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Napirendi pontok:
Juhász Gábor dékán az ülést megnyitotta. A Kari Tanács a napirendet
egyhangúlag elfogadta.
1. A Szenátus 2017. május 29-ei ülésének napirendjére kerülő előterjesztések
véleményezése
1.1. Gazdaságtudományi oktatási-kutatási terület fejlesztése az ELTE-n.
Előterjesztő: Juhász Gábor
(kezdési időpont a hangfelvételen: 00:00:48)
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Juhász Gábor ismertette az előterjesztést. A Közgazdaságtudományi Tanszék
munkatársai az ülést megelőzően véleményezték a dokumentumot, amit a Kari
tanács tagjai tájékoztatásul megkaptak.
Gecser Ottó, Varga Imre, Heller Mária, Pete Péter, Örkény Antal, Rényi Ágnes,
Vokó Zoltán, Vékony Edit hozzászólása után a Kari Tanács több kiegészítő
javaslatról szavazott.
A Kari Tanács 52/2017. KT (05.16.) számú határozata
Az ELTE TáTK Kari Tanácsa javasolja, hogy a létrehozandó új
szervezeti egység elnevezése Gazdaságtudományi Intézet helyett
Gazdálkodástudományi Intézet legyen.
Szavazás eredménye: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (100,0% támogató; 0,0%
elutasító, 0,0% tartózkodó szavazat)
A Kari Tanács 53/2017. KT (05.16.) számú határozata
Az ELTE TáTK Kari Tanácsa javasolja, hogy az előterjesztés 4. oldalán
lévő alábbi bekezdés: „A gazdaságtudományi képzések budapesti
fejlesztésével, a Savaria Egyetemi Központ ilyen szakjainak e
szervezeti egységhez kerülésével, a szombathelyi gazdaságtudományi
oktatás fejlődése is fokozható. „
a következőképpen módosuljon:
„A gazdaságtudományi képzések budapesti fejlesztésével, a Savaria
Egyetemi Központban már zajló szombathelyi gazdaságtudományi
oktatás fejlesztése is fokozandó, különös tekintettel a személyi
állomány fejlesztésére.„
Szavazás eredménye: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (100,0% támogató; 0,0%
elutasító, 0,0% tartózkodó szavazat)
A Kari Tanács 54/2017. KT (05.16.) számú határozata
Az ELTE TáTK Kari Tanácsa javasolja, hogy a határozati javaslat
folytatólagosan egészüljön ki a következő mondattal:
„A Társadalomtudományi Kar gondozásában az ELTE Savaria Egyetemi
Központban zajló gazdálkodástudományi képzések budapesti képzési
hellyel közös képzésként a TáTK és a Gazdálkodástudományi Intézet
közti megállapodás alapján folynak úgy, hogy a szakok gazdája az
ELTE TáTK marad.”
Szavazás eredménye: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (100,0% támogató; 0,0%
elutasító, 0,0% tartózkodó szavazat)
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A Kari Tanács 55/2017. KT (05.16.) számú határozata
Az ELTE TáTK Kari Tanácsa javasolja törölni a határozati javaslatból a
3. b pont (1) bekezdését, azaz az alábbi mondatot:
„(1) Az Egyetemen a gazdaságtudományi területen folytatott oktatási
tevékenység, valamint a tudományos munka a sajátos jogállású
intézetként működő Gazdaságtudományi Intézetben folyik.”
Szavazás eredménye: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (100,0% támogató; 0,0%
elutasító, 0,0% tartózkodó szavazat)
A Kari Tanács 56/2017. KT (05.16.) számú határozata
Az ELTE TáTK Kari Tanácsa javasolja módosítani a határozati javaslat
2. b pontját:
„Felkéri a rektort, hogy gondoskodjon az előterjesztésben szereplő
szakok indítási dokumentációjának elkészítéséről és a 2017. júniusi
szenátusi ülés elé terjesztéséről azzal, hogy e képzések gazdája a
Gazdaságtudományi Intézet.”
helyette
„Felkéri a rektort, hogy gondoskodjon az előterjesztésben szereplő
szakok indítási dokumentációjának elkészítéséről és a 2017. júniusi
szenátusi ülés elé terjesztéséről azzal, hogy a TáTK gondozásában az
ELTE SEK-en zajló gazdaságtudományi képzések budapesti képzési
hellyel közös képzésként a TáTK és a Gazdálkodástudományi Intézet
közti megállapodás alapján folynak úgy, hogy e szakok gazdája az
ELTE TáTK.”
Szavazás eredménye: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (100,0% támogató; 0,0%
elutasító, 0,0% tartózkodó szavazat)
A Kari Tanács 57/2017. KT (05.16.) számú határozata
Az ELTE TáTK Kari Tanácsa kéri a határozati javaslatok kiegészítését
az alábbival:
„Egy éven belül történjen meg a karok közötti átoktatás rendszerének a
kidolgozása az ELTE-n.”
Szavazás eredménye: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (100,0% támogató; 0,0%
elutasító, 0,0% tartózkodó szavazat)
A Kari Tanács 58/2017. KT (05.16.) számú határozata
Az ELTE TáTK Kari Tanácsa kéri a határozati javaslatok kiegészítését
azzal, hogy a Gazdálkodástudományi Intézetben jövőben létrehozandó
Doktori Iskola felállítása - amennyiben az egyetem részükre
ösztöndíjas helyeket oszt ki - járjon együtt az ELTE összes doktori
ösztöndíjas helyei számának minimum a kiosztás szerinti növelésével.
Szavazás eredménye: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (100,0% támogató; 0,0%
elutasító, 0,0% tartózkodó szavazat)
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2. A Doktori Iskola képzési programjának módosítása
Előterjesztő: Örkény Anta5
(kezdési időpont a hangfelvételen: 00:35:00)
Örkény Antal ismertette az előterjesztést. Néhány technikai tantervi módosítást
lát szükségesnek.
Kovács Kriszta kérdésére Örkény Antal jelezte, hogy a tantervmódosítás a bejövő
hallgatókat érinti, a nyelvvizsga követelmény enyhítése, a már hallgatói
jogviszonnyal rendelkezőkre is vonatkozik.
P. Szabó Dénes a Doktori Önkormányzat képviselője egyetértését fejezte ki az
előterjesztéssel.
A Kari Tanács 59/2017. KT (05.16.) számú határozata
Az ELTE TáTK Kari Tanácsa támogatja az 1-es melléklet szerinti
előterjesztést azzal, hogy a késői kiküldés miatt az oktatási
dékánhelyettessel még történjen egy egyeztetés a Szenátusi kiküldés
előtt.
Szavazás eredménye: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (100,0% támogató; 0,0%
elutasító, 0,0% tartózkodó szavazat)
3. Egyebek
(kezdési időpont a hangfelvételen: 00:43:20)
•

Andrási-Tóth Ágnes kérte a Kari Tanács tagjait, hogy az általuk képviselt
intézet számára továbbítsák azt a kérést, hogy az oktatók és kutatók
folyamatosan küldjenek információt a Dékáni Hivatal kommunikációs
kollégái számára (kommunikacio@tatk.elte.hu) a megjelenő publikációkról, a
különböző rendezvényeken történő előadásokról, a konferencia részvételről,
interjúkról, cikkekről, szervezeti tagságokról és bármilyen, a karhoz köthető
egyéb sikerről. Nagyon időigényes azokat keresgetni az interneten, erre sajnos
nincsen kapacitása a Dékáni Hivatalnak, de fontos azokat megjeleníteni a
különböző fórumainkon.

•

Örkény Antal tájékoztatott az ÚNKP pályázat 2017-es feltételrendszeréről. És
kérte a propagálását.

•

Egri Krisztina könyvtárvezető
o tájékoztatott arról, hogy a könyvtár átvesz dokumentumokat kollegák
kérésére azzal, hogyha nem tartozik a gyűjtőköri szabályzatba, akkor
felajánlják más könyvtárak számára, ha így sem talál gazdára, akkor a
hallgatók, szabadon elvihetik.
o kérte a Kari Tanács tagjait, hogy juttassák el azt az információt a
kollegák számára, hogy a könyvtár gyűjti a megjelenő publikációkat,
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minden esetben jelezzék azt a könyvtár számára, ha ilyen várható, hogy
be tudják szerezni.
•

Juhász Gábor jelezte, hogy
o amennyiben a SEK-es gazdálkodási képzések a TáTK keretei között
maradnak, úgy a Kari Tanácsnak szükséges lenne átgondolnia, hogy
ideiglenesen mentesítse-e a docensi kinevezés habilitációs szabályai
alól a szombathelyi telephelyet, hogy biztonságosan fejleszthető
legyen ott a képzési portfólió,
o a kari költségvetés jelenleg nagyon szűkös, így nem biztos, hogy sor
tud kerülni a már megszokott kari pályázatok kiírására e tanévben.
De a bevételek egy része bizonytalan, így ez változhat később,
o a kari vezetés stratégiai megbeszélést szervez a kar víziójának
meghatározása érdekében,
o az ÚNKP fontos lehetőség a kar számára, fejlesztési lehetőséget
jelent a 45 év alatti oktatók körében.

Ezután az elnök bezárta az ülést.
Budapest, 2017. május 19.

Andrási-Tóth Ágnes
Kari Tanács titkára
jegyzőkönyvvezető

Juhász Gábor
dékán
elnök
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