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Jegyzőkönyv 
 

 

a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Kari Tanácsának 2019. május 16-án 14:00-kor kezdődő, 

a BME Rektori tanácstermében tartott rendes üléséről 

 

 

Dr. Varga István köszönti Rektor úrat a Kari Tanács megjelent tagjait és a HK új tagjait, 

ezután 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. Dékáni pályázat véleményezése  

Előterjesztő: Dr. Józsa János rektor 

 

Rektor úr elmondja, hogy egy pályázat érkezett be, Dr. Mándoki Péteré. A pályázat időben 

került beadásra, formailag és tartalmilag mindent rendben volt vele. A Kari Tanácsnak egy 

hónapja volt áttekinteni a pályázatot. Rektor úr megkérdezi Mándoki Pétert, hogy van-e 

még valami mondandója a pályázatával kapcsolatban, illetve megkérdezi a Kari Tanácsot 

is, hogy van-e valakinek kérdése Péterhez.  Mándoki Péternek nincs hozzáfűznivalója a 

beadott anyagához.  

 

Horváth Bence hozzászólásában a HK egyöntetű támogatását fejezi ki Mándoki Péter felé.  

 

Dr. Juhász János (nem Kari Tanács tag) megkérdezi Mándoki Pétert, hogy szándékában áll-

e kitölteni a mandátumát, mert az a szóbeszéd járja, hogy pár hónap elteltével le fog majd 

mondani?  

 

Dr. Mándoki Péter válaszában elmondja, hogy ő először a pályázatot szeretné elnyerni, 

amit 3 évre pályázott meg.  

 

Dékán úr elmondja Juhász Jánosnak, hogy ez egy nyílt pályázat volt, amin bárki indulhatott. 

Megkérdezi Jánostól, hogy ő mért nem indult. Hozzáteszi még, hogy a dékánság egyáltalán 

nem népszerű a tanszékvezetők körében és Péter kvázi feláldozta magát azzal, hogy 

beadta pályázatát.  

 

Juhász János elmondja, hogy örül bárkinek, aki megpályázza. 
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Rektor úr megköszönni Jánosnak a hozzászólást és kiküldi Pétert a titkos szavazás idejére. 

Juhász Jánosnak is ki kell mennie, mert ő nem KT tag. Rektor úr megint megkérdezi, hogy 

van-e még valakinek hozzáfűznivalója a szavazás előtt. 

 

Dr. Markovits Tamás megjegyzi, hogy ő furcsálja Juhász János felszólalását, mert bárkivel 

bármi történhet, ami befolyásolhatja egy előzőleg meghozott döntésében. 

 

Dékán úr még hozzáteszi, hogy Mándoki Pétert mindenki ismeri és kedveli, rendes, 

megbízható és odaadó kolléga. Ő maximálisan támogatja Péter dékánná választását.  

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezik Rektor úr titkos szavazásra bocsátja a 

javaslatot.  

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

27 igen 90 % 

2 nem 6,7 % 

1 tartózkodás 3,3 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja Dr. Mándoki Péter dékáni pályázatát. 

 

2. Beszámoló a Kar 2018. évi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter gazdasági dékánhelyettes 

 

Dékán úr elmondja, hogy az előterjesztés és a melléklet ki lett küldve. A melléklet az MGR-

ből leszűrt adatokat tartalmazza.  

 

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

hiányában szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

31 igen 100 % 

0 nem  

0 tartózkodás  
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Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy egyhangúlag elfogadja a Kar 2018. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót. 
 

3. Javaslat a kifutó tantervű kari alapképzési szakok tantervi kiegészítésének 

módosítására 

Előterjesztő: Dr. Mészáros Ferenc mb.oktatási dékánhelyettes 

 

Dr. Varga István elmondja, hogy Dr. Szabó András nem tud részt venni a mai ülésen, ezért 

írásban összefoglalta módosító javaslatát, ami a tegnapi (szerda) nap folyamán kiküldésre 

került a Kari Tanács tagoknak.  Átadja a szót Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes 

úrnak. 

 

Dr. Mészáros Ferenc összefoglalja Szabó András levelét és kapásból reagál is felvetésekre, 

kérdésekre.  

 

Dékán úr hangsúlyozza, hogy a javaslat megszavazására azért van szükséges, mert ez a 

hallgatóknak csak egy nagyon kicsi részét érinti, a kifutó képzés mintegy 70 emberét, akiket 

jó lenne minél előbb kiforgatni a rendszerből.  

 

Dr. Simongáti Győző nem ért egyet a javaslattal, látja a jószándékot az előterjesztés 

mögött, de szerinte ezzel nem lehet elérni a kívánt hatást. Úgy gondolja, hogy ennek 

megszavazásával rossz precedenst teremt a Kar. 

 

Dr. Szabó Géza alapvetően egyetért Simongáti Győzővel. Megjegyzi, hogy a 70 hallgató az 

azért sok, érdemes nekik segíteni. Hangsúlyozza, hogy egy szakdolgozatban nem lehet az 

összes tárgyat számon kérni.  

 

Dr. Bóna Krisztián egyetért a hozzászólók véleményével. Szerinte is segíteni kell a 

hallgatóknak, de talán úgy, hogy a keresztfélévben is ki kellene írni az érintett 

vizsgakurzusokat. 

 

Horvát Bence is megerősíti, hogy a szakdolgozat írásánál nem használják fel az összes 

tantárgy ismeretanyagát. A HK-val közösen átnézték az előterjesztést és a Szabó András 

által küldött levelet is és ők úgy gondolják, hogy az eredeti előterjesztésben 

megfogalmazott javaslat jobb a hallgatóknak, mint a jelenlegi. 

 

Dr. Simongáti Győző a szavazás elnapolását javasolja és hogy a tanszékek vizsgálják meg, 

hogy az érintett tárgyakból ki tudnak-e írni vizsgakurzusokat. 
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Dékán úr szerint ez plusz terhet jelentene a tanszékeknek, Dr. Bóna Krisztián ezt nem így 

gondolja. 

 

Dr. Mészáros Ferenc hangsúlyozza, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy a régi kifutó 

tantervet igazítjuk az újhoz.  

 

Dékán úr az eredeti előterjesztés megszavazását javasolja és megkérdezi, hogy van-e még 

valakinek kérdése, hozzáfűznivalója. Ennek hiányában szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

22 igen 71 % 

3 nem 9,7 % 

6 tartózkodás 19,3 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja a kifutó tantervű kari alapképzési szakok 

tantervi kiegészítésének módosítására tett javaslatot. 

 

4. Javaslat képzési szakbizottságok létrehozására a Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Karon 

Előterjesztő: Dr. Mészáros Ferenc mb.oktatási dékánhelyettes 

 

Dr. Varga István nem adja meg a szót Dr. Mészáros Ferencnek. Megkérdezi, hogy a 

kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója. Ennek 

hiányában szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

30 igen 100 % 

0 nem  

0 tartózkodás  

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy egyhangúlag elfogadja a képzési szakbizottságok 

létrehozására tett javaslatot a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon. 
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5. A Javaslat új szabadon választható tárgy indítására a Közlekedés és Járműirányítási 

Tanszéken „Elektronikus biztosítóberendezési projektek mérnöki szemmel” 

címmel 

Előterjesztő: Dr. Bécsi Tamás tanszékvezető-helyettes 

 

Dr. Varga István nem adja meg a szót Dr. Bécsi Tamásnak. Megkérdezi, hogy a kiküldött 

anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója. Ennek hiányában 

szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

30 igen 100 % 

0 nem  

0 tartózkodás  

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy egyhangúlag elfogadja az új szabadon választható tárgy 

indítására tett javaslatot a Közlekedés és Járműirányítási Tanszéken „Elektronikus 

biztosítóberendezési projektek mérnöki szemmel” címmel. 

 

6. Javaslat Kari Ifjúságért kitüntetés adományozására részére 

Előterjesztő: Horváth Bence Hallgatói Képviselet elnök 

 

Dékán úr megadja a szót Bencének. Horváth Bence elmondja, hogy mint ahogy az az 

előterjesztésben olvasható volt a HK Dr. Szabó Andrást szeretné jelölni a Kari Ifjúsági 

kitüntetésre. Szabó András sok HK által szervezett rendezvényen vesz részt és aktív a 

hallgatói életben is. 

 

Dékán úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója. Ennek hiányában 

szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

31 igen 100 % 

0 nem  

0 tartózkodás  
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Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja a Kari Ifjúságért kitüntetés adományozására 

tett javaslatot.  

 

7. Javaslat a kari Kitüntetési Szabályzat módosítására 

Előterjesztő: Dr. Varga István 

 

Dékán úr megadja a szót Dr. Szabó Gézának, aki röviden összefoglalja a változás lényegét. 

 

Dékán úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója. Ennek hiányában 

szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

31 igen 100 % 

0 nem  

0 tartózkodás  

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja a Kitüntetési Szabályzat módosítására tett 

javaslatot. 

 

8. Egyebek 

       Előterjesztő: Dr. Varga István dékán, egyetemi docens 

 

Dékán úr megemlíti a hétfői (május 20.) Zalaegerszegen rendezendő díjátadó ünnepséget, 

az új ÚNKP pályázatot és mindenkit meghív a május 24-én tartandó ÚNKP rendezvényre.  

 

Kéri a Kari Tanácsot, hogy a májusi Kari Tanács időpontját tegyék át június 12-re.  

Horváth Bence hivatalosan is bejelenti a HK-ban végbement tisztújítást.  

 

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

munkáját bezárja az ülést. 

 

 

 

Budapest, 2019. május 20. 

Bónáné Mózer Krisztina sk. 

hivatalvezető 


