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Jegyzőkönyv 
 

 

a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Kari Tanácsának 2019. február 7-én 14:00-kor kezdődő, 

a BME Rektori tanácstermében tartott rendes üléséről 

 

 

Dr. Varga István köszönti a Kari Tanács megjelent tagjait és megnyitja az ülést. Kéri a 

megjelenteket, hogy kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják-e a kiküldött napirendi 

pontokat. A Kari Tanács egyhangúlag megszavazta a napirendi pontok elfogadását. 

 

1. Javaslat címzetes egyetemi tanári cím adományozására Dr. Legeza Enikő részére 

Előterjesztő: Dr. Tóth János tanszékvezető, egyetemi docens 

 

Dr. Varga István megkéri Dr. Mészáros Ferencet, hogy tanszékvezető úr igazolt hiányzása 

miatt ő vezesse elő az előterjesztést. Tanszékvezető helyettes úr elmondja, hogy szakmai 

elismerésük és nagyrabecsülésük gyanánt szeretnék kérni a Kari tanácstól a címzetes 

egyetemi tanári cím adományozását. Tanárnő a mai napig, nyugdíjasként is aktív tagja a 

tanszéknek. A légiközlekedési szakirány jogelődjének megalakulásának aktív résztvevője 

volt. A tanszéki nemzetközi kapcsolatokat is ő gondozta, sőt sok esetben még mindig 

ápolja ezeket a kapcsolatokat. A posztgraduális képzésnek is ő volt a „házigazdája”.  

 

Dr. Varga István megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója. Ennek 

hiányában titkos szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

26 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja Dr. Legeza Enikő címzetes egyetemi tanári 
kinevezését. 
 

 

 



2 

2. Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására dr. Mészáros Péter 
részére 

Előterjesztő: Dr. Tóth János egyetemi docens 

 

Dr. Varga István megkéri Dr. Mészáros Ferencet, hogy tanszékvezető úr igazolt hiányzása 

miatt ő vezesse elő az előterjesztést. Tanszékvezető helyettes úr elmondja, hogy tanár úr 

a mai napig, nyugdíjasként is aktív tagja a tanszéknek. 1972-ben végzett 

gépészmérnökként, majd 1974-től kezdte meg kari pályafutását. Doktori címet ugyan 

szerzett, de egész végig adjunktusként tevékenykedett. Szakmai múltjára való tekintettel 

és közelítve a 70. születésnapjához, elismerésük és nagyrabecsülésük gyanánt szeretnék 

kérni a Kari tanácstól a címzetes egyetemi docensi cím adományozását. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, ezért Dr. Varga István szavazásra bocsátja a 

javaslatot és annak elfogadását javasolja. Kéri a Tanácsot, hogy titkos szavazással 

szavazzon.  

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

26 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja dr. Mészáros Péter címzetes egyetemi 
docensi kinevezését. 
 
3. Javaslat a Kari Tanácsi bizottságok tagjainak aktualizálására  

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán, egyetemi docens  

 

Dr. Varga István tájékoztatja a Kari Tanácsot, hogy a lista ki lett küldve és megkérdezi a 

hallgatókat, hogy ők is átnézték-e.  

 

Horváth Bence HK elnök úr igenlő válasza után dékán úr megkérdezi, hogy van-e valakinek 

kérdése, hozzáfűzni valója. Ennek hiányában szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

26 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 
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Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja a Kari Tanácsi bizottságok aktualizálására tett 
javaslatot. 
 

 

4. Javaslat a Lean folyamatfejlesztő szakmérnök és Lean folyamatfejlesztő specialista 

szakirányú továbbképzések „Számítási feladatok a folyamatirányítás, termelési és 

logisztikai rendszerek témaköreiből” új szabadon választható tantárgy tantárgyi 

adatlapjának és tantárgykövetelményeinek elfogadása  

Előterjesztő: Dr. Koch Mária igazgató 

 

Dr. Varga István megadja a szót Dr. Koch Máriának. Igazgató asszony elmondja, hogy az 

Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék segítségével lett kidolgozva a 

tantárgyi adatlap és a tantárgy követelményrendszere.  

 

Dr. Szabó András szót kérve elmondja, hogy ő támogatja az előterjesztést, de javasolná, a 

tantárgy megnevezésének módosítását. Szerinte a számítási feladatok helyett a számítási 

gyakorlatok megnevezés jobban megfelelne a tantárgy tartalmának, valamint az értékelési 

rendszerrel nem tud megint mit kezdeni.  

 

Oktatási dékánhelyettes úr megemlíti, hogy napirenden van már, hogy kari fórumon 

foglalkozzanak azzal, hogy a kompetenciát miként lehet mérni és a tudást értékelni. 

 

Dékán úr megköszöni a hozzászólásokat és megkérdezi igazgató asszonyt, hogy elfogadja-

e a tantárgy megnevezésének módosítására tett javaslatot. Igazgató asszony nem kíván 

módosítani.  

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezik, ezért Dr. Varga István szavazásra bocsátja 

a javaslatot.  

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

26 igen 96,3 % 

1 nem 3,7 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja a Lean folyamatfejlesztő szakmérnök és Lean 

folyamatfejlesztő specialista szakirányú továbbképzések „Számítási feladatok a 

folyamatirányítás, termelési és logisztikai rendszerek témaköreiből” új szabadon 

választható tantárgy tantárgyi adatlapjának és tantárgykövetelményeinek elfogadására 

tett javaslatot. 
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5. Javaslat új telephely létesítésére a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon 
Előterjesztő: Dr. Varga István dékán, egyetemi docens 

 

Dékán úr elmondja, hogy kb. egy órával ezelőtt kellett módosítani ezt az előterjesztést a 

Jogi Osztály kérésére.  Az eredeti előterjesztésben szereplő SZMSZ módosításának fő oka 

egy új telephely létesítése volt, azonban ez az új telephely addig nem kerülhet be a kari 

SZMSZ-be míg erre nem kapjuk meg az összes engedélyt. Ez akár fél év is lehet.  

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, ezért Dr. Varga István szavazásra bocsátja a 

módosított javaslatot.  

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

26 igen 96,3 % 

0 nem 0 % 

1 tartózkodás 3,7 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja az új telephely létesítésére tett javaslatot 
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon. 

 

6. Javaslat a Kari Tanulmányi Bizottság ügyrendjének módosítására    

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán, egyetemi docens  

 

Dr. Varga István tájékoztatja a Kari Tanácsot, hogy az ügyrend ki lett küldve és megkérdezi 

a hallgatókat, hogy ők is átnézték-e.  

 

Horváth Bence HK elnök úr igenlő válasza után dékán úr megkérdezi, hogy van-e valakinek 

kérdése, hozzáfűzni valója. Ennek hiányában szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

27 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja a Kari Tanulmányi Bizottság ügyrendjének 
módosítására tett javaslatot. 
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7. Egyebek    

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán, egyetemi docens  

 

Dr. Varga István tájékoztatja a Kari Tanácsot, hogy a márciusi ülésre be szeretné hozni a 

Járműüzemmérnök BProf képzés - ami korábban már létesítésre került – indítását.  A KKK 

rendelet még mindig miniszterelnöki aláírásra vár. A MAB talán engedélyezni fogja a 2020. 

szeptemberi indítást.  

 

További kérdés, hozzászólás nem érkezik, ezért Dr. Varga István megköszöni a Kari Tanács 

munkáját és az ülést bezárja. 

 

 

 

Budapest, 2019. február 21. 

Bónáné Mózer Krisztina sk. 

hivatalvezető 


