
JEGYZŐKÖNYV 

 

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2021. február 4-i 

elektronikus szavazásáról 

 

A Kari Tanács szavazati jogú tagjainak száma 35 fő, szavazásra azonban csak 34 fő 

lett regisztrálva a Neptun Unipoll felületére.  

 

Dékán úr vezetői megbízatásai alapján két szavazati joggal is rendelkezik (Kari Tanács 

elnöke, VJJT tanszékvezetője), de mivel a kari SZMSZ nem tér ki arra az eshetőségre, 

hogy egy személynek vezetői megbízatása alapján két szavazati joga lehet-e (felkérve 

akár egy állandó helyettesítő tagot), ezért a Jogi Igazgatóság állásfoglalásáig Dékán 

úr csak a Kari Tanács elnökeként fog szavazni.  

 

1. Javaslat az St. épület kis előadótermének átnevezésére  

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán, egyetemi docens 

30 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja az St. épület kis előadótermének 

átnevezésére tett javaslatot. 

 

2. Javaslat a Kari Tanácsi bizottságok tagjainak aktualizálására  

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán, egyetemi docens 

25 igen 84 % 

4 nem 13 % 

1 tartózkodás 3 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja a Kari Tanácsi bizottságok tagjainak 

aktualizálására tett javaslatot. 

 

3. Javaslat a Lean folyamatfejlesztő szakmérnök és Lean folyamatfejlesztő 

specialista szakirányú továbbképzések egyes tantárgyai tantárgyi 

adatlapjainak és tantárgykövetelményeinek módosítására 

Előterjesztő: Dr. Bóna Krisztián szakfelelős, egyetemi docens 



30 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja a Lean folyamatfejlesztő szakmérnök 

és Lean folyamatfejlesztő specialista szakirányú továbbképzések egyes tantárgyai 

tantárgyi adatlapjainak és tantárgykövetelményeinek módosítására tett javaslatot. 

 

4. Javaslat új szabadon választható tantárgy indítására a 

Gépjárműtechnológia Tanszéken 

Előterjesztő: Dr. Markovits Tamás tanszékvezető helyettes, egyetemi docens 

30 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja az új szabadon választható tantárgy 

indítására tett javaslatot a Gépjárműtechnológia Tanszéken. 

 

5. Járművek hő- és áramlástechnikai berendezései II. tantárgy 

előtanulmányi rendjének megváltoztatása 

Előterjesztő: Dr. Simongáti Győző tanszékvezető helyettes, egyetemi docens 

 

30 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja az Járművek hő- és áramlástechnikai 
berendezései II. tantárgy előtanulmányi rendjének megváltoztatására tett javaslatot. 

 

 

Budapest, 2021. 02. 05. 

Bónáné Mózer Krisztina sk. 
hivatalvezető 


