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EMLÉKEZTETŐ 
a BME Gazdasági Bizottságának 2012. október 24-i üléséről 

 
 
Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 
 

 
1) Javaslat a Humánpolitikai Szabályzat módosítására 

 
Előterjesztő: Dr. Szabó Tibor főtitkár 
 

Dr. Szabó Tibor főtitkár úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a 
Humánpolitikai Szabályzat módosításának egyik oka a Nemzeti Felsőoktatási Törvény hatályba 
lépése, a szabályzat módosításnak másik oka, hogy változtak a közalkalmazotti és más munkajogi 
szabályozások is. 
 
Dr. Strommer László úr, az Építészmérnöki Kar dékánhelyettese hozzászólásában felvetette, 
hogy a 64. §. 1. pontjából kikerült az, hogy oktató a heti teljes munkaidejéből két tanulmányi 
félév átlagában legalább heti 10 órát köteles tanításra fordítani, így mi az alapja tanításra fordított 
idő munkáltatói jogkör gyakorlója általi meghatározott %-kal történő változtatásának. 
 
Dr. Szabó Tibor főtitkár úr válaszában elmondta, hogy a Szabályzat tartalmazza a tanításra 
fordítható idő 12 órában történő meghatározását. 
 
Dr. Jakab László úr, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese az 
összeférhetetlenség szabályozásával kapcsolatban tette fel kérdését. 
 
Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese is az 
összeférhetetlenség szabályozásával tette fel azt a kérdést, hogy az egyetemen belüli vagy kívüli 
esetekre vonatkozik. 
 
Dr. Szabó Tibor főtitkár úr válaszában elmondta, hogy a Szabályzat 68. §-a, amely a kérdéssel 
érintett összeférhetetlenséget szabályozza, nem változott. A szabályozást az egyetem 
költségvetésében meghatározott szabályokkal együtt kell értelmezni. 
 
Dr. Nagy József úr, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese tájékoztatta 
a Bizottság tagjait arról, hogy Rektor úrtól költségvetési szakértői feladatok ellátására kapott 
megbízást, melynek célja elsősorban a költségvetéssel kapcsolatos döntések előkészítése során a 
karok szempontjainak megjelenítése, valamint a költségvetéssel kapcsolatos döntések 
előkészítése során a karok közötti, illetve a karok és a központi egységek közötti, a BME érdekeit 
szolgáló véleményegyezés létrejöttének elősegítése. 
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A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésben foglaltak, az elhangzott kiegészítés, valamint az 
ülésen elhangzottak alapján az előterjesztést a Szenátusnak egyhangúlag elfogadásra javasolják. 
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