
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

 

 

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT 

 

A módosító javaslatot benyújtja*: a Gazdasági Bizottság nevében annak elnöke 

 az Oktatási Bizottság nevében annak elnöke 

 a Tudományos Bizottság nevében annak elnöke 

 a Kari Tanács tagja 

 

 

 

A Kari Tanács 2021. június 18-i ülésére Dr. Mándoki Péter dékán által előterjesztett Javaslat a 

megújított tantervű kari alapképzési szakok tantárgyi adatlapjaira és tantervi 

kiegészítésére tárgyú határozati javaslathoz az alábbi 

 

módosító javaslatot 

 

terjesztjük elő / terjesztem elő: 

 

 

 

1. Az előterjesztés melléklet részének a következő módosítását javasoljuk (az új/megváltozott 

szövegrészek félkövérrel kiemelve): 

 

(1) Légterek, repülőterek (KOKUA229) tárgy előkövetelménye az alábbiak szerint változzon: 

„KOVRA189 JKL rendszerek ajánlott” helyett „KOKKA238 Közlekedési pályák erős” 

 

(2) Légiközl. irányító és komm. rendsz. II. (KOKAA253) tárgy neve az alábbiak szerint 

változzon: „Légiközl. irányító és komm. rendsz. II.” helyett „Légiközl. irányító és komm. 

rendszerek II.” 

 

(3) Mérnöki alapismeretek (KOVRA190) tárgy leírása (előadás) az alábbi mondattal egészül ki: 

„A tantárgy célja többek között a középiskolában szerzett fizikai ismeretek mérnöki 

szemléletű, egységes szintre hozása, a képzésben használt mérnöki nyelv és 

gondolkodásmód, valamint az egyszerű eszközökkel történő feladatmegoldási 

készség/képesség kialakítása. A Járműgéptanban használt fizikai mennyiségek…” 

 

(4) Mechanika 1 (KOJSA191) tárgy leírása (előadás) az alábbi mondattal egészül ki: „A 

tantárgy célja az aktuális szakterületen (járműmérnökök, illetve közlekedésmérnökök-

logisztikai mérnökök által) használt statikai és dinamikai ismeretek átadása. Kötött 

vektorrendszer és redukciója…" 

 

(5) Mechanika 2A (KOJSA142 / EOTMAK02) tárgy felelős tanszékének megnevezése az 

alábbiak szerint változzon: „Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis” helyett „Vasúti 

Járművek és Járműrendszeranalízis / Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék” 

 

(6) Mechanika 2A (KOJSA142 / EOTMAK02) tárgy leírása (előadás) az alábbi mondattal 

egészül ki: „A tantárgy célja az aktuális szakterületen (járműmérnökök, illetve 

közlekedésmérnökök-logisztikai mérnökök által) használt szilárdságtani ismeretek átadása. 

Kötött vektorrendszer és redukciója…" 



 

 

 

2. A módosítási javaslat indoklása: 

 

(1) A közlekedésmérnöki képzési szakbizottság javaslatára, az alágazati infrastruktúrával 

foglalkozó tantárgyak egységesen a Közlekedési pályák tantárgyra épüljenek. 

 

(2) A közlekedésmérnöki képzési szakbizottság javaslatára, hogy a két féléves tantárgy azonos 

rövidítéseket tartalmazzon a nevében. 

 

(3) A Hallgatói Képviselet kérésére, a tárgy tantervi szerepe egyértelműbben megjelenik a 

leírásban. 

 

(4) A Hallgatói Képviselet kérésére, a tárgy tantervi szerepe egyértelműbben megjelenik a 

leírásban. 

 

(5) A Hallgatói Képviselet javaslatára, hogy a tárgykód mellett a felelős tanszék megnevezése is 

utaljon az átoktatás tényére. 

 

(6) A Hallgatói Képviselet kérésére, a tárgy tantervi szerepe egyértelműbben megjelenik a 

leírásban. 

 

3. A módosított határozati javaslat pontos szövege: 

 

A Kari Tanács támogatja a képzési szakbizottságok által javasolt módosításokat. 

 

Budapest, 2021. június 16. 

 

 

Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes 

a módosító javaslat benyújtója 

 

 
* a megfelelő aláhúzandó 
 
 


