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Tisztelt Tanszékvezetı Úr! 

A törvényi rendelkezés, illetve a BME szabályzata lehetıséget ad Karunkon szemeszteren-

ként maximum 6 vezetı oktatónak alkotói szabadság (ún. sabbatical) igénybevételére. 
E levél végén szerepel a lehetıséget összefoglaló rövidített anyag. 

A BME TTK Igazgatók Értekezlete 2008. március 19-i ülésén foglalkozott a kérdéssel. A Kar 
ez év ıszétıl tervezi az alkotói szabadság bevezetését.  

Kérem a Tanszékvezetı Urakat, hogy értesítsék munkatársainkat a lehetıségrıl, a  
benyújtott pályázatokat véleményezzék (mérlegelve tanszékük terhelését, feladatait), és 
2008. május 1-ig tegyék meg az intézetük igazgatójával egyeztetett felterjesztéseiket a 
2008. augusztus 1-tıl 2009. január 31-ig terjedı idıszak tekintetében. A döntést a Dékán az 
Igazgatók Értekezlete véleményének figyelembe vételével hozza meg 2008. június 1-ig. 

Esetleges kérdéseikre mind Dr. Lázi Márta dékánhelyettes asszony, mind az Igazgató Urak, 
illetve magam is örömmel válaszolunk.  

Budapest 2008. március 26. 

             Üdvözlettel: 

         Dr. Moson Péter 

               dékán 

Kapják: igazgatók, tanszékvezetık, hivatalvezetı 
 

Tájékoztató az alkotói szabadság igénybevételérıl 

A Felsıoktatási Törvény 85. és BME Humánpolitikai szabályzat XVIII/71. §-a, illetve a 16/2007. 
(XII.1.) számú BME Rektori Utasítás  rendelkezik az egyénenként hétévente igénybe vehetı alkotói 
szabadságról. Ez a lehetıség elsı ízben a 2008/2009. tanév ıszi félévétıl adható. Az alkotói szabad-
ságot a Dékán engedélyezheti egy félévre, egyszerre maximum a teljes munkaidıben foglalkoztatott 
vezetı oktatók 1/12 részének. 
Jogosultak köre: a BME-n legalább 3,5 éve teljes munkaidıs egyetemi tanár vagy docens munka-
körben foglalkoztatottak, akiknek a legutóbbi minısítése: „kiemelkedıen eleget tett”, vagy „maradék-
talanul eleget tett”. Magasabb vezetıi vagy vezetıi feladatot ellátó egyetemi tanár vagy docens veze-
tıi megbízásának idıtartama alatt nem vehet igénybe alkotói szabadságot, kivéve a kari oktatási szer-
vezeti egység vezetı és vezetıhelyettes beosztást ellátókat. 
Célja: Tudományos továbbképzés; elıkészület fokozatszerzéshez; könyv vagy jegyzetírás; tudomá-
nyos kutatás. 
Idıtartama a tanév féléveihez igazodik: február 1-tıl, ill. augusztus 1-tıl vehetı igénybe. Kivételes 
esetben ettıl el lehet térni, de az idıtartamnak mindenképpen el kell érnie a 3 hónapot és legfeljebb 1 
év lehet. 
Módja: május 1-ig, illetve november 1-ig kell benyújtani a Tanszékvezetıvel, Intézetigazgatóval 
egyeztetett pályázatot a Dékánhoz. Ennek tartalmaznia kell: az alkotói szabadság célját és munka-
programját, valamint az egyetemi feladatok pótlásának módját. A pályázathoz a BME honlapján meg-
található (http://stratig.bme.hu/humanpolitika) őrlapot kell kitölteni.  
Díjazás: távolléti díj. A közalkalmazotti jogviszonyhoz köthetı juttatások átlaga. (Alapilletmény, 
határozott idejő béremelés, kereset kiegészítés stb.) 
Pályázó kötelezettsége: a szabadság leteltét követı egy hónapon belül beszámolót kell eljuttatnia a 
Dékánhoz. Az elvégzett munkát a Kari Tudományos Bizottság véleményezi, minısíti. Eredménytelen 
minısítés esetén az oktató fegyelmi felelısségre vonására is sor kerülhet. 


