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Jegyzőkönyv 
 

 

a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Kari Tanácsának 2022. október 6-án 14:00-kor kezdődő, 

a BME Rektori tanácstermében tartott rendes üléséről 

 

 

Dr. Varga István köszönti a Kari Tanács megjelent tagjait és bemutatja Frank Péter urat a 

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. kutatás-fejlesztési igazgatóját. Javasolja, hogy a nyolcas 

napirendi pont kerüljön a kettes napirendi pont elé és kéri a Tanácsot, hogy kézfeltartással 

szavazzon a napirendi pontok elfogadásáról. A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a 

kiküldött meghívóban található napirendi pontokat. 

Dékán Úr bejelenti, hogy Várterész Gábor informatikus Kolléga, aki a szavazógépet kezeli 

lebetegedett, ezért a Kari Tanács napirendi pontjai kézfeltartással kerülnek 

megszavazásra. 

 

1. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjak átadása 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

A Karon öt hallgató nyert el Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíjat, de hárman vették csak át 

személyesen az oklevelet: 

• Domaniczki Viktória 

• Font István 

• Pelenczei Bálint 

A további két allgató a Dékáni Hivatalban veheti majd át az oklevelét: 

• Galamb Emese 

• Matiscsák Eszter 

 

2. Javaslat új, angol nyelvű szabadon választható tantárgy indítására a 

Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszéken, „Disruptive 

Transformation of the Truck Industry” címmel 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dékán úr átadja a szót Frank Péter igazgató úrnak, aki elmondja, hogy a Knorr Bremse 

Kft.  a karon alakult ki 1995-ben és onnan fejlődött tovább. A cégcsoport legnagyobb 

fejlesztőintézetévé váltak. Tapasztalata szerint magas színvonalú oktatás folyik az 

egyetemünkön. A Knorr-Bremse Kft. úgy gondolja, hogy a szabadon választható tárgy 
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keretén belül precíz mérnöki tudást ki tudnák egészíteni a piaci szemléletű, komplex 

szervezeti és menedzsment ismeretekkel. 

Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes Úr hozzáteszi, hogy az Oktatási Bizottság 
átnézte és elfogadta az előterjesztést. 
 

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 az új, angol nyelvű szabadon választható tantárgy 
indítására tett javaslatot. 
 

3. Javaslat a Kari Tanács 2022/23 évi üléstervére 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dr. Varga István tájékoztatja a Kari Tanács tagjait, hogy az idei üléstervet 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 2022/23 évi üléstervére tett javaslatot. 

 

4. Javaslat a Kari Tanács 2022/23 évi munkatervére 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dr. Varga István elmondja, hogy a munkatervet is megkapták előzetesen a tagok. Egy 

változtatási javaslatot jelent be dékán úr, kéri, hogy a márciusra meghirdetett TDK 

beszámoló kerüljön át decemberre. 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 2022/23 évi munkatervére tett 

javaslatot. 

 

5. Javaslat új egyetemi tanári munkakör létesítésére a Közlekedéstechnológiai és 

Közlekedésgazdasági Tanszéken 

Előterjesztő: Dr. Tóth János egyetemi docens, tanszékvezető 

 

Tóth János tanszékvezető úr elmondja, hogy a tanszéken bár nemrég töltöttek be egy 
egyetemi tanári pozíciót, szeretnének még egy pályázatot kiírni, hogy hosszú távon 
biztosítva legyen a tanszék működése. Kéri a Tanácsot, hogy támogassa az előzterjesztést. 
 

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 % 

 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja egy új egyetemi tanári munkakör létesítésére tett 

javaslatot a Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszéken. 

 

6. Javaslat új egyetemi tanári munkakör létesítésére a Gépjármátechnológia 

Tanszéken 

Előterjesztő: Dr. Szalay Zsolt egyetemi docens, tanszékvezető 

 

Szalay Zsolt kimentését kérte, ezért Dékán úr Markovits Tamás tanszékvezető 
helyettes úrnak adja át a szót, aki elmondja, hogy azért szeretnének új pályázatot kiírni, 
mert a tanszék bővíteni szeretné az egyetemi tanári fokozattal rendelkező Kollégák 
számát, hogy hosszútávon biztosítva legyen a tanszék működése. Kéri a Tanács 
támogatását. 
 

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

annak elfogadását javasolja. Kéri a Tanácsot, hogy szavazzon.  
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A szavazás eredménye a következő:  

27 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja egy új egyetemi tanári munkakör létesítésére 

tett javaslatot a Gépjárműtechnológia Tanszéken. 

 

7. Javaslat a kari Compass Ösztöndíj pályázat 2022/23 tanévi kiírására 

Előterjesztő: Dr. Varga István dékán 

 

Dékán úr elmondja, hogy a Kar pár éve támogatja az alap- és mesterképzési szakos 
önköltséges finanszírozási hallgatókat ezzel az ösztöndíjpályázattal. Az ösztöndíjra 
fordítható keretösszegről évente kell döntést hozni. Az ösztöndíjak előre meghirdetett 
pontozás alapján kerülnek kifizetésre a pályázók között.  
 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, 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 a kari Compass Ösztöndíj pályázat 2022/23 

tanévi kiírására tett javaslatot. 

 

8. Javaslat az alapképzési szakok egyes tantervi és tantárgyi adatainak 

aktualizálására 

Előterjesztő: Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes 

 

Dékán úr átadja a szót Mészáros Ferencnek, aki elmondja, hogy a kari képzések átfogó 
reformja az elmúlt években megtörtént, és a megújított tantervek és tantárgyak felmenő 
rendszerben használatba kerültek. Az átalakítás során néhány tantervi ill. tantárgyi adat 
pontosítására tettek javaslatot a tantárgyfelelősök és az érintett képzési szakbizottságok, 
mint a Mechanika 2A és 2B-re és a Számítógépes ábrázolás alapjaira, ezek részleteit az 
előterjesztés és a melléklete tartalmazza.  
 

Több hozzászólás után és a kérdések megválaszolása után Dékán úr szavazásra bocsátja az 

előterjesztést és annak elfogadását kéri. 
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A szavazás eredménye a következő:  

27 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

Tehát a Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja az alapképzési szakok egyes tantervi és 

tantárgyi adatainak aktualizálására tett javaslatot. 

 

9. Tájékoztatás az új vizsgaszervezési eljárásrendről 

Előterjesztő: Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes 

 

 Mészáros Ferenc beszámol az újonnan bevezetésre kerülő vizsganaptárról. Részletek a 

kiküldött mellékletben találhatóak. 

 

A szavazás eredménye a következő:  

27 igen 100 % 

0 nem 0 % 

0 tartózkodás 0 % 

 

A Kari Tanács egyhangúlag elfogadja az új vizsgaszervezési eljárásrendről szóló 

tájékoztatást. 

 

10. Egyebek 

 

• MSc levelező képzésről néhánygondolat – Rektor úr nem támogatja 

• Rezsi alakulásáról néhány információ 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezik, Dékán úr megköszöni a Kari Tanács 

munkáját és bezárja az ülést. 

 

 

 

Budapest, 2022. október 16. 

Bónáné Mózer Krisztina 

hivatalvezető 


