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Általános rendelkezések
1. §
(1) A Tudományos Bizottság a Kari Tanács és a Dékán munkáját segítő, véleményező és döntéselőkészítő feladatokkal felruházott testület.
(2) A bizottság feladatát az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és a Természettudományi Kar
Szervezeti és Működési Rendje szabályozza. Eszerint a Tudományos Bizottság fő feladata a Kar
előléptetésre illetve vezető kinevezésre irányuló pályázatainak véleményezése, sorrendbe
állítása. Emellett a Tudományos Bizottság feladata a Kar tudományos minősítettségének, a
Karhoz tartozó oktatók és kutatók tudományos tevékenységének általános segítése, valamint a
Kar vezetésétől kapott más, az (1) bekezdésnek megfelelő feladatok.
(3) A Kari Tanács határozata alapján a bizottság elnökét, titkárát és tagjait a dékán bízza meg. A
megbízás visszavonásig szól. A Természettudományi Kar Kari Tanácsa mellett működő bizottság
aktuális összetétele a Kar honlapján található meg.

A bizottság üléseinek rendje
2. §
(1) A bizottság eseti alkalmakkor ül össze, a bizottságot a tervezett ülés előtt minimum 5
munkanappal, az előzetes napirendi javaslat megküldésével együtt az elnök hívja össze.
Különösen indokolt esetben, például ennél rövidebb határidő esetén az elnök a min. 5 napos
meghirdetési határidőtől eltekinthet.
(2) A bizottság tagjainak lehetőségük van a javasolt előzetes napirendi javaslat tisztázásával
egyidejűleg a bizottsági ülés összehívásának kezdeményezésére. Az informális javaslattétel
eredménytelensége esetén a mindenkori tagság 50%-a + 1 szavazatának javaslatára az elnök
köteles a bizottsági ülést összehívni.
(3) A bizottsági ülésről hiányzó tagoknak előzetes kimentésüket írásban kell jelezniük az elnöknél.
Az elnök törekszik a tagok teljes körű jelenlétéhez, ezért az ülés időpontjának egyeztetésénél
előre tájékozódik a legtöbb tag számára optimális időpontról.
(4) A bizottsági ülésről előzetesen magukat kimentő tagok írásban szavazhatnak és véleményt
fogalmazhatnak, segítve ezzel a Bizottság állásfoglalását.
(5) A bizottsági ülés határozatképes, amennyiben azon legalább 3 oktató vagy kutató mindvégig
jelen van. Határozatképtelenség miatt elmaradó bizottsági ülést mielőbb ismét össze kell hívni.
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(6) A bizottsági ülést az elnök vagy – annak távollétében – az elnök által felkért tag vezeti. A
bizottság ülésén emlékeztető készül.
(7) A bizottság a határozatokat egyszerű többségi szavazással dönti el, az érvényes döntéshez a
jelenlévő tagok 50%-a + 1 szavazat szükséges. A bizottság határozottan törekszik a
konszenzusos döntésekre. Amennyiben mégis szavazategyenlőség áll elő, az elnök szavazata
dönt.
(8) Amennyiben a szavazás a jelenlévő tagok valamelyikét személyében közvetlenül érinti, az illető
tag a szavazás, valamint az azt megelőző vita erejéig távozik az ülésteremből, a határozatot az
ideiglenes távollétében hozza meg a bizottság. Az érintett tag távolmaradása nem befolyásolja
a testület határozatképességét.
Az írásbeli véleménykészítés rendje
3. §
(1) A bizottság tagjai két ülés között elektronikus levelezés útján tartják a kapcsolatot.
(2) Mivel a bizottság főként írásbeli előterjesztéseket és pályázatokat véleményez, ugyancsak
írásban, ezért a döntéseit sok esetben külön bizottsági ülés nélkül készíti el. Ilyenkor a
bizottsági vélemény két fázisban készül el. Az első fázisban – döntési feladatonként és pályázó
személyenként csoportosítva – minden bizottsági tag lát minden beérkezett dokumentumot,
amelyek alapján pozitív vagy negatív véleményét, illetve a pályázók javasolt sorrendjét
mindenki megírja az elnöknek és minden bizottsági tagnak. A bizottság tagjai ebben a fázisban
szövegjavaslatokat küldenek a végső véleményhez.
(3) A vélemények teljes egyezése esetén az elnök összeállítja a tervezett bizottsági véleményt és
azt a második fázisban ismét elküldi minden bizottsági tagnak, véglegesítésre. Ugyanígy jár el
az elnök egyértelmű többség és egy ellenszavazat esetén, de ekkor a többségi vélemény
mellett jeleznie kell a kisebbségi álláspontot is, az azt képviselő bizottsági tag megnevezése
nélkül. Ha legalább két-két ellentétes vélemény van, a döntés érdekében személyes bizottsági
ülést kell összehívnia az elnöknek.

Záró rendelkezések
4. §
(1) Jelen ügyrendet a Természettudományi Kar Kari Tanácsa 2019. április 02-i ülésén a 9/2019. (IV.
02.) sz. határozatával elfogadta. Az ügyrend 2019. április 02-án lép hatályba.
(2) Az ügyrend visszavonásig, vagy módosításig hatályos. A módosítás a Kari Tanács hatáskörébe
tartozik.

Eger, 2019. április 02.
Prof. Dr. Mika János
a TTK Tudományos Bizottság elnöke
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