegen-nyelvű	
oktatás	 kiszélesítésének	 programja,	 a	 Stipendium	 Hungaricum	 program	 a	
fenntartók,	 támogatók	 bővülésén	 keresztül	 ugyancsak	 sok	 változást	 hoztak	 az	
utóbbi	időben.	
	
Végül,	de	nem	utolsó	sorban	ki	kell	emelni,	hogy	a	Természettudományi	Karon	a	
gazdálkodás	 az	 utóbbi	 pár	 évben	 új	 pályán	 stabilizálódott,	 de	 a	 körülmények	
változása	folytán	az	elért	eredmények	fényében	is	felül	kell	vizsgálni	a	kialakult	
modellt	és	a	jövőbeni	működéshez	új	megoldásokat	kell	majd	találni.	
	
Ilyen	 körülmények	 között	 igen	 nagy	 kihívás	 a	 kari	 gazdasági	 vezetésben	 részt	
venni,	 a	 dékánhelyettesi	 pozíció	 betöltésére	 pályázatot	 benyújtani.	 Az	
alábbiakban	röviden	vázolom	a	Kar	gazdasági,	stratégiai	irányításának	helyzetét,	
illetve	azokat	az	elképzeléseket,	célkitűzéseket,	amelyeket	mint	gazdasági	dékán-
helyettes	szükségesnek	látok.	

Személyes háttér 
Először	 is	a	személyes	hátteret	mutatom	be.	Eddigi	 tevékenységem	alapján	úgy	
vélem,	 tapasztalataimat	 továbbra	 is	 kamatoztatni	 tudom	 a	megpályázott	 poszt	
betöltésére.		
	
Korábban	több	tudományos	pályázatott	nyertem	el	és	voltam	témavezetője.	2001.	
és	2011.	között	a	marburgi	Fülöp	Egyetem	és	a	BME	közös	doktori	 iskolájában	
magyar	 részről	 helyettes	 vezetői	 posztot	 töltöttem	 be.	 Számos	 konferencia	 	 és	
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workshop	megszerezésében	 és	 lebonyolításában	 vettem	 részt	 illetve	 2009-ben	
egy	nemzetközi	konferencia	 teljes	előkészítését,	megszervezését,	 lebonyolítását	
illetve	a	konferencia	kiadvány	vendég	 szerkesztői	megbízatását	 láttam	el.	Ezt	 a	
rendezvényt	 szinte	 teljesen	 egyedül	 rendeztem	 meg,	 tudomásom	 szerint	
sikeresen.	
	
2012-től	Dékáni	 tanácsadóként	 egyre	 jobban	 bekapcsolódtam	 a	Kar	 gazdasági,	
pénzügyi	 és	 munkaügyi	 helyzetének	 megismerésébe.	 Ebben	 a	 minőségemben	
megismertem	 az	 egyetemen	 a	 gazdasági	 folyamatokat	 támogató	 számítógépes	
rendszereket,	az	MGR-t,	a	NEXON-t,	illetve	a	Neptun-t.	
	
2014.	nyarától	megbízottként	láttam	el	a	gazdasági	dékánhelyettesi	poszttal	járó	
feladatokat.	 	 	Ebben	 a	minőségemben	 igen	 rövid	 idő	alatt	 átfogó	kép	alakult	ki	
bennem	 a	 poszt	 betöltéséhez	 szükséges	 ismeretekről,	 illetve	 a	 vele	 járó	
kötelezettségekről,	 feladatokról,	 valamint	 azokról	 a	 körülményekről,	 amik	
hosszabb	távon	is	a	dékánhelyettesi	poszttal	kapcsolatosak.		
	
2015-től	pályázat	útján	nyertem	el	további	négy	évre	2019.	nyaráig	ezt	a	posztot.	
Az	utóbbi	időben	megszerzett	tudás,	tapasztalat,	alapján	sikerült	az	egyetemi	és	a	
kari	 gazdálkodást	 megismerni,	 azok	 megtervezésében,	 fejlesztésében	 és	
irányításában	hatékonyan	közreműködni.		
	
A	 jelen	 pályázat	 nagyban	 támaszkodik	 arra	 a	 személyes	 ismeretségre	 és	
ismertségre,	 rendszerismeretre	 és	 tapasztalatra,	 amit	 az	 eddigi	 időszakban	 a	
gazdálkodás	terén	összegyűjtöttem.	

Egyetemen belül, karok közötti, valamint egyetemközi kapcsolatok 
Az	egyetem	gazdálkodása	igen	komplex	rendszert	alkot.	A	fenntartótól	származó	
költségvetési	 támogatás	 és	 a	 saját	 bevételek	 adják	 a	 korábbi	 időszakból	
megmaradt	maradványok	mellett	azokat	a	pénzeszközöket,	amelyek	az	egyetemi	
oktatás,	 a	 tudományos	 kutatás	 és	 az	 ipari	 megrendelésre	 történő	 innováció	
megvalósításának	forrását	képezik.	Az	egyetemi	költségvetés	2019-ben	már	egy	
merőben	új	szemléletű	metodikával	készült,	aminek	megértése	és	megismerése	
igen	nagy	feladatot	ró	a	kari	vezetésre.		
	
A	Kancellária,	illetve	a	többi	fontos	belső	intézmény	(KTH,	OMIKK	stb.)	vezetőivel,	
valamint	 a	 többi	 kar	 gazdasági	 dékánhelyetteseivel	 igen	 szoros	 kapcsolatot	
sikerült	az	elmúlt	időszakban	kiépíteni.	Tapasztalatom	szerint	a	kancellária	felelős	
vezetői	 többnyire	 készséggel	 segítenek	 és	 a	 lehetőséghez	 képest	 is	 nagyfokú	
rugalmasságot	 tanusítanak.	 A	 többi	 dékánhelyettessel	 folyamatosan	 sikerült	
együttműködni	a	kancellári	elképzelések,	változtatási	javaslatok	véleményezése,	
alakítása	 terén.	 Ezenfelül	 két-	 illetve	 többoldalú	 tárgyalásokon	 is	 sikerült	 igen	
hatékony	munkakapcsolatot	 kiépíteni,	 karok	 közötti	 problémák	megoldásában	
megoldást	találni.	
	
A	 kari	 vezetés	 rendszeres	 kapcsolatot	 tart	 fenn	 a	 többi	 magyarszági	 egyetem	
természettudományi	karával.	Ennek	a	rendszeres	kapcsolatnak	leginkább	abban	
áll	 az	előnye,	hogy	az	 információcsere	 illetve	a	 tapasztalatok,	hibák	és	erények	
megismerése	 segítséget	 nyújtanak	 a	 folyamatosan	 változó	 környezetben	 a	 kari	
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menedzseléshez.	 A	 rendszeres	 találkozók	 nagyban	 segítenek	 a	 folyamatos	
információcserében.	 Esetenként	 a	 közös	 fellépésnek	 is	meg	 tudjuk	 teremteni	 a	
hátteret.	

A kari gazdálkodás az elmúlt időszakban 
A	TTK	gazdálkodása	az	utóbbi	időben	folyamatos	változáson	ment	keresztül.	Így	
volt	ez	akkor	is,	amikor	2014–2015-ben	átvettem	a	posztot.	
	
Az	 azt	 megelőző	 időszakban	 az	 elosztási,	 gazdálkodási	 rendszert	 egy	 olyan	
megállapodás	 tartotta	működésben,	 amelyet	 a	 kar	 két	 akkori	 nagy	 intézetének	
vezetői	 hoztak	 tető	 alá.	 Ennek	 a	 megállapodásnak	 nem	 volt	 számszerűsíthető	
kapcsolata	 az	 oktatási	 teljesítménnyel	 illetve	 a	 személyi	 és	 tárgyi	 költségekkel.	
Ezzel	 a	metódussal	 szemben	hosszas	 előkészítés	 után,	 a	 2014.	 évben	 átmeneti	
gazdálkodás	alkalmazásával,	2015-ben	 felváltotta	egy	olyan	új	 rendszer,	 amit	 a	
2015-ben	 elfogadott	 kari	 Gazdálkodási	 Szabályzat	 kodifikált	 és	 amelynek	
kimunkálásában	 az	 akkor	 intézet	 és	 kari	 vezetőkkel	 együtt	 aktívan	
közreműködtem	magam	is.	Ennek	lényeges	eleme,	hogy	a	költségvetési	elosztási	
és	 felhasználási	 rendszer	 az	 akkoriban	működő	 egyetemi	 rendszerrel	mutatott	
hasonlóságot:	 személyi,	 oktatási,	 terület-használati	 mérőszámokon,	 mérhető,	
valós	 oktatási	 teljesítményen,	 valamint	 személyi	 és	 tárgyi	 költségek	 térítésén	
alapult.	Ehhez	szükség	volt	a	két	nagy	intézet	vezetőinek	hosszas	egyeztetésére	és	
kompromisszum-készségére,	valamint	a	szabályzat	megalkotására.		
	
Ebben	az	új	rendszerben	különváltak	az	intézetekhez	közvetlenül	köthető,	illetve	
nem	köthető	költségek.	Ezek	fedezetéül	a	források	is	a	megfelelő	helyre	kerültek,	
azaz	a	Dékáni	Hivatal,	vagyis	inkább	a	kari	közös	gazdálkodás	kezelésében	már	
sokkal	 kevesebb	 pénz	 maradt	 lényegében	 csak	 a	 Hivatalt	 közvetlenül	 érintő	
kiadások,	illetve	a	kari	közös,	az	intézetekhez	közvetlenül	nem	köthető	költségek	
finanszírozására.	 Ezen	 általános	 költségek	 fedezetét	 biztosító	 összegen	 túli	
minden	 forrást	 az	 intézetek	 kaptak	meg.	 Az	 intézeten	 belül	működő	 tanszékek	
már	 csak	 az	 intézet	 belső	 költségvetése	 alapján	 jutottak	 a	 támogatásból	 a	
forrásaikhoz.	 Ez	 a	 rendszer	 lehetőséget	 nyújtott	 arra,	 hogy	 bizonyos	 egyszeri	
kötelezettségeket	(pl.	jubileumi	jutalmak)	intézeti	szinten	lehessen	teljesíteni.	
	
A	 kialakult	 rendszer	 a	 szervezeti	 egységekre,	 főként	 az	 intézetekre	 nagyobb	
felelősséget	 is	 rótt.	 Döntéseikben	 legalábbis	 intézeti	 szinten	 egyeztetésre	
kényszerültek.	Nagyobb	önállósághoz	 több	 felelősség	 is	 társult.	A	 források	és	a	
kötelezettségek	összhangba	hozása,	időbeli	ütemezése,	tervezése	a	korábbiakhoz	
képest	nagyobb	terhet	rótt	a	tanszékvezető,	intézetvezető	kollégákra.		
	
A	gazdálkodás	szerves	része	a	saját	bevételek	rezsi	költségeinek	újszerű	kezelése	
volt,	amit	az	idők	során	többször	is	tovább	kellett	fejleszteni.	Az	egyetemi	rezsi	az	
évek	során	8%-ról	10%-ra	nőtt,	oktatási	bevételek	esetén	pedig	14%-ról	16%-ra.	
Mindeközben	 a	 bevételekből	 további,	 kari	 szintű	 elvonás	 történt.	 Eleinte	 ez	 az	
elvonás	1,5%-os	volt,	ami	már	akkor	is	az	egyetem	használt	legkisebb	ilyen	kulcs	
volt.	Később	bizonyos	 feltételek	mellett	már	7%-os	elvonás	történt,	bár	ebből	a	
pénzből	 a	kari	 intézetek	 további	 forrásokat	kaphattak.	Ezzel	 a	módszerrel	 sem	
kari	 sem	 intézeti	 likviditás	 nehezen	 építhető	 ki,	 pedig	 a	 biztonságos	 üzemi	
működéshez	elengedhetetlen	 lett	 volna.	Az	 is	 furcsán	hatott,	hogy	a	kari	szintű	
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elvonásból	 újabb	 belső,	 intézeti	 forrásokat	 hoztunk	 létre,	míg	 többnyire	 a	 kari	
szintű	 általános	 költségek	 fedezetére	 kellett	 volna	 fordítani.	 Ezzel	 szemben	
ezeknek	az	általános	költségekre	is	központi	támogatást	különítettünk	el.	
	
A	 gazdálkodás,	 a	 kari	 költségvetés	 megalkotásának	 és	 megszervezésének	
fejlődése	ebben	az	időszakban,	2015-2018	között,	folyamatos	módosításokkal,	de	
viszonylag	megoldható	volt.	Természetesen	több	tényező	is	felmerült,	ami	alapján	
az	 utóbbi	 időben	 egyre	 világosabb	 lett,	 hogy	 a	 TTK	 gazdálkodásában	 további	
markáns	változásra	lesz	(lehet)	szükség.	

- Az	egyetem	alaptámogatása	főként	az	állami	ösztöndíjas	hallgatói	létszám	
csökkenése	 miatt	 folyamatos	 csökkenésen	 ment	 át.	 Az	 oktatára	 és	
átoktatásra	specializált	szervezeti	egységek	továbbra	is	nagy,	sőt	növekvő	
költségvetési	 támogatás	 mellett	 tudnának	 a	 korábban	 kialakult	 „üzemi”	
technikával	működni.	Ellenben	a	költségvetési	alaptámogatás	folyamatos,	
egyetemi	 szintű	 csökkenése	 ezt	 egyre	 kevésbé	 teszi	 lehetővé.	 A	 TTK	 az	
utóbbi	időben	véleményem	szerint	elérte	azt	a	szintet,	ami	a	karok	közötti	
felosztásban	 elérhető,	 ráadásul	 a	 2019-es	 változások	 fényében	 a	
támogatási	összeg	növekedése	még	kevésbé	valószínűsíthető.	

- A	 kari	 szintű	 saját	 bevételek	 mértéke	 és	 egyenetlen	 eloszlása	 más	
tényezőkkel	 együtt	 belső	 feszültségekkel	 terhes	 gazdálkodási	 stratégiák	
kialakulását	hoztak	magukkal.	A	kutatásra,	kiválóságra	beérkező	források	
felhasználása	a	karon	egyenetlen,	a	menedzselése	sokkal	körülményesebb,	
nagyobb	 fokú	 és	 pontosságú	 tervezést	 igényel	 azzal	 együtt,	 hogy	
lényegesen	 rugalmatlanabb	 a	 felhasználása.	Minden	 szempontból	 átfogó	
rendszerszemléletre,	 valamint	 rövid-,	 közép-	 és	 hosszútávú	 stratégiai	
tervezésre	 lenne	 szükség	 annak	 érdekében,	 hogy	 minél	 hatékonyabban	
lehessen	 ezeket	 a	 keretek	 a	 kari	 működésbe,	 az	 oktatási-kutatási	
tevékenység	finanszírozásába	felhasználni.	

Kari gazdasági adminisztráció 
A	 karon	 meglehetősen	 heterogén	 gazdálkodású	 tanszékek,	 intézetek	 vannak.	
Emiatt	 is	 változó	 ügyintézési	 gyakorlattal,	 illetve	 rutinnal	 rendelkeznek	 a	
gazdasági	ügyintéző	munkakörben	dolgozó	kollégák.	A	Dékáni	Hivatal	az	utóbbi	
időben	 igen	 nehéz	 helyzetben	 volt	 a	 kancellári	 rendszer	 következtében	 (is)	
megnövekedett	 adminisztrációs	 feladatok	 ellátásakor.	 Embert	 próbáló	
mennyiségű	 munkát	 kellett	 végezni.	 Ezen	 felül	 számolni	 kell	 azzal	 is,	 hogy	
tanszéki,	intézeti	vagy	akár	DH	szinten	is	változó	munkaerőnek	kell	a	feladatokat	
elvégezni.	 Várhatóan	 a	 most	 következő	 időszakban	 a	 változó	 eljárásrendek	
alakulása	 nyomán	 új	 kari-intézeti-tanszéki	 szintű	 adminisztrációs	 rend	
kialakítása	 válhat	 szükségessé	 annak	 érdekében,	 hogy	 a	 megnövekedett	
feladatokat	 az	 eddiginél	 optimálisabb	 működéssel	 lehessen	 megoldani.	 Ehhez	
minden	szinten	gyors	adaptációra	és	fejlődésre	lesz	szükség.		

Új lépések 2019-től 

Összekapcsolt gazdálkodás az NTI-vel 
Ebben	 az	 évben	 Kancellár	 határozatával	 a	 Nukleáris	 Technikai	 Intézet	
gazdálkodási	 szempontból	 összeintegrálódott	 a	 Természettudományi	 Karral.		
Ennek	az	intézkedésnek	nagy	visszhangja	lett	karunkon,	mert	a	korábbi	elosztási	
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algoritmus	 alkalmazása	 mellett	 az	 NTI	 gazdálkodása	 elviselhetetlen	 teher	 lett	
volna	a	TTK	számára,	amelynek	támogatási	összegét	nagyobb	részt	az	oktatásból,	
kisebb	 rész	 a	 tudományos	minőség	 alapján	 kalkulálták,	 ezért	 egy	 atomreaktor	
fenntartása	lehetetlen	feladat	lett	volna.	Ezért	is	történt	meg	2005-ben,	hogy	az	
NTI	önállóan	gazdálkodó	egység	lett.		
	
Érthető	volt	tehát	az	elutasítás	annak	ellenére,	hogy	az	NTI	oktatóinak-kutatóinak	
a	munkáltatója	eddig	is	a	TTK	dékánja	volt,	oktatási	feladatukat	is	a	TTK	keretében	
végezték	 és	 sok	 saját	 kutatásban	 karon	 belüli	 együttműködés	 is	 van.	 Ezért	 a	
gazdálkodásban	szorosabb	kapcsolat	kiépítése	nem	lehetetlen.		
	
Ugyanakkor	 fontos	 feladat	 a	 kari	 vezetőség	 számára,	 hogy	 az	 NTI	 helyzetét	
nemcsak	 fiskális	 szempontból,	 hanem	 szakmai	 szinten	 is	 mihamarabb	 az	 őt	
megillető	 szintre	 emeljük.	 Ennek	 természetesen	 várhatóan	minimum	 egyetemi	
szinten,	 de	 lehetséges,	 hogy	 kormányzati	 szinten	 is	 keresni	 és	 találni	 kell	 a	
megoldását.	
	
A	 közös	 TTK-NTI	 gazdálkodás	 egyelőre	 nem	 eredményez	 megoldhatatlan	
helyzetet.	 Való	 igaz,	 hogy	 sok	megoldatlan	 probléma	merült	 fel,	 illetve	 az	 NTI	
önhibáján	 kívüli	 okokból	 likviditási	 gondokkal	 küzd,	 aminek	 megoldásában	
magam	 is	 részt	vállaltam,	amivel	 érzésem	szerint	 sikerült	megmutatni,	hogy	az	
NTI	nem	marad	egyedül.	

Az alaptámogatásból a lehető legnagyobb rész jusson az intézetekre.  
Új	és	fontos	vonás	az	idei	gazdálkodásban,	hogy	a	kari	költségvetési	támogatásból	
lényegében	csak	a	kari	 intézetek	részesülnek,	 vagyis	a	Dékáni	Hivatal,	 a	Fizikai	
Intézet,	 a	 Kognitív	 Tudományi	 Tanszék,	 a	 Matematika	 Intézet	 és	 a	 Nukleáris	
Technikai	 Intézet.	Ez	az	elv	 tisztább	a	 támogatások	 felosztását	 tekintve,	de	 igen	
fontos	 kiemelni,	 hogy	 mindegyik	 nevezett	 intézet	 gazdálkodása,	 vagyis	
költségeinek	finanszírozása	három	pilléren	kell,	hogy	nyugodjon:	a	költségvetési	
támogatás,	 a	 saját	 bevételek	 és	 az	 előző	 évi	 maradványok	 összessége.	 Ezen	
bevételi	 és	 kiadási	 tételek	 teljes	 rendszerét	 nevezhetjük	 kari	 gazdálkodásnak.	
Csak	akkor	lehet	a	kari	működést	meghatározni,	ha	mindenfajta	bevételi	forrást	
és	finanszírozandó	költségeket	figyelembe	veszünk.		
	
Az	alaptámogatás	belső	felosztásában	alkalmazhatunk	teljesítmény	alapú	elveket,	
amiben	az	oktatási	vagy	személyi	pontokat	használjuk	fel,	de	lehet	az	új,	2019-es	
metodika	 szerint	 a	 felmerülő	 költségek	 finanszírozását	 is	 tekinteni.	 Ebben	 az	
évben	az	elosztásban	egy	hibrid	megoldást	választottunk	azzal	a	megjegyzéssel,	
hogy	 a	 várhatóan	 egyetemi	 szinten	 is	 várható	 további	 algoritmus	 fejlesztéshez	
illeszkedő	megoldás	remélhetően	megtalálható	majd	a	TTK-n	is.		

Az általános költségek fedezete 
Az	új	kari	szintű	gazdálkodásban	a	kari	közös	költségeket	más,	további	bevételek	
finanszírozzák.	 Ezek	 közé	 tartoznak	 a	 hallgatói	 költségtérítésből	 valamint	 az	
újszerű	 kari	 rezsiből	 származó	 bevételek.	 Ezen	 általános	 költségek	 közé	 a	 kari	
szintű	vezetés,	a	menedzsment,	a	máshová	nem	sorolható	kari	szintű	költségek,	a	
kari	 szintű	 rendezvények	 tartoznak.	 Itt	 merül	 fel	 olyan	 programokhoz	 tartozó	
költségek	 egy	 része	 is,	 amelyek	 a	 mérnöki,	 természettudományos	 pálya	
népszerűsítését,	 a	 gyermekek	 számára	 ismeretterjesztést	 jelentenek.	 Az	 ilyen	
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programok	 száma,	 jellege,	 mérete	 folyamatosan	 változik	 és	 ehhez	 megfelelő	
gyorsasággal	és	rugalmassággal	alkalmazkodni	kell.	

Kari gazdasági adminisztráció 
A	 karon	 meglehetősen	 heterogén	 gazdálkodású	 tanszékek,	 intézetek	 vannak.	
Emiatt	 is	 változó	 ügyintézési	 gyakorlattal	 illetve	 rutinnal	 rendelkeznek	 a	
gazdasági	ügyintéző	munkakörben	dolgozó	kollégák.	A	Dékáni	Hivatal	az	utóbbi	
időben	 igen	 nehéz	 helyzetben	 volt	 a	 kancellári	 rendszer	 következtében	 (is)	
megnövekedett	 adminisztrációs	 feladatok	 ellátásakor.	 Embert	 próbáló	
mennyiségű	 munkát	 kellett	 végezni.	 Ezen	 felül	 számolni	 kell	 azzal	 is,	 hogy	
tanszéki,	intézeti	vagy	akár	DH	szinten	is	változó	munkaerőnek	kell	a	feladatokat	
elvégezni.	 Várhatóan	 a	 most	 következő	 időszakban	 a	 változó	 eljárásrendek	
alakulása	 nyomán	 új	 kari-intézeti-tanszéki	 szintű	 adminisztrációs	 rendet	 kell	
majd	 kialakítani	 annak	 érdekében,	 hogy	 a	megnövekedett	 feladatokat	 a	 lehető	
legoptimálisabb	 működés	 legyen	 megvalósítható.	 Ehhez	 minden	 szinten	 gyors	
adaptációra	és	fejlődésre	lesz	szükség.		

Célkitűzések, tervek 
Az	alábbiakban	röviden	összefoglalom	azokat	a	terveket,	célkitűzéseket,	amelyek	
megvalósítását	 mindenképpen	 szükségesnek	 látok.	 Előbb	 általános	 stratégiai	
kérdésekről	lesz	szó,	majd	a	gazdálkodásban	szükséges	változásokról,	végül	a	napi	
szintű	operatív	működéssel	kapcsolatos	terveket	ismertetem.	

Kari stratégiai tevékenység 
Dékán	 úrral	 közösen	 együtt,	 illetve	 dékáni	 útmutatás	 alapján	 külön-külön	 is	 a	
különböző	egyetemi	fórumokon	a	kar	érdekeit	szem	előtt	tartva	intézet-semleges,	
általános	elveket	kell	képviselnünk.	A	kar	tudományos	presztízsének	megfelelő	és	
oktatási	 potenciáljához	 méltó	 módon	 kívánom	 a	 kari	 érdekeket	 képviselni	 és	
azoknak	 érvényt	 szerezni.	 Ugyanakkor	mindenképpen	 nagy	 hangsúlyt	 kívánok	
fektetni	abba	is,	hogy	előmozdítsam	a	karok	között	kialakuló	együttműködéseket	
akár	 a	 kiválósági	 programok,	 akár	 más	 K+F+I	 projektek	 keretén	 belül.	 Ehhez	
mindenképpen	 szükséges,	 hogy	 a	 gazdasági	 dékánhelyettes	 a	 kari	 stratégiai	
döntéshozás	aktív	szereplője	legyen.	Csak	ebben	az	esetben	látom	megvalósítha-
tónak,	hogy	az	elkövetkező	 időszakban	a	TTK	olyan	pályára	kerüljön,	hogy	kari	
szinten,	nem	csak	egyes	intézetek	szintjén	a	megnyugtató	működés	biztosítható	
legyen.	

Kari gazdálkodás reformja 
Az	 ’Új	 lépések	 2019-ben’	 c.	 részben	 már	 kifejtettem,	 hogy	 ebben	 az	 évben	
szükségszerűen	bevezetett	új	megoldások	arra	mutatnak,	a	TTK	előtt	nem	nagyon	
adódik	 más	 út,	 mint	 az,	 hogy	 a	 lehető	 legnagyobb	 mértékben	 megpróbál	
alkalmazkodni	a	BME	keretein	belül	kialakult	környezethez	és	ebben	találja	meg	
a	működéséhez	szükséges	eszközöket.	Ehhez	sajnos	olyan	változásokra	lesz,	lehet	
szükség,	amire	eddig	nem	is	gondoltunk.	

1. Az	eddiginél	sokkal	alaposabb,	felelősségteljesebb	tervezésre	van	szükség.	
Nem	 az	 a	 kérdés,	 hogy	 megjósoljuk,	 mi	 fog	 történni	 adott	 időszakban,	
hanem	 próbáljuk	 megtervezni	 azon	 körülmények	 összességét,	 amelyek	
lehetővé	teszik	a	várható	működési	feladatok	lebonyolítását,	megoldását.	
Egyelőre	 azzal	 tudunk	 a	 lehetőségekhez	 a	 legjobban	 alkalmazkodni,	
hogyha	a	körülmények	alakulását	figyelembe	véve	a	terveket	folyamatosan	
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felülvizsgáljuk.	 Meg	 kell	 tervezni	 a	 célokat	 és	 azok	 eléréséhez	 meg	 kell	
szerezni	 a	 szükséges	 forrásokat.	 Ebben	 a	 folyamatban,	 mint	 gazdasági	
dékánhelyettes	irányító	és	előmozdító	szerepet	kell	vállalnom.		

2. Az	 intézeti-tanszéki	 ügyintézői	 és	 vezetői	 kör	 számára	 egyre	 nagyobb	
teher,	 a	 folyamatos	 készültség	 és	 alkalmazkodás,	 valamint	 annak	
biztosítása,	 hogy	 gondosan	 figyeljenek	 a	 tanszéki,	 intézeti	 szervezési	
feladatok	 ellátására.	 Kellő	 rendszerszemléletre,	 empátiára,	 stratégiai	
gondolkodásra	 és	 együttműködő	 készségre	 van	 szükség	 a	 részükről.	 	 A	
közeljövőben	a	korábbinál	 is	nagyobb	szervezési	munkát	kell	végeznem,	
mint	dékánhelyettes,	hogy	az	átfogó	gazdálkodás	minden	szinten	javuljon.	

3. Minden	 eddiginél	 nagyobb	 munkát	 kell	 végeznie	 minden	 kari	 szintű	
vezetőnek,	hogy	a	kari-intézeti-tanszéki	költségeket	az	eddiginél	nagyobb	
mértékű	 saját	 bevétellel	 finanszírozzuk.	 Ennek	 előmozdításában	 a	 többi	
kari	vezetővel	együtt	kell	az	eddiginél	nagyobb	szerepet	vállalnom,	mint	
dékánhelyettes.	

Kari operatív működés szabályozása és szervezése 
A	 kari	 működés	 folyamatos	 támogatása	 a	 gazdasági	 dékánhelyettestől	 a	 fenti	
általános	stratégiai	 feladatok	mellett	–	meg	kell	mondani	–	 lényegében	7/24-es	
rendelkezésre	állást	kíván	meg.	Miután	lényegében	minden	kari-intézeti-tanszéki	
folyamatnak	van	valamilyen	munkaügyi,	pénzügyi,	tehát	gazdasági	vetülete,	ezért	
mint	gazdasági	dékánhelyettesnek	minden	folyamatról	tudnom	kell	főként	annak	
érdekében,	hogy	amint	szükséges,	a	többi	karral	vagy	a	Kancelláriával	egyeztetve	
a	 felmerülő	gondok	megoldását	előmozdíthassam.	Ehhez	nagyon	fontos,	hogy	a	
Dékáni	 Hivatalban	 és	 lehetőség	 szerint	 a	 tanszékeken	 folyamatos	 és	 hatékony	
együttműködés	 valósuljon	 meg	 az	 ügyintézőkkel,	 illetve	 a	 tanszéki,	 intézeti	
vezetőkkel.		
	
A	 középtávú	 gazdálkodásban	 továbbra	 is	 fontos	 a	 kari	 közös	 költségek	 még	
pontosabb	 meghatározása,	 további	 részletezés,	 esetleg	 bizonyos	 tételeknél	 a	
tanszéki	 szintű	 lebontás	alkalmazása.	A	karról	közösen	 fizetett,	de	az	 intézetek	
által	 előteremtett	 költségek	 áthidaló	 finanszírozása	 a	 kari	 likviditás	
felhasználásával.	Ehhez	kapcsolódóan	a	gazdálkodás	hatékonyságát	növeli	majd	
az,	 hogy	 az	 intézeti	 költségvetések	 tervezése	 és	 beszámolója	 a	 kari	 szintű	
gazdálkodás	szerves	részévé	kell,	hogy	váljon.		
	
A	tanszéki	döntéshozók	felelősségének	növekedése	maga	után	vonja,	a	döntések	
előkészítéséhez	szükséges	 információk	hatékony	áramoltatását,	amihez	minden	
lehetőséget	meg	kívánok	ragadni.	Több	tanszékvezetői	körlevél,	illetve	esetenként	
személyes	 találkozót	 látok	 szükségesnek	megszervezni,	 hogy	 a	 vezető	 kollégák	
döntéseit	 segíthessem.	 Pontosan	 tudom,	 hogy	 sokszor	 a	 tanszékvezetők	
túlterheltek,	de	a	felelős	és	hatékony	közös	munkához	elengedhetetlen,	hogy	az	
egyébként	 javarészt	 decentralizált	 kari	 gazdálkodásban	 a	 tanszéki,	 intézeti	
döntéshozók	 időben	 beavatkozhassanak,	 illetve	 a	 problémák	 megoldásában	
aktívan	 részt	 vegyenek.	 Ehhez	 tanszéki-intézeti	 szintű	 helyettes	 vezetőkre,	
megbízottakra	lehet	szükség.	
	
A	 folyamatos	 operatív	 működéshez	 a	 tanszéki	 és	 kari	 gazdasági	 ügyintézők	
munkájának	 jobb	megosztását,	megszervezését	szükséges	megvalósítani.	A	kari	



	 14	

szintű	 feladatok	 elosztásában	 és	 kontrolljában	 mindenképpen	 elengedhetetlen	
egy	átfogó	átalakítás	összhangban	az	operatív	feladatok	optimális	lebonyolításá–
hoz.	Ezen	a	szinten	 is	hangsúlyt	kapnak	a	rendszeres	 fórumok,	ahol	az	aktuális	
változásokat	meg	lehet	beszélni,	lehetséges	megoldásokat	lehet	találni	a	felmerülő	
gondokra.		
	
Végül	 megemlítek	 néhány,	 a	 közeljövőben	 szükségszerű	 feladatot,	 amelyek	
megoldását	már	nem	lehet	halogatni:	

1. A	kari	 szintű	 kontroll	 környezetet,	 az	 ISO	minőségbiztosításhoz	 hasonló	
rendszert,	már	2017-ben	sikerült	megalkotni,	de	ennek	további	lebontása	
a	 szervezeti	 egységekre	 még	 nem	 készült	 el.	 A	 szervezetek	
menedzsmentjéhez	pedig	valóban	segítséget	fog	nyújtani.		

2. Számos	szabályozással	elmaradtunk,	ezek	pótlását	nem	halogathatjuk.	
3. A	kiválósági	programok	és	más	nagy	projektek	és	a	kari	gazdálkodás	teljes	

körű,	 egységes	 kezelése.	 Ehhez	 kapcsolódik,	 hogy	 a	 kari	 szintű	
folyamatokban	 a	 lehető	 legnagyobb	 fokú	 transzparenciát	 kell	
megvalósítani.	

4. A	kari	közös	működésben	az	utóbbi	időben	nem	kapott	elegendő	hangsúlyt	
a	doktori	képzés,	illetve	az	ehhez	kapcsolódó	adminisztráció,	pl.	honosítás,	
doktori	 eljárások,	 habilitációk.	 Az	 eddigi	 működéssel	 ellentétben	 ennek	
gazdálkodását	hamarosan	újra	kell	majd	gondolni.		

5. Várhatóan	 nagyon	 hamar	 szükségessé	 válik	 egy	 kari	 szintű	 ’nyomtató-
konszolidáció’	illetve	mail-	és	szerver	konszolidáció	is.		

Összefoglalás 
A	TTK	most	már	az	NTI-vel	együtt	nincs	könnyű	helyzetben,	de	úgy	gondolom,	ez	
nem	 a	 jelen	 pályázatból	 derül	 ki	 először.	 Az	 utóbbi	 években	 bár	 bizonyos	
pontokon	 jelentős	 fejlődés	 volt	 látható,	 igazán	 markáns	 változás	 csak	
korlátozottan	tapasztalható.	A	következő	időszakban	kiderül,	hogy	képes-e	a	TTK	
olyan	 lépésekre,	 amelyek	 valóban	 hosszútávra	megteremtik	 annak	 lehetőségét,	
hogy	 képes	 legyen	 a	 kihívásoknak	megfelelni,	megtartani	 a	munkatársakat,	 sőt	
számukra	 lehetőséget	 biztosítani	 az	 oktató-kutató-fejlesztő	 munkában.	 Ebben	
nagyon	kérem	a	kari	felelős	döntéshozók	segítségét	és	együttműködését.		
	
	
	
2019.	június	8.	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dr.	Varga	Imre	
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A	pályázatomhoz	szükséges	dokumentumok,	oklevelek	és	bizonyítványok	mind	
fellelhetőek	 a	 Természettudományi	 Kar	 Dékáni	 Hivatalban	 hiteles	másolatban,	
melyeket	korábban	benyújtott	pályázatok	kapcsán	adtam	le.	
	
	
2019.	június	8-án	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dr.	Varga	Imre	
	
	


