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I. 

Az Előterjesztés tartalmi követelményei 

 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI  

2017. június 30-val a Lakóépülettervezési Tanszéken lejárt Perényi Tamás Dla határozott idejű 

tanszékvezetői megbízatása. A vezetői megbízás 2017. július 1-jétől történő ellátására - a 

vonatkozó jogszabályok szerint – a Belügyminisztérium kezelésében lévő www.kozigallas.hu, 

a BME és a Kar honlapján is közzétett nyilvános pályázati felhívás benyújtási határidejére 

(2017. március 31.) egy pályázat érkezett Perényi Tamás Dla részéről. A pályázat benyújtása 

után, de a véleményezések előtt pályázó a pályázatát visszavonta, ezért a 2017. május 5-i Kari 

Tanácson a pályázatról véleményezés nem születhetett, a pályázat eredménytelen lett, 

ugyanakkor a leköszönő tanszékvezető az elmúlt időszak eredményeiről az ülésen beszámolt. 

Ezek után a dékán új pályázat kiírását kezdeményezte, egyben Perényi Tamás Dla leköszönő 

tanszékvezetőt az új pályázat eredményes lezárásáig határozott időre megbízott 

tanszékvezetőnek nevezte ki. A vezetői megbízás 2017.október 1-jétől történő ellátására - a 

vonatkozó jogszabályok szerint – a Belügyminisztérium kezelésében lévő www.kozigallas.hu, 

a BME és a Kar honlapján is közzétett nyilvános pályázati felhívás benyújtási határidejére 

(2017. június 4.) egy pályázat érkezett. 

A pályázó: Sugár Péter DLA, Habil. egyetemi docens, jelenleg a Középülettervezési Tanszék 

oktatója. 

A hatályos rendelkezések értelmében a Kari Tanács, mint véleményező, rangsoroló testület 

titkos szavazással véleményezi a pályázatot. 

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI  

A pályázat eredményes lezárása esetén a Lakóépülettervezési Tanszék több éves egyetemi 

tanári hiányára már rövidtávon választ adhat. 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE 

A Lakóépülettervezési Tanszék tanszéki értekezlete a pályázatot 2017. szeptember 13-i ülésén 

megvitatta és annak elfogadását egyhangúlag javasolta.  

A dékán által felkért Kari Véleményező Bizottság 2017. szeptember 6-i ülésén a pályázatot 

megvitatta és annak elfogadását egyhangúlag javasolta. 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

A pályázó személye és alkotói, tudományos eredményei a biztosítják a tanszék eddigi 

eredményes működésének további javulását.  
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E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

A tanszék költségvetésében a bérköltségek az új tanszékvezető karon belüli áthelyezésének 

okán növekedni fog. E költségtöbblet kigazdálkodására a tanszéknek és az új vezetésnek fel 

kell készülni.  A költség növekedést kompenzálhatja a tudományos pont várható emelkedése.  

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

- 

F) MELLÉKLETEK 

Sugár Péter DLA, Habil., egyetemi docens pályázata 

Tanszéki Értekezlet jegyzőkönyve 

Kari Véleményező Bizottság jegyzőkönyve 

 

 

 

 

II. 

Javaslat 

 

A Kari Tanács, mint véleményező testület Sugár Péter Dla, Habilitált egyetemi docens 

Lakóépülettervezési Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát véleményével támogatja. 

 

A végrehajtásért felelős: Molnár Csaba DLA dékán 

Kinevezés határideje:  2017. október 1. 

 

Kérem a Tisztelt Kari Tanács szíves állásfoglalását. 

 

Budapest, 2017. szeptember 13. 

 

Molnár Csaba DLA 

dékán 

 


