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I. 

AZ ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI: 

A BME Szenátusa 2016. december 19-i ülésén az alábbi határozati javaslattal testületet 

hozott létre a határozat 3. pontjában megfogalmazott feladatok elvégzésére:  

1. A Szenátus kinyilvánítja, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kart (GTK) a 

BME szerves és lényeges részének tekinti, ezért továbbra is törekszik az Egyetem 

integritásának megőrzésére, és ehhez kéri a fenntartó támogatását. 

2. A kialakult helyzet minden érintett fél által megnyugtatónak tartott rendezése és az 

integritás megőrzése, továbbá a BME által kitűzött célok megvalósítása érdekében 

az SZMR 17. § (1) bek. c) pontja szerint a Szenátus testületet hoz létre az alábbi 

tagokkal: 

 Dr. Faigl Ferenc, a testület vezetője, 

 Dr. Kollár László, 

 Dr. Charaf Hassan, 

 Krisztián Dávid (EHDK) és 

 Barta-Eke Gyula kancellár. 

3. A Szenátus teljes körűen felhatalmazza a létrehozott testületet arra, hogy a vitatott 

kérdések rendezése érdekében tárgyalásokat folytasson a GTK kari tanácsa által 

megválasztott 3-5 képviselővel, a karok dékánjával, a Hallgatói Képviseletekkel, a 

Fenntartó képviselőjével és minden az ügy kezeléséhez hozzájáruló szereplővel. 

A testület felhatalmazása a Szenátusi határozat hatályba lépésétől a Fenntartó 

végleges döntéséig terjedő időszakra szól. 

A testület január 20-ig szenátusi előterjesztést készít, melyben konkrét intézkedési 

javaslatokat fogalmaz meg a helyzet stabilizálása és a felmerült problémák tartós 

rendezése érdekében. 

 

A GTK Kari Tanácsa a testületbe az alábbi tagokat delegálta: 

Dr. Kövesi János, Dr. Margitay Tihamér, Dr. Molnár György, Dr. Ormos Mihály, 

Szabó Gábor (GTK HK). 

A szenátusban elfogadott módosító indítványnak megfelelően az érdekképviseleti 

szervek alábbi képviselői is részt vesznek a testület munkájában:  

Dr. Csonka Gábor (vagy Dr. Wettl Ferenc), Dr. Juhász János. 

 

A testület kiinduló pontként a 2016. október 22-én a „GTK helyzete – 2016. október” 

című írásos anyagot és a vezetői értekezlet által felállított bizottság ezen anyaggal 

kapcsolatos 2016. november 24-i jelentését tekintette. 

A 2016. december 20-án megtartott első ülésen a testület tagjai megegyezésre jutottak 

abban, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar által felvetett problémák tartós 



rendezése érdekében rendszerszemléletben tekintik át és tesznek megoldási 

javaslatokat a felmerült kérdésekre. Ennek érdekében négy területre osztották fel a 

megoldandó problémákat és a testület négy tagja vállalta, hogy megbeszélésen 

elhangzott szempontok figyelembevételével írásos megoldási javaslatokat dolgoz ki a 

következő ülésig. A négy témakör a következő: 

I) oktatási (elsősorban karok közötti átoktatási és felvételi) kérdések,  

II) gazdálkodással kapcsolatos kérdések,  

III) habilitációval és egyetemi tanári kinevezésekkel kapcsolatos kérdéskör, 

IV) szervezeti kérdések. 

 

A testület 2017. január 2-i, második ülésén a fenti témakörök szerint dolgozta fel a 

beérkezett írásos javaslatokat és elkészítette a javaslatcsomag első verzióját.  

A harmadik, 2017. január 4-i megbeszélésen az első verzióhoz érkezett módosítási 

javaslatok az I. II. és IV. témakör tekintetében kerültek figyelembe vételre. Ezen 

pontok és a III. témakörhöz kapcsolódó intézkedési javaslatok véglegesítése a testület 

2017. január 5-i ülésén történt. 

Az első három testületi ülésen a tagok teljes létszámban jelen voltak, a negyedik ülésen 

egy tag kivételével mindenki részt vett. 

 

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI: 

A nyolc karral rendelkező BME egységének megőrzése, a Gazdaság és 

Társadalomtudományi Kar által felvetett problémák egyetemen belüli megoldása. 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE: 

A 2016. december 19-i szenátusi határozattal felhatalmazott testület folytatott 

egyeztetést a GTK megválasztott képviselőivel. Jelen előterjesztés ennek az 

egyeztetésnek az eredménye. 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK: 

A BME jelenlegi egysége fennmarad. 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK: 

A javaslatok elfogadása és ezáltal az integritás megőrzése jelentős mértékben járulhat 

hozzá az egyetem költségvetési stabilitásának megőrzéséhez.  

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ: 

 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.); 

 BME Alapító Okirata; 

 BME Intézményfejlesztési Terve; 

 BME Szenátus 2016. december 19-i ülésének 1. sz. határozata. 
  



II. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 
I. A sürgősségre tekintettel a Szenátus úgy dönt, hogy a Szenátus előterjesztési 

rendjével kapcsolatos SzMR előírásokat mellőzi 

 

II. A Szenátus úgy dönt, hogy elfogadja a mellékelt „A BME Szenátusa által kijelölt 

testület javaslata a GTK által felvetett problémák Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen belüli megoldására” című dokumentumban 

foglaltakat 

 

 

 

Jelen határozat hatálybalépését követően, a fentebb megfogalmazottak figyelembevételével 

megalkotandó vagy módosítandó szabályzatok: 

 

 

 Határidő Felelős 

SzMR márc. 27. rektor, kancellár 

Humánpolitikai Szabályzat márc. 27. rektor, kancellár 

Doktori és Habilitációs Szabályzat márc. 27. EHBDT elnök 

Költségvetési Szabályzat márc. 27. kancellár 

Kari kommunikációs portfólió szabályozása máj. 29. kancellár 

 

 

Kérem a Szenátust, hogy az előterjesztett határozati javaslatokat fogadja el. 

Budapest, 2017. január 06. 

 

 

Dr. Faigl Ferenc egyetemi tanár 

a Szenátus által kijelölt testület elnöke 
 


