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Jegyzőkönyv 
 

a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Kari Tanácsának 2018. december 14-én 14:00-kor kezdődő, 

a BME Rektori tanácstermében tartott rendes üléséről 

 

 

Dr. Varga István köszönti a tanács megjelent tagjait és a vendégeket, ezután megnyitja az 

év utolsó ülését. Kér a Tanácsot, hogy kézfeltartással szavazzon a napirendi pontok 

elfogadásáról.  

Tájékoztatja az ülés résztvevőit, hogy új Kari Tanács tagot üdvözölhetünk Aradi Szilárd 

személyében, aki póttagként került be Dr. Bécsi Tamás helyére. Dr. Bécsi Tamás lett a 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék új tanszékvezető helyettese. Dékán úr tájékoztatja 

a Tanácsot arról is, hogy Dr. Sághi Balázs személyes okokra hivatkozva (beteg lett) 

lemondott oktatási dékánhelyettesi és tanszékvezető helyettesi pozíciójáról.  Ideiglenesen 

Dr. Mészáros Ferenc lett az oktatási dékánhelyettes. 

 

1. Nyílt napi Facebook játék nyerteseinek ünnepélyes díjkiosztója 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Bán Csaba közlekkaros hallgató nyerte a BMW i8 páros tesztvezetést a Robert Bosch Kft. 

jóvoltából. A cég képviselője nem tudott személyesen megjelenni, ezért dékán úr adja át a 

nyereményt. 

 

2. A MoveCit projekt Bringázz A Munkába (BAM) kampány nyerteseinek ünnepélyes 

díjkiosztója 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

A nyertesek ajándékát Dékán úr adja át. A nyertes tanszékek oklevelet kapnak. Az egyéni 

nyertesek oklevelet és kari ajándékcsomagot kapnak. 

 

1. kategória: Legtöbb kerékpáros km - tanszékek 

 

1. helyezett: KUKG: 1565 km 

2. helyezett: KJIT: 456 km 

3. helyezett: JSZT: 234 km 

 

2. kategória: Legtöbb kerékpáros km - egyéni 
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1. helyezett: Bécsi Tamás: 240 km 

2. helyezett: Lovas László: 234 km 

3. helyezett:  Földes Dávid: 200 km 

 

3. kategória: Legtöbb utazás db - egyéni 

 

1. helyezett: Lővétei István: 16 

2. helyezett: Aradi Szilárd: 6 

3. helyezett: Sipos Tibor: 4 

 

3. Dékáni dicséretek adományozása  

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dr. Esztergár-Kiss Domokos részére 

Dr. Péter Tamás részére 

Dr. Péter Tamás részére 

 

4. Címzetes egyetemi docensi kinevezés adományozása dr. Balogh Vilmos részére 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán                                         

         

5. A Közlekedésmérnöki Szakkollégium beszámolója a 2016/17 tanévről 

Előterjesztő: Göntér Ábel elnök 

 

Göntér Ábel megköszöni a meghívást és röviden ismerteti az kiküldött előterjesztést. 

23 szakmai előadást tartottak a szakmapi programok keretén belül. Taglétszámuk már 35 

fő fölött van, két tagjuk részt vett a TDK konferencián is.  

 

Dékán úr megköszöni az előterjesztést és kéri a Tanácsot, hogy szavazzan az előterjesztés 

elfogadásáról. 

A szavazás eredménye a következő: 

 

32 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0% 

 

Tehát a Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a Közlekedésmérnöki Szakkollégium 

beszámolóját a 2017/18 tanévről. 

 



3 

6. Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszékre kiírt tanszékvezetői 

pályázatok véleményezése 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dékán úr elmondja, hogy a kinevezés a dékán hatásköre, de ő szeretné kikérni a Kari Tanács 

véleményét is. Csak egy pályázat érkezett be Dr. Lovas Lászlóé. Kérdezi, hogy van-e 

valakinek kérdése tanárúr felé. Mivel kérdés nem érkezik a szavazás idejére kiküldi 

tanárurat a tanácsteremből. Dékán úr hozzáteszi, hogy Lovas László pár éve vette át a 

tanszék vezetését és azóta is mindent megtesz a tanszékért a lehetőségeikhez képest. 

 

Dr. Varga István megkérdezi a tisztelt Kari Tanácsot, hogy van-e valakinek észrevétele, 

hozzáfűzni valója vagy kérdése. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, megkéri a Kari 

Tanácsot, hogy szavazzon. 

   

A szavazás eredménye a következő: 

 

31 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács egyhangúlag támogatja Dr. Lovas László tanszékvezetői kinevezését. 

 

7. Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszékre kiírt tanszékvezető helyettesi 

pályázatok véleményezése 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dékán úr elmondja, hogy csak egy pályázat érkezett be Dr. Béda Péteré. Kérdezi, hogy van-

e valakinek kérdése tanárúr felé. Mivel kérdés nem érkezik a szavazás idejére kiküldi 

tanárurat a tanácsteremből. Dékán úr megkérdezi Lovas Lászlót, hogy ő egyetért-e Béda 

Péter kinevezésével, ő maximális egyetértéséről biztosítja a Kari Tanácsot. 

 

Dr. Varga István megkérdezi a tisztelt Kari Tanácsot, hogy van-e valakinek észrevétele, 

hozzáfűzni valója vagy kérdése. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, megkéri a Kari 

Tanácsot, hogy szavazzon. 
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A szavazás eredménye a következő: 

 

31 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács egyhangúlag támogatja Dr. Béda Péter tanszékvezető helyettesi 

kinevezését. 

 

8. Gépjárműtechnológia Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázatok véleményezése 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dékán úr elmondja, hogy csak egy pályázat érkezett be Dr. Szalay Zsolté. Ő kimenti 

tanszékvezető úrat, amiért nincs jelen a Kari Tanács ülésen, de pillanatnyilag is 

Zalaegerszegen van, aki megfeszített munkát végez a karért.  

Dr. Markovits Tamás hozzászólásában támogatja Szalay Zsolt kinevezését. Dékán úr is 

maximálisan támogatja a kinevezést. 

 

Dr. Varga István megkérdezi a tisztelt Kari Tanácsot, hogy van-e valakinek észrevétele, 

hozzáfűzni valója vagy kérdése. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, megkéri a Kari 

Tanácsot, hogy szavazzon. Zsolt maga helyett elküldte Török Árpádot, akinek felhívja 

figyelmét, hogy ő nem szavazhat. 

   

A szavazás eredménye a következő: 

 

31 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács egyhangúlag támogatja Dr. Szalay Zsolt tanszékvezetői kinevezését. 

 

9. Műszaki Továbbképző Központra kiírt igazgatói pályázatok véleményezése 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dékán úr elmondja, hogy csak egy pályázat érkezett be Dr. Koch Máriáé. Kérdezi, hogy van-

e valakinek kérdése igazgató asszony felé. Mivel kérdés nem érkezik a szavazás idejére 
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kiküldi igazgató asszonyt a tanácsteremből. Dékán úr elmondja, hogy az MTK folyamatosan 

profitot termel és profi módon irányítja a Központot. 

 

Dr. Varga István megkérdezi a tisztelt Kari Tanácsot, hogy van-e valakinek észrevétele, 

hozzáfűzni valója vagy kérdése. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, megkéri a Kari 

Tanácsot, hogy szavazzon. 

   

A szavazás eredménye a következő: 

 

31 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács egyhangúlag támogatja Dr. Koch Mária igazgató asszony vezetői 

kinevezését. 

 

10. Javaslat új szabadon választható tantárgy indítására a Vasúti Járművek, 

Repülőgépek és Hajók Tanszéken 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dékán úr elmondja, hogy az előterjesztés keresztes Pétertől érkezett. A tárgyleírás alapján 

úgy gondolták, hogy a közlekedésüzemi tanszékre kerüljön a tárgy, de Keresztes Péter a 

VRHT-re szeretné vinni Tulipánt Gergelyhez. Erről a módosításról kiküldött egy e-mailt is. 

Ezzel a módosítással szeretné szavazásra bocsájtani az előterjesztést. 

 

Dr. Varga István megkérdezi a tisztelt Kari Tanácsot, hogy van-e valakinek észrevétele, 

hozzáfűzni valója vagy kérdése. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, megkéri a Kari 

Tanácsot, hogy szavazzon. 

   

A szavazás eredménye a következő: 

 

32 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács egyhangúlag támogatja új szabadon választható tantárgy indítását a 

Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszéken. 



6 

11. Javaslat új tantárgyak indítására a Gépjárműtechnológia Tanszéken 

Előterjesztő: Dr. Markovits Tamás egyetemi docens 

 

Dékán úr megadja a szót Dr. Markovits Tamásnak. Ő elmondja, hogy 5 angol nyelvű 

választható PhD-s tárgyról van szó. Négynek a felelőse Török Árpád, az ötödiké Zöldy Máté 

lesz. A kiküldött mellékletek tartalmazzák a pontos tárgyleírásokat.  

 

Dr. Varga István megkérdezi a tisztelt Kari Tanácsot, hogy van-e valakinek észrevétele, 

hozzáfűzni valója vagy kérdése. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, megkéri a Kari 

Tanácsot, hogy szavazzon. 

   

A szavazás eredménye a következő: 

 

32 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács egyhangúlag támogatja új szabadon választható tárgyak indítását a 

Gépjárműtechnológia Tanszéken. 

 

12. Javaslat a kari záróvizsga-bizottságok elnöki névsorának aktualizálására 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dr. Varga István tájékoztatja a Kari Tanácsot, hogy rendszeres, felsőbb egyetemi 

kötelezettségnek kell eleget tegyünk a záróvizsga-bizottságok elnöki névsorának 

megújításával. A szavazás nem titkos, bár személyi ügyekben folyik a szavazás, de listából. 

Kéri a Tanácsot, hogy támogassa az előterjesztést. 

 

A szavazás eredménye a következő: 

 

32 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács egyhangúlag támogatja a kari záróvizsga-bizottsági elnökök 

névsorának aktualizálására tett javaslatot. 
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13. Beszámoló a Kar 2017/18 tanévéről 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dékán úr elmondja, hogy az EFOP-os pályázatok hozták a legnagyobb változást, ennek 

keretén belül 20-25 új kolléga felvétele vált lehetővé.  

Elindult az autonóm járműirányítási MSc képzés is 14 hallgatóval. Most 16-an jelentkeztek, 

legtöbben mechatronikáról jönnek át. A hallgatóknak tetszik a tárgy, levittük őket 

Zalaegerszegre is. Van egy kutatási oldala is, melynek Dr. Gáspár Péter a vezetője. Nagyon 

sok hallgatót sikerült bevonni. A TDK-n is már saját szekciója van ennek a területnek. Nem 

csak járműves vonzata van, hanem a közlekedésüzemi tanszékről is egyre többen folynak 

bele a kutatásba. Vasúti vonzata is van és a logisztika 4.0 is bekapcsolódik.  

Gazdasági értelemben egy kicsit jobban sikerült az év vége, mint eddigi években. 135 MFT-

ot fizetett be a kar az egyetemi büdzsébe. Jelentősen nem kellett módosítani a kari 

költségvetést. Új kancellár lévén még nem látható, hogy mi várható a jövő évi 

költségvetéssel. Sok pályázat került kiírásra hallgatóknak, oktatóknak egyaránt. A 

Michelberger ösztöndíj keretén belül sok új cikk született. Idén már a konferencián való 

előadás is díjazásra került egy kisebb összeggel. 

Tudományos területen az előrelépés abban kellene, hogy megtestesüljön, hogy minél több 

PhD fokozat szülessen. Dékán úr saját bevallása alapján januárban be tudja adni a 

nagydoktorit. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezik. Varga István az ülés zárását követően egy rövid 

vendégségre invitálja a jelenlévőket, egyben boldog karácsonyi ünnepeket kíván. 

 

A szavazás eredménye a következő: 

 

32 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács egyhangúlag elfogadja a Kar 2017/18 tanévéről szóló beszámolóját. 

 

14. Javaslat a Kari Tanácsi bizottságok tagjainak aktualizálására 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dékán úr elmondja, hogy a bizottságokban annyi változás történt, hogy Sághi Balázs 

helyett, mindenhol Mészáros Ferenc lett megjelölve. 
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15. Vasúti járműmérnöki specializáció tantárgystruktúrájának átalakítása 

Előterjesztő: Dr. Simongáti Győző egyetemi docens 

 

Tanszékvezető helyettes úr miután megkapja a szót, elnézést kér a késedelmes 

előterjesztésért a Tanácstól. A járműmérnöki MSc tantervének átalakulása az egyik 

tantárgynál ütközést eredményezett. Tehát a módosításra technikai célszerűség miatt 

kerül sor.  

 

A szavazás eredménye a következő: 

 

32 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács egyhangúlag elfogadja a vasúti járműmérnöki specializáció 

tantárgystruktúrájának átalakítását. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezik. Varga István az ülés zárását követően egy rövid 

vendégségre invitálja a jelenlévőket, egyben boldog karácsonyi ünnepeket kíván. 

 

Budapest, 2018. december 28.     Bónáné Mózer Krisztina 

hivatalvezető 


