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* a megfelelő aláhúzandó



 

I. 

AZ  ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

A)   AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

A BME Képzési Kódexe és Tanulmányi és Vizsgaszabályzata rögzíti, hogy a Karon meghirdetett szakirányú 

továbbképzési szakok esetében a képzést irányítását ellátó Kar képzési szakbizottságokat hoz létre és működtet. 

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 Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar szakirányú továbbképzési szakjain jelenleg még nem 

működnek képzési szakbizottságok, a képzések egyszemélyes felelősei a szakfelelősök. 

 

B)   AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

Az aktív szakirányú továbbképzési szakok esetében tervezünk képzési bizottságokat létrehozni, ahol 

rendszeresen vannak a képzésbe belépő hallgatók. A bizottságok összetételére érvényesítendő szempontok 

(összhangban az egyetemi szabályzatokkal): 

- képzéspárok (specialista/szakmérnök ill. alapszintű/mesterszintű) esetén nem szükséges külön 

bizottságot létrehozni, így kari szinten összesen hét bizottság létrehozására van szükség (repülési 

szakmérnök, járműgépész szakmérnöki, közlekedési menedzser szakmérnöki, közlekedési műszaki 

szakértői, lean folyamatfejlesztő szakmérnöki, munkavédelmi szakmérnöki, specialista munkabalesetek 

és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása területén), 

- a bizottság elnöke a képzés szakfelelőse, 

- a bizottság munkáját egy szakmai titkár segíti, aki egyben a hallgatók felé a szakmai kérdésekben 

kompetens válaszokat adhat (szakmai „szóvivő" szerepben) 

- a bizottság oktató tagjaira alapvetően a képzést gondozó tanszékek tesznek javaslatot, de célszerű 

törekedni egy operatív működést lehetővé tévő létszám kialakítására, 

- a bizottság munkáját egy iparból érkező tag is segíti, aki a függetlenséget – külső szemléletet tudja 

biztosítani, 

- a képzések már dolgozó, gyakorló szakembereknek szólnak, így a szakfelelősök egyöntetűen 

eltekintenek a hallgatói tag delegálásától. 

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. 

 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE  

A szakfelelősökkel történt egyezetetéseket követően a következő képzési szakbizottságok létrehozására 

teszek javaslatot: 

 

 

 



 

Repülési szakmérnök Képzési Szakbizottság 

elnök Dr. Rohács Dániel szakfelelős 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. 

 

Járműgépész szakmérnök Képzési Szakbizottság 

elnök Dr. Tulipánt Gergely szakfelelős (VJJT) 

titkár Dr. Szabó András VJJT 

tag Németh István VJJT 

külsős tag Stósz István műszaki fejlesztési vezető, MÁV Vagon Kft. 

 

Közlekedési menedzser szakmérnök Képzési Szakbizottság 

elnök Dr. Mészáros Ferenc szakfelelős (KTKG) 

titkár Dr. Sipos Tibor KTKG 

tag Dr. Kővári Botond KTKG 

tag Nagy Zoltán KTKG 

külsős tag Baranyai Dávid  E-Educatio Információtechnológia Zrt.  

 

Közlekedési műszaki szakértő Képzési Szakbizottság 

elnök Dr. Török Árpád szakfelelős (GJT) 

titkár Dr. Lengyel Henrietta GJT 

tag Vida Gábor GJT 

tag Dr. Zöldy Máté GJT 

külsős tag Dr. Melegh Gábor igazságügyi szakértő 

 

Lean folyamatfejlesztő szakmérnök Képzési Szakbizottság 

elnök Dr. Bóna Krisztián szakfelelős (ALRT) 

titkár Dr. H. Nagy Judit MTK 

tag Dr. Kovács Gábor ALRT 

tag Dr. Sztrapkovics Balázs ALRT 

külsős tag Bereczki Gábor Warema Pt Hungary Kft. 

 

Munkavédelmi szakmérnök Képzési Szakbizottság 

elnök Dr. Mándoki Péter szakfelelős (VJJT) 

titkár Dr. H. Nagy Judit igazgató, BME KJK MTK 

tag Dr. Koch Mária tanácsadó, MTK 

tag Nesztinger Péter főosztályvezető, ITM Munkavédelmi Irányítási Főosztály 

tag Rávai Attila ezredes, HM Hatósági Főosztály 

tag Dr. Erősné dr. Bereczki Edit  foglalkozás-egészségügyi szakorvos 

külsős tag Rozman Tamás munkavédelmi vezető, AUDI HUNGÁRIA Zrt. 



 

Specialista munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása területén Képzési 
Szakbizottság 

elnök Dr. Mészáros Ferenc szakfelelős (KTKG) 

titkár Dr. H. Nagy Judit igazgató, BME KJK MTK 

tag Dr. Koch Mária tanácsadó, MTK 

tag Nesztinger Péter főosztályvezető, ITM Munkavédelmi Irányítási Főosztály 

tag Rávai Attila ezredes, HM Hatósági Főosztály 

tag Dr. Erősné dr. Bereczki Edit  foglalkozás-egészségügyi szakorvos 

külsős tag Rozman Tamás munkavédelmi vezető, AUDI HUNGÁRIA Zrt. 

 

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

A szakirányú továbbképzési szakokon a képzési szakbizottságok megalakítása révén a korábbiakhoz képest 

jobban érvényesülhetnek a minőségbiztosítási elvek a képzésekben, a képzési szakbizottságok egyszerre 

mélyebb és szélesebb látókörrel rendelkezhetnek a képzések tartalma és eredményessége felől, így gyorsabban 

és hatékonyabban avatkozhatnak be a fejlesztendő szakmai területeken. 

 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

- 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

- 

 

II. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja a Kar szakirányú továbbképzési szakjain a képzési 

szakbizottságok létrehozására tett javalatot. 

 

Felelős/ök: Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes 

 

Hatálybalépés ideje: azonnal 

 

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

 

Budapest, 2022. március 30. 

Dr. Mészáros Ferenc 

oktatási dékánhelyettes 


