
JEGYZŐKÖNYV 

 

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2020. április 6-án, 

hétfőn 8 órakor kezdődő és 2020. április 9-én csütörtökön 12 órakor záródó elektronikus 

szavazásáról 

Az elektronikus szavazás a kari SZMSZ 10. §-ban foglaltaknak teljes mértékig megfelelt (a 
Kari Tanács tagjainak 91 százaléka részt vett a szavazásban és a szavazásban részt vett 
tagok több mint fele egyhangú döntést hozott), így a szavazás érvényesnek tekinthető.  

A beérkezett szavazatok alapján a szavazás eredménye a következő: 

1. Javaslat a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2020. évi költségvetésének 

elfogadására 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

29 igen 91 % 

2 nem 6 % 

1 tartózkodás 3 % 

3 nem szavazott 
 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 

Kar 2020. évi költségvetésére tett javaslatot. 

 

2. Beszámoló az Vasúti Járművek Repülőgépek és Hajók Tanszék elmúlt négy éves 

tevékenységéről  

Előterjesztő: Dr. Rohács Dániel egyetemi docens, tanszékvezető  

32 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

3 nem szavazott 
 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja a Vasúti Járművek Repülőgépek és Hajók 

Tanszék elmúlt négy éves tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

3. Beszámoló a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zrt. elmúlt négy 

éves tevékenységéről  

Előterjesztő: Kovács András ügyvezető 



32 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

3 nem szavazott 
 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek 

Nonprofit Zrt. elmúlt négy éves tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

4. Javaslat vasúti járműtervezési modul létesítésére az  

alapszintű és mesterszintű járműgépész szakirányú továbbképzési szakokon 

Előterjesztő: Dr. Rohács Dániel egyetemi docens, tanszékvezető 

 

28 igen 88 % 

2 nem 6 % 

2 tartózkodás 6 % 

3 nem szavazott 
 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja a vasúti járműtervezési modul létesítésére  

tett javaslatot az alapszintű és mesterszintű járműgépész szakirányú továbbképzési 

szakokon. 

 

5. Javaslat a Közlekedési műszaki szakértő szakirányú továbbképzési szak négy 

tantárgyának tantárgyfelelős módosítására 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

32 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

3 nem szavazott 
 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja a Közlekedési műszaki szakértő szakirányú 

továbbképzési szak négy tantárgyának tantárgyfelelős módosítására tett javaslatot. 

 

Budapest, 2020. 01. 20. 
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hivatalvezető 


