
  

A BME Építőmérnöki Kar 

Kari Tanulmányi Bizottságának Ügyrendje 

 

A BME Építőmérnöki Kar (továbbiakban Kar) Kari Tanulmányi Bizottsága (továbbiakban KTB) a 

BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban TVSZ) által adott felhatalmazás alapján az 

alábbi Ügyrendet fogalmazza meg. Az Ügyrend a más egyetemi szabályzatban szabályozott kérdé-

sekre nem tér ki. 

1. A KTB létszáma 6 fő, melyből 3 fő oktató, 3 fő hallgató. A KTB egyik oktatói tagja az oktatási 

dékánhelyettes, a másik 2 tagot a Kari Tanács választja meg. 3 fő hallgatót a Kari Hallgatói Ta-

nács (továbbiakban KHT) delegál. A KTB elnöke az oktatási dékánhelyettes.  

2. A KTB egyik oktatói tagja ellátja a KTB titkári teendőit. A KTB titkára tartja a kapcsolatot a 

Központi Tanulmányi Hivatallal. A KTB által tárgyalt ügyeket a KTB titkára készíti elő.  

3. A KTB munkáját a tagok egyidejű jelenlétével zajló rendes üléseken és/vagy elektronikus kom-

munikáció útján végzi.  

4. A KTB a döntéseket a vonatkozó jogszabályok, egyetemi szabályzatok (pl. TVSZ) és kari sza-

bályzatok (pl. Kari Tanács határozat, Dékáni Utasítás) betartásával, az ügyek egyedi körülménye-

inek mérlegelésével hozza. A KTB döntéseiben konszenzus kialakítására törekszik. 

5. A KTB rendes ülésének összehívását bármely KTB tag kezdeményezheti. Az ülés határozatképes, 

ha a Bizottság tagjainak több mint 50%-a jelen van. Az ülés elnöke a KTB elnöke, távollétében a 

jelenlevők egyszerű többséggel ülés-levezető elnököt jelölnek ki, aki az ülésen elnöki jogkörrel 

vesz részt. Egyes kérdések eldöntéséhez a KTB rendes ülésén tanácskozási joggal meghívás alap-

ján kívülállók (pl. a Dékán, a tanszéki oktatási felelősök, Kari Oktatási Bizottság tagjai, stb.) is 

részt vehetnek. Rendes KTB ülésen a döntéshez a résztvevők nyílt szavazásán egyszerű többségi 

támogatás szükséges. Szavazategyenlőség esetén az ügyet újra kell tárgyalni és újra dönteni. Újra-

tárgyalás utáni szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. 

6. Elektronikus kommunikáció esetén a döntéshez a KTB tagjai többségének egyetértése szükséges. 

Amennyiben valamely ügyben minden KTB tag véleményt nyilvánít és szavazategyenlőség alakul 

ki, az ügyben újra kell egyeztetni és ez alapján dönteni. Az újraegyeztetés utáni szavazategyenlő-

ség esetén a KTB elnökének szavazata dönt. 

7. Sürgős döntést igénylő esetben a KTB fentiekben megfogalmazott rendjétől eltérően is hozható 

döntés. Ilyen esetben a KTB elnöke (távollétében: egy általa felkért oktatói KTB tag) és a KTB 

erre kijelölt hallgatói tagja (távollétében: egy általa felkért hallgatói KTB tag) egyetértése szüksé-

ges. Amennyiben ilyen módon döntés nem hozható, akkor az ügyben a szokásos KTB ügymenet 

szerint kell dönteni. 

8. A KTB által tárgyalt ügyek és hozott döntések (Neptun hallgatói rendszeren kívüli) nyilvántartása 

elektronikusan történik. A nyilvántartás a KTB tagjai számára hozzáférhető. 

9. Jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdések ügyintézési módját a KTB esetenként határozza 

meg. 

Jelen Ügyrendet a Kar Kari Tanácsa 2015. március 18-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. 

Budapest, 2015. március 18. 

 

 

Dr. Dunai László 

dékán 


