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* a megfelelő aláhúzandó



 

I. 

AZ  ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

A)   AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

2016-ban és 2017-ben jelentősen átalakultak a kari alapképzési szakok, a korábbihoz képest megváltozott a 

specializációs tantárgycsoportok kimérete és összetétele, valamint számos tantárgyi előkövetelmény is. A Kari 

Tanács által jóváhagyott változtatásokat követően kerültek összeálltásra a szakokat leíró tantervi 

dokumentumok, ahol viszont a korábbi tantervekben érvényesített – de módosítás nélkül átvett – tantervi 

kiegészítések nem illeszkednek a tantárgyprogramokhoz, valamint idejétmúlt kifejezések írják le a kiszabott 

feltételeket.  

 

B)   AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

Az előterjesztett tantervi kiegészítés módosítások igazodnak az aktuális tantervi felépítéshez, és pontos, 

érthető, számon kérhető feltételrendszert szabnak meg a specializációválasztáshoz és a Szakdolgozat tantárgy 

felvételéhez, mint mérföldkövekhez. 

 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE  

A javasolt módosítások a szakfelelősök javaslatai és az Oktatási Bizottság véleménye alapján kerültek 

megfogalmazásra (ld. mellékletek). 

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

A tantervi kiegészítések aktualizálásának eredményeként egyértelmű szabályok vonatkoznak a fenti 

mérföldkövekre. 

 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

A Kari Tanács 2015. november 12-i ülésén tárgyalt és elfogadott „Javaslat a kari alapszakos és 

mesterszakos képzések tanterveinek módosítására” c. előterjesztés. 

A Kari Tanács 2017. július 27-i elektronikus szavazásán elfogadott „Tantervátalakítás a 

Közlekedésmérnöki és a Logisztikai mérnöki alapszakon” c. előterjesztés 

A Kari Tanács 2017. október 12-i ülésén tárgyalt és elfogadott „Javaslat tanterv átalakítására a 

Járműmérnöki a Közlekedésmérnöki és a Logisztikai mérnöki alapszakokon” c. előterjesztés 

 

II. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja a kari alapképzési szakok tantervi kiegészítéseinek 

módosítására tett javalatot. 

 

Felelős/ök: Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes 

 

Hatálybalépés ideje: a 2018/19/2 félévtől 

 

Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

 

Budapest, 2019. január 15. 

Dr. Mészáros Ferenc 

mb. oktatási dékánhelyettes 


