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Bukta Zsolt laudációja
Elhangzott 2015. november 13-án az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
alapításának 380. évfordulójáról megemlékező ünnepségen.

Bukta Zsolt 1954-ben született Budapesten, szűkebb patriárchában Budafokon érettségizett, majd
ezt követően 18 éves korában első és ez idáig egyetlen munkahelye az ELTE BTK Gazdasági
Csoportja lett. A hely szelleme az otthonról hozott humán érdeklődése és édesapja példája „aki
latin-történelem tanár volt – segítette azt a döntését, hogy az ELTE BTK magyar-történelem
szakán tanári oklevelet szerezzen.
A kezdeti években ügyviteli alkalmazottként, 1976-tól a kar gondnokaként tevékenykedett.
Egyetemünkön belül a karok gazdasági önállóságának növekedése következtében szervezeti
átalakulásokra került sor. Az újonnan megalapított BTK Gazdasági Hivatal Üzemeltetési
Osztályán vezetői feladatot kapott. Kiváló munkájával, emberséges munkatársi viszonyának
köszönhetően vezetői tevékenységét 2002-től a mai napig ellátja.
Karunk oktatói, dolgozói számtalan esetben fordultak hozzá, nem közvetlen szakmai feladatait
érintő problémáikkal is. „Lejárt a munkaidőm, vagy nem az én feladatom” és hasonló válaszokat
soha nem kaptak, hanem az ügy szeretetéről és a feladatok iránt tanúsított alázatáról ismert Bukta
Zsolt kéréseiket teljesítette, illetve lehetősége szerint megoldotta.
A kar Piarista közi épületében eltöltött 30 év után a Múzeum körúton is szerteágazó problémák
sokaságát megoldandó feladatokkal kellett megbirkóznia. Bukta Zsolt elévülhetetlen érdemeket
szerzett ebben, rátermettségével, pontosságával, szakmai hozzáértésével, tevékeny szerepet vállalt
az irányításban, a szervezésben és sokszor a napi lebonyolításban is. Kiváló kommunikációs
képessége, utolérhetetlen helyismerete, szinte valamennyi oktatóval, dolgozóval, a mindenkori
hallgatói önkormányzatokkal és számos hallgatóval kialakított nagyon jó kapcsolata okán
alkalmassá vált a feladatokkal naponta óhatatlanul járó feszültségek feloldására.
2007-ben nagy szerepet játszott abban, hogy a PPP konstrukció átvétele zökkenőmentesen
történjen. Az üzemeltetés színvonala és a kar által végzett folyamatos ellenőrzés módszertana a
2006-2007-ben kialakított rendszerben működik ma is.

Mintegy tíz éve folyamatosan a Kari Tanács választott tagja, a kari közalkalmazottak bizalmából
2006 óta a Közalkalmazotti Tanács tagja. E két fontos döntést hozó szerven felül részt vesz a
Jóléti Bizottság, valamint a Lakásügyi Bizottság munkájában. Bukta Zsolt karunkon eltöltött 43 év
alatt elnyerte közvetlen szakmai vezetői, valamint a kar és az egyetem vezetésének a bizalmát is.

