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II/2012. (VI. 20.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

a Bölcsészettudományi Kar
2012. évi költségvetési egyensúlyának
megőrzését célzó intézkedésekről
I. Humánpolitikai intézkedések
I.1.1. 2012. június 20-ától a véglegesen megüresedő (nyugdíjazás felmentéssel, közös megegyezéssel,
közalkalmazotti jogviszony megszűnése/megszűntetése) álláshelyek nem tölthetők be.
I.1.2. A 2012. évi költségvetés tervezésekor teljes évre megtervezett, de az év közben, a fenti módon
megszűnő álláshelyek esetében indokolt, egyéni intézeti felterjesztések alapján mentesítés adható.
I.1.3. A 2012-ben már nem teljes évre tervezett álláshelyek esetében az állás nem tölthető be, felmentés nem
adható.
I.2.1. 2012. június 20-ától ideiglenesen felszabaduló (Gyes, Gyed, külföldi munkavállalás, külföldi ösztöndíj
illetve egyéb okokból igénybe vett fizetés nélküli szabadság, betegállomány miatt stb.) álláshelyek nem
tölthetők be.
I.2.2. A fenti időponttól az ideiglenesen felszabaduló álláshelyek bére csak különösen indokolt esetben
használható fel, maximum a felszabaduló bér 50 százalékáig.
I.3. A Bölcsészettudományi Kar törekszik arra, hogy oktatói munkakörben csak fokozattal rendelkezők
oktassanak. Azon oktatók esetében, akiknek közalkalmazotti kinevezésükben előírásként a tudományos
fokozat megszerzési határideje (2012. augusztus 31.) rögzítésre került, és 2012. szeptember 10-éig nem
mutatják be a tudományos fokozat megszerzéséről szóló eredeti dokumentumot a Gazdasági és Üzemeltetési
Hivatalban, felmentésüket 2012. szeptember 15. napjával megindítom.

II. Kari pályázati aktivitás
II.1.1. Felhívom a Kar valamennyi teljes állású oktatójának és kutatójának figyelmét, hogy 2012. szeptember
1-jétől munkaköri kötelezettségként kétévente legalább egy pályázatot köteles beadni. A jelenleg futó
pályázatok esetében a kétéves időszak a pályázati időszak lezáródásával kezdődik. 2012. szeptember 1-jétől a
kötelezően megújításra kerülő munkaköri leírásokban a fentieket rögzíteni kell.
II.1.2. Ezen túlmenően, kérem, törekedjenek arra, hogy az intézetek napi működését segítő átvett
pénzeszközök, alapítványi támogatások, szponzori támogatások stb. minél nagyobb mértékben kerüljenek az
oktatási és kutatási szervezeti egységekhez.
Budapest, 2012. június 20.
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