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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2006. november 24-i üléséről 

 

 

 

Résztvevők: az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

 

A Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta meg: 

 

1) Javaslat a Természettudományi Kar szervezeti felépítésének átalakítására 

 

Előterjesztő:  Dr. Keszthelyi Tamás dékán 

 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai egyhangúlag támogatták, hogy az előterjesztés a Szenátus 

elé kerüljön.  

 

 

2) Humánpolitikai Szabályzat 

 

 

Előterjesztő:  Dr. Sallai Gyula rektorhelyettes 

 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai megtárgyalták az előterjesztést, melynek során az alábbi 

kiegészítések, vélemények és kérdések hangzottak el: 

Az előterjesztő részéről 

 A Humánpolitikai Szabályzat az Egyetem alapvető dokumentuma. 

 A Szabályzat jelenlegi formájában felhasználó-barát lett, alkalmazását a 

táblázatok megkönnyítik. 

 A habilitáció szabályai bekerültek az Ftv erejénél fogva bekerültek a 

Szabályzatba. 

 A Bizottsági tagok részéről 

 A határozott idejű szerződések határozatlan idejűvé történő alakítása érint-e 

mindenkit és mikortól? 

 Kérdésként hangzott el, hogy van-e teendő az 1993 év előtt kötött határozatlan 

idejű szerződésekkel? 

 A Szabályzat hatálybalépésének időpontja 2006. december 5-e, a 

nyomtatványok elkészítésének határideje 2007. január 31. a két időpont közötti 

időszakban milyen nyomtatvány lesz az elfogadható? 

 A Szabályzat Függelékében a tanszékvezető mellett fel van tüntetve az 

Intézetigazgató is, az elhangzott javaslat szerint a szövegben – a 40. §-ban  is - 

jelenjen meg. 
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 A tanársegédek esetében az idegen nyelvű rendszeres publikálással összefüggő 

elvárás az építész tanársegédek esetében nem teljesíthető, a többiek estében is 

túlzó. 

 Kérdések merültek fel az alkotói szabadsággal kapcsolatosan, az előterjesztő 

tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatosan külön rektori utasítás 

készül. 

 A Bizottság tagjai kiemelték a munkaköri leírások jelentőségének növekedését. 

 Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a Szabályzathoz készüljön 

tartalomjegyzék. 

 

A Szabályzat habilitációra vonatkozó részét az előkészítettség jelenlegi állapotában a 

Bizottság nem tárgyalta. 

Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a habilitációra vonatkozó rész a Szabályzat 

mellékletét képezze, amelyet a Bizottság két tagja támogatott. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai a Humánpolitikai Szabályzat Szenátus elé kerülését egy 

tartózkodással támogatták. 

 

 

3) Javaslat a BME Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 

 

 

Előterjesztő:  Dr. Molnár Károly rektor 

 

 

A Gazdasági bizottság tagjai egyhangúlag támogatták az előterjesztés szenátus elé 

kerülését. 

 

 

4) A BME friss diplomásainak elhelyezkedési esélyei 

 

 

Előterjesztő: Dr. Kövesi János oktatási rektorhelyettes  

 

Felmerült a kérdés, hogy van-e különbség azok helyzete között akik visszaküldték a  

kérdőívet, és azok között akik nem. 

 

A Bizottság tagjai a felmérést hasznosnak ítélték és támogatólag javasolják az 

előterjesztés Szenátus elé kerülését. 

 

 

 

5) Beszámoló „A BME szervezeti és működési párhuzamosságainak feltárása és ezek 

megszüntetésének vizsgálata” c. 2006, június 26-i szenátusi napirend egyes 

határozatainak végrehajtásáról 
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Előterjesztő: Dr. Kövesi János oktatási rektorhelyettes  

 

A Gazdasági bizottság tagjai egyhangúlag támogatták az előterjesztés szenátus elé 

kerülését. 

 

 

 

6) A BME ellenőrzési nyomvonala 

 

 

Előterjesztő:  Rózsás Péter gazdasági és műszaki főigazgató 

 

 

A Gazdasági Bizottság örömét fejezte ki az előterjesztés létezését illetően és a bizottság 

tagjai egyhangúlag támogatták az előterjesztés szenátus elé kerülését. 

 

 

7) Beszámoló a BME befektetéseinek alakulásáról 

 

 

Előterjesztő:  Rózsás Péter gazdasági és műszaki főigazgató 

 

A Gazdasági bizottság tagjai egyhangúlag támogatták az előterjesztés szenátus elé 

kerülését. 

 

 

8) A TJSZ-re vonatkozó előterjesztés tárgyalását a Bizottság a dec. 1.-i ülésére 

elnapolta. 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2006. november 24. 

  Dr. Nagy Zoltánné sk 

a Gazdasági Bizottság titkára 

 

 

Jóváhagyom: 

 

 

Dr. Farkas György sk 

Egyetemi tanár, tanszékvezető 

a Gazdasági Bizottság  

elnöke 


