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* a megfelelő aláhúzandó



I. 

AZ  ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

A)   AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

A Kari Tanács 2019. május 16-i ülésén döntött a kari graduális képzések képzési szakbizottságainak 

megalakításáról.  

A képzési szakbizottságok feladata többek között: 

- a szak képzési programjának elkészítése, 

- új modul (szakirány, specializáció) indításának vagy megszüntetésének kezdeményezése, 

- a tantárgyprogramok véleményezése, 

- a képzések működését vizsgáló rendszeres önértékelések véleményezése, álláspont kialakítása, 

- a képzés fejlesztését célzó elképzelések megvitatása, javaslattétel a Kari Tanács számára, 

- az engedélyezett mintatanterv módosításának véleményezése. 

A képzési szakbizottságok elsősorban az érintett képzésekre fókuszálnak, a képzési szakbizottságok 

munkáját kari szinten az Oktatási Bizottság koordinálja. 

A szakbizottság oktató, külső szakember tagjait és vezetőjét (aki minden esetben a szakfelelős) a dékán 

nevezi ki, ügyrendjét maga készíti el. A szakbizottság tagjait és vezetőjét a Kari Tanács előzetesen 

véleményezi. 

 

B)   AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

A bizottságok összetételében kényszerű személyi változások történtek. Az előterjesztés célja, hogy a 

javasolt új tagokkal működhessenek tovább a képzési szakbizottságok. 

 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE  

A szakfelelősökkel történt egyezetetéseket követően, a következő bizottsági összetételre teszek javaslatot (a 

változásokat ld. kiemelve): 

 

Járműmérnök képzési Szakbizottság 

elnök Dr. Veress Árpád szakfelelős repülőmérnöki terület (VRHT) 

titkár Nyerges Ádám gépjárműtechnológiai terület (GJT) 

tag 

Dr. Gyimesi András 

Dr. Bohács Gábor építőgép és anyagmozgató terület (ALRT) 

tag Dr. Lovas László járműfelépítmény terület (JSZT) 

tag Dr. Markovits Tamás járműgyártás terület (GJT) 

tag Dr. Tulipánt Gergely vasúti járművek terület (VRHT) 

külsős tag Dr. Oroszváry László Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.  

hallgatói tag 1 fő (HK) 

 

 

 

 

 

 



 

Közlekedésmérnök képzési Szakbizottság 

elnök Dr. Tóth János szakfelelős közúti terület, közlekedési rendszerek (KUKG) 

titkár Bánfi Miklós vasúti terület (KUKG) 

tag Dr. Duleba Szabolcs szállítmányozási terület (KUKG) 

tag Dr. Mészáros Ferenc mérnök-menedzsment terület (KUKG) 

tag Dr. Rohács Dániel légi terület, air traffic management terület (VRHT) 

tag Dr. Sághi Balázs 

Dr. Tettamanti Tamás 

vasúti terület, közlekedésautomatizálás (KJIT) 

külsős tag Mudra István légi terület (KJIT, ITM) 

hallgatói tag 1 fő (HK) 

 

 

Logisztikai mérnök képzési Szakbizottság 

elnök Dr. Bóna Krisztián szakfelelős vállalati logisztika terület(ALRT) 

titkár Dr. Kovács Gábor vállalati logisztika terület (ALRT) 

tag Dr. Bohács Gábor műszaki logisztika terület (ALRT) 

tag Dr. Kővári Botond menedzsment terület (KUKG) 

külsős tag Dr. Duma László Returpack Kft. 

hallgatói tag 1 fő (HK) 

 

 

Autonóm járműirányítási mérnök képzési Szakbizottság 

elnök Dr. Gáspár Péter szakfelelős (KJIT) 

titkár Dr. Bécsi Tamás (KJIT) 

tag Dr. Tihanyi Viktor (GJT) 

külsős tag Dr. Szászi István Robert Bosch Kft. 

hallgatói tag 1 fő (HK) 

 

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

A képzési szakbizottságok aktualizálása révén tovább folytatható a magas minőségű szakbizottsági munka, 

biztosítva a gyors és hatékony beavatkozásokat a fejlesztendő szakmai területeken, aminek különös jelentősége 

van az aktuálisan zajló tantervi felülvizsgálatban. 

 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

- 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

A Kari Tanács 2019. május 16-i ülésén tárgyalt és 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott „Javaslat 

képzési szakbizottságok létrehozására a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon” című előterjesztés 

 



 

II. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja a kari képzési szakbizottságok aktualizálásáról szóló 

javaslatot. 

 

Felelős/ök: Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes 

 

Hatálybalépés ideje: azonnal 

 

Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

 

Budapest, 2020. május 18. 

Dr. Mészáros Ferenc 

oktatási dékánhelyettes 


