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Egységes szerkezet

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI
EGYETEM
FIZIKAI INTÉZETÉNEK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS AZ INTÉZET FELADATAI

1.§
Általános rendelkezések
(1) Az intézet neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Intézet (FI)
Angolul: Institute of Physics
Budapest University of Technolgy and Economics
Franciául: Institut de Physique
Universite des Sciences Techniques et Economiques de Budapest
Németül: Physikalisches Institut
Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest
(2) Az intézet bélyegzője: ovális alakú pecsét, felirata:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Fizikai Intézet
(3) A Fizikai Intézet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
Természettudományi Karának (TTK) önálló oktatási szervezeti egysége, amely a rendelkezésre
álló anyagi, tárgyi és személyi kapacitásokkal önállóan gazdálkodik. Tevékenységét az intézet
igazgatója irányítja.
(4) A FI felügyeletét a TTK dékánja, valamint annak felettese, a BME rektora látja el.
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2§
A Fizikai Intézet felépítése és feladatai
(1) A Fizikai Intézet tanszékei és egyéb egységei:
a) Tanszékek:
- Atomfizika Tanszék
- Elméleti Fizika Tanszék
- Fizika Tanszék
- Kísérleti Fizika Tanszék
b) Az Intézet igazgatójának közvetlen irányítása alá tartozó egyéb egységek:
- Intézeti Iroda
- Intézeti Könyvtár
- Intézeti Demonstrációs Laboratórium
Az igazgató a közvetlen irányítása alá tartozó egységek vezetésével az intézet valamelyik tagját
megbízhatja.
(2) A Fizikai Intézet feladatai:
a) A BME különböző karai, és érdekelt egyéb felsőoktatási intézmények hallgatóinak oktatása
korszerű fizikai ismeretekre alap-, mester- és doktori szinten, valamint olyan, fizikával kapcsolatos
oktatás összehangolása, amelynek feltételei az intézetben biztosítottak.
b) Az okleveles fizikusok képzése alap- és mesterszinten, valamint részvétel a Fizika Doktori
Iskola programjának megvalósításában, továbbá egyéb, a fizikusok továbbképzését célzó oktatási
tevékenység koordinálása és végzése.
c) A fizikával kapcsolatos alap-és alkalmazott kutatási, valamint kutatás-fejlesztési (K+F)
tevékenység végzése, az eredmények megjelenítése.
d) Saját tudományos kutatási és műszaki fejlesztési programjának kidolgozása és végrehajtása,
illetve ezen tevékenységek összehangolása.
e) A Fizikai Intézet oktatói és kutatói feladatait tanszékein keresztül látja el. A feladatok
részletezését az intézeti tanszékek SZMSZ-i tartalmazzák. Intézeti feladat a stratégia kialakítása, a
végrehajtás és az ehhez szükséges együttműködés koordinálása, valamint a megvalósításhoz
szükséges körülmények lehetőség szerinti biztosítása.
(3) A Fizikai Intézet tevékenységének összehangolását az igazgató végzi.
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II.
AZ INTÉZET VEZETÉSE
3.§
Az igazgató tevékenysége
(1) Az Intézet vezetésével kapcsolatos feladatokat az igazgató látja el. Bizonyos kérdésekben (ld.
4§, 4,5,6. pont) kikéri az Oktatói-kutatói Értekezlet véleményét.
(2) Az igazgató feladatait és hatáskörét az intézeti SZMSZ 1. Függeléke foglalja össze (a BME
SZFMR alapján).
(3) Az igazgató munkáját két helyettes segíti, akiket az igazgató előterjesztése alapján a TTK
dékánja bíz meg, legfeljebb az igazgató megbízatásának időtartamára. Hatáskörüket az igazgató
jelöli ki.
(4) Az Intézet igazgatója az intézet vezetését az Oktatói-kutatói Értekezlettel és a Tanszékvezetők
Tanácsával együttműködve látja el..

4.§
Az Oktatói-kutatói Értekezlet
(1) Tájékoztatás, stratégiai kérdések megvitatása, és véleményeztetés céljából a Fizikai Intézet
Oktatói-kutatói Értekezletet (Intézeti Tanácsot) működtet. Bizonyos hatásköröket az intézeti
Oktatói-kutatói Értekezlet átruház a tanszéki Oktatói-kutatói Értekezletekre. (lásd az (5)
bekezdést).
(2) Az Intézeti Oktatói-kutatói Értekezletet az intézet igazgatója hívja össze, évenként legalább egy
alkalommal. Az értekezletet össze kell hívni akkor is, ha azt a dékán, vagy az értekezlet tagjainak
legalább egyharmada az indok megjelölésével írásban kéri.
(3) Az Intézeti Oktatói-kutatói Értekezlet összetétele:
a) szavazati jogú tagok:
- az intézet igazgatója, mint az értekezlet elnöke;
- a teljes munkaidőben foglalkoztatott, a BME-vel közalkalmazotti jogviszonyban álló minden
oktató, kutató és tanszéki mérnök, valamint az intézet professor emeritusai
b) tanácskozási jogú tagok:
- tanszékenként 1 fő választott egyéb alkalmazotti képviselő
- a Hallgatói Önkormányzat 1 képviselője, akit meg kell hívni, ha az értekezlet a hallgatókat
közvetlenül érintő kérdéseket tárgyal.
- az intézetben működő akadémiai kutatócsoportok kutatói,
- az intézet doktori ösztöndíjasai.
(4) Az Intézeti Oktatói-kutatói Értekezlet előtt meg kell tárgyalni az Intézet tevékenységét,
stratégiai céljait, valamint a szervezet és vezetést, érintő kérdéseket.
(5) Az Intézeti Oktatói-kutatói Értekezlet az Intézet keretében oktatott tárgyak programjának
kialakítására, a tananyag és a vizsgakövetelmények meghatározására vonatkozó jogkörét a tárgyat
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oktató tanszék Oktatói-kutatói Értekezletére ruházza át. Azon tárgyak esetében, amelyeket nem
csak a tárgyért felelős tanszék keretében oktatnak, az esetleges vitás kérdések tisztázásáért az
érintett tanszékvezetők, ill. az intézetigazgató felelős.
(6) Az Intézeti Oktatói-kutatói értekezlet véleményét ki kell kérni:
- az Intézet költségvetésének általános kérdéseiben,
- az Intézetet közvetlenül érintő, de a felettes szervek hatáskörébe tartozó kérdésekben
- az intézet igazgatójának megbízása ügyében
- az intézeti SZMSZ kialakítása tárgyában

5.§
A Tanszékvezetők Tanácsa
(1) A Tanszékvezetők Tanácsa az igazgató tanácsadó testülete.
(2) A Tanszékvezetők Tanácsának tagjai: az igazgató (elnök), az intézeti tanszékek vezetői. Az
igazgató-helyettesek tanácskozási jogú tagok.
(3) A Tanszékvezetők Tanácsa véleményezési jogkörrel rendelkezik az alábbi kérdésekben:
a) az Intézeti Oktatói-kutatói Értekezlet elé kerülő előterjesztésekkel kapcsolatban,
b) az Intézet költségvetésének felosztási elveivel, az oktató-nevelő és a tudományos munka
finanszírozási, menedzselési kérdéseivel kapcsolatban,
c) egyetemi tanár, egyetemi docens pályázatok kiírásával kapcsolatban,
d) tanszékvezetői megbízásokkal kapcsolatban,
(4) A Tanszékvezetők Tanácsa javaslattételi jogot gyakorol az oktató-nevelő- és a tudományoskutató munkával kapcsolatos bármely intézeti kérdésben.

III.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6.§
Az itt nem szabályozott kérdésekben a BME SZFMR és a BME TTK SZMSZ a mérvadó.

7.§
A Fizikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatát a BME Természettudományi Kar
Tanácsának 2007…………….-i ülése megtárgyalta és elfogadta.

8.§
Ez Szervezeti és Működési Szabályzat 2007……….-án lép életbe ás ezzel egyidejűleg a korábbi
SZMSZ hatályát veszti.
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FÜGGELÉK
AZ INTÉZETIGAZGATÓ FELADATA ÉS HATÁSKÖRE
(1) Képviseli az intézetet az egyetemi, kari testületek és vezetők előtt, továbbá az egyetemen kívül.
(2) Véleményt nyilvánít, és javaslataival döntéseket kezdeményezhet az intézetet érintő, hatáskörét
meghaladó kérdésekben. Véleményezési joga van a tanszékvezetőknek, a dékánhoz intézett,
személyi döntéseket érintő javaslataival kapcsolatban.
(3) Évente legalább egyszer összehívja az intézeti Oktatói-kutatói Értekezletet. Ellátja az Oktatóikutatói Értekezlet elnöki teendőit, gondoskodik az értekezlet határozatainak előkészítéséről és azok
végrehajtásáról. Gondoskodik továbbá az egyetemi testületek által hozott határozatok
végrehajtásáról.
(4) Rendszeresen konzultál a Tanszékvezetők Tanácsával.
(5) Összehangolja az intézethez tartozó egységek oktatási-kutatási tevékenységét.
(6) Tanszékvezetők Tanácsával egyeztetve a költségvetés alapján rendelkezik az intézet pénzügyi
kereteinek felhasználásáról és az intézethez tartozó egységek pénzügyi keretének megállapításáról.
(7) A kari szabályzatban megállapított módon együttműködik az Egyetem más szervezeti
egységeivel, az érdekképviseleti szervekkel, valamint a Hallgatói Önkormányzattal.
(8) A jogszabályok és az egyetemi szabályok rendelkezései szerint szervezi, irányítja, koordinálja
és ellenőrzi az intézet bevételszerző tevékenységét.
(9) A rektor által átruházott hatáskörben munkairányítói jogkört gyakorol az intézeten belüli
szervezeti egységek vezetői tekintetében, irányítja, ellenőrzi és minősíti munkájukat.
(10) Irányítja és ellenőrzi az intézeten belül a munka-, tűz- és vagyonvédelmet.
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