
A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Kari Tanulmányi Bizottságának  

Ügyrendje 

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (továbbiakban Kar) Kari Tanulmányi Bi-

zottsága (továbbiakban KTB) a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban TVSZ) 

által adott felhatalmazás alapján az alábbi Ügyrendet fogalmazza meg. Az Ügyrend a TVSZ-

ben és a kari Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban SZMSZ) szabályozott kér-

désekre nem tér ki. 

1. A KTB 6 fő szavazati joggal bíró tagból és 5 fő póttagból áll. Az összetételre és a tisztsé-

gekre vonatkozóan a TVSZ és az SZMSZ KTB-re vonatkozó bekezdései irányadók. 

2. A KTB teljes testületi ülésen tárgyalja a részére átadott hallgatói kérelmeket, kivéve az 

alábbi ügyköröket, amikben a KTB elnökéből és egy delegált hallgatói tagból álló kéttagú 

tanácsban jár el: 

a) utólagos tantárgyfelvétel/leadás, 

b) kedvezményes tanulmányi rend, 

c) javító célú ismételt tantárgyfelvétel, 

d) átvétel, 

e) tantervváltás, 

f) specializációválasztás, 

g) önköltség kedvezmények (csökkentés, halasztott fizetés, részletfizetés), 

h) egyéb adminisztratív jellegű – nem méltányossági – tanulmányi kérések. 

 

3. A KTB félévente legalább egyszer teljes testületi ülést tart. Az ülés határozatképes, ha leg-

alább a Bizottság  50%+1 fő tagja jelen van. Az ülés elnöke a KTB elnöke, távollétében a 

jelenlevők egyszerű többséggel ülés-levezető elnököt jelölnek ki, aki az ülésen elnöki jog-

körrel vesz részt. A KTB ülései nem nyilvánosak. 

4. A KTB rendes ülésének összehívását bármely KTB tag kezdeményezheti. 

5. A KTB döntéseiben konszenzus kialakítására törekszik. Konszenzus hiányában a támogató 

döntéshez a résztvevők nyílt szavazásán egyszerű többségi támogatás szükséges, egyébként 

az adott ügyben elutasító döntés születik. 

6. Egyes kérdések eldöntéséhez a KTB rendes ülésén tanácskozási joggal meghívás alapján 

kívülállók (pl. a tanszéki oktatási felelősök, Kari Oktatási Bizottság tagjai, stb.) is részt ve-

hetnek. 

7. A KTB teljes testületét érintő folyó ügyekben véleménykérés és döntéshozatal a KTB elnö-

kének kezdeményezésére elektronikus levelezés útján is történhet, a tagok a kiküldést kö-

vető 5. munkanap végéig véleményezhetik az érintett ügyeket. Az elektronikusan begyűjtött 

vélemények alapján a KTB elnöke döntést hozhat a véleményt nyilvánítók több mint 50 %-

a véleményének megfelelően, ha ezen döntést ellenzők száma nem több mint kettő. Siker-

telen elektronikus véleménynyilvánítás, de a beérkezett vélemények egybeesésétől függet-

lenül is, a KTB elnöke jogosult az ügyet ismételten a KTB elé tárni akár elektronikus úton, 

akár rendes ülés keretében. Ha az elektronikus úton érkezett vélemények alapján a fentiek 

szerint döntés nem hozható, akkor az ügyet rendes ülés keretében kell megtárgyalni. 

8. A folyó ügyek Neptun rendszerből való letöltését, és a döntések Neptunba való felvitelét a 

KTB egyik tagja végzi. 

9. A KTB által tárgyalt ügyek és hozott döntések nyilvántartása (a Neptun hallgatói rendszeren 



kívül) elektronikusan történik. Az elektronikus nyilvántartást a KTB elnöke bármely tag 

kérésére, de legalább félévente a KTB tagságához elektronikusan eljuttatja. 

10. Jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdések ügyintézési módját a KTB esetenként hatá-

rozza meg. 

Jelen Ügyrendet a Kar Kari Tanácsa 2019. október 10-i ülésén megtárgyalta és elfogadta, az 

Ügyrend az elfogadás napját követő naptól lép hatályba. 

Budapest, 2019. október 10. 

Dr. Mándoki Péter 

dékán 


