
Az alkotói szabadságok igénybevételének feltételei 

(a TTK Kari Tanácsának 2012. 05. 18-i határozata alapján) 

 
Az alkotói szabadságok megpályázása esetén a következő alapelveket kell betartani: 

(a) Az alkotói szabadságok igénybevétele pályázati alapú, melyeket a Tudományos Bizottság 

véleményez, és a Bizottság értékelését felhasználva a dékán engedélyezi. Ez biztosítja, 

hogy az alkotói szabadságokat azok az oktató, kutató vagy tanári munkakörben 
foglalkoztatott munkatársak vehessék igénybe, akiknek fejlődéséhez, ill. adott alkotói 

munka kivitelezéséhez ez a lehetőség a legnagyobb mértékben hozzájárul. A pályázathoz 

részletes munkatervet kell csatolni, melynek tartalmaznia kell a pályázó által 
megfogalmazott eredményességi mutatókat (indikátorokat), amelyek alapján az elvégzett 

munka sikere a későbbi értékelés során megítélhető lesz. Pályázhat a BME-n legalább 

három és fél éve teljes munkaidős oktatói, kutatói vagy tanári munkakörben foglalkoztatott 

közalkalmazott. Egyéb formai előírásokat a pályázók személyét illetően nem támasztunk. 

(b) A Tudományos Bizottság 2011. november 24-i ajánlása szerint a pályázónak a szabadság 

leteltét követő egy hónapon belül beszámolót kell benyújtania. Az elvégzett munkát a 

munkatervben megadott indikátorok alapján a Tudományos Bizottság véleményezi, és a 
dékán minősíti. Eredménytelen minősítés esetén fegyelmi felelősségre vonásra is sor 

kerülhet. 

(c) Az alkotói szabadság idejére a közalkalmazottnak távolléti díj jár, amely a közalkalmazotti 
jogviszonyhoz köthető juttatások meghatározott szabályok szerint számított átlaga. Az 

alkotói szabadság ideje alatt a távolléti díjon felül az igénybevevő az egyetemtől más 

díjazást, juttatást nem kaphat, beleértve az esetleges külföldi tartózkodás költségeit is. 

(d) A pályázatok Karon belüli egyenletes elosztása érdekében a szervezeti egységek a 
következők szerint kínálnak fel munkatársaik számára alkotói szabadság pályázati 

lehetőséget: Matematika Intézet félévente legalább 2 fő, Fizikai Intézet félévente legalább 2 

fő, Nukleáris Technikai Intézet félévente legalább 1 fő, Kognitív Tudományok Tanszék 
minden második félévben legalább 1 fő. A keretszámok kitöltése –alkalmas pályázat híján– 

nem kötelező. Amennyiben a szervezeti egység oktatás-vagy munkaszervezési problémáit 

meg tudja oldani (és további alkalmasnak ítélt pályázat beérkezik), úgy további alkotói 
szabadság lehetőségeket is felajánlhat. Esetleges nehéz gazdasági helyzet bekövetkezése 

esetén a szervezeti egységek vezetőinek kérésére a fenti számokat a Kari Tanács 

felülbírálhatja. 

(e) Mivel az alkotói szabadságot igénybevevő kiesésével fellépő oktatási és munkaszervezési 
problémák megoldása a szervezeti egység feladata, ezért a pályázatokat a tanszékvezető és 

intézetre is kiterjedő oktatási vagy egyéb feladatok esetében az intézetigazgató 

egyetértésével lehet beadni. 

(f) A szabadságok időtartama fő szabályként a tanév féléveihez igazodik: február 1-től, ill. 

augusztus 1-től vehető igénybe. Kivételes esetben (a tanszékvezető és intézetigazgató 

egyetértésével) ettől el lehet térni, de az időtartamnak mindenképpen el kell érnie a 3 

hónapot és legfeljebb 1 év lehet. Az alkotói szabadság pályázása esetén úgy kell eljárni, 
hogy a megpályázott szabadság befejezésétől visszaszámított 7 éves időtartamon belül az 

igénybevett alkotói szabadságok összes időtartama a 12 hónapot ne haladja meg, valamint 

teljesülnie kell annak a szabálynak is, hogy az alkotói szabadságok ezen 7 éves időtartamon 
belül nem lehetnek átfedésben a tanévek kettőnél több –az egyetem által hivatalosan 

meghatározott– oktatási félévével. A 7 év alatt figyelembe vett alkotói szabadságoknál be 

kell számítani a 2005. évi CXXXIX. törvény rendelkezései alapján igénybe vett alkotói 
szabadságokat is. 

(g) Az engedélyezett alkotói szabadság időtartama alatt a tanszékvezetőknek – 

intézetigazgatóknak – törekednie kell arra, hogy a pályázatot elnyert munkatársat az alkotói 

szabadság idejére a munkavégzés alól mentesítse, az alkotói szabadságát ne szakítsa meg és 
ettől csak rendkívül indokolt esetben térjen el. 


