
 

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
 

 

Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes 

Szervezeti egység: Dékáni Hivatal 

 

  

 

 

E  L  Ő  T  E  R  J  E  S  Z  T  É  S  
 

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsának 

2022. október 6-i ülésére 

 

 

 

Javaslat az alapképzési szakok egyes tantervi és tantárgyi adatainak aktualizálására 
 

 

 

 

 

Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)*:  

Gazdasági Bizottság 

Oktatási Bizottság 

Tudományos Bizottság 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 23. 

 

 

 

* a megfelelő aláhúzandó



 

I. 

AZ  ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

A)   AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

A kari képzések átfogó reformja az elmúlt években megtörtént, a megújított tantervek és tantárgyak felmenő 

rendszerben használatba kerültek. A kari struktúra is átalakításra került, valamint több változás is történt az 

oktatói oldalon. 

 

B)   AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

A tanterv felmenő rendszerű életbe lépése során néhány tantervi ill. tantárgyi adat pontosítására tettek 

javaslatot a tantárgyfelelősök ill. az érintett képzési szakbizottság. 

Járműmérnöki alapképzési szak: 

(1) Mechanika 2B: a tantárgynév beszédessé tétele céljából Béda Péter tárgyfelelős javasolja a tárgynév 

„Szerkezetek statikája” névre való módosítását. A változtatást a Járműmérnöki Képzési Szakbizottság 

támogatja. 

Közlekedésmérnöki és logisztikai mérnöki alapképzési szakok: 

(2) Számítógépes ábrázolás alapjai: a tárgyleírásban két helyen is „szabadkéz és CAD” kifejezés jelenik. A 

tantárgy tantervi szerepe egyértelműen a számítógépes, vagyis CAD alapok bemutatása, ezért a fenti 

szövegrészeket „CAD” kifejezésre javasolt cserélni. A változtatást a Kari Hallgatói Képviselet támogatja. 

Járműmérnöki, közlekedésmérnöki és logisztikai mérnöki alapképzési szakok: 

(3) Mechanika 2A: az (1) pont kapcsán szükségtelenné válik a tárgynév további paraméterezése, így a 

korábbi „Mechanika 2” névre való visszatérést javasolja a Járműmérnöki Képzési Szakbizottság. 

 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE  

Az Oktatási Bizottság a támogatja a javasolt változtatásokat. 

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

A tantárgyi adatlapok aktualizálását követően reális képet mutatunk a képzési keretekről.  

 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

- 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

- A Kari Tanács 2019. október 10-i ülésén tárgyalt és elfogadott „Javaslat a Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Karon lévő mesterképzési szakok tantárgyi adatlapjainak és tantervének módosítására” c. 

előterjesztés 

- A Kari Tanács 2020. szeptember 4-i ülésén tárgyalt és elfogadott „Javaslat új PhD tárgy elfogadására és a 

meglévő tantárgyi adatlapok aktualizálására” c. előterjesztés 

- A Kari Tanács 2021. június 18-i ülésén tárgyalt és elfogadott „Javaslat a megújított tantervű kari 

alapképzési szakok tantárgyi adatlapjaira és tantervi kiegészítésére” c. előterjesztés 

- A Kari Tanács 2022. június 20-i ülésén tárgyalt és elfogadott „Javaslat a kari alap- és mesterképzési 

szakok, valamint a doktori képzés tantárgyi adatlapjainak aktualizálására” c. előterjesztés 

 

II. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja az alapképzési szakok tantervi és tantárgyi adatlapjai 

aktualizálására tett javaslatot. 

 

Felelős/ök: Dr. Mészáros Ferenc dékánhelyettes 

 

Határidő/részhatáridő: azonnal 

 

Hatálybalépés ideje: azonnal 

 



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

 

Budapest, 2022. szeptember 23. 

 

Dr. Mészáros Ferenc 

oktatási dékánhelyettes 


