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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Természettudományi Kar Kari Tanácsa Gazdasági Bizottságának 
Ügyrendje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elfogadta a TTK Kari Tanácsa, 2017. január 11-i ülésén. 
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A Természettudományi Kar (TTK) Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) 9.§ (2) szerinti 
állandó véleményező bizottsága a Gazdasági Bizottság, amelynek ügyrendjét az SzMSz 9.§ (8) 
bekezdése alapján a TTK Kari Tanácsa az alábbiakban határozza meg. 
 
 

1.§ 
A Gazdasági Bizottság hatásköre, feladata 

 
(1) A Gazdasági Bizottság véleményezi a szakterületére eső kari tanácsi előterjesztéseket, 

valamint módosító javaslatokkal élhet. 
(2) A Gazdasági Bizottság véleményez olyan a Dékánhoz benyújtott kérelmeket, amelyeknek 

gazdasági hatása van. 
(3) A Kari Tanács munkatervében rögzített témákon túl a Bizottság napirendre tűzhet olyan 

témákat, problémákat, javaslatokat, amelyeket a tagok felvetése alapján a Bizottság 
megtárgyal és elfogad. 
 

2.§ 
A Gazdasági Bizottság elnöke, tagjai, meghívottak 

 
(1) A Gazdasági Bizottság szavazati jogú tagokból, illetve további állandó meghívottakból áll. 

A Bizottság összetételi szabályait, személyi összetételét, az elnök, a tagok és az állandó 
meghívottak névsorát az SzMSz 27.§ (4) alapján az SzMSz 1. függeléke tartalmazza. 

(2) Az SzMSz 9.§ (9) alapján a Gazdasági Bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet a 
Kari Tanács bármely szavazati jogú vagy állandó meghívott tagja, továbbá akit a Bizottság 
elnöke az előterjesztés tárgyalásához meghív, valamint meghívást kapnak a 
véleményezésre kerülő anyagok előterjesztői is. 

 
3.§ 

A Gazdasági Bizottság működési rendje 
 
(1) A Gazdasági Bizottság üléseit a Bizottság elnöke hívja össze  

a) amennyiben általános, kari szintű tárgyalást, döntést igénylő előterjesztése van; 
b) amikor a Kari Tanácson az előterjesztéshez a Bizottság állásfoglalása, véleménye 

szükséges; 
c) amikor az egyetemi, kari szabályzatokban foglaltak teljesítése megkívánja. 

(2) A Bizottság ülését akkor is össze kell hívni, ha a bizottsági szavazati jogú tagok legalább 
fele írásban kezdeményezi. 

(3) A Bizottság részére a véleményezésre megküldött előterjesztéseket az elnök küldi ki 
elektronikusan a Bizottság ülése előtt legalább két munkanappal. Bonyolultabb 
előterjesztéseket lehetőleg az ülés előtt egy héttel ki kell küldeni. 

(4) A Gazdasági Bizottság az ülését akkor tartja meg, ha a szavazati jogú tagok több mint 
kétharmada jelen van, továbbá, ha az intézetek és Kognitív Tudományi Tanszék legalább 
háromnegyedét legalább egy szavazati jogú tag képviseli.  

(5) A Gazdasági Bizottság elektronikus szavazással is véleményt alkothat. Az elektronikus 
szavazás csak akkor érvényes, ha a tagok több mint kétharmada véleményt nyilvánít, 
továbbá, ebben a szavazásban az intézetek és a Kognitív Tudományi Tanszék legalább 
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háromnegyedét legalább egy szavazati jogú tag képviseli.  Az elektronikus szavazás helyett 
bizottsági ülést kell tartani, ha a szavazati jogú tagok legalább egyharmada ezt kéri.  

(6)  A Gazdasági Bizottság üléseiről emlékeztető készül, ami tartalmazza az ülés helyét, 
időpontját, a résztvevők listáját, az ülésen elhangzott témák megnevezését, az egyes 
ügyekben megformált bizottsági véleményt, állásfoglalást, valamint módosító javaslatot. 

(7) Az emlékeztető azon véleményt, állásfoglalást, módosító javaslatot tartalmazza, amelyet 
a Bizottság ülésén jelenlévők több mint fele szavazatával elfogadott. 

(8) Az emlékeztetőbe a bizottság bármely tagja kérésére a többségi véleménytől eltérő külön 
vélemény, állásfoglalás, módosító javaslat is bekerülhet. 

(9) A Bizottság munkája során az adott kérdésre vonatkozóan az ügyrend által előírt 
szavazataránytól függetlenül minden esetben teljes konszenzusra törekszik. 

(10) Az emlékeztetőt a Bizottság elnöke készíti el és írja alá. 
(11) A bizottsági véleményt, valamint a kari tanácsi előterjesztéshez kapcsolódó, 

szövegszerű módosító javaslatot tartalmazó emlékeztetőt a Bizottság elnöke juttatja el 
elektronikus úton a Bizottság tagjainak és a Kari Tanács titkárához. 

 
 
 
 
Budapest, 2017. január 11.  
 
 
                Dr. Varga Imre 
               egyetemi docens 
                    gazdasági dékán-helyettes 
                   a Gazdasági Bizottság elnöke 


