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Helyszín: „K” épület, Oktatói Klub 
Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 

1. Napirendi pont:  Az Intézmény Fejlesztési Terv (IFT) módosítása  
előterjesztő: Dr. Andor György, rektor-helyettes 
  
Rektor-helyettes úr szóbeli kiegészítése, valamint néhány konkrét kérdés – Q épület 
helyzete, ingatlan gazdálkodás tervezése – megbeszélése után a Bizottság egyetértett  
az IFT javasolt módosításával, s azt a Szenátusnak elfogadásra javasolta.  

 
2. Napirendi pont: Az egyetemi oktató atomreaktor biztonsági és finanszírozási 

kérdései  
Előterjesztő: Dr. Makai Mihály, TTK dékán-helyettes 
 
A Bizottság a kérdést Makai úr írásbeli kérésére tűzte napirendre. Az előterjesztő 
jelezte: a reaktor biztonságára a Szenátustól „pályázat szerűen” kért 10 millió Ft.-ot a 
Szenátus nem szavazta meg. Kérte a Bizottságot vizsgálja meg a kérdést.  
 
Andor rektor-helyettes úr válaszában elmondta: az egyetem a kértnél egy 
nagyságrenddel nagyobb összeggel támogatja a reaktor működését, de nem titkoltan az 
egyetem vezetése törekszik a reaktor költségvetésébe minél nagyobb külső forrást, 
támogatást bevonni. Ennek a fő indoka, a hogy a reaktorhoz kapcsolódó képzés 
országos érdekeket szolgál, s több nagy országos intézmény a képzés haszonélvezője, 
amelyek a finanszírozásból nagyobb részt kellene, hogy vállaljanak. Ezek aktívabb 
pénzügyi szerepvállalását igyekszik az Egyetem vezetése a rendelkezésére álló 
eszközökkel ösztönözni. Bejelentette, hogy – tekintettel az ügy igen bonyolult 
jellegére, s a biztonságot érintő érzékeny kérdésekre – a szenátus ősszel újra 
napirendre tűzi a reaktor finanszírozásának ügyét. Ezért felkérte a reaktor működéséért 
felelős igazgatót: készítsen egy részletes előterjesztést a reaktor működési/pénzügyi 
összefüggéseiről, s ennek segítségével foglal majd állást a Szenátus. 
 
A Bizottság – tekintettel a biztonság tudományos vonatkozásaira, és TTK 
képviselőjétől érkezett felkérésre – érintettnek ítéli magát az ügyben. Feltétlenül 
szükségesnek tartja az alapos áttekintést, ezért meg kívánja ismerni és tárgyalni az 
elkészült előterjesztést, s ezzel összefüggésben – ha szükséges – személyes 
meghallgatások keretében megvitatja a részleteket az érintett szakemberekkel. Ezek 
után tesz az ügyben javaslatot a Szenátus felé.  

 
3. Napirendi pont: A KTH SZMSZ-e 

Előterjesztő: Szabó Tibor, főtitkár 
 
Az SZMSZ-hez egyetlen konkrét módosító javaslat érkezett Dr. Kovács Ádám TDK 
elnök részéről. A Bizottság a módosító javaslatot elfogadta, ennek értelmében a 8. 
pont b) alpontja az alábbiakra módosul: 



 „b) intézi a tudományos diákköri tevékenység egyetemi szintű adminisztrációs 
ügyeit.” 
 
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, támogatta, s azt a Szenátus számára 
elfogadásra javasolta. 
 

4. Szabályzatok átminősítése és illesztése 
Előterjesztő: Szabó Tibor, főtitkár 
 
A Bizottság a szóbeli kiegészítés után az előterjesztést megvitatta, támogatta, s azt a 
Szenátusnak elfogadásra javasolta. 
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        Dr. Arató Péter 
                 a Bizottság elnöke 


