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Jegyzőkönyv 
 

a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Kari Tanácsának 2019. december 13-án 12:00-kor kezdődő, 

a BME Rektori tanácstermében tartott rendes üléséről 

 

 

Dr. Mándoki Péter köszönti a tanács megjelent tagjait és a vendégeket, ezután 

megnyitja az év utolsó ülését. Kéri a Kari Tanácsot, hogy egy perces néma csenddel 

emlékezzenek meg Sághi Balázsról, ezután kéri a Tanácsot, hogy kézfeltartással 

szavazzon a napirendi pontok elfogadásáról.  

 

1. Nyílt napi Facebook játék nyerteseinek ünnepélyes díjkiosztója 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

A cégek képviselői nem tudtak személyesen megjelenni, ezért dékán úr adja át a 

nyereményeket. 

 

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. felajánlása: 

JBL Xtreme hangszóró: Bodrogi Ákos 

Kamion- és buszvezetés: Bozsik Balázs – ő nem tud eljönni 

 

Robert Bosch Kft. felajánlása: 

Powerbank: Gulyás Anina 

Bosch IXO csavarbehajtó: Bass Igor 

  

 

2. Dékáni dicséretek adományozása  

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Dr. Szabó András részére 

Dr. Komócsin Zoli részére 

Barta Miklós részére 

    

         

3. A Közlekedésmérnöki Szakkollégium beszámolója a 2017/18 tanévről 

Előterjesztő: Vámos Levente elnök 

 

Az előterjesztés a soron következő Kari Tanács ülésre lett napolva. 
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4. Dr. Gáspár Péter felterjesztése Szent-Györgyi Albert-díjra 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

 

Dr. Mándoki Péter megkérdezi a tisztelt Kari Tanácsot, hogy van-e valakinek 

észrevétele, hozzáfűzni valója vagy kérdése. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, 

megkéri a Kari Tanácsot, hogy titkos szavazással szavazzon. Gáspár Péternek a 

szavazás idejére el kell hagynia a tanácstermet. 

   

A szavazás eredménye a következő: 

 

30 igen 96,8 % 

0 nem 0 % 

1 tartózkodás 3,2 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja Dr. Gáspár Péter felterjesztését Szent-

Györgyi Albert díjra. 

 

5. Dr. Tihanyi Viktor felterjesztése Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetésre 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Dr. Mándoki Péter megkérdezi a tisztelt Kari Tanácsot, hogy van-e valakinek 

észrevétele, hozzáfűzni valója vagy kérdése. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, 

megkéri a Kari Tanácsot, hogy titkos szavazással szavazzon. 

 

A szavazás eredménye a következő: 

 

30 igen 93,8 % 

0 nem 0 % 

2 tartózkodás 6,2% 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja Dr. Tihanyi Viktor felterjesztését 

Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetésre. 

 

6. Oktatási dékánhelyettesi  pályázatok véleményezése 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Dékán úr elmondja, hogy csak egy pályázat érkezett be Dr. Mészáros Ferencé.  

 



3 

Dr. Mándoki Péter megkérdezi a tisztelt Kari Tanácsot, hogy van-e valakinek 

észrevétele, hozzáfűzni valója vagy kérdése. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, 

Dékán úr megkéri a Kari Tanácsot, hogy titkos szavazással szavazzon. Mészáros 

Ferencnek a szavazás idejére el kell hagynia a tanácstermet. 

   

A szavazás eredménye a következő: 

 

31 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács egyhangúlag támogatja Dr. Mészáros Ferenc oktatási 

dékánhelyettesi kinevezését. 

 

7. Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékre kiírt tanszékvezető helyettesi 

pályázatok véleményezése 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Dékán úr elmondja, hogy csak egy pályázat érkezett be Dr. Bécsi Tamásé. Dr. 

Mándoki Péter megkérdezi a tisztelt Kari Tanácsot, hogy van-e valakinek észrevétele, 

hozzáfűzni valója vagy kérdése.  

Gáspár Péter hozzászólásában támogatja Bécsi Tamás kinevezését. Mivel további 

kérdés, hozzászólás nem érkezik, megkéri a Kari Tanácsot, hogy titkos szavazással 

szavazzon. Bécsi Tamásnak a szavazás idejére el kell hagynia a tanácstermet. 

   

A szavazás eredménye a következő: 

 

31 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács egyhangúlag támogatja Dr. Bécsi Tamás tanszékvezető 

helyettesi kinevezését. 

 

8. Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékre kiírt docensi pályázatok 

véleményezése 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 
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Dékán úr elmondja, hogy csak egy pályázat érkezett be Dr. Tettamanti Tamásé. Dr. 

Mándoki Péter megkérdezi a tisztelt Kari Tanácsot, hogy van-e valakinek észrevétele, 

hozzáfűzni valója vagy kérdése.  

Gáspár Péter hozzászólásában támogatja Tettamanti Tamás docensi kinevezését. 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezik, Dékán úr megkéri a Kari Tanácsot, 

hogy titkos szavazással szavazzon. 

   

A szavazás eredménye a következő: 

 

31 igen 96,9 % 

0 nem 0 % 

1 tartózkodás 3,1 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja Dr. Tettamanti Tamás docensi 

kinevezését.  

 

9. Docensi kinevezés átadása Dr. Tettamanti Tamás részére 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Dékán úr átadja Tettamanti Tamásnak a docensi kinevezését. 

 

10. Javaslat új szabadon választható tantárgy indítására a Közlekedésüzemi és 

Közlekedésgazdasági Tanszéken - Elővárosi vasúti forgalmi alapképzés 

(HÉV) 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter 

 

Dékán úr elmondja, hogy az előterjesztés felvetése, kérése a HÉV vezérigazgatójától 

származik.  

Szabó András megkérdezi, hogy ki veheti fel ezt a tárgyat. Dékán úr válaszában 

elmondja, hogy egyenlőre bárki felveheti a tárgyat. 

 

Mándoki Péter megkérdezi a tisztelt Kari Tanácsot, hogy van-e valakinek további 

észrevétele, hozzáfűzni valója vagy kérdése. Mivel további kérdés, hozzászólás nem 

érkezik, Dékán úr megkéri a Kari Tanácsot, hogy szavazzon. 

 

A szavazás eredménye a következő: 

 

31 igen 96,9 % 

0 nem 0 % 

10 tartózkodás 3,1 % 
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Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja Elővárosi vasúti forgalmi alapképzés 

(HÉV) cimű szabadon választható tantárgy indítására tett javaslatot. 

 

11. Javaslat angol nyelvű légijármű karbantartó és javító specializáció és 

kapcsolódó duális képzés indítására a járműmérnöki mesterképzési szakon 

Előterjesztő: Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes 

 

Mészáros Ferenc elmondja, hogy azért ő az előterjesztő, mert dékáni szintről kell a 

specializációt beterjeszteni.  

Dékánhelyettes úr megkérdezi Rohács Dánielt, hogy szeretne-e hozzászólni az 

előterjesztéshez.  

Tanszékvezető úr elmondja, hogy az új specializáció célja, hogy új lehetőségeket 

teremtsenek a légijármű karbantartás terén és nagyon nagy a szakember hiány ezen 

a területen is.  

Lovas László hozzászólásában elmondja, hogy az Oktatási Bizottság tagjaként 

véleményezte az anyagot és ő úgy látja, hogy belevettek olyan tantárgyakat is, amik a 

képzésen is szerepelnek.  

Szabó András megkérdezi, hogy hány hallgató jelentkezhet és miért angol nyelvű a 

specializáció. 

Rohács Dániel válaszában elmondja, hogy 5-10 hallgató/évvel számolnak most és 

azért angol nyelvű a képzés, mert a repülésnek is az angol a hivatalos nyelve. 

Horváth Bence hozzászólásában elmondja, hogy reméli, hogy valóban egy új 

tárgycsoport tudásanyaga lesz leadva. 

Rohács Dániel más képzést ígér.  

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezik dékán úr szavazásra bocsátja az 

előterjesztést, külön lesz választva a szavazás.  

 

A szavazás eredménye a következő: 

 

30 igen 93,8 % 

0 nem 0 % 

2 tartózkodás 6,2 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja az angol nyelvű légijármű karbantartó 

és javító specializáció indítását a járműmérnöki mesterképzési szakon. 
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A szavazás eredménye a következő: 

 

29 igen 90,6 % 

0 nem 0 % 

3 tartózkodás 9,4 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja a járműmérnöki mesterképzési szakon 
belül a légijármű karbantartó és javító specializáció duális formában történő indítását. 
 
12. Javaslat a kari záróvizsga-bizottságok elnöki névsorának aktualizálására 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Dékán úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója a kiküldött 

anyaghoz, ennek hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztést. 

 

A szavazás eredménye a következő: 

 

32 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy egyhangúlag támogatja a kari záróvizsga-
bizottságok elnöki névsorát. 
 
13. Javaslat új szakfelelős kijelölésére az alap- és a mesterszintű járműgépész 

szakmérnöki szakirányú továbbképzésen  

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Dékán úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója a kiküldött 

anyaghoz, ennek hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztést. 

 

A szavazás eredménye a következő: 

 

31 igen 96,9 % 

0 nem 0 % 

1 tartózkodás 3,1 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja Dr. Tulipánt Gergely kijelölését az alap- 
és mesterszintű járműgépész szakmérnök szakirányú továbbképzés szakfelelősi 
feladatainak ellátására. 
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14. Beszámoló a Kar 2018/19 tanévéről 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 
Dékán úr elmondja, hogy a kar teljesen stabil lábakon áll, több pályázatot nyertünk el 

és a rezsi befizetés, valamint a saját bevételi terveink teljesülni látszódnak. Több pénzt 

nem fog kapni idén se a kar. A 2016-os oktatási reformot végrehajtottuk, ezzel 

kapcsolatban a hallgatók megkeresték és kérték ennek felülvizsgálatát.  

Rossz az MSc jelentkezések aránya és foglalkozni kell azzal, hogy ez vajon miből 

fakad. Ha a BSc-n rossz tapasztalatot szereznek a hallgatók, akkor ez kihat az MSc 

képzésre is. Január 9-re egy kihelyezett tanszékvezetői értekezleten ezt végig fogjuk 

beszélni. 

A hallgatói létszám csökken, az SH létszám viszont nagyon pozitívan alakul. 

Dékán úr beszélt még a kar tudományos teljesítményéről és az infrastruktúráról. 

Ficzere Péter felvetette, hogy az SH-s hallgatók ugyan sok pénzt hoznak a karnak, 

ami segíti a kar működését, ettől függetlenül ő azt szeretné kérni, hogy ezek a 

hallgatók ne részesüljenek előnyben, mert úgy tapasztalja, hogy nagyon sokszor jobb 

jegyet kapnak, mint amit megérdemelnének.  

Dékán úr elismeri, hogy más az értékelési rend, de nem hiszi, hogy sokkal jobb jegyet 

kapnának a hallgatók, valamint tisztázza, hogy több pénzt nem kapunk az SH 

hallgatókért, csak jobb az elosztási lehetőség. 

Béda Péter szerint az SH hallgatóknál mind a két véglet megtalálható a tanulás, 

szorgalom terén. 

Bécsi Tamás felveti, hogyha valóban ugyanazt a tananyagot adják le a hallgatóknak, 

akkor miért nem lehet őket együtt tanítani. 

Mészáros Ferenc válaszában elmondja, hogy a magyar hallgatókat nem lehet arra 

kötelezni, hogy angol nyelven hallgassák a tárgyakat. 

Lovas László szerint az SH hallgatók sokkal motíváltabbak, mint a magyarok. 

Aradi Szilárd hozzáteszi, hogy az SH hallgatók között van aki unatkozik, van aki meg 

nem. A saját BSc-s hallgatóink szerinte viszont kiegyensúlyozottabbak. 

Ficzere Péter elmondása szerint nem ismeri a statisztikákat, hogy vajon hány MSc-s 

hallgató bukott ki és, hogy lehetne javítani a statisztikán. 

Bóna Krisztián elmondja, hogy logisztikán az előző évben komplett évfolyamot 

buktattak meg egy tárgyból, tehát rájuk nézve nem igaz, hogy valakivel is 

kivételeznének. Próbálják majd jobban szűrni a hallgatókat, de még dolgoznak a 

felvételi kritérium rendszeren. 

Tóth János is hozzáfűzi, hogy náluk is volt bukás. 

Mészáros Ferenc megjegyzi, hogy azért a kar olyan folyamatokba lépett, aminek még 

nem látni a végét. Nyögve-nyelősen indult az első évfolyam, de ez szép lassan 

átalakul. Fel kell pörögnie az angol nyelvű képzésnek. 

Dékán úr végszóként hozzáteszi, hogy anyagilag abban vagyunk érdekeltek, hogy 

minél több hallgató megbukjon, de nyilván nem ez a cél. Szerinte is sokkal jobban és 

hatékonyabban kell megszűrni a jelentkezőket. 
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Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezik dékán úr szavazásra bocsátja az 

előterjesztést. 

 

A szavazás eredménye a következő: 

 

32 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács egyhangúlag elfogadja a Kar 2018/19-es tanévéről szóló 

beszámolóját. 

 

15. A Kari Hallgatói Képviselet beszámolója a 2018/2019 tanévről 

Előterjesztő: Horváth Bence HK elnök 

 

Dékán úr megadja a szót Horváth Bencének, aki megtartja a kiküldött előterjesztés 

alapján a beszámolóját. 

Szabó András kéri a HK-tól, hogy a regisztrációs héten a felkészítőknek egyeztetni kell 

a tantárgyat tanító oktatókkal. 

Ficzere Péter szeretné hangsúlyozni, hogy ő nem azt szeretné, hogy minél több 

hallgató bukjon meg, csak azt szeretné, hogy ugyanazt a diplomát azonos feltételek 

mellett kapják meg, mind a magyar mind pedig a külföldi hallgatók. 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezik dékán úr szavazásra bocsátja az 

előterjesztést. 

 

A szavazás eredménye a következő: 

 

32 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács egyhangúlag elfogadja a Hallgatói Képviselet 2018/19-es 

tanévéről szóló beszámolóját. 

 

 

16. Egyéb 

Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Horváth Bence beszámol a tanulmányi ösztöndíj elosztási módjának 

megreformálásáról. 
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Lakatos András beszámol a Doktorandusz Önkormányzat Tisztújító szavazásáról, 

amelynek következményeként 2020. január 1-től Boldizsár Adrienn veszi át az ő helyét 

a Kari Tanácsban. 

Horváth Bence még egyszer szót kérve megköszöni a kari együttműködést és 

mindenkit meginvitál a december 20-án tartandó gyűrűavató szakestélyre. 

Dékán úr is megköszöni a HK együttműködését. 

 

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezik, Mándoki Péter az ülés zárását 

követően egy rövid vendégségre invitálja a jelenlévőket és egyben boldog karácsonyi 

ünnepeket kíván. 

 

 

Budapest, 2019. december 28.     Bónáné Mózer Krisztina 

hivatalvezető 


