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Jegyzőkönyv 
 

 

a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Kari Tanácsának 2021. október 7-én 14:00-kor kezdődő, 

a BME Rektori tanácstermében tartott rendes üléséről 

 

 

Dr. Varga István köszönti a Kari Tanács megjelent tagjait valamint kéri a Tanácsot, hogy 

kézfeltartással szavazzon a napirendi pontok elfogadásáról. A Kari Tanács egyhangúlag 

elfogadta a kiküldött meghívóban található napirendi pontokat. 

 

1. Címzetes egyetemi tanári kinevezés adományozása Dr. Szabó András részére 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

2. Javaslat a Kari Tanács 2021/22 évi üléstervére 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dr. Varga István tájékoztatja a Kari Tanács tagjait, hogy az idei üléstervet (ld. 2. számú 

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

és a szenátusi ülésekhez.  

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, Varga István szavazásra bocsátja a javaslatot, és 

annak elfogadását javasolja. Dékán úr kéri a tisztelt Kari Tanácsot, hogy kézfeltartással 

szavazzon.  

A szavazás eredménye a következő: 

27 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a Kari Tanács 2021/22 évi üléstervére tett javaslatot. 

 

3. Javaslat a Kari Tanács 2021/22 évi munkatervére 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dr. Varga István elmondja, hogy a munkatervet (ld. 3. számú előterjesztés) is megkapták 

előzetesen a tagok. Dr. Varga István megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, 

hozzáfűznivalója.   
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Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, így Dr. Varga István szavazásra bocsátja a javaslatot 

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

A szavazás eredménye a következő: 

27 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a Kari Tanács 2021/22 évi munkatervére tett javaslatot. 

 

4. Javaslat új szabadon választható tantárgy indítására a Közlekedéstechnológiai és 

Közlekedésgazdasági Tanszéken – „Autóbusz-üzemtan” 

Előterjesztő: Dr. Tóth János egyetemi docens, tanszékvezető 

 

Tóth János tanszékvezető úr és Sipos Tibor tanszékvezető helyettes úr nem tudott részt 

venni a Kari Tanácson, ezért Török Ádám dékán helyettes úr terjeszti elő a javaslatot.   

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, így Dr. Varga István szavazásra bocsátja a javaslatot 

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

A szavazás eredménye a következő:  

27 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 Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszéken. 

 

5. Javaslat Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék – tudományos 

főmunkatársi pályázat véleményezése 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dékán úr elmondja, hogy egy pályázat érkezett csak be Dr. Zábori Zoltáné. Dékán úr 

elmondja, hogy Zábori Zoltán hosszú évtizedekig oktatott karunkon. A mostani pozíció 

csak egy félállás lenne.  

 

Török Ádám kiegészíti a dékán úr által mondottakat, miszerint lehet, hogy Zábori Zoltánnak 

nem volt mostanában munkaviszonya a karon, azonban megbízási szerződéssel 

folyamatosan dolgozott pl. komplex vizsgákon és PhD védéseken. 
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Mivel további hozzászólás nem érkezik, Varga István szavazásra bocsátja a javaslatot és 

annak elfogadását javasolja. Kéri a Tanácsot, hogy titkosszavazással szavazzon.  

A szavazás eredménye a következő:  

27 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja Zábori Zoltán tudományos főmunkatársi 

kinevezését a Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszéken.  

 

6. Egyebek 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dékán úr pár gondolatot elmondott a modellváltás fontosságáról, szerinte tele van 

lehetőséggel, azonban azt is megerősítette, hogy a választásokig a modellváltás témája 

nem lesz napirenden.  

 

Lovas László érdeklődött, hogy tudható-e a kuratórium összetétele, illetve máshol 

mekkora lett a fluktuáció és hogy alakul a bértábla.  

 

Dékán úr a kérdések megválaszolása után, mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezik, 

megköszöni a Kari Tanács munkáját és az ülést bezárja. 

 

 

 

Budapest, 2021. október 10. 

Bónáné Mózer Krisztina 

hivatalvezető 


