
 1 

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Becker Gábor dékán 
Szervezeti egység: Építészmérnöki Kar 

 
 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Kari Tanács 2014. május 28-i ülésére 

 
 
 
 
Az előterjesztés címe: 
A docensi kinevezés és folyamatos alkalmasság kiegészítő feltételei a BME 
Építészmérnöki Karán 
 
 
 
 
Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)*: 

 
 

Tanszékvezetői Tanács 
Gazdasági Bizottság 
Oktatási Bizottság 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2014. május 21. 
 
 

 * a megfelelő aláhúzandó 



 2 

 

Az előterjesztés:  

A Kar érdeke a tudományos-művészeti-szakmai munka színvonalának emelése, a 
vezető oktatók szakmai színvonalának magas szinten tartása és mérhetősége. 
Ennek megfelelően a Kari Tanács a Nemzeti Felsőoktatási törvényben (Nftv.) és a 
BME Humánpolitikai Szabályzatában foglaltak mellett kinevezési követelményeket 
határoz meg, továbbá javasolja a Dékánnak, hogy érvényesítsen folyamatos 
alkalmassági követelményeket az egyetemi docenseket illetően. 
 
Háttér, részletek:  

- Az alapfokozatok (PhD, DLA) megszerzése önmagában nem elegendő a vezető 
oktatói kinevezéshez. Meg kell találnunk tehát azokat a mérési módokat, 
követelményeket, amelyekkel a tudományos-szakmai alkalmasság a lehető 
legobjektívebben mérhető.  
- A Karnak egyértelműen érdeke, hogy szakmai súlyának megfelelően képviselve 
legyen a legmagasabb tudományos-művészeti szervezetekben, így a Magyar 
Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia köztestületében. A karon 
kinevezett docensek egy része nem tesz eleget a köztestületi tagság 
követelményeinek, amelyek nem nevezhetők különösebben magasaknak.  
- A docensekkel szemben támasztott folyamatos alkalmassági követelmények 
általánosak, és nem kellőképpen ösztönöznek további művészeti és tudományos 
tevékenység folytatására, de legfőképpen ma nem ellenőrzi ezt senki. A kinevezett 
docensek közül többen is „leállnak” a fokozatuk (PhD, DLA) megszerzését követően 
az aktív szellemi munkáról, pedig vezető oktatói munkakörükhöz hozzá tartozik a 
naprakészség, a szakmai szervezetekben és életben való aktív részvétel, amire az 
általuk oktatott tárgyak gondozásához, az általuk irányított fiatalabb oktatókkal és az 
általuk vezetett doktoranduszokkal való foglalkozáshoz feltétlenül szükség van.  
 
A fentiek lényegében nem új követelmények, hanem inkább kifejtések, pontosítások, 
hiszen ezek gyakorlatilag mind benne vannak a követelményrendszer elfogadásakor 
hatályos Humánpolitikai Szabályzatban, sőt ennél lényegesen több is, amit 
természetesen a későbbiekben is mindig figyelembe kell venni: 
 
 

48. § 

Az egyetemi docens 

 

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki 

a) MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, legalább három éve doktori fokozattal
1
 rendelkezik, 

b) oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori 

képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának 

vezetésére
2
, 

c) idegen nyelven is képes előadás tartására
3
, 

d) rendelkezik legalább 10 éves, felsőoktatási intézményben szerzett oktatói-kutatói tapasztalattal. 

Habilitált oktató-kutató esetén az oktatói-kutatói tapasztalat időtartamára vonatkozó feltétel teljesítése 

nem szükséges.
 4
, 

e) megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is, 

f) rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat, 

                                                           
1
  Nftv. 28. § (2) bekezdés 

2
  Nftv. 28. § (2) bekezdés 

3
  Nftv. 28. § (2) bekezdés 

4
  Nftv. 28. § (4) bekezdés 
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g) széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel 

rendelkezik. 

(2) Az egyetemi docensek folyamatos alkalmazásának követelményei: 

a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág vagy művészeti terület átfogó ismerete és alkotó 

művelése, tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, 

valamint magas színvonalú előadások tartásához idegen nyelven is szükséges felkészültség, 

b) az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen 

irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása), 

c) a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori képzésben, habilitált 

docensek esetében részvétel doktori és habilitációs eljárásokban, 

d) az oktató és a tudományos munka szervezése, 

e) rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban, idegen 

nyelven is, 

f) rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati tevékenységével, tudományos 

feladatok megoldásának irányítása, pályázati csoportok tevékenységének összefogása, 

kutatási/szakmai megbízások szerzése, 

g) tudományos és tudományszervezési tevékenység kifejtése, a hazai és a nemzetközi tudományos 

közéletben tudományága, intézménye, illetőleg az ország szakmai képviselete, 

h) kezdeményező és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai közéleti munkában, a kari, 

egyetemi, különösen oktatásszervezési feladatok megoldásában, 

i) törekvés az egyetemi tanári követelmények teljesítésére. 

 

Ahogy a lábjegyzetekből látható, a követelmények egy része a felsőoktatási törvényben is rögzítve van.  

Ezek a követelmények természetesen továbbra is teljesítendők.  
 

Kapcsolódás más anyagokhoz, koordináció, egyeztetés:  

Az anyag a Humánpolitikai Szabályzat fent idézett részéhez és a Kar 
minőségbiztosítási követelményeihez kapcsolódik.  
 
Várható költségkihatások: 

A szabályozásnak nincs közvetlen költséghatása. 
 

 

 

Határozati javaslat: 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy a docensi kinevezés kiegészítő feltételeire vonatkozó 
határozati javaslatot elfogadja.  
 
Felelős: Dr. Becker Gábor dékán 
Határidő: azonnal 
 
Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el! 
 
Budapest, 2014. május 21. 
 
 
 
   
 Dr. Becker Gábor dékán sk. 
 (e l ő t e r j e s z t ő) 
 


