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Szandeknyilatkozat

Alulirott Budapesti Miiszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem
tehetsegpont/civil szervezetlonkonnanyzatlegyhazlintezmeny/tehetseggondoz6 miihely/egyeni
vallalkozas/tarsas vallalkozasl gazdasagi szervezetlfelsooktatasi intezmeny/kozmuvelodesi
intezmeny/kozgyujtemenyi intezmeny a megalaku16

Budapesti Miiszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem Tehetsegsegito Tanacsa
Helyi/intezmenyi/tersegi/regionalis
Tehetsegsegito Tanacs
munkajeiban reszt kivanunk venni.

A tehetseggondozasban es a kutat6i utanp6tlasban a BME tobb teriileten aktiv munkcit vegez.
Ezek:
Reszvctel a tarsadalom ismereteinek szelesiteseben: a komyezettudatos gondolkodas
fejleszteseben, a tudomanyos kutatas es a tec1mo16giai innovaci6 eredmenyeinek kozertheto
megjeleniteseben, a tarsadalom szelesebb retegeit erinto problemak objektiv es hiteles i
bemutatasaban.
'
A tovabbtanulasra kesziilO kozepiskolas diakok felkesziilesenek es orientahisanak
segitese: szakmai kapcsolatok a kozepiskolakkal , a tenneszettudomanyos tananyagok
velemenyezese, szakmai versenyek szervezese, a tehetsegek felkarolasa, valaszthat6 fel zark6ztat6
tanfolyamok.
A kutat6i/alkot6i kepessegek altalanos fejlesztese: az elsoeves hallgat6k
beilleszkedesenek segitese, az oktatas didaktikai m6dszereinek es eszkozrendszerenek fejles ztese,
az ilyen iranyu tevekenyseg elismertsegenek javitasa. A hallgat6i ontevekeny korok es tarsadalmi
szocialis kapcsolatok fejlesztese.
A kiemelkedoen tehetseges hallgat6k tovabbi fej16desenek biztositasa: a tanulmanyok
kezdetetol foglalkozzunk veli.ik klilOn is, elsosorban a kovetkezo eszkozok alkalmazasaval:
reszlikre emelt szintli targyak felkinaiasa; a tudomanyos diakkori tevekenyseg feltetelrends zerenek
es elismertsegenek javitasa; szinvonalas szakmai/tanulmanyi
versenyek szervezese;
szakkollegiumok, hallgat6i innovaci6s kozossegek tevekenysegenek kezdemenyezese es
tamogatasa; a mesterkepzesben resztvevo hallgat6k bevomisa a tanszekek K+F+I tevekenysegebe.
Kiemelkedoen tehetseges, a tanitashoz ked vet erzo hallgat6inkat demonstratorkent is
foglalko ztatjuk.
A doktori (PhD) kepzes es feltetelrendszer, valamint az oktat6i/kutat6i karriermodell
tovabbfejlesztese: a legjobb hallgat6k egyetemenlkutat6i palyan tartasa; doktorjelolti es
posztdoktori foglalkoztatas , osztondijak szamanak es mertekenek emelese; a humanpolitika es az
alkalmazotti kovetelmenyrendszer minosegelvii mukodesenek erositese.
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A hallgatoilkutatoi tapasztalatcserek, PhD hallgatok bevonasa a nernzetkijzi kutatasi
egyiittmfikijdesbe: nemzetk6zi PhD kurzusok szervezese; a hallgat6i es kutat6i mobilitas
fejlesztese a visszateres kiemelt 6szt6nzesevel. A ki.i1f6ldi kutat6k es hallgat6k fogadasi
felteteleinek javitasa: az angol nyelvu targykinalat bOvitese, kettosdiplomak rendszerenek
kialakitasaltovabbfejlesztese MSc es PhD szinten.
Jellemzo azonban, hogy a j6 gyakorlatok karonkent k016n munkacsoportokban folynak .
Ezt az eltero tudOIminyterOletek meg is kivanjak, masreszt viszont lehetoseget latunk Wbb
terilleten az egyseges megjelenesre, k6z6s munkavegzesre. Ezen celunk megva16sitasara a
Tehetseg Tanacsot igen alkalmas fom1anak latjuk, ezert kivanunk csatlakozni.

A szervezet elerhetosege:

A szervezet neve: Budapesti Mfiszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem
Postai dme: 1111 Budapest Muegyetem rakpart 3.
Teleton: +36 1 463 2221
Fax: +36 1 4632220
E-mai l: rektor@bme.hu
A szervezet kepviselojenek neve: Dr. Peceli Gabor
beosztasa: egyetemi tanar, rektor

A szervezet reszerol a Tehetsegsegito Tanacsba delegalt szemely:

neve: Dr. Faigl Ferenc egy. tanar., dekan
elerhetosege: 1111. Budapest Budafoki lit 8. F ep. II. lh. mf 005
postai dme: 1521 Budapest, Pf 91
telefon: 06 I 463 3652,06 1 463 3571
fax: 06 1 463 3648,06 1 463 3570
email : ffaigl@mail.bme.hu

Datum: 2014. okt6ber 4.
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A Tehetsegsegito Tan~ics
Ugyrendje
1. Altalanos rendelkezesek

a TT neve: Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem Tehetsegsegito
Tanacsa
a TT dme: 1111 Budapest Muegyetem rakpart 3.
az Ogyrend celja: a BME TT mukodesi rendjenek szabalyozasa
2. A TT jogallasa: a TT a Muegyetem egyetemi szintU konzultativ es tanacsad6 testtilete,
melynek letrehozasar61 es feladatair61 a Szenatus a Kepzesi K6dexben rendelkezik. A TT
osszeteteler61 es mukodesenek n~szleteir61 a 4/20 14(VILO 1.) szamu Rektori Korlevel
rendelkezik.
3. A TT feladat- es hatask6re: a BME tehetseggondoz6 tevekenysegenek koordinalasa, a
tehetseggondozas lehetseges uj formainak megalkotasa, a meglev6k mine! hatekonyabb
mClkodtetese. Kapcsolattartas az egyetemi tehetsegpontokkal es kapcsolattartas az
egyetemen kiviili tehetsegsegit6 szervezetekkel.
4. A TT 6sszetetele: a rektor delegaltja es a karok delegaItjai , az oktatasi rektorhelyettes, az
EHDK delegaltja, az EHBDT delegaltja, az ETDT delegaltja, az Alkalmazott Pedag6giai es
Pszichologiai Intezet delegaltja es a MUSZAK kepvisel6je. A TT eln6ket a rektor jel61i ki,
titkarat az eln6k keri fel. A megbizatasok visszavomisig ervenyesek. A TT i.ileseire 
tamicskozasi joggal- az eln6k barkit meghivhat.
5. A TT tagjainak jogai es k6telessegei
- eln6k: 6sszehivja a TT uleseit, javaslatot tesz az i.ilesek napirendjere, levezeti az i.ileseket,
a titkarral egyi.itt koordinalja az ii1esek k6z6tt folyo tevekenyseget. Akadalyoztatasa eseten
az altala felkert tag vezeti a TT i.ileset.
- titkar: segiti az eln6k munkajat, gondoskodik az i.ilesek dokumentumainak e16- es
elkesziteser61, az elnokkel egytitt koordinalja az tilesek kozott folyo tevekenyseget.
- tagok: javaslatot tehetnek a napirendre, resztvesznek a TT dokumentumainak
kidolgozasaban, kapcsolatot tartanak sajat teriileti.ik es a TT k6z6tt, a terulet d6ntesre
jogosult vezet6jevel egyeztetve koordimiljak a tehetsegsegit6 munkat. A tagok szavazati
jogukat csak az ii1esen gyakorolhatjak.
A TT iilesein a tagok egy-egy szavazattal rendelkeznek, a TT a donteseit egyszerii
szot6bbseggel hozza. A TT hatarozatkepes, ha az ii1esen a szavazattal rendelkez6 tagok
legalabb 50%-a + 1 tag megjelent.
6. Osszeferhetetlenseg
Az 6sszeferhetetlensegben erintettek korer61 az Egyetem humanpolitikai szabalyzata
rendelkezik. Amelmyiben a TT egy tagja konzulense egy d6ntesben erintett hallgatonak, ugy
az adott i.igy targyalasaban es a d6ntesben nem vehet reszt.
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7. A IT mukodesi rendje: evente legalabb negy alkalommal tilesezik es hoz donteseket. A
TT ugyrendjet, Uleseinek emlekeztetoit a KTH honlapjan nyilvanossagra hozza. A TT
mukodesenek adminisztrativ felteteleit a KTH Nemzetkozi, Tudomanyos es
Oktatasigazgatasi Csoport biztositja.
8. Zar6 rendelkezesek
Jelen ugyrend a IT alakul6 tilesenek donteset kovetoen azonnal hatalyba lep. Az ugyrend
m6dositasara a TT szavazati jogu tagjai tehetnek javaslatot, a m6dositas egyszeru
szavazattobbseggel fogadhat6 el.

A Tehetsegsegito Tanacs Ugyrendjet megvitatta es elfogadta a 2014. szeptember 4-en
megtartott alaku16 iiles.

A Tehetsegsegito Tanacs megvalasztott:
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Adatlap
a Tehetsegsegito Tanacsok adatairol
Az adatlap a Tanaesokkal t6rteno kapesolattartas es egyuttmuk6des elosegitese,
valamint a rajuk vonatkozo adatoknak a Tehetsegterkepen vale megjelenitese
erdekeben szukseges. A bekuld6tt publikus adatokat a GeniuszPortalon
(www.geniuszportal.hu) illetve a Nemzeti Tehetsegsegito Tanaes honlapjan
(www .tehetsegpont.hu) es kiadvanyainkban jelentetjuk meg.

A Tehetsegsegito Tanacs adatai:
A Tehetsegsegito
Tanaes elnevezese

Budapesti Miiszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem
Tehetsegsegito Tanacsa

BME Tehetsegtanaes

R6vid neve, ha van
Cim (Szekhely)

1111 Budapest Muegyetem rakpart 3.

Telefonszam

06 1 463 1213

Mobilszam

06 30 759 1213

FAX szam

06 1 463 2270

E-mail cim

benko.rita@kth.bme.hu

Honlap cim
Logo
---

-

-

A Tehetsegsegito Tanacs kapcsolattartojanak adatai:
(A kapesolattarto eseten a nev, a telefonszam es az e-mail cim k6telezoen publikus)
Ka peso Ia tta rto

Publikus

Nev

Benko Rita

x

Levelezesi cim

BME NTCS 1111 Budapest Muegyetem rkp 7-9.

x

Telefonszam

06 1 463 1213

x

Mobilszam

06 30 759 1213

x

FAX szam

06 1 463 2270

x

E-mail cim

benko.rita@kth.bme.hu

x
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A Tehetsegtanacs tagjai (szervezetek es maganszemelyek):

ELNOK: Dr. Pokol Gyorgy egyetemi tamir (VBK)
TITKAR: Dr. Szilagyi Brigitta egyetemi docens (TTK)
TAGOK:
Dr. Faigl Ferenc egyetemi tanar, dekan, a rektor megbizottja
Dr. Jobbagy Akos, egyetemi tanar, oktatasi rektorhelyettes
Dr. Antal Akos egyetemi adjunktus, GPK
Dr. Bagi Katalin egyetemi tanar, EMK
Dr. Bodrogi Bence Peter egyetemi adjunktus, GTK
Dr. Csiszar Csaba egyetemi docens, KJK
Dr. Levendovszky Janos egyetemi tanar, VIK
Dr. Vukoszavlyev Zoran egyetemi docens, EPK
Dr. Benedek Andras egyetemi tanar, igazgato, Alkalmazott Pedagogia es Pszichologia
Intezet
Dr. Mihaly Gyorgy, egyetemi tanar, intezetigazgato, az EHBDT elnoke
Dr. Veress Arpad egyetemi docens, az ETDT elnoke
az EHK delegaltja
a MOSZAK delegaltja

A Tehetsegtanacs celkituzese:

A BME - kiildetesnyilatkozatanak megfeleloen - el kivanja emi, hogy az oktatas
eredmenyekent minden hallgato a tehetsegenek es szorgalmanak megfelelo leheto
legmagasabb kepzettsegi szintre jusson.

Alapelvek:
a tehetseggondozast a tehetsegek kibontakoztatasakent, fejlesztesekent ertelmezi,
ezt a tevekenyseget potenciaiis hallgatoira es minden hallgat6jara ki kivanja
terjeszteni,
kii16nos figyelmet forditva a kiemelkedo tehetsegekre.
A Tehetseggondoz6 Tanacs feladata a tehetseggondozas kiilonbOzo karokon jelenleg is
mifkodo jorm6inak megorzese, tov6bbfejlesztese es osszehango16sa. Hatekony munka jolyik
az al6bb felsorolt teriileteken.
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A legkival6bb hallgat6k bevonasa a kutatasba, projektfeladatok megoldasaba, TDK
I
munkaba. A k6zvetlen oktat6-hallgat6 szakmai kapcsolat mindkl~t fel szamara I
nagyon ertekes.
'
A BME szakjaira altalaban orszagosan kiemelked6 pontszammal kerillnek be a
hallgat6k, azonban nem mindegyikilk felkeszilltsege megfelel6. Szamukra az ut6bbi
id6ben kialakult a szervezett alaptargyi (matematika, fi zika, kemia) felzark6ztatas
rendszere. Ezzel t6bb potencialisan kivaJ6 hallgat6 tehetsegenek kibontakozasM
tesszilk lehet6ve.
A kari szakkollegiumok es az 6ket 6sszefog6 MUSZAK igenyes hallgat6i magas
szintll szakrnai programok szervezesevel es k6zeleti aktivitasukkal tunnek ki.
Nehany karon a kival6 hallgat6k szamara specialis kurzusok indulnak, egyeni
tanterv kialakitasara van lehet6seg.
A k6zepiskolakkal val6 kapcsolatok apolasa karonkent killOnb6z6 keretek k6z6tt
folyik. eel egy hatekonyabb fonna kialakitasa a hallgat6i utanp6tlas biztosltasa
erdekeben.

Ugyancsak a Tanacs feladata a tehetseggondozas ~lj jornulinak kidolgozasa, a palyazati
tevekenyseg koordinalasa. Lerre szeretnenk l10zni egy a hallgatosag legfeljebb 5%-0.1
tarlalmazo, egyetemi kivalosagi listo t. Meg kell alkotnunk a !iSfara felkerules jeltereleit a
kii/(jnbdziJ karokon. A Tanacs je!adatanak erzi a BAtiE miiszaki. gazdasagi es
termeszettudomanyos teriilelekl(J1 eltedi leruleteken (miiveszelek. .sport. ...) tehetseges
hallgatoinak segiteset.
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A Tehetsegsegito Tanacs tisztsegviselo(i)nek es titkaranak adatai

Publikus

Elnbk
Nev
levelezesi dm

Dr. Pokol Gybrgy

x

BME Szervetlen es Analitikai Kemia Tanszek

x

1521 Budapest Pf. 91
!

Telefonszam
Mobilsza,m
FAX szam
E-mail dm

x

06 1 463 1593
06 20 546 5662

x

06 1 463 3408

x

gokol(illmail. bme. hu
-

Titkar
Nev
Levelezesi dm
Telefonszam

Dr. Szilagyi Brigitta

x

BME Matematika Intezet 1111 Egry J6zsef utca l.

x

Mobilszam

06 30 946 8099

FAX szam

06 1 463 1050

E-mail dm

x

06 1 463 2670

x
x

szilagyi@math.bme.hu
1

Helyseg:
Datum:

Budapest
2014. okt6ber 4.

1
Nev: Dr. Pokol Gybrgy
Lakdm: 1122 Budapest
Csaba utca 18/b
Tisztseg: elnbk

~

~

Nev: Dr. Szilagyi Brigitta
Lakdm: 1221 Budapest
Peter Pal utca 130.
Tisztseg: titkar

1
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