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Jegyzőkönyv 
 

 

a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Kari Tanácsának 2019. október 10-én 14:00-kor kezdődő, 

a BME Rektori tanácstermében tartott rendes üléséről 

 

 

Dr. Mándoki Péter köszönti a Kari Tanács megjelent tagjait valamint Dr. Ficzere Pétert, aki 

póttagként került be a Kari Tanácsba, ezután megnyitja az ülést. Kéri a Tanácsot, hogy 

kézfeltartással szavazzon a napirendi pontok elfogadásáról. A Kari Tanács egyhangúlag 

elfogadta a kiküldött meghívóban található napirendi pontokat. 

 

1. Javaslat a Kari Tanács 2019/20 évi üléstervére 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Dr. Mándoki Péter tájékoztatja a Kari Tanács tagjait, hogy az idei üléstervet (ld. 1. számú 

előterjesztés) előzetesen megküldtük. A tervezett időpontok szorosan igazodnak a rektori 

és a szenátusi ülésekhez.  

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, ezért Mándoki Péter szavazásra bocsátja a 

javaslatot, és annak elfogadását javasolja. Kéri a Tanácsot, hogy szavazzon. A szavazógép 

pillanatnyi meghibásodása miatt, dékán úr kéri a tisztelt Kari Tanácsot, hogy kézfeltartással 

szavazzon.  

 

A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a Kari Tanács 2019/20 évi üléstervére tett javaslatot. 

 

2. Javaslat a Kari Tanács 2019/20 évi munkatervére 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Dr. Mándoki Péter elmondja, hogy a munkatervet (ld. 2. számú előterjesztés) is megkapták 

előzetesen a tagok. Minden évben szeptember végén, október elején a karok kapnak egy 

Rektori Tájékoztatót, amiben dátum szerint szerepel a rektort és a szenátust érintő 

határidős személyügyi feladatok listája. Idén ilyet már nem ad ki a minisztérium, mert ez 

már az ITM-hez tartozik, aki nem ad ki ilyen listát. A Rektori Kabinet majd összeállítja a 

határidőket és továbbítja a karok felé.  
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Dr. Mándoki Péter megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója.  

 

Horváth Bence HK elnök szót kér és elmondja, hogy a munkatervben novemberre csak a 

HK beszámolója van előirányozva, javasolja ennek elnapolását ha máselőterjesztés nincs. 

 

Dékán úr megköszöni, de úgy gondolja, hogy addig lesz még egy-két aktuális napirendi 

pont amit tárgyalni kell.  

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezik, így Dr. Mándoki Péter szavazásra bocsátja 

a javaslatot és annak elfogadását javasolja. Kéri a Tanácsot, hogy kézfeltartással szavazzon.  

 

A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a Kari Tanács 2019/20 évi munkatervére tett 

javaslatot. 

 

3. Gazdasági dékánhelyettesi pályázatok véleményezése 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Dr. Mándoki Péter elmondja, hogy csak egy pályázat érkezett be, Dr. Varga Istváné, aki 

jelenleg is megbízott gazdasági dékánhelyettesként dolgozik.  

Mivel nem érkezik kérdés Varga Istvánhoz, dékán úr megkéri, hogy a szavazás idejére 

menjen ki.  

Dr. Lovas László szót kérve elmondja, hogy ő nagyon jó véleménnyel volt Varga Istvánról, 

mint dékánról, többek között, azért mert ügyesen mozgatta a kari pénzeket és reméli, 

hogy gazdasági dékánhelyettesként is folytatja majd azt a kari szintű gazdasági 

felemelkedést, amit dékánként elkezdett. 

A szavazás eredménye a következő:  

 

27 igen 93,1 % 

0 nem 0 % 

1 tartózkodás 6,9 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja Dr. Varga István gazdasági dékánhelyettesi 

kinevezését. 
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4. Javaslat új egyetemi docens munkakör létesítésére a Közlekedés- és 

Járműirányítási Tanszéken 

 Előterjesztő: Dr. Gáspár Péter tanszékvezető, egyetemi tanár 

 

Dr. Mándoki Péter felkéri Dr. Bécsi Tamás tanszékvezető-helyettes urat, hogy terjessze elő 

a javaslatot.  

 

Tanszékvezető-helyettes úr elmondja, hogy az előterjesztés ki lett küldve, de azért 

hozzáteszi, hogy a tanszék úgy gondolja, hogy a megnövekedett oktatási feladatok 

ellátása miatt szükséges még egy docensi munkakör létesítése, valamint hozzáteszi, hogy 

tisztában vannak a docensi kinevezés habilitációs feltételrendszerével. 

 

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

 

Dr. Ficzere Péter hiányolja, hogy nem szerepel az előterjesztésben a habilitációra 

vonatkozó feltételrendszer, mert véleménye szerint a pályázatban ennek szerepelnie kell. 

 

Dékán Úr válaszában elmondja, hogy ez most még csak egy előterjesztés ahhoz, hogy 

egyáltalán ki lehessen írni egy docensi pályázatot, valamint hozzáteszi, hogy a pályázati 

kiírásban mindenképpen szerepelni fog a kar által meghatározott habilitációra vonatkozó 

követelményrendszer. 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezik, ezért Dr. Mándoki Péter szavazásra 

bocsátja a kérdést. 

A szavazás eredménye a következő:  

 

27 igen 93,1 % 

0 nem 0 % 

1 tartózkodás 6,9 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja egy új egyetemi docensi munkakör 

létesítését a Közlekedés- és Járműirányítási Tanszéken. 

 

5. Javaslat a Kari Tanulmányi Bizottság ügyrendjének módosítására 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Dékán úr elmondja, hogy az előterjesztést a TVSZ módosítása teszi indokolttá. A tagok 

létszáma lett igazítva az egyetemi szabályozáshoz póttagok kijelölése mellett, valamint a 

kéttagú tanács és a testület feladatai kerültek tisztázásra. 
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Dékán úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója. Ennek hiányában 

szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

28 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

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

6. Javaslat a Kari Tanácsi bizottságok tagjainak aktualizálására 

 Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Dékán úr elmondja, hogy az előző előterjesztésben foglaltak miatt, van szükség a 

bizottsági tagok aktualizálására is. 

 

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

szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

28 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja a Kari Tanácsi bizottságok tagjainak 
aktualizálására tett javaslatot. 
 

7. Tájékoztatás a szeptember 5-i elektronikus szavazás – Javaslat a 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon lévő mesterképzési szakok tantárgyi 

adatlapjainak módosítására – eredményéről 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 
Dékán úr kihangsúlyozza, hogy a szeptemberi elektronikus szavazás keretén belül, 
kizárólag csak az adatlapok módosítása történt meg. Aktualizálásra kerültek a tárgyaknál 
az oktatók nevei, valamint a kompetenciák kerültek meghatározásra a törvényi 
előírásoknak megfelelően. 
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8. Javaslat a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon lévő mesterképzési szakok 

tantárgyi adatlapjainak és tantervének módosítására 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 
Dékán úr elmondja, hogy az előterjesztés ki lett küldve és megkérdezi, hogy van-e valakinek 

kérdése, hozzáfűznivalója. 

 

Dr. Szabó András nem érti, hogy a testnevelés miért nem kell az MSc tantervbe. Dékán úr 

elmondja, hogy a TVSZ alapján a mesterképzések tanterveiben nem kritériumkövetelmény 

a testnevelés, csak fakultatív és a többi karon sincs már. 

 

Mivel további kérdés nem érkezik, dékán úr szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

27 igen 93,1 % 

0 nem 0 % 

1 tartózkodás 6,9 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 

Karon lévő mesterképzési szakok tantárgyi adatlapjainak és tantervének módosítására tett 

javaslatot. 

 

9. Javaslat a PhD tárgyleírások és tanterv módosítására 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Dékán úr átadja a szót Dr. Török Ádámnak. Dékán-helyettes úr elmondja, hogy szükségessé 

vált a doktori képzési tanterv felülvizsgálata a tárgyleírások pontosítása, valamint új PhD 

tárgyak létrehozása.  

 

Dr. Szabó András hozzászólásában elmondja, hogy szerinte vannak olyan PhD tárgyak, 

amelyek nem felelnek meg a PhD szintnek és részletesebb követelményeket kellene 

meghatározni a különféle kompetenciák helyett. 

 

Dr. Török Ádám válaszában elmondja, hogy ez egy visszatérő probléma, hogy a 

kompetenciaalapú tárgyakat hogyan lehet ellenőrizni és hozzáteszi, hogy ezt az 

előterjesztést a kar Doktori Tanácsa már megszavazta.  
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Mivel további kérdés nem érkezik, dékán úr szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazás eredménye a következő:  

 

27 igen 93,1 % 

0 nem 0 % 

1 tartózkodás 6,9 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja a PhD tárgyleírások és a tanterv 

módosítására tett javaslatot. 

 

10. Tájékoztatás a karon lefolytatott időközi szenátusi választásról 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Dékán úr elmondja, hogy szeptemberben a karon lezajlott egy időközi szenátusi választás, 

mivel Dr. Varga István és Dr. Mészáros Ferenc is lemondott mandátumáról.  

Dékán úr tájékoztatja a tisztelt Kari Tanácsot, hogy a Szenátus két kari választott tagja Dr. 

Varga István és ő maga lett. 

 

11. Egyebek 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Dékán úr felhívja a Kari Tanács figyelmét, hogy az egyetemi nyílt nap november 29-én lesz, 

amelyik tanszék szeretne még valamilyen laborfoglalkozással előállni, azt még most 

megtehetik. 

   

További kérdés, hozzászólás nem érkezik, ezért Dr. Mándoki Péter megköszöni a Kari 

Tanács munkáját és az ülést bezárja. 

 

 

 

Budapest, 2019. október 17. 

Bónáné Mózer Krisztina 

hivatalvezető 


