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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 Kar új alapképzési szak indítását tervezi: repülőmérnöki alapképzési szak. A hatályos rendelkezések 

szerint a szak indítása mellett a kapcsolódó képzési szakbizottságot is meg kell alakítani. Az előterjesztés 

célja, hogy megalakulhasson a képzési szakbizottság. 

 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE  

A szakindítási dokumentációt a javasolt résztvevőkből álló munkacsoport előkészítette. A tervezett 

szakfelelőssel történt egyezetetést követően, a munkacsoport tagjaiból kiindulva a következő bizottsági 

összetételre teszek javaslatot: 

 

Repülőmérnök képzési Szakbizottság 

elnök Dr. Rohács Dániel szakfelelős  (RHT) 

titkár Jankovics István  (RHT) 

tag Dr. Sziroczák Dávid  (RHT) 

tag Dr. Veress Árpád  (RHT) 

tag Dr. Lezsovits Ferenc  (GPK) 

külsős tag Lezsovits Marcell CAVOK Kft.  

hallgatói tag 1 fő (HK) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

A képzési szakbizottság megalakításával folytatható a magas minőségű előkészítő munka, biztosítva a gyors 

és hatékony beavatkozásokat a fejlesztendő szakmai területeken. 

 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

- 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

- 

 

II. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja a Repülőmérnök képzési Szakbizottság 

megalakításáról szóló javalatot. 

 

Felelős/ök: Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes 

 

Hatálybalépés ideje: azonnal 

 

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

 

Budapest, 2022. január 4. 

Dr. Mészáros Ferenc 

oktatási dékánhelyettes 


