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Jelen program az Üzleti Tudományok Tanszék 2020-2024-es választási ciklusára vonatkozik, melyet négy és fél év 
tanszékvezetői és közel 17 év sapientiás élmények segítségével készítettem el.  

 

1. Általános elvek 

Transzparencia és demokrácia. Egymás munkájának a megismerése és átláthatósága, számonkérhetőség elsődleges szempont 
a tanszék működésében. 

Szakmaiság és teljesítmény. Legfőbb elbírálási szempont ez kell legyen továbbra is, függetlenül a személyes ellentétektől, 
szimpátiáktól vagy érdekektől. 

Türelem. Mindenki türelmet kell tanúsítson egymás iránt, ez alól jómagam sem vagyok kivétel, talán én kell a legtöbbet tanuljam 
ezt a képességet. 

 

2. Célok és feladatok 

1. A szakstruktúra felülvizsgálata. Ezt a célt a korábbi időszakban is kitűztem, de nem igazán sikerült megújítani a gazdasági 
szakkínálatot. A legnagyobb gond jelenleg az AGK szakkal van, amelyikre az elmúlt években rendszeresen 4-5 hallgató 
jelentkezik, ezzel csendben aláássa az ÁK-t is (mert onnan lesznek átsorolva a hiányzó hallgatók). Sajnos az AGK nem a mi 
tanszékünkhöz tartozik, de ez változhat a jövőben – lásd 2. pont. Ha egyszer „elengedjük” az AGK-t, tudnunk kell, hogy mit 
indítunk helyette. Közös döntés kell erre, de nem lehet halogatni. 

2. ÜTT-GTT összevonása. Kezdetben ellene voltam, most sem bírom hangsúlyozni, hogy össze lehet vonni a gazdasági 
tanszékeket, de nem minden áron. Ez a jövő évek visszatérő kérdése lesz, itt is együtt kell döntsünk. 

3. Tanerő utánapótlás. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk utóbbi években pár kolléga ideiglenes kiesése megmutatta mennyire 
sérülékenyek vagyunk. Tovább kell építsük az állományt, hiszen a legrosszabbul állunk az egész egeytemi összehasonlításban. 
Egyrészt a külső oktatók, szakértők bevonása szükséges, bizonyos felsőbb éves tárgyak kiegészítésére, másrészt fiatalok, 
potenciális majdani kollégák, doktoranduszok elindítása. Ez volt az elmúlt évek egyik nagy kényszerfeladata, amit elég jól 
sikerült végezni, de ez korántsincs letudva. További oktatók kellenek a könyvelés, menedzsment, marketing, pénzügy, esetleg 
statisztika és a turizmus szakterületeken. Ebből a legtöbbre vannak már elképzelések, elkezdtünk beszélgetéseket különböző 
fiatal pályakezdőkkel, támogatni kell őket a továbbiakban is, akár anyagiakkal is. 

4. Közös kutatások, közös munka. Voltak részsikerek, kisebb-nagyobb közös munkák az elmúlt években, de még nincs 
folyamatos kutatói együttműködés. Voltak kutatói szemináriumok is, kevés, ezeket kell folytatni elsősorban, s keresni a külső 
pályázati lehetőségeket. A konferencia szervezésre és a pályázatokra kellene egy külön belső embert találjunk. 

5. Tantárgycsomagok szinkronizálása, tantárgyak tartalmának az átvizsgálása. Elkezdtük, félbemaradt, folytatni kéne. 

6. BFS átszervezése: egy ideje holtvágányon áll a BFS ügye, ennek Tánci után új gazdát kell keressünk. A BFS előadásokkal, 
programokkal és saját erőforrásokkal kell vonzóvá váljon a jó halllgatók számára. A BFS-t finanszírozni kell a tanszéki keretből  a 
lehetőségekhez mérten, éstervezést, elszámolást megkövetelni a BFS vezetőségétől. 

 

 



3. Módszerek 

* Tanszéki ülések, megbeszélések. Sajnos nem sikerült havonta tartani tanszéki értekezletet, de az irodám ajtaja mindig nyitva 
volt, igyekeztem elérhető lenni, jelen lenni. Ez a továbbiakban is így lesz, gyors reakcióval próbálom a felmerülő kérdéseket 
megoldani.  

*Egyre több a tanszékre háruló feladat, az adminisztratív és kapcsolatépítési munka. Az oktaókra is persze terhelődik ebből 
valamennyi, szakfelelősökre, szakkoordinátorokra több, de a java még mindig a „tanszék” feladata (álláskeret, órarendek, 
államvizsgák, értékelések, költségvetés, tantervezés stb.). Ez gyakorlatilag két ember, a tanszékvezető (aki jelent esetben kb. 
két egész normányi órát oktat) és a tanszéki titkár (jelenleg A. Dorottya). A munkamegosztás szerint a rutin feladatokat (ebből 
rengeteg van) a tanszéki titkár, a problémás helyzeteket, valamint a kapcsolatépítést, szervezést a tanszékvezető bonyolítja. 
Merev munkamegosztás nincs, két ember között nem is érdemes. 

* Költségvetési tervezés és követés. Eddig sikerült mindig beleférni az éves kötlségvetésbe, tervezni is terveztünk, bár nyilván 
ezt a valóság rendszerint jól felülírta. Fontosabb momentumokban tájékoztattam is a társaságot hogy állunk, mert az gazdsági 
osztály által szolgáltatottt adatokkal párhuzamosan mi is sázmoltuk a költekezéseinket. Igyekeztem pénzt csak az oktatási, 
kutatási vagy a doktoranduszi segítségekre koncentrálni, a szórakozást és a protokollt nem tartottam prioritásnak, továbbra sem 
fogom. De ha marad, lehet erre is költeni, mértékkel. 

* Hallgatói értékelések, óratartás: ezt továbbra is kiemelt figyelemmel fogom kísérni, szükség esetén beavatkozok, bár nem 
szeretek rendőrködni, de fontosnak tartom a rendet és a munka maradéktalan elvégzését. 

* Csapatépítés, összeszokás: Ehhez kellenek bulik, kirándulások, több, mint eddig. De kellenének közös projektek, munka is, 
hiszen az oktatói munka (óratartás) alapvetően individuális. A közös munka jobban összekovácsol, mint a szórakozás. 

* Irodák: a jelenlegi helyünket (106, 107 irodák és a többit is) vélhetően fel kell adjuk hamarosan, de remélhetőleg lesznek új 
irodáink, minden oktatónak, 2-3 fős irodák a hetedik emeleten. Ezt fontosnak tartom, akkor is, ha mindenki nincs itt állandóan, de 
legyen egy biztos pontja, ne pedig átjáróházakban és közös irodákban „tömörüljünk”. 

 

 


