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Jegyzőkönyv 
 

a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Kari Tanácsának 2019. június 12-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 ülést. Kéri a Tanácsot, hogy kézfeltartással szavazzon a napirendi pontok 

elfogadásáról.  

 

1. Címzetes egyetemi tanári kinevezés adományozása Dr. Legeza Enikő 

részére 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

2. Címzetes egyetemi docensi kinevezés adományozása Dr. Mészáros Péter 

részére 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán    

     

3. A „Kar kiváló oktatója” kitüntetések adományozása 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dr. Varga István a „Kar kiváló oktatója” kitüntetést adományoz általános előadói 

kategóriában Dr. Búza Gábornak és Komócsin Zoltánnak. 

Dr. Varga István a „Kar kiváló oktatója” kitüntetést adományoz szakoktatói 

kategóriában Bohus Dávidnak. 

 

4. A „kari Ifjúságért” kitüntetés adományozása Dr. Szabó András részére 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán                             

 

5. Elismerő oklevelek és Dékáni Dicséretek adományozása  

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 Szabó Krisztián – Dékáni Dicséret: a Kar hallgatóinak véleménye 

alapján (OHV), a 2017/2018-as tavaszi félévben, az oktatásban végzett 

kiemelkedő munkája elismeréseként. Szabó Krisztián nem tudott 

személyesen megjelenni a Kari Tanácson. 

 Kosztolányi János – Elismerő Oklevél: a Kar hallgatóinak véleménye 

alapján (OHV), a 2018/2019-es őszi félévben, az oktatásban végzett 
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kiemelkedő munkája elismeréseként. Kosztolányi János nem tudott 

személyesen megjelenni a Kari Tanácson. 

 Jakab Tímea – Dékáni Dicséret 

 

6. Javaslat a Lean folyamatfejlesztő szakmérnök és Lean folyamatfejlesztő 

specialista szakirányú továbbképzések tantárgyi adatlapjának és 

tantárgykövetelményeinek módosítására 

Előterjesztő: Dr. Koch Mária igazgató 

 

Dékán úr nem adja meg a szót igazgató asszonynak, mivel az előterjesztés és a 

mellékletek ki lettek küldve, továbbá kéri a Kari Tanácsot, hogy egybe tárgyalják a 6-

os és a 7-es előterjesztést. Dékán úr megkérdezi a tisztelt Kari Tanácsot, hogy van-e 

valakinek észrevétele, hozzáfűzni valója vagy kérdése az előterjesztésekre.  

 

Dr. Szabó András megjegyzi, hogy a 6-os előterjesztésben a 2. mérföldkőnek nincs 

meg a táblázata a konzultációnál. A 7-es előterjesztésben meg két tárgynak is ugyanaz 

a neptunkódja, valamint András úgy látja, hogy a Foglalkozás-egészségügy, Dr. Koch 

Mária kéri Dr. Bóna Krisztián segítségét a válaszok megadásában. Bóna 

tanszékvezető úr válaszában kifejti, hogy az azonos neptunkód valószínűleg csak 

elírás, javítani fogják a másik felvetést pedig megvizsgálja. 

  

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezik, Dr. Varga István megkéri a Kari 

Tanácsot, hogy szavazzon. 

   

A szavazás eredménye a következő: 

 

29 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács egyhangúlag támogatja a Lean folyamatfejlesztő szakmérnök és 

Lean folyamatfejlesztő specialista szakirányú továbbképzések tantárgyi adatlapjának 

és tantárgykövetelményeinek módosítására tett javaslatot. 
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7. Javaslat a Munkavédelmi és a Munkavédelmi szakmérnök szakirányú 

továbbképzések egyes tantárgyai tantárgyi adatlapjainak és 

tantárgykövetelményeinek elfogadására 

Előterjesztő: Dr. Koch Mária igazgató  

 

 A szavazás eredménye a következő: 

 

29 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács egyhangúlag támogatja a Munkavédelmi és a Munkavédelmi 

szakmérnök szakirányú továbbképzések egyes tantárgyai tantárgyi adatlapjainak és 

tantárgykövetelményeinek elfogadására tett javaslatot. 

 

8. Egyéb 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán                             

         

Mózer Krisztina hivatalvezetői pályázata július 31-vel lejár, a kar kiírt egy pályázatot a 

kozigallas.hu-n, amire 4 pályázat érkezett be. A Kari SzMSz úgy fogalmaz, hogy a Kari 

Tanács véleményének meghallgatása mellett a Dékán dönt a pályázatok elbírálásáról. 

 
Dékán úr a hivatalvezetői pályázatok értékelésére a dékánhelyettesekből egy 

bizottságot szeretne felállítani.  

 

Dékán úr kéri a tisztelt Kari Tanácsot, hogy szavazzanak arról, hogy megfelelőnek 

tartják-e így a kiválasztási folyamatot. 

 

A szavazás eredménye a következő: 

 

29 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács egyhangúlag támogatja, hogy a hivatalvezetői pályázatokat egy 

négy tagú bizottság állítsa sorba. 

 

Dr. Varga István és Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes felvázolja a 
Mechanika I. tantárgy teljesítésével kapcsolatos aktuális kérdéseket és problémákat. 
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Dékán úr felhívja a tisztelt Kari Tanács figyelmét hogy a nyár folyamán várható Bsc, 
MSc és a PhD tantárgyakkal kapcsolatos elektronikus KT szavazás.  

 

Dékán úr bejelenti, hogy mint dékán most vezette le utoljára a Kari Tanácsot, mert 
július 31-vel lejár vezetői megbízása. Megköszöni az elmúlt évek alatt kapott 
segítségeket és támogatásáról biztosítja a leendő dékánt. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezik. Dr. Varga István az ülés zárását követően 
egy rövid vendégségre invitálja a jelenlévőket. 

 

 

Budapest, 2019. június 28.    Bónáné Mózer Krisztina sk. 

hivatalvezető 


