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* a megfelelő aláhúzandó



 

I. 

AZ  ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

A)   AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

A BME KJK Hallgatói Képviselete Dr. Kővári Botond tanár urat javasolja a Kari Ifjúságért kitüntetésre. 

A hallgatók körében is nagyon népszerű oktató főképp közvetlenségével, szakmaszeretetével, 

segítőkészségével vívja ki a hallgatók szimpátiáját. Számos hallgatóban fedezte fel az emberi, szakmai értékeket, 

sarkallta őket a fejlődésre. A hallgatói vélemények és tapasztalatok alapján Dr. Kővári Botond tanár úr előadásai 

mindig magas színvonalúak, a figyelmet végig fenntartja, valamint az előadások témája minden esetben 

naprakész és aktuális. 

A szakmai kiválósága mellett a legfőbb indoka annak, hogy a Képviselet egybehangzóan Dr. Kővári 

Botond tanár urat alkalmasnak tartja erre a díjra, az a szigorúan vett tanári pozíción túlmenően vállal szerepet a 

hallgatók egyetemi tanulmányainak gördülékeny lebonyolításában és pályakezdésben. A tapasztalatok szerint a 

Tanár úr mindig közvetlenül elérhető a hallgatók számára és készségesen segít a problémáik megoldásában, 

sosem utasítja őket vissza. A hallgatók szakmai fejlődésének elindításában is komoly szerepet vállal, hiszen 

minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy már a szakmai gyakorlat alatt is valódi piaci szereplőknél 

szerezzenek valós, naprakész tudást a hallgatók. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a Tanár úr szinte példátlanul 

aktívan figyelemmel kíséri a hallgatóit, így minden esetben releváns tanáccsal tud szolgálni a hozzá segítségért 

forduló diákok számára ez a mentor szerep nem feltétlenül ér véget a diploma megszerzésével, hiszen friss 

pályakezdőként is bizalommal fordulhatnak hozzá az egykori tanítványok. 

A kar hallgatóiért oktatói minőségén túlmutató több éves áldozatos és eredményes munkájáért szeretné 

felterjeszteni Dr. Kővári Botondot a Kari Ifjúságért kitüntetésre. 

Kérem a Tisztelt Kari Tanácsot, hogy támogassa az előterjesztést! 

 

B)   AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

  

 Kari Ifjúságért kitüntetés adományozása Dr. Kővári Botond részére. 

 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE  

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

- 

  

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

A javaslat elfogadásának költségkihatásai a díj költségeiben merülnek fel. 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

- 



 

II. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy a Kari Ifjúságért kitüntetést adományoz Dr. Kővári Botond 

részére. 

 

Felelős: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

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

 

Budapest, 2021. május 23. 
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