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A SZENÁTUS NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI 

 

Az Óbudai Egyetem Szenátusa 
2015. október 19-i ülésének napirendje és határozatai 

 

 
Napirendi pontok: 
0. Kinevezések, megbízások átadása 
1. Személyi ügyek – Javaslat kitüntetések 

adományozására 
2. Javaslat szabályzatok alkotására, 

szabályzatok módosítására 
2.1. Javaslat az Óbudai Egyetem Szervezeti 

és működési rendjéről szóló 
szabályzatának és a Szervezeti és 
működési rend 2. számú, az Óbudai 
Egyetem szervezeti felépítéséről szóló 
mellékletének módosítására 

2.2. Javaslat az Óbudai Egyetem 
Gazdálkodási szabályzatára 

2.3. Javaslat az Óbudai Egyetem 
Felesleges vagyontárgyak feltárásának, 
hasznosításának és selejtezésének 
szabályzatára – Napirendről levéve 

2.4. Javaslat az Óbudai Egyetem 
Beszerzési szabályzatára 

2.5. Javaslat az Óbudai Egyetem Felvételi 
szabályzatának módosítására 

2.6. Javaslat az Óbudai Egyetem 
Fogyatékossággal élő hallgatói 
tanulmányainak folytatásához 
szükséges esélyegyenlőséget biztosító 
feltételek szabályzatának módosítására 

2.7. Javaslat az Óbudai Egyetem 
szakkollégiumai szervezeti és 
működési szabályzatának 
módosítására és képzési programjának 
elfogadására 
2.7.1. Javaslat a Mikoviny Sámuel 

Szakkollégium Szervezeti és 
működési szabályzatára és 
képzési programjára (OE SZMR 
28. számú melléklet) 

2.7.2. Javaslat a Jánossy Ferenc 
Szakkollégium Szervezeti és 
működési szabályzatára és 
képzési programjára (OE SZMR 
21. számú melléklet) 

2.7.3. Javaslat a Kandó Kálmán 
Villamosmérnöki Szakkollégium 
Szervezeti és működési 
szabályzatára és képzési 
programjára (OE SZMR 22. számú 
melléklet) 

2.7.4. Javaslat a Neumann János 
Szakkollégium Szervezeti és 
működési szabályzatára és 
képzési programjára (OE SZMR 
29. számú melléklet.) – Újonnan 
felvett napirendi pont 

2.8. Javaslat az Óbudai Egyetem 
Demonstrátori rendszeréről szóló 
szabályzatára 

2.9. Javaslat az Óbudai Egyetem 
Kiküldetések szabályzatának 
módosítására 

2.10.Javaslat az Óbudai Egyetem 
Kapacitáskihasználási szabályzatának 
módosítására 

2.11.Javaslat az Óbudai Egyetem 
Szervezeti és működési rend 8. számú 
mellékletének módosítására – Az AMK 
Szervezeti és működési szabályzata 

3. Egyebek, bejelentések 

Határozatok: 
SZ-CXIII/188/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa egyhangúlag 
elfogadta a módosított napirendi pontokra tett 
javaslatot. 
 
SZ-CXIII/189/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Dr. Tóth 
Péter főigazgatót, tagjainak Dr. Tarsoly Péter 
AMK adjunktust és Szögi Gábor HÖK elnököt. 
 
SZ-CXIII/190/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal Prof. Dr. Prékopa 
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András részére „Doctor Honoris Causa” 
kitüntető címet adományoz. 
 
SZ-CXIII/191/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 18 igen 0 nem 
1 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési rendjéről 
szóló szabályzatának I. pont alatt található 
módosítására vonatkozó javaslatot a Tehetség 
Tanácsra vonatkozó előterjesztés kivételével. 
 
SZ-CXIII/192/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 16 igen 0 nem 
3 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési rendjéről 
szóló szabályzatának II. pont alatt található 
módosítására és a Szervezeti és működési 
rend 2. számú, az Óbudai Egyetem szervezeti 
felépítéséről szóló mellékletének elfogadására 
vonatkozó javaslatot. 
 
SZ-CXIII/193/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési rendje 4. 
számú mellékletét, a Gazdálkodási 
szabályzatra vonatkozó javaslatot. 
  
SZ-CXIII/194/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési szabályzat 6. 
számú mellékletét, az Óbudai Egyetem 
Beszerzési szabályzatára vonatkozó javaslatot. 
 
SZ-CXIII/195/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem felvételi szabályzatának módosítására 
vonatkozó előterjesztést. 
 
SZ-CXIII/196/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Fogyatékossággal élő hallgatói 
tanulmányainak folytatásához szükséges 
esélyegyenlőséget biztosító feltételek 
szabályzatára vonatkozó javaslatot. 
 
SZ-CXIII/197/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Mikoviny 

Sámuel Szakkollégium Szervezeti és működési 
szabályzatára (SZMR 28. számú melléklet) 
vonatkozó javaslatot és a Szakkollégium 
képzési programját. 
 
SZ-CXIII/198/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Jánossy 
Ferenc Szakkollégium Szervezeti és működési 
szabályzatára (SZMR 21. számú melléklet) 
vonatkozó javaslatot és a Szakkollégium 
képzési programját. 
 
SZ-CXIII/199/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki Szakkollégium 
Szervezeti és működési szabályzatára (SZMR 
22. számú melléklet) vonatkozó javaslatot és a 
Szakkollégium képzési programját. 
 
SZ-CXIII/200/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Neumann 
János Szakkollégium Szervezeti és működési 
szabályzatára (SZMR 29. számú melléklet) 
vonatkozó javaslatot és a Szakkollégium 
képzési programját. 
 
SZ-CXIII/201/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Demonstrátori rendszeréről szóló 
szabályzatára vonatkozó javaslatot. 
 
SZ-CXIII/202/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa egyhangúlag 
elfogadta az Óbudai Egyetem Kiküldetések 
szabályzatának módosítására vonatkozó 
javaslatot. 
 
SZ-CXIII/203/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa egyhangúlag 
elfogadta az Óbudai Egyetem 
Kapacitáskihasználási szabályzatát. 
 
SZ-CXIII/204/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Kar szervezeti és 
működési szabályzatának módosítására 
vonatkozó előterjesztést. 



 

Az Óbudai Egyetem Szenátusa 
2015. november 16-i ülésének napirendje és határozatai 

 

 
Napirendi pontok: 
1. Személyi ügyek 

1.1. Javaslat oktatói pályázatok 
véleményezésére 

1.2. Javaslat címzetes egyetemi docensi 
cím adományozására 

2. Javaslat szabályzatok alkotására, 
szabályzatok módosítására 
2.1. Javaslat az Óbudai Egyetem 

Szervezeti és működési rendjének 
módosítására 

2.2. Javaslat az Óbudai Egyetem az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési 
szabályzata 7. számú mellékletére, az 
Óbudai Egyetem Selejtezési és 
hasznosítási szabályzatára 

2.3. Javaslat az Óbudai Egyetem 
Szervezeti és működési szabályzata 
12. számú mellékletére, az Óbudai 
Egyetem Vagyongazdálkodási 
szabályzatára 

2.4. Javaslat az Óbudai Egyetem 
Szervezeti és működési rendjének 17. 
számú mellékletére, az Óbudai 
Egyetem Belső Ellenőrzési 
Kézikönyvére 

2.5. Javaslat az Óbudai Egyetem 
Szervezeti és működési szabályzata 
10. számú mellékletére, az Óbudai 
Egyetem szabálytalanságok és 
közérdekű bejelentése kezelésének 
rendjéről szóló szabályzatára 

2.6. Javaslat az Óbudai Egyetem 
Szervezeti és működési szabályzata 
11. számú mellékletére, az Óbudai 
Egyetem kockázatkezelési 
szabályzatára 

2.7. Javaslat az Óbudai Egyetem 
Informatikai tárgyú szabályzatainak 
módosítására 
2.7.1. Javaslat az Óbudai Egyetem 

Szervezeti és működési 
szabályzata 13. számú 
mellékletére, az Óbudai Egyetem 
Informatikai szabályzatára 

2.7.2. Javaslat az Óbudai Egyetem 
Szervezeti és működési 

szabályzata 14. számú 
mellékletére, az Óbudai Egyetem 
Informatika biztonsági 
szabályzatára 

2.8. Javaslat az Óbudai Egyetem Szervezeti 
és működési szabályzata 1. melléklet 
Szervezeti és működési rend 41. 
függelékének, az Óbudai Egyetem 
Doktori és Habilitációs szabályzat 
módosítására 

3. Tájékoztató az Óbudai Egyetem harmadik 
negyedév pénzügyi folyamatairól 

4. A Dékáni Kollégium stratégiai javaslatai az 
Óbudai Egyetem versenyképességének 
megőrzésére 

5. Javaslat az Óbudai Egyetem 2015/2016. 
tanév rendjének módosítására 

6. Javaslat műszaki menedzser alapképzési 
szak duális tantervének bevezetésére 

7. Javaslat gépészmérnök szak duális képzés 
keretében való indítására a bajai Eötvös 
József Főiskolával 

8. Javaslat gépészmérnök alapképzési szakon 
folyamkezelő szakirány indítására 

9. Beszámoló a Felsőoktatási 
Struktúraátalakítási Alap terhére megvalósuló 
székesfehérvári fejlesztések állásáról 

10. Beszámoló a Kandó Kálmán Kollégium 
rekonstrukciójának állásáról 

11. Egyebek, bejelentések 
 
Határozatok: 
SZ-CXIV/205/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa egyhangúlag 
elfogadta a módosított napirendi pontokra tett 
javaslatot. 
 
SZ-CXIV/206/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Dr. 
Molnár András NIK dékánt, tagjainak Bakosné 
Diószegi Mónika BGK adjunktust és Szögi 
Gábor EHÖK elnököt.  
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SZ-CXIV/207/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki Kar, Automatika 
Intézetében kiírt egyetemi docensi pályázatra 
benyújtott pályázata alapján 20 igen 0 nem 0 
tartózkodás szavazattal javasolta Dr. Koháry 
Krisztián egyetemi docensi kinevezését. Az 
egyetemi docensi kinevezés 2015. december 1. 
napjától érvényes. 
 
SZ-CXIV/208/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 
Anyag- és Gyártástudományi Intézetében kiírt 
adjunktusi pályázatra benyújtott pályázata 
alapján 20 igen 0 nem 0 tartózkodás 
szavazattal javasolta Dr. Mucsi András 
adjunktusi kinevezését. Az adjunktusi 
kinevezés 2015. november 17. napjától 
érvényes. 
 
SZ-CXIV/209/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki Kar, Híradástechnikai 
Intézetében kiírt tanársegédi pályázatra 
benyújtott pályázata alapján 20 igen 0 nem 0 
tartózkodás szavazattal javasolta Csanádi 
Bertalan tanársegédi kinevezését. A 
tanársegédi kinevezés 2015. december 1. 
napjától érvényes. 
 
SZ-CXIV/210/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki Kar, Műszertechnikai 
és Automatizálási Intézetében kiírt tanársegédi 
pályázatra benyújtott pályázata alapján 20 igen 
0 nem 0 tartózkodás szavazattal javasolta 
Gerják István tanársegédi kinevezését.  
 
SZ-CXIV/211/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal Molnár Károly 
részére „Címzetes egyetemi docens” kitüntető 
címet adományozott.  
 
SZ-CXIV/212/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési rendjének 
módosítására vonatkozó javaslatot. 
 
 
 

SZ-CXIV/213/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési szabályzata 
7. számú mellékletének, az Óbudai Egyetem 
Selejtezési és hasznosítási szabályzatára 
vonatkozó előterjesztést. 
 
SZ-CXIV/214/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési szabályzata 
12. számú mellékletére, az Óbudai Egyetem 
Vagyongazdálkodási szabályzatára vonatkozó 
előterjesztést. 
 
SZ-CXIV/215/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési rendjének 17. 
számú mellékletére, az Óbudai Egyetem Belső 
Ellenőrzési Kézikönyvére vonatkozó 
előterjesztést. 
 
SZ-CXIV/216/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési szabályzata 
10. számú mellékletére, az Óbudai Egyetem 
szabálytalanságok, és közérdekű bejelentések 
kezelésének rendjéről szóló szabályzatára 
vonatkozó előterjesztést. 
 
SZ-CXIV/217/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési szabályzata 
11. számú mellékletére, a Kockázatkezelési 
szabályzatára vonatkozó előterjesztést. 
 
SZ-CXIV/218/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési szabályzata 
13. számú mellékletére, az Óbudai Egyetem 
Informatikai szabályzatára vonatkozó 
előterjesztést. 
 
SZ-CXIV/219/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési szabályzata 
1. melléklet Szervezeti és működési rend 41. 
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függelékének, az Óbudai Egyetem Doktori és 
Habilitációs Szabályzatának módosítására 
vonatkozó javaslatot. A Doktori és Habilitációs 
Szabályzat módosítása a Szenátus általi 
elfogadás napját követő napon lép hatályba. 
 
SZ-CXIV/220/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem harmadik negyedév pénzügyi 
folyamatairól szóló előterjesztést. 
 
SZ-CXIV/221/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Dékáni 
Kollégium stratégiai javaslatai az Óbudai 
Egyetem versenyképességének megőrzésére 
vonatkozó előterjesztést. 
 
SZ-CXIV/222/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem 2015/2016. tanév rendjének 
módosítására vonatkozó javaslatot. 
 
SZ-CXIV/223/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a műszaki 
menedzser alapképzési szak duális tantervének 
bevezetésére vonatkozó javaslatot és annak 
tantervét jóváhagyta. 
 
SZ-CXIV/224/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal egyetért az 
alábbiakkal: 
Az Óbudai Egyetem: 
• Bánki Donát Gépész és 
Biztonságtechnikai Mérnöki Kara 
közreműködésével létesítsen Duális Képzési 

Központot Baján a Főiskola Könyvtár 
épületében, 
• készítse elő a duális képzési 
dokumentumokat és azt terjessze a Duális 
Képzési Tanács elé jóváhagyásra, 
• a Felvételi Tájékoztatóban 
kiegészítésként jelentesse meg a képzés 
indítását bajai helyszínnel, 
• Gazdasági Igazgatósága dolgozza ki a 
két Intézmény közötti finanszírozással 
kapcsolatos kérdésekre adandó válaszokat 
(helyszín bérlet, oktatói finanszírozás, oktatói 
háttér). 
 
SZ-CXIV/225/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 
gépészmérnök alapképzési szakon 
folyamtechnika specializáció indítására 
vonatkozó előterjesztést. 
 
SZ-CXIV/226/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa elfogadta a 
jelen napirendhez kapcsolódó részletes 
beszámolót, tudomásul veszi az eddigi 
tevékenységeket, és jóváhagyja azokat. 
 
SZ-CXIV/227/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa elfogadta a 
jelen napirendhez kapcsolódó részletes 
beszámolót, tudomásul veszi az eddigi 
tevékenységeket, és jóváhagyja azokat. 
 
SZ-CXIV/228/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 
geoinformatikai szakember szakirányú 
továbbképzési szak létesítésére és indítására 
vonatkozó előterjesztést. 

 

Az Óbudai Egyetem Szenátusa 
2015. december 14-i ülésének napirendje és határozatai 

 

 
Napirendi pontok: 
0. Kinevezés átadása. Oklevelek átadása az 

Automotive Hungary TechTogether 
versenyen 2. helyezést elért diákoknak 

1. Személyi ügyek – Javaslat vezetői, oktatói 
pályázatok véleményezésére 

2. Javaslat szabályzatok alkotására, 
szabályzatok módosítására 
2.1. Javaslat az Óbudai Egyetem 

Szervezeti és működési rendjének és a 
Szervezeti és működési rend 2. számú, 
az Óbudai Egyetem szervezeti 
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felépítéséről szóló mellékletének 
módosítására 

2.2. Javaslat az Óbudai Egyetem 
Szervezeti és működési rend 11. 
számú mellékletének módosítására, az 
Óbudai Egyetem Keleti Károly 
Gazdasági Kar szervezeti és működési 
szabályzatának módosítására 

2.3. Javaslat az Óbudai Egyetem 
Szervezeti és működési rend 12. 
számú mellékletének módosítására – A 
Neumann János Informatikai Kar 
Szervezeti és működési 
szabályzatának módosítására 

2.4. Javaslat az Óbudai Egyetemen a 
közalkalmazottak részére adható 
juttatásokról szóló szabályzatra (ÓE 
Foglalkoztatási követelményrendszer 3. 
számú melléklete) 

2.5. Javaslat az Óbudai Egyetem 
Iratkezelési szabályzatára (ÓE SZMSZ 
15. számú melléklete) 

2.6. Javaslat az Óbudai Egyetem Hallgatói 
Önkormányzat Alapszabályának 
módosítására 

3. Javaslat a Doktori Iskolák költségvetés-
számításának alapelveire 

4. Javaslat az Óbudai Egyetem 2015/2016. 
tanév rendjének módosítására 

5. Egyebek, bejelentések 
 
Határozatok: 
 
SZ-CXV/229/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa egyhangúlag 
elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot. 
 
SZ-CXV/230/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Dr. 
Kisfaludy Márta RKK dékán asszonyt, tagjainak 
Dr. Bugyjás József KVK adjunktust és Joó 
Benjamin NIK HÖK elnököt.  
 
SZ-CXV/231/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 
Anyag- és Gyártástudományi Intézetében kiírt 
egyetemi docens pályázatra benyújtott 
pályázata alapján 0 igen 16 nem 2 tartózkodás 
1 érvénytelen szavazattal nem javasolta Dr. 
Horváth Richárd egyetemi docensi kinevezését.  

SZ-CXV/232/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 
Anyag- és Gyártástudományi Intézetében kiírt 
adjunktusi pályázatra benyújtott pályázata 
alapján 17 igen 0 nem 2 tartózkodás 
szavazattal javasolta Dr. Horváth Richárd 
adjunktusi kinevezését. Az adjunktusi 
kinevezés 2016. december 1. napjától 
érvényes. 
 
SZ-CXV/233/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési rendjének és 
a Szervezeti és működési rend 2. számú, az 
Óbudai Egyetem szervezeti felépítéséről szóló 
mellékletének módosítására vonatkozó 
javaslatot. 
  
SZ-CXV/234/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési rend 11. 
számú mellékletének, az Óbudai Egyetem 
Keleti Károly Gazdasági Kar szervezeti és 
működési szabályzatának módosítására 
vonatkozó előterjesztést. 
 
SZ-CXV/235/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési rend 12. 
számú mellékletének, az Óbudai Egyetem 
Neumann János Informatikai Kar szervezeti és 
működési szabályzatának módosítására 
vonatkozó előterjesztést. 
 
SZ-CXV/236/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Foglalkoztatási követelmény-
rendszerének 3. számú mellékletét, az Óbudai 
Egyetemen a közalkalmazottak részére adható 
juttatásokról szóló szabályzatára vonatkozó 
előterjesztést. Hatályos: 2015. december 15. 
napjától. 
 
SZ-CXV/237/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési rendjének és 
a Szervezeti és működési szabályzat 15. 
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számú, az Óbudai Egyetem Iratkezelési 
szabályzatáról szóló mellékletére vonatkozó 
javaslatot. 
 
SZ-CXV/238/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal jóváhagyta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési szabályzat 3. 
melléklet Hallgatói követelményrendszer 10. 
számú függelékét, az Óbudai Egyetem 
Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 
módosítására vonatkozó javaslatot. 
 
 
 

SZ-CXV/239/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal támogatta a Doktori 
Iskolák költségvetés-számításának alapelveire 
vonatkozó előterjesztést azzal, hogy az ehhez 
szükséges szabályzatmódosításokat legkésőbb 
a 2016. február 15-i Szenátus elé kell 
terjeszteni. 
 
SZ-CXV/240/2015. SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem 2015/2016. tanév rendjének 
módosítására vonatkozó javaslatot. 
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UTASÍTÁSOK 

 

1/2015. (XII. 15.)  

Rektori-kancellári közös utasítás 

a munkáltatói joggyakorlás rendjéről az Óbudai Egyetemen 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény (továbbiakban: Nftv.), a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
(továbbiakban: Mt.), a közalkalmazottak 
jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt.), a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
felsőoktatásban való végrehajtásáról és a 
felsőoktatási intézményekben való 
foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. 
(III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, közművelődési és közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) 
Kormányrendelet, valamint az Egyetem 
Szervezeti és működési rendje, illetve 
Foglalkoztatási követelményrendszere 
rendelkezései, alapján az Óbudai Egyetemen 
(a továbbiakban: Egyetem) a munkáltatói jogok 
gyakorlásának rendjét az alábbiak szerint 
határozzuk meg. 

AZ UTASÍTÁS HATÁLYA 

1. § Az utasítás hatálya kiterjed 
a) az Egyetemen munkáltatói 

jogkört gyakorló személyekre,  
b) az Egyetemmel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló 
személyekre, így az oktatókra, 
tudományos kutatókra, 
tanárokra, valamint az 
oktatásban, tudományos 
kutatásban, továbbá az 
Egyetem feladatainak 
megvalósításában közvetlenül 
részt vevő foglalkoztatottakra, 

c) hallgatói munkaszerződéssel 
foglalkoztatott hallgatókra, 
doktoranduszokra. 

A MUNKÁLTATÓ JOGGYAKORLÁS ÁLTALÁNOS 

RENDJE 

2. § (1) Munkáltatói jogkörök különösen: 
a) pályázat kiírása, 
b) közalkalmazotti jogviszony 

létesítése (kinevezés),  
c) kinevezés módosítása,  
d) munkaköri feladatok 

(munkaköri leírás) 
meghatározása, 

e) vezetői megbízás kiadása és 
visszavonása, 

f) további jogviszony 
létesítésének engedélyezése, 
tudomásul vétele, 
összeférhetetlenséggel 
kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések, 

g) illetmény, díjazás 
meghatározása, 

h) jutalmazás, 
i) kitüntetésre felterjesztés, 
j) minősítés, értékelés, 

teljesítményértékelés, 
k) munkarend, munkaidő-

beosztás meghatározása, 
rendkívüli munkaidő, 
helyettesítés elrendelése, 

l) többletfeladat elrendelése, 
m) rendes és rendkívüli 

szabadság kiadása,  
n) fizetés nélküli szabadság 

engedélyezése, 
o) kiküldetés, távollét 

engedélyezése, 
p) közalkalmazotti felelősségre 

vonással kapcsolatos 
munkáltatói intézkedés, 
hátrányos jogkövetkezmények 
alkalmazás vétkes 
kötelezettségszegéért, 
kártérítésre kötelezés, fizetési 
felszólítás, 

q) tanulmányi szerződés 
megkötése, 

r) saját gépjármű hivatali célú 
használata, 
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s) hivatali eszköz magáncélú 
használata, 

t) áthelyezés, 
u) közalkalmazotti jogviszony 

megszüntetése. 

(2) A munkairányítási jogkör magába 
foglalja a közalkalmazott napi 
munkavégzésének közvetlen irányítását 
utasítás adását, a munkavégzés 
ellenőrzését. 

3. § (1) Az Egyetem rektora a felsőoktatási 
intézmény alaptevékenységnek 
megfelelő működéséért felelős, ennek 
keretében gyakorolja az oktatói, kutatói, 
illetve tanári munkakörben 
foglalkoztatottak felett a munkáltatói 
jogokat, valamint az Nftv. 25. § (3) 
bekezdése szerinti oktatói feladat 
ellátására létrejött megbízási 
jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót 
megillető jogosultságokat. Az oktatói, 
kutatói, illetve tanári munkakörben 
foglalkoztatottak, a megbízási 
jogviszonyban állók tekintetében 
illetmény, illetve egyéb jogviszonyra 
tekintettel történő juttatás 
megállapítására a rektor a kancellár 
egyetértésével jogosult. A rektor e jogát 
a külön rektori utasításban 
meghatározottak szerint az Egyetem 
magasabb vezető vagy vezető beosztású 
alkalmazottjára átruházhatja. Az 
átruházott jogkör tovább nem adható.1 

(2) A kancellár az Nftv. 13. § (2) 
bekezdésben meghatározott kivétellel 
munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási 
intézményben foglalkoztatott 
alkalmazottak felett. A kancellár e jogát a 
munkáltatói jogkörgyakorlás tárgyában 
kiadott utasítás szerint az Egyetem 
magasabb vezetői vagy vezető 
beosztású alkalmazottjára átruházhatja. 
Az átruházott jogkör tovább nem 
adható.2 

(3) Amennyiben a jelen utasításban a 
rektori vagy kancellári teljes munkáltatói 
jogkör nem, vagy csak részben kerül 
átruházásra más magasabb vezetőre, 
vagy vezetőre, úgy abban az esetben a 

                                                      
1 Ld. Nftv. 13. § (2) bekezdés 
2 Ld. Nftv. 13/A. § (2) bekezdés e) pont 

rektor vagy a kancellár gyakorolja 
részben vagy egészben a munkáltatói 
jogkört. 

(4) A rektor és a kancellár jogosult a 
jogszabályból eredő, jelen utasítással 
átruházott munkáltatói jogkör 
visszavonására, korlátozására. A 
visszavonást és a korlátozást a helyben 
szokás módon közölni kell a 
visszavonással korlátozással érintett 
személy munkáltatói joggyakorlása alatt 
álló közalkalmazottakkal. Visszavonás 
esetén a munkáltatói jogköröket – azok 
ismételt átruházásáig – a rektor vagy a 
kancellár gyakorolja. 

(5) A munkáltatói jogok gyakorlása és 
az utasításban foglaltak végrehajtása 
során a rektor és kancellár egymással 
együttműködik, és egymást kölcsönösen, 
rendszeresen tájékoztatják. 

(6) A munkáltatói jogkörök átruházását 
az utasítás 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

4. § (1) Munkáltatói jogkör átruházása 
esetén a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának helyettese a vezető tartós 
távolléte esetén a vezetőt megillető 
munkáltatói jogok gyakorlásában a 
helyettesítés általános szabályai szerint 
jár el. 

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlása 
során a jogszabályokban és egyetemi 
szabályzatokban meghatározott 
rendelkezésekre, eljárásrendre és 
egyetértési, egyeztetési, 
kezdeményezési és javaslattételi 
jogkörökre figyelemmel kell lenni. 

A munkáltatói jogkör átruházás speciális 
szabályai 

A rektor és a kancellár által gyakorolt 
munkáltatói jogok 

5. § (1) A rektor nem ruházza át a 
munkáltatói jogkör gyakorlását az alábbi 
személyek esetében: 

a) rektorhelyettes, 
b) dékán, 
c) főigazgatók: 

ca)  TMPK főigazgató, 
cb)  oktatási főigazgató, 
cc)   innovációs főigazgató. 
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(2) A rektor csak a közalkalmazotti 
jogviszony létesítésének, módosításának 
és megszüntetésének jogát gyakorolja az 
alábbi személyek esetében: 

a) egyetemi tanár, főiskolai tanár, 
b) egyetemi docens, főiskolai docens, 
c) adjunktus, 
d) tanársegéd, 
e) kutatóprofesszor, tudományos 

tanácsadó, 
f) tudományos főmunkatárs, 
g) tudományos munkatárs, 
h) tudományos segédmunkatárs, 
i) mesteroktató, 
j) tanár. 

(3) A rektor csak a vezetői megbízás 
kiadásának és visszavonásának jogát 
gyakorolja az alábbi személyek 
esetében: 

a) dékánhelyettes, 
b) TMPK főigazgató-helyettes, 
c) intézetigazgató, 
d) oktatási igazgató. 

(4) Abban az esetben, ha az oktató, kutató, 
tanár vezetői megbízással rendelkezik, 
és vezetői megbízása alatt 

a) nem lát el oktatói, kutatói, tanári 
feladatokat, akkor a vezetői megbízás 
teljes tartama alatt a munkáltatói 
jogköröket a vezetői feladatok 
tekintetében eljáró munkáltatói jogkör 
gyakorlója látja el jelen utasításban 
meghatározottak szerint, 

b) oktatói, kutatói, tanári feladatokat is ellát, 
az oktatói, kutatói, tanári feladatkörben 
eljáró munkáltatói jogkör gyakorló köteles 
a vezetői feladatok tekintetében eljáró 
munkáltatói jogkör gyakorlóval egyeztetni 
a munkáltatás tekintetében azzal, hogy a 
vezetői feladatok prioritást élveznek. 

6. § (1) A kancellár teljes munkáltatói 
jogkört gyakorol az alábbi személyek 
esetében: 

a) intézményfejlesztési főigazgató, 
b) jogi igazgató, 
c) operatív igazgató, 
d) gazdasági igazgató, 
e) belső ellenőrzési vezető, 
f) kollégiumigazgató, 
g) könyvtárigazgató, 

h) a Kancellári Kabinet és – a 7. §-ban 
meghatározott kivétellel – a kancellárhoz 
közvetlenül tartozó osztályok vezetői és 
dolgozói. 

(2) A kancellár a vezetői megbízás 
kiadásának és visszavonásának jogát 
gyakorolja az alábbi vezetői megbízással 
rendelkező személyek esetében: 

a) gazdasági igazgatóhelyettes, 
b) kollégiumigazgató-helyettes, 
c) az egyes igazgatóságokhoz tartozó 

osztályvezető. 

(3) A kancellár csak a közalkalmazotti 
jogviszony létesítésének, módosításának 
és megszüntetésének, továbbá az 
illetmény megállapításának jogát 
gyakorolja az alábbi személyek 
esetében: 

a) Rektori Kabinet dolgozói, 
b) a Pályázati és Technológiai Transzfer 

Osztály dolgozói, 
c) a Neptun Csoport dolgozói, 
d) a karokhoz, TMPK-hoz tartozó nem 

oktató, nem kutató, nem tanár (a 
továbbiakban együtt: nem oktató 
dolgozó). 

(4) A kancellár a belső ellenőrzési vezető 
részére vezetői megbízást a fenntartó 
előzetes egyetértésével adhat ki és a 
vezetői megbízást szintén a fenntartó 
előzetes egyetértésével vonhatja vissza. 

(5) A kancellár gyakorolja a munkáltatói 
jogköröket azon hallgatói 
munkaszerződéssel, vagy megbízási 
szerződéssel foglalkoztatott 
doktoranduszok, vagy hallgatók 
esetében, akik nem oktatási, nem 
kutatási tevékenységet végeznek. 

A stratégiai rektorhelyettes által gyakorolt 
munkáltatói jogkörök 

7. § A stratégiai rektorhelyettes – a 
kancellártól átruházott hatáskörben, a 6. 
§ (3) bekezdésében meghatározott 
kivétellel – gyakorolja a munkáltatói 
jogköröket a Pályázati és Technológiai 
Transzfer Osztályhoz tartozó valamennyi 
nem oktató dolgozó felett. 
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A dékán, TMPK főigazgató által gyakorolt 
munkáltatói jogkörök 

8. § (1) A dékán/TMPK főigazgató – a 
rektortól átruházott hatáskörben – 
gyakorolja a munkáltatói jogköröket 

a) a karhoz/TMPK-hoz tartozó oktató, 
kutató felett az 5. § (2) bekezdésben 
meghatározott munkáltatói jogköröket 
kivétel, 

b) a karhoz/TMPK-hoz tartozó tanár felett, 
c) az 5. § (3) bekezdésben meghatározott 

kivétellel az alábbi vezetők felett:  
ca) dékánhelyettes, 
cb) TMPK főigazgató-helyettes, 
cc) intézetigazgató. 

(2) A dékán/TMPK főigazgató – a rektortól 
átruházott hatáskörben – gyakorolja a 
munkáltatói jogköröket azon hallgatói 
munkaszerződéssel, vagy megbízási 
szerződéssel foglalkoztatott 
doktoranduszok, vagy hallgatók 
esetében, akik oktatási, vagy kutatási 
tevékenységet végeznek. 

(3) A dékán/TMPK főigazgató – a 
kancellártól átruházott hatáskörben – 
gyakorolja a munkáltatói jogköröket a 6. 
§ (3) bekezdésében meghatározott 
kivétellel a karhoz, illetve a TMPK-hoz 
tartozó valamennyi nem oktató dolgozó 
felett. 

Az oktatási főigazgató által gyakorolt 
munkáltatói jogkörök 

9. § Az oktatási főigazgató – a kancellártól 
átruházott hatáskörben, a 6. § (3) 
bekezdésében meghatározott kivétellel – 
gyakorolja a munkáltatói jogköröket az 
Oktatási Főigazgatósághoz tartozó 
valamennyi nem oktató dolgozó és a 
Neptun Csoport dolgozói felett és a – a 
rektortól átruházott hatáskörben, az 5. § 
(3) bekezdésében meghatározott 
kivétellel – az oktatási igazgató felett. 

Az intézményfejlesztési főigazgató, és a 
jogi, operatív és gazdasági igazgatók által 
gyakorolt munkáltatói jogkörök 

10. § (1) Az intézményfejlesztési főigazgató – 
a kancellártól átruházott hatáskörben, a 
6. § (3) bekezdésében meghatározott 
kivétellel – gyakorolja a munkáltatói 
jogköröket a Főigazgatósághoz tartozó 
valamennyi nem oktató dolgozó felett a 
Neptun Csoport kivételével, továbbá – a 
rektor által átruházott hatáskörben az 5. 
§ (2) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – a kollégiumi nevelőtanárok 
felett. 

(2) A jogi, az operatív és a gazdasági 
igazgató – a kancellártól átruházott 
hatáskörben, a 6. § (3) bekezdésében 
meghatározott kivétellel – gyakorolják a 
munkáltatói jogköröket az 
igazgatósághoz tartozó valamennyi nem 
oktató dolgozó felett. 

Munkairányítási jogkör gyakorlása 

11. § (1) Az intézetigazgatók, a 
kollégiumigazgató, a könyvtárigazgató és 
az osztályvezetők a 2. § (2) bekezdés 
szerinti munkairányítási jogkört 
gyakorolnak a szervezeti egységükbe 
tartozó valamennyi dolgozó tekintetében. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
személyek a szervezeti egységükbe 
tartozó dolgozók vonatkozásában 
javaslatot tehetnek a munkáltatói jogkört 
gyakorló személynek az általa, az 1. 
számú melléklet I.1.-I.22. pont szerinti 
munkáltatói jogok gyakorlása során. 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 

12. § Jelen utasítás 2015. december 15. 
napján lép hatályba. 

Budapest, 2015. december 15. 

 

 

Prof. Dr. Fodor János s.k. Monszpart Zsolt. s.k. 

rektor kancellár 



 

A munkáltatói joggyakorlás rendje az Óbudai Egyetemen 

Ssz. 
Munkáltatói 

jogkörök 

                                                                                                                           A munkáltatói jogkör gyakorlójának személye 

kancellár rektor 
stratégiai 

rektorhelyettes 
dékán, TMPK 

főigazgató 

intézetigazgatók, 
kollégiumigazgató, 
könyvtárigazgató, 

osztályvezetők 

oktatási főigazgató 
intézményfejlesztési 

főigazgató 
jogi igazgató operatív igazgató gazdasági igazgató 

I.1. pályázat kiírása 

az Egyetem 
valamennyi nem 
oktató dolgozó 

esetében  

az Egyetem 
valamennyi oktató 

kutató dolgozó 
esetében  

a Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében 
kezdeményezés, 

javaslattétel 

valamennyi, a 
karhoz/TMPK-hoz 
tartozó dolgozó, 

valamint  a Karhoz 
tartozó valamennyi 
oktató, kutató, tanár 

esetében 
kezdeményezés, 

javaslattétel  

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel  - a 
Neptun Csoport 

dolgozói esetében is 

kezdeményezés, 
javaslattétel - a 
Neptun Csoport 

dolgozói kivételével 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

I.2. 

közalkalmazotti 
jogviszony 
létesítése 

(kinevezés) 

az Egyetem 
valamennyi nem 
oktató dolgozó 

esetében 

az Egyetem 
valamennyi oktató 

kutató dolgozó 
esetében - kancellári 

egyetértéssel 

a Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében 
kezdeményezés, 

javaslattétel 

valamennyi, a 
karhoz/TMPK-hoz 

tartozó tanár 
esetében; 

kezdeményezés, 
javaslattétel a Karhoz 

tartozó valamennyi 
oktató kutató dolgozó 

esetében 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel - a 
Neptun Csoport 

dolgozói esetében is 

kezdeményezés, 
javaslattétel - a 
Neptun Csoport 

dolgozói kivételével 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

I.3. 
munkaköri leírás 
meghatározása 

Kancellária vezető 
beosztású dolgozói 

(SZMR 60. § (4) 
bekezdés e) pont ec) 

alpont és (5)  
bekezdés a)-d), h-l) 

pont), illetve a 
kancellárhoz 
közvetlenül 

kapcsolódó szervezeti 
egységek (SZMR 

105. § (2) bekezdés 
e) és g)-j) pont) 

dolgozói esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 

bekezdés c)-e) pont) - 
az ec) pont kivételével 
-, és az (5) bekezdés 
e)-g) pont dolgozói 
esetében a vezetői 

feladatok 
meghatározása 
szempontjából   

a Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében 

a karhoz, illetve a 
TMPK-hoz tartozó 
valamennyi oktató, 

kutató, tanár és nem 
oktató dolgozó 

esetében 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

Az Oktatási 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó, a 
Neptun Csoport 
dolgozói és az 

oktatási igazgató 
esetében 

Az 
Intézményfejlesztési 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató dolgozó, 
valamint a kollégiumi 
nevelőtanár esetében 

- a Neptun Csoport 
dolgozói kivételével 

A Jogi 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

Az Operatív 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

A Gazdasági 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

I.4. 
közalkalmazotti 

jogviszony 
módosítása 

az Egyetem 
valamennyi nem 
oktató dolgozó 

esetében 

az Egyetem 
valamennyi oktató, 
kutató esetében - 

kancellári 
egyetértéssel  

a Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében 
kezdeményezés, 

javaslattétel 

valamennyi, a 
karhoz/TMPK-hoz 

tartozó tanár 
esetében; 

kezdeményezés, 
javaslattétel a Karhoz 

tartozó valamennyi 
oktató kutató 

esetében 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel - a 
Neptun Csoport 

dolgozói esetében is 

kezdeményezés, 
javaslattétel - a 
Neptun Csoport 

dolgozói kivételével 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel 



 

I.5. 
közalkalmazotti 

jogviszony 
megszüntetése 

az Egyetem 
valamennyi nem 
oktató dolgozó 

esetében 

az Egyetem 
valamennyi oktató, 

kutató, tanár 
esetében - kancellári 

egyetértéssel 

a Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében 
kezdeményezés, 

javaslattétel 

valamennyi, a 
karhoz/TMPK-hoz 

tartozó tanár 
esetében; 

kezdeményezés, 
javaslattétel a 
Karhoz tartozó 

valamennyi oktató 
kutató esetében 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel - a 
Neptun Csoport 

dolgozói esetében is 

kezdeményezés, 
javaslattétel - a 
Neptun Csoport 

dolgozói kivételével 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

I.6. 
vezetői megbízás 

kiadása 

Kancellária vezető 
beosztású dolgozói 

(SZMR 60. § (4) 
bekezdés e) pont ec) 

alpont és (5) 
bekezdés a)-d), h-l) 

pont) esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 

bekezdés c)-e) pont) 
- az ec) pont 

kivételével -, és az 
(5) bekezdés e)-g), 

illetve m) pont 
dolgozói esetében - 

kancellári 
egyetértéssel    

a Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében 
kezdeményezés, 

javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel - a 
Neptun Csoport 

dolgozói esetében is 

kezdeményezés, 
javaslattétel - a 
Neptun Csoport 

dolgozói kivételével 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

I.7. 
vezetői megbízás 

visszavonása 

Kancellária vezető 
beosztású dolgozói 

(SZMR 60. § (4) 
bekezdés e) pont ec) 

alpont és (5)  
bekezdés a)-d), h-l) 

pont) esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 

bekezdés c)-e) pont) 
- az ec) pont 

kivételével -, és az 
(5) bekezdés e)-g), 

illetve m) pont 
dolgozói esetében   

 Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében 
kezdeményezés, 

javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel - a 
Neptun Csoport 

dolgozói esetében is 

kezdeményezés, 
javaslattétel - a 
Neptun Csoport 

dolgozói kivételével 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

I.8. 

további jogviszony 
létesítésének 

engedélyezése, 
tudomásul vétele, 

összeférhetetlenség 
miatt szükséges 

intézkedések 
megtétele 

Kancellária vezető 
beosztású dolgozói 

(SZMR 60. § (4) 
bekezdés e) pont ec) 

alpont és (5) 
bekezdés a)-d), h-l) 

pont), illetve a 
kancellárhoz 
közvetlenül 
kapcsolódó 

szervezeti egységek 
(SZMR 105. § (2) 

bekezdés e) és g)-j) 
pont) dolgozói 

esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 

bekezdés c)-e) pont) 
- az ec) pont 

kivételével -, és az 
(5) bekezdés e)-g) 

pont dolgozói 
esetében   

 Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében 

a karhoz, illetve a 
TMPK-hoz tartozó 
valamennyi oktató 

kutató, tanár és nem 
oktató dolgozó, 

továbbá az SZMR 
60. § (5) bekezdés 

e)-g) pontban 
meghatározott 

vezetők esetében 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

Az Oktatási 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó, a 
Neptun Csoport 
dolgozói és az 

oktatási igazgató 
esetében 

Az 
Intézményfejlesztési 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató dolgozó, 
valamint a kollégiumi 

nevelőtanár 
esetében - a Neptun 

Csoport dolgozói 
kivételével 

A Jogi 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

Az Operatív 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

A Gazdasági 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 



 

I.9. 
Illetmény, díjazás 

megállapítása, 
módosítása 

az Egyetem 
valamennyi nem 
oktató dolgozó 

esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 

bekezdés c)-e) pont) 
- az ec) pont 

kivételével -, és az 
(5) bekezdés e)-g), 

illetve m) pont 
dolgozói esetében, a 
Rektori Kabinethez 
tartozó nem oktató 
dolgozó esetében - 

kancellári 
egyetértéssel 

 Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében 
kezdeményezés, 

javaslattétel 
kezdeményezés, 

javaslattétel 

 a karhoz, illetve 
TMPK-hoz tartozó 
valamennyi oktató, 

kutató, tanár 
dolgozó,  továbbá az 

SZMR 60. § (5) 
bekezdés e)-g) 

pontban 
meghatározott 

vezetők - kancellári 
egyetértéssel 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel - a 
Neptun Csoport 

dolgozói esetében is 

kezdeményezés, 
javaslattétel - a 
Neptun Csoport 

dolgozói kivételével 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

kezdeményezés, 
javaslattétel 

I.10. jutalmazás 

Kancellária vezető 
beosztású dolgozói 

(SZMR 60. § (4) 
bekezdés e) pont ec) 

alpont és (5) 
bekezdés a)-d), h-l) 

pont), illetve a 
kancellárhoz 
közvetlenül 
kapcsolódó 

szervezeti egységek 
(SZMR 105. § (2) 

bekezdés e) és g)-j) 
pont) dolgozói 

esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 

bekezdés c)-e) pont) 
- az ec) pont 

kivételével -, és az 
(5) bekezdés e)-g) 

pont dolgozói 
esetében, a Rektori 
Kabinethez tartozó 
nem oktató dolgozó 
esetében - kancellári 

egyetértéssel 

 Pályázati és 
Tecnhológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében 
kezdeményezés, 

javaslattétel - 
kancellári 

egyetértéssel  

a karhoz, illetve a 
TMPK-hoz tartozó 
valamennyi oktató 

kutató, tanár és nem 
oktató dolgozó 

esetében - kancellári 
egyetértéssel 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

Az Oktatási 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 
oktató dolgozóm, a 

Neptun Csoport 
dolgozói és az 

oktatási igazgató 
esetében - kancellári 

egyetértéssel 

Az 
Intézményfejlesztési 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató dolgozó,  
valamint a kollégiumi 

nevelőtanár 
esetében a Neptun 
Csoport dolgozói 

kivételével - 
kancellári 

egyetértéssel 

A Jogi 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében - kancellári 
egyetértéssel 

Az Operatív 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében  - 
kancellári 

egyetértéssel 

A Gazdasági 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében  - 
kancellári 

egyetértéssel 

I.11. 
kitüntetésre 
felterjesztés 

Kancellária vezető 
beosztású dolgozói 

(SZMR 60. § (4) 
bekezdés e) pont ec) 

alpont és (5) 
bekezdés a)-d), h-l) 

pont), illetve a 
kancellárhoz 
közvetlenül 
kapcsolódó 

szervezeti egységek 
(SZMR 105. § (2) 

bekezdés e) és g)-j) 
pont) dolgozói 

esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 

bekezdés c)-e) pont) 
- az ec) pont 

kivételével -, és az 
(5) bekezdés e)-g) 

pont dolgozói 
esetében, a Rektori 
Kabinethez tartozó 
nem oktató dolgozó 
esetében - kancellári 

egyetértéssel 

 Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében 
kezdeményezés, 

javaslattétel - 
kancellári 

egyetértéssel 

a karhoz, illetve a 
TMPK-hoz tartozó 
valamennyi oktató 

kutató, tanár és nem 
oktató dolgozó, 

továbbá az SZMR 
60. § (5) 

bekezdése)-g) 
pontban 

meghatározott 
vezetők esetében - 

nem oktatók 
esetében kancellári 

egyetértéssel 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

Az Oktatási 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató dolgozó,a 
Neptun Csoport 
dolgozói és az 

oktatási igazgató 
esetében - kancellári 

egyetértéssel 

Az 
Intézményfejlesztési 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató dolgozó, 
valamint a kollégiumi 

nevelőtanár 
esetében a Neptun 
Csoport dolgozói 

kivételével - 
kancellári 

egyetértéssel 

A Jogi 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében - kancellári 
egyetértéssel 

Az Operatív 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében - kancellári 
egyetértéssel 

A Gazdasági 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében - kancellári 
egyetértéssel 

 
 



 

I.12. 
minősítés, 

teljesítményértékelé
s 

Kancellária vezető 
beosztású dolgozói 

(SZMR 60. § (4) 
bekezdés e) pont ec) 

alpont és (5) 
bekezdés a)-d), h-l) 

pont), illetve a 
kancellárhoz 
közvetlenül 

kapcsolódó szervezeti 
egységek (SZMR 105. 
§ (2) bekezdés e) és 
g)-j) pont) dolgozói 

esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 

bekezdés c)-e) pont) - 
az ec) pont kivételével 
-, és az (5) bekezdés 
e)-g) pont dolgozói 
esetében, a Rektori 
Kabinethez tartozó 
nem oktató dolgozó 

esetében 

 Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében 

a karhoz, illetve a 
TMPK-hoz tartozó 
valamennyi oktató 

kutató, tanár és nem 
oktató dolgozó, 

továbbá az SZMR 60. 
§ (5) bekezdése)-g) 

pontban 
meghatározott 

vezetők esetében 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

Az Oktatási 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató dolgozó,a 
Neptun Csoport 
dolgozói és az 

oktatási igazgató 
esetében 

Az 
Intézményfejlesztési 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató 
dolgozó,valamint a 

kollégiumi nevelőtanár 
esetében - a Neptun 

Csoport dolgozói 
kivételével 

A Jogi 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

Az Operatív 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

A Gazdasági 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

I.13. 

közalkalmazotti 
munkakörtől eltérő, 

vagy rendkívüli 
munkaidő, 

helyettesítés 
elrendelése 

Kancellária vezető 
beosztású dolgozói 

(SZMR 60. § (4) 
bekezdés e) pont ec) 

alpont és (5) 
bekezdés a)-d), h-l) 

pont), illetve a 
kancellárhoz 
közvetlenül 

kapcsolódó szervezeti 
egységek SZMR 105. 
§ (2) bekezdés e) és 
g)-j) pont) dolgozói 

esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 

bekezdés c)-e) pont) - 
az ec) pont kivételével 
-, és az (5) bekezdés 
e)-g) pont dolgozói 
esetében, a Rektori 
Kabinethez tartozó 
nem oktató dolgozó 
esetében - kancellári 

egyetértéssel 

 Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében 

a karhoz, illetve a 
TMPK-hoz tartozó 
valamennyi oktató 

kutató, tanár és nem 
oktató dolgozó, 

továbbá az SZMR 60. 
§ (5) bekezdése)-g) 

pontban 
meghatározott 

vezetők esetében 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

Az Oktatási 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó, a 
Neptun Csoport 
dolgozói és az 

oktatási igazgató 
esetében 

Az 
Intézményfejlesztési 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató dolgozó, 
valamint a kollégiumi 
nevelőtanár esetében 

- a Neptun Csoport 
dolgozói kivételével 

A Jogi 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

Az Operatív 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

A Gazdasági 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

I.14. 
többletfeladat 
elrendelése 

Kancellária vezető 
beosztású dolgozói 

(SZMR 60. § (4) 
bekezdés e) pont ec) 

alpont és (5) 
bekezdés a)-d), h-l) 

pont), illetve a 
kancellárhoz 
közvetlenül 

kapcsolódó szervezeti 
egységek (SZMR 105. 
§ (2) bekezdés e) és 
g)-j) pont) dolgozói 

esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 

bekezdés c)-e) pont) - 
az ec) pont kivételével 
-, és az (5) bekezdés 
e)-g) pont dolgozói 
esetében, a Rektori 
Kabinethez tartozó 
nem oktató dolgozó 
esetében - kancellári 

egyetértéssel 

 Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében 
kezdeményezés, 

javaslattétel - 
kancellári 

egyetértéssel 

a karhoz, illetve a 
TMPK-hoz tartozó 
valamennyi oktató 

kutató, tanár és nem 
oktató dolgozó 

esetében - kancellári 
egyetértéssel 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

Az Oktatási 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó, a 
Neptun Csoport 
dolgozói és az 

oktatási igazgató 
esetében - kancellári 

egyetértéssel 

Az 
Intézményfejlesztési 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató dolgozó, 
valamint a kollégiumi 
nevelőtanár esetében 

a Neptun Csoport 
dolgozói kivételével - 

kancellári 
egyetértéssel 

A Jogi 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében - kancellári 
egyetértéssel 

Az Operatív 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében - kancellári 
egyetértéssel 

A Gazdasági 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében - kancellári 
egyetértéssel 

I.15. 
kiküldetés 

engedélyezése 

Kancellária vezető 
beosztású dolgozói 

(SZMR 60. § (4) 
bekezdés e) pont ec) 

alpont és (5) 
bekezdés a)-d), h-l) 

pont), illetve a 
kancellárhoz 
közvetlenül 

kapcsolódó szervezeti 
egységek (SZMR 105. 
§ (2) bekezdés e) és 
g)-j) pont) dolgozói 

esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 

bekezdés c)-e) pont) - 
az ec) pont kivételével 
-, és az (5) bekezdés 
e)-g) pont dolgozói 
esetében, a Rektori 
Kabinethez tartozó 
nem oktató dolgozó 
esetében - kancellári 

egyetértéssel 

 Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében - 

kancellári 
egyetértéssel 

a karhoz, illetve a 
TMPK-hoz tartozó 
valamennyi oktató 

kutató, tanár és nem 
oktató dolgozó, 

továbbá az SZMR 60. 
§ (5) bekezdése)-g) 

pontban 
meghatározott 

vezetők esetében 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

Az Oktatási 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó, a 
Neptun Csoport 
dolgozói és az 

oktatási igazgató 
esetében 

Az 
Intézményfejlesztési 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató dolgozó, 
valamint a kollégiumi 
nevelőtanár esetében 

- a Neptun Csoport 
dolgozói kivételével 

A Jogi 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

Az Operatív 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

A Gazdasági 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 
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I.16. 

rendes és 
rendkívüli 

szabadság, egyéb 
távollét 

engedélyezése 

Kancellária vezető 
beosztású dolgozói 

(SZMR 60. § (4) 
bekezdés e) pont ec) 

alpont és (5) 
bekezdés a)-d), h-l) 

pont), illetve a 
kancellárhoz 
közvetlenül 
kapcsolódó 

szervezeti egységek 
(SZMR 105. § (2) 

bekezdés e) és g)-j) 
pont) dolgozói 

esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 

bekezdés c)-e) pont) 
- az ec) pont 

kivételével -, és az 
(5) bekezdés e)-g) 

pont dolgozói 
esetében, a Rektori 
Kabinethez tartozó 
nem oktató dolgozó 

esetében 

 Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében 

a karhoz, illetve a 
TMPK-hoz tartozó 
valamennyi oktató 

kutató, tanár és nem 
oktató dolgozó, 

továbbá az SZMR 
60. § (5) 

bekezdése)-g) 
pontban 

meghatározott 
vezetők esetében 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

Az Oktatási 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó, a 
Neptun Csoport 
dolgozói és az 

oktatási igazgató 
esetében 

Az 
Intézményfejlesztési 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató dolgozó, 
valamint a kollégiumi 

nevelőtanár 
esetében - a Neptun 

Csoport dolgozói 
kivételével 

A Jogi 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

Az Operatív 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

A Gazdasági 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

I.17. 
fizetés nélküli 

szabadság 
engedélyezése 

Kancellária vezető 
beosztású dolgozói 

(SZMR 60. § (4) 
bekezdés e) pont ec) 

alpont és (5) 
bekezdés a)-d), h-l) 

pont), illetve a 
kancellárhoz 
közvetlenül 
kapcsolódó 

szervezeti egységek 
(SZMR 105. § (2) 

bekezdés e) és g)-j) 
pont) dolgozói 

esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 

bekezdés c)-e) pont) 
- az ec) pont 

kivételével -, és az 
(5) bekezdés e)-g) 

pont dolgozói 
esetében, a Rektori 
Kabinethez tartozó 
nem oktató dolgozó 

esetében -  nem 
oktatók esetében 

kancellári 
egyetértéssel 

 Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében 
kezdeményezés, 

javaslattétel - 
kancellári 

egyetértéssel 

a karhoz, illetve a 
TMPK-hoz tartozó 
valamennyi oktató 

kutató, tanár és nem 
oktató dolgozó, 

továbbá az SZMR 
60. § (5) 

bekezdése)-g) 
pontban 

meghatározott 
vezetők esetében - 

nem oktatók 
esetében kancellári 

egyetértéssel 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

Az Oktatási 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó, a 
Neptun Csoport 
dolgozói és az 

oktatási igazgató 
esetében  - 
kancellári 

egyetértéssel 

Az 
Intézményfejlesztési 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató dolgozó, 
valamint a kollégiumi 

nevelőtanár 
esetében a Neptun 
Csoport dolgozói 

kivételével- 
kancellári 

egyetértéssel 

A Jogi 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében - kancellári 
egyetértéssel 

Az Operatív 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében  - 
kancellári 

egyetértéssel 

A Gazdasági 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében  - 
kancellári 

egyetértéssel 

I.18. 

felelősségre 
vonással 

kapcsolatos 
munkáltatói 
intézkedés, 
hátrányos 

jogkövetkezmény 
alkalmazása, 
kártérítésre 

kötelezés, fizetési 
felszólítás 

Kancellária vezető 
beosztású dolgozói 

(SZMR 60. § (4) 
bekezdés e) pont ec) 

alpont és (5) 
bekezdés a)-d), h-l) 

pont), illetve a 
kancellárhoz 
közvetlenül 
kapcsolódó 

szervezeti egységek 
(SZMR 105. § (2) 

bekezdés e) és g)-j) 
pont) dolgozói 

esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 
bekezdés c)-e) 

pont), - az ec) pont 
kivételével -, és az 
(5) bekezdés e)-g) 

pont dolgozói 
esetében, a Rektori 
Kabinethez tartozó 
nem oktató dolgozó 

esetében - nem 
oktatók esetében 

kancellári 
egyetértéssel 

 Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében - 

kancellári 
egyetértéssel 

a karhoz, illetve a 
TMPK-hoz tartozó 
valamennyi oktató 

kutató, tanár és nem 
oktató dolgozó, 

továbbá az SZMR 
60. § (5) bekezdés 

e)-g) pontban 
meghatározott 

vezetők esetében 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

Az Oktatási 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó, a 
Neptun Csoport 
dolgozói  és az 

oktatási igazgató 
esetében 

Az 
Intézményfejlesztési 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató dolgozó, 
valamint a kollégiumi 

nevelőtanár 
esetében - a Neptun 

Csoport dolgozói 
kivételével 

A Jogi 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

Az Operatív 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

A Gazdasági 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 
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I.19. 
tanulmányi 
szerződés 
megkötése 

Kancellária vezető 
beosztású dolgozói 

(SZMR 60. § (4) 
bekezdés e) pont ec) 

alpont és (5) 
bekezdés a)-d), h-l) 

pont), illetve a 
kancellárhoz 
közvetlenül 
kapcsolódó 

szervezeti egységek 
(SZMR 105. § (2) 

bekezdés e) és g)-j) 
pont) dolgozói 

esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 

bekezdés c)-e) pont) 
- az ec) pont 

kivételével -, és az 
(5) bekezdés e)-g) 

pont dolgozói 
esetében, a Rektori 
Kabinethez tartozó 
nem oktató dolgozó 

esetében - nem 
oktatók esetében 

kancellári 
egyetértéssel 

 Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében - 

kancellári 
egyetértéssel 

a karhoz, illetve a 
TMPK-hoz tartozó 
valamennyi oktató 

kutató, tanár és nem 
oktató (kutató, tanár) 

besorolású  
alkalmazott, továbbá 
az SZMR 60. § (5) 

bekezdés e)-g) 
pontban 

meghatározott 
vezetők esetében 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

Az Oktatási 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó, a 
Neptun Csoport 
dolgozói és az 

oktatási igazgató 
esetében 

Az 
Intézményfejlesztési 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató dolgozó, 
valamint a kollégiumi 

nevelőtanár 
esetében - a Neptun 

Csoport dolgozói 
kivételével 

A Jogi 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

Az Operatív 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

A Gazdasági 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

I.20. 
áthelyezéshez 
hozzájárulás 

Kancellária vezető 
beosztású dolgozói 

(SZMR 60. § (4) 
bekezdés e) pont ec) 

alpont és (5) 
bekezdés a)-d), h-l) 

pont), illetve a 
kancellárhoz 
közvetlenül 
kapcsolódó 

szervezeti egységek 
(SZMR 105. § (2) 

bekezdés e) és g)-j) 
pont) dolgozói 

esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 

bekezdés c)-e) pont) 
- az ec) pont 

kivételével -, és az 
(5) bekezdés e)-g), 

illetve m) pont 
dolgozói esetében, a 
Rektori Kabinethez 
tartozó nem oktató 
dolgozó esetében - 

nem oktatók 
esetében kancellári 

egyetértéssel 

 Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében 
kezdeményezés, 

javaslattétel - 
kancellári 

egyetértéssel 

a karhoz, illetve a 
TMPK-hoz tartozó 
valamennyi oktató 

kutató, tanár és nem 
oktató dolgozó 
esetében - nem 

oktatók esetében 
kancellári 

egyetértéssel 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

Az Oktatási 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó és a 

Neptun Csoport 
dolgozói esetében - 

kancellári 
egyetértéssel 

Az 
Intézményfejlesztési 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató dolgozó, 
valamint a kollégiumi 

nevelőtanár 
esetében a Neptun 
Csoport dolgozói 

kivételével - 
kancellári 

egyetértéssel 

A Jogi 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében - kancellári 
egyetértéssel 

Az Operatív 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében  - kancellári 
egyetértéssel 

A Gazdasági 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében  - kancellári 
egyetértéssel 

I.21. 

saját gépjármű 
hivatalos célú 
használatának 
engedélyezése 

Kancellária vezető 
beosztású dolgozói 

(SZMR 60. § (4) 
bekezdés e) pont ec) 

alpont és (5) 
bekezdés a)-d), h-l) 

pont), illetve a 
kancellárhoz 
közvetlenül 
kapcsolódó 

szervezeti egységek 
(SZMR 105. § (2) 

bekezdés e)-i) pont) 
dolgozói esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 

bekezdés c)-e) pont) 
- az ec) pont 

kivételével -, és az 
(5) bekezdés e)-g) 

pont dolgozói 
esetében, a Rektori 
Kabinethez tartozó 
nem oktató dolgozó 

esetében - nem 
oktatók esetében 

kancellári 
egyetértéssel 

 Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében - 

kancellári 
egyetértéssel 

a karhoz, illetve a 
TMPK-hoz tartozó 
valamennyi oktató 

kutató, tanár és nem 
oktató dolgozó 

esetében 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

Az Oktatási 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató dolgozó,a 
Neptun Csoport 
dolgozói és az 

oktatási igazgató 
esetében 

Az 
Intézményfejlesztési 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató dolgozó, 
valamint a kollégiumi 

nevelőtanár 
esetében - a Neptun 

Csoport dolgozói 
kivételével 

A Jogi 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

Az Operatív 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

A Gazdasági 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 
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I.22. 
hivatali eszköz 

magáncélú 
használata 

Kancellária vezető 
beosztású dolgozói 

(SZMR 60. § (4) 
bekezdés e) pont ec) 

alpont és (5) 
bekezdés a)-d), h-l) 

pont), illetve a 
kancellárhoz 
közvetlenül 
kapcsolódó 

szervezeti egységek 
(SZMR 105. § (2) 

bekezdés e) és g)-j) 
pont) dolgozói 

esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 

bekezdés c)-e) pont) 
- az ec) pont 

kivételével -, és az 
(5) bekezdés e)-g) 

pont dolgozói 
esetében, a Rektori 
Kabinethez tartozó 
nem oktató dolgozó 

esetében - nem 
oktatók esetében 

kancellári 
egyetértéssel 

 Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében - 

kancellári 
egyetértéssel 

a karhoz, illetve a 
TMPK-hoz tartozó 
valamennyi oktató 

kutató, tanár és nem 
oktató dolgozó 

esetében 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

javaslattétel 

Az Oktatási 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó, a 
Neptun Csoport 
dolgozói és az 

oktatási igazgató 
esetében 

Az 
Intézményfejlesztési 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató dolgozó, 
valamint a kollégiumi 

nevelőtanár 
esetében - a Neptun 

Csoport dolgozói 
kivételével 

A Jogi 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

Az Operatív 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

A Gazdasági 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

  
II. Munkairányítási 

jogkör 
                    

II.1. 

közalkalmazott 
közvetlen 

munkavégzésének 
irányítása: feladat 

kiadása, irányítása, 
ellenőrzése 

Kancellária vezető 
beosztású dolgozói 

(SZMR 60. § (4) 
bekezdés e) pont ec) 

alpont és (5) 
bekezdés a)-d), h-l) 

pont), illetve a 
kancellárhoz 
közvetlenül 
kapcsolódó 

szervezeti egységek 
(SZMR 105. § (2) 

bekezdés e) és g)-j) 
pont) dolgozói 

esetében 

Az akadémiai terület 
vezető beosztású 
(SZMR 60. § (4) 

bekezdés c)-e) pont) 
- az ec) pont 

kivételével -, és az 
(5) bekezdés e)-g) 

pont dolgozói 
esetében, a Rektori 
Kabinethez tartozó 
nem oktató dolgozó 

esetében 

Pályázati és 
Technológiai 

Transzfer Osztály 
dolgozói esetében - 

a karhoz, illetve a 
TMPK-hoz tartozó 
valamennyi oktató 

kutató, tanár és nem 
oktató dolgozó 

esetében 

az intézethez, a 
kollégiumhoz, a 
könyvtárhoz, az 

osztályhoz tartozó 
dolgozók esetében 

Az Oktatási 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó, a 
Neptun Csoport 
dolgozói és az 

oktatási igazgató 
esetében 

Az 
Intézményfejlesztési 
Főigazgatósághoz 
tartozó tartozó nem 

oktató dolgozó 
esetében - a Neptun 

Csoport dolgozói 
kivételével 

A Jogi 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

Az Operatív 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 

A Gazdasági 
Igazgatósághoz 

tartozó tartozó nem 
oktató dolgozó 

esetében 



 

 
7/2015. (XII. 11.)  

Kancellári utasítás 

az Óbudai Egyetem oktatási épületeinek zárva tartásáról 

Az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 
Szenátusa 2015. április 20-i ülésén az Sz-
CVI/44/2015. számú határozatával elfogadta a 
2015/2016.évi tanév időbeosztását, amely a 
2015. évi munkaszüneti napok körüli 
munkarendről szóló 28/2014. (IX. 24.) NGM 
rendeletben foglaltak figyelembe vételével 
készült. A Szenátus határozata alapján az 
Egyetem 2015. december 24. és 2016. január 3. 
napja között zárva tart, ezen időszakra eső 
munkanapokra az Egyetem dolgozóinak 
kötelező szabadságolás került elrendelésre. 
Minderre tekintettel az alábbiakat rendelem el: 

1. § (1) Az Egyetem oktatási épületei 2015. 
december 24. és 2016. január 3. napja között 
kötelezően zárva tartanak. 

(2) Az épületbezárás időtartama alatt az 
épületekben semmiféle tevékenység nem 
végezhető, ide nem értve az épület őrzésével 
kapcsolatos feladatokat.  

2. § Az energia- és közüzemi költségek 
csökkentése érdekében az alábbi intézkedések 
megtételére kérem az Egyetem dolgozóit: 

a) a villamos berendezések, 
szórakoztatóelektronikai eszközöket ne hagyják 
készenléti állapotban, 

b) a szervezeti egységeknél, a konyhákban 
lévő háztartási berendezések (pl. hűtőgépek, 
kávéfőzők) csatlakozóját húzzák ki a 
konnektorokból, 

c) az elektronikus eszközök töltőit a 
használatot követően mindig húzzák ki a 
konnektorból, 

d) az elosztó dugaszoló aljzatok 
csatlakozását is szüntessék meg. 

3. § Jelen utasítás 2015. december 11. napján 
lép hatályba. 

Budapest, 2015. december 11. 

 

Monszpart Zsolt s.k., 
kancellár 

 

8/2015. (XII. 11.)  
Kancellári utasítás 

az Óbudai Egyetemen a selejtezések végrehajtásához használatos nyomtatványokról 
 

 
Az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 
Selejtezési és hasznosítási szabályzat 
(Szervezeti és működési szabályzat 7. számú 
melléklet) felhatalmazása alapján a selejtezések 
végrehajtása során használandó nyomtatványok 
egységes alkalmazása céljából az alábbi 
kancellári utasítást bocsátom ki: 

Az utasítás hatálya 

1. § Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetem 
valamennyi szervezeti egységére és az 
Egyetem valamennyi alkalmazottjára, 
különös tekintettel a selejtezésben részt 
vevő személyekre. 

 

Az utasítás alkalmazási köre 

2. § Az utasításban szereplő nyomtatványok 
alkalmazása valamennyi, az utasítás 
hatálya alá tartozó személy számára 
kötelező. A tárgyi eszközök és készletek 
selejtezéséhez az utasítás mellékletekben 
szereplő nyomtatványokat kell alkalmazni. 

3. § Az utasítás alkalmazása során 
figyelemmel kell lenni az Egyetem 
Selejtezési és hasznosítási szabályban 
foglalt szabályokra is. 
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4. § Az utasításban szereplő iratmintákat és 
nyomtatványokat minden esetben 
értelemszerűen kell kitölteni. 

Záró rendelkezések 

5. § Jelen utasítás 2015. december 11. napján 

lép hatályba, rendelkezéseit az ezt 

követően indult selejtezési eljárásokban 

kell alkalmazni. 

Budapest, 2015. december 11. 
 
 

 

Monszpart Zsolt s.k. 
kancellár 
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KAROK ÉS KÖZPONTOK TANÁCSAINAK NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI 

Alba Regia Műszaki Kar Kari Tanácsa  
2015. október 28-i elektronikus szavazásának határozata 

 
 
Határozat: 
AMK-KT-IX/21/2015. 
A Kari Tanács 2015. 10. 28-án megtartott 
elektronikus szavazásán a műszaki menedzser 

szak duális képzés gyakorlati tantervét 
egyhangúlag támogatta (13 igen, 0 tartózkodott, 
0 nem). 

 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kari Tanácsa  
2015. október 14-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Emléklapok átadása   
2. Személyi ügyek 
3. Tantárgy indítás  
4. Egyebek  
 
Határozatok: 
BGK-KT-CXIV/55/2015. 
A Kari Tanács dr. Czifra Árpád intézetigazgatót 
levezető elnöknek megválasztotta (13 igen, 0 
nem és 0 tartózkodás). 
  
BGK-KT-CXIV/56/2015. 
A Kari Tanács támogatta az Anyag- és 
Gyártástudományi Intézetbe 1 fő adjunktusi 
pályázat kiírását (13 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás). 
 

BGK-KT-CXIV/57/2015. 
A Kari Tanács támogatta az Anyag- és 
Gyártástudományi Intézetbe 1 fő egyetemi 
docensi pályázat kiírását (13 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás). 

 
BGK-KT-CXIV/58/2015. 
A Kari Tanács támogatta a Gépészeti és 
Biztonságtudományi Intézetbe 1 fő egyetemi 
tanári pályázat kiírását (13 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás). 

 
BGK-KT-CXIV/59/2015. 
A Kari Tanács támogatta az "Air-drag analysis 
of Historical Arrows" angol nyelvű új tárgy 
indítását a gépészmérnök szakon (13 igen, 0 
nem és 0 tartózkodás). 

 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kari Tanácsa  
2015. november 11-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Személyi ügyek 

 
Határozat: 
 

BGK-KT-CXV/60/2015. 
A Kari Tanács Mucsi András pályázatát, 
amelyet az AGI adjunktusi állására adott be, 
egyhangúlag elfogadta (14 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás). 



 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kari Tanácsa  
2015. december 9-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
0. Emléklapok átadása   
1. Személyi ügyek 
2. Szabadon választható tárgyak 

 
Határozat: 
BGK-KT-CXVI/61/2015. 
A Kari Tanács Horváth Richárd pályázatát, 
amelyet az AGI adjunktusi állására adott be, 
egyhangúlag elfogadta (10 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás). 
  
BGK-KT-CXVI/62/2015. 
A Kari Tanács Horváth Richárd pályázatát, 
melyet az AGI docensi állására adott be, 
elutasította (4 igen, 5 nem és 1 tartózkodás). 
  
BGK-KT-CXVI/63/2015. 
A Kari Tanács az „Űrdinamika” választható 
tantárgy indítását egyhangúlag támogatta (10 
igen, 0 nem és 0 tartózkodás). 
  

BGK-KT-CXVI/64/2015. 
A Kari Tanács a „C# programozás műszaki 
alkalmazásai” választható tantárgy indítását 
egyhangúlag támogatta (10 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás). 
  
BGK-KT-CXVI/65/2015. 
A Kari Tanács az „Automatizált rendszerek 
tervezése és üzemeltetése”  választható 
tantárgy indítását egyhangúlag támogatta (10 
igen, 0 nem és 0 tartózkodás). 
  
BGK-KT-CXVI/66/2015. 
A Kari Tanács a „Különleges anyagok 
megmunkálása”  választható tantárgy indítását 
egyhangúlag támogatta (10 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás). 
  
BGK-KT-CXVI/67/2015. 
A Kari Tanács a „Vitorlázó repülés”  választható 
tantárgy indítását egyhangúlag támogatta (9 
igen, 0 nem és 1 tartózkodás). 

 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa  
2015. október 14-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
0. Köztársasági ösztöndíjas hallgatók 

okleveleinek átadása 
1. Tájékoztató az egyetemi gazdálkodást 

érintő szabályzatok alkotó folyamatairól 
2. Kari Költségvetés maradvány-felhasználás 
3. Aktuális oktatási feladatok 
4. Kitüntetési javaslat 
5. Kandó Konferencia 
6. Kandó Szakkollégium – SZMSZ 
7. Kutatók éjszakája 
8. Egyebek  

 
Határozatok: 
 
 
 

KVK-KT-LXXXVI/365/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 14 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi 
pontokra tett javaslatot. 
 
KVK-KT-LXXXVI/366/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 14 igen 
szavazattal egyhangúlag tudomásul vette 
Horváthné Kugler Klára beszámolóját. 
 
KVK-KT-LXXXVI/367/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 14 igen 
szavazattal  egyhangúlag támogatta a kari 
költségvetési maradvány beterjesztett módon 
történő felhasználását. 
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KVK-KT-LXXXVI/368/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 14 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta Dr. Lendvay 
Marianna beszámolóját. 
 
KVK-KT-LXXXVI/369/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 14 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatta Prof. Dr. 
Krómer István úr "Magyar Érdemrend 
Tisztikereszt" állami kitüntetésre történő 
felterjesztését. 
 
KVK-KT-LXXXVI/370/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 14 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatta Molnár 
Károly úr "címzetes egyetemi docens" kitüntető 
címre történő felterjesztését. 

KVK-KT-LXXXVI/371/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 14 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta Dr. 
Temesvári Zsolt beszámolóját. 
 
KVK-KT-LXXXVI/372/2015. 
A Kari Tanács elektronikus szavazással  12 
igen 2 nem szavazattal támogatta a Kandó 
Szakkollégium új Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 
 
KVK-KT-LXXXVI/372/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 14 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta Dr. Lovassy 
Rita beszámolóját.  

 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa  
2015. november 11-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok:  
0. A kutatók éjszakáján aktívan résztvevő 

hallgatók részére elismerő oklevél átadása  
1. Aktuális oktatási feladatok 
2. Személyi ügyek 
3. Maradvány felhasználása, infrastruktúra 

fejlesztés 
4. Stratégia, IFT, Campus 21 
5. Publikációk, habilitációk 
6. Egyebek 

 
Határozatok: 
KVK-KT-LXXXVII/373/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 17 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi 
pontokra tett javaslatot. 
 
KVK-KT-LXXXVII/374/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 17 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Dr. 
Kopják Józsefet, tagjainak Szén Istvánt és 
Kelemen András Lorándot (HÖK) . 
 
KVK-KT-LXXXVII/375/2015 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 17 igen 
szavazattal  egyhangúlag elfogadta Dr. 
Lendvay Marianna beszámolóját. 

KVK-KT-LXXXVII/376/2015. 
Dr. Kopják József a Szavazatszámláló 
Bizottság elnöke ismertette a titkos szavazás 
eredményét: 
Dr. Koháry Krisztián egyetemi docensi 
kinevezését a Kari Tanács titkos 
szavazással 16 Igen 1 tartózkodás szavazattal 
támogatta. 
Csanádi Bertalan tanársegédi kinevezését a 
Kari Tanács titkos szavazással  16 igen 1 
tartózkodás szavazattal támogatta. 
Gerják István tanársegédi kinevezését a Kari 
Tanács titkos szavazással  16 Igen 1 
tartózkodás szavazattal támogatta. 
 
KVK-KT-LXXXVII/377/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 17 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
maradvány beterjesztett módon történő 
felhasználását. 
 
KVK-KT-LXXXVII/378/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 17 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta az 
Intézményfejlesztési Tervvel kapcsolatos 
beszámolót és tudomásul vette a feladatokat. 
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KVK-KT-LXXXVII/379/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 17 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a 

tudományos beszámolót és tudomásul vette a 
feladatokat. 

 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa  
2015. december 9-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok:  
1. Aktuális oktatási feladatok 
2. Kandó Konferencia, Ipari fórum, 

Kompetencia térkép 
3. Infrastruktúra fejlesztés, maradványok 

felhasználása 
4. Stratégia, Intézményfejlesztési Terv, 

Campus 21 
5. Egyebek 

 
Határozatok: 
KVK-KT-LXXXVIII/380/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 15 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi 
pontokra tett javaslatot. 
 
KVK-KT-LXXXVIII/381/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 15 igen 
szavazattal  egyhangúlag elfogadta Dr. 
Lendvay Marianna beszámolóját. 

KVK-KT-LXXXVIII/382/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 15 igen 
szavazattal  egyhangúlag elfogadta Dr. 
Temesvári Zsolt beszámolóját. 
 
KVK-KT-LXXXVIII/383/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 15 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
maradvány felhasználására vonatkozó 
feladatokat. 
 
KVK-KT-LXXXVIII/384/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 15 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta az 
Intézményfejlesztési Tervvel kapcsolatos 
beszámolót és tudomásul vette a feladatokat. 
 

 

 

 

Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa  
2015. október 5-i ülésének napirendjei és határozatai 

 

 
Napirendi pontok: 
1. Köztársasági ösztöndíjas hallgatók részére 

díszoklevél átadása 
2. Személyi ügyek 
3. Módosító javaslat a KGK Szervezeti és 

Működési Rendjére 
4. Tájékoztató a 2015/2016. tanév indításáról 
5. Tehetséggondozás és TDK 
6. Egyebek 

 
Határozatok: 
 
 
 

KGK-KT-VII/471/2015. 
A Kari Tanács 11 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a Kari Tanács 
előzetesen megküldött napirendi pontjait.  
 
KGK-KT-VII/472/2015. 
A Kari Tanács 11 igen 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag támogatta egy fő egyetemi 
tanári pályázat kiírását a Szervezési és 
Vezetési Intézetben. 
 
KGK-KT-VII/473/2015. 
A Kari Tanács 11 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és 
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Működési Rend Keleti Károly Gazdasági Karra 
vonatkozó kiegészítésének módosítására tett 
javaslatot.  

 
 

 

Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa  
2015. október 15-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Jánossy Ferenc Szakkollégium befogadása 
2. Javaslat a Jánossy Ferenc Szakkollégium 

Szervezeti és Működési Rendjére  
3. A Jánossy Ferenc Szakkollégium 

2015/2016. évi programterve 
 
Határozatok: 
KGK-KT-VIII/474/2015. 
A Kari Tanács 11 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag támogatta a Jánossy 
Ferenc Szakkollégium Keleti Károly Gazdasági 
Karra történő befogadását. 

KGK-KT-VII/475/2015. 
A Kari Tanács 11 igen 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a Jánossy 
Ferenc Szakkollégium Szervezeti és Működési 
Rendjére tett javaslatot. 

 
KGK-KT-VII/476/2015. 
A Kari Tanács 11 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a Jánossy 
Ferenc Szakkollégium 2015/2016. akadémiai 
évi programtervét.  
 

 

Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa  
2015. november 5-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Javaslat a Kereskedelem és marketing 

felsőoktatási szakképzés tantervére  
2. Javaslat a LEAN Management tantárgy 

tematikáira 
 
Határozatok: 
KGK-KT-IX/477/2015. 
A Kari Tanács 9 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett elfogatta a Kereskedelem és marketing 

felsőoktatási szakképzés tantervére tett 
javaslatot. 

 
KGK-KT-IX/478/2015. 
A Kari Tanács 9 igen 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett elfogadta a LEAN Management tantárgy 
tematikáira tett javaslatot. 
 

 

Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa  
2015. december 9-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről 
2. Személyi ügyek 
3. 2015/2016. tanév I. félév szorgalmi 

időszakának értékelése  
4. Oktatók hallgatói véleményezése 

5. A KGK éves kutatási tevékenységének 
értékelése, az OE KGK 2016. évre szóló 
kutatásfejlesztési terve 

6. Egyebek 
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Határozatok: 
KGK-KT-X/479/2015. 
A Kari Tanács 10 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a Kari Tanács 
előzetesen megküldött napirendi pontjait.  
 
KGK-KT-X/480/2015. 
A Kari Tanács 10 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a 
szavazatszámláló bizottság személyi 
összetételéről szóló javaslatot. 
 
KGK-KT-X/481/2015. 
A Kari Tanács 10 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta Dr. Takácsné Dr. 
György Katalin egyetemi tanári pályázatát.  

KGK-KT-X/482/2015. 
A Kari Tanács 10 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a Nézőpontok a 
nemzetközi kapcsolatokban c. tantárgy 
tematikáját.  
 
KGK-KT-X/483/2015. 
A Kari Tanács 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a Szervezési és 
Vezetési Intézet új záróvizsga elnökeinek 
személyére tett javaslatot. 
 
 

 

Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa  
2015. október 13-i ülésének napirendjei és határozatai 

 

 
Napirendi pontok: 
1. Személyi kérdések 
2. Aktuális bejelentések, egyebek  
 
Határozatok: 
NIK-KT-LVIII/35/2015. 
A Kari Tanács tagjai egyhangúlag 
megszavazták a napirendi pontokat és a 
személyi javaslatokat (Szavazatszámláló 
Bizottság tagjai, jegyzőkönyv hitelesítő). 
 
NIK-KT-LVIII/36/2015. 
A Neumann János Szakkollégium Szervezeti és 
Működési Szabályzatának Szenátus elé való 
terjesztését a Kari Tanács egyhangúlag 
támogatta. 
 
 
 

NIK-KT-LVIII/37/2015.  
A Kari Tanács titkos szavazással Dr. 
Kozlovszky Miklós "Az év kutatója" kitüntető 
címre való felterjesztését támogatta. 
 
NIK-KT-LVIII/38/2015. 
A Kari Tanács titkos szavazással Dr. Galambos 
Péter "Az év fiatal kutatója" kitüntető címre való 
felterjesztését támogatta. 
 
NIK-KT-LVIII/39/2015. 
A Kari Tanács titkos szavazással Mihályi Martin 
"Hallgatói publikációs díj (BSc, MSc)" kitüntető 
címre való felterjesztését támogatta. 
 
NIK-KT-LVIII/40/2015.  
A Kari Tanács titkos szavazással Windisch 
Gergely "Hallgatói publikációs díj (PhD)" 
kitüntető címre való felterjesztését támogatta. 

 

Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa  
2015. november 10-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Személyi kérdések 
2. Aktuális bejelentések, egyebek  
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Határozatok: 
NIK-KT-LIX/41/2015.  
A Kari Tanács tagjai egyhangúlag 
megszavazták a napirendi pontokat és a 
személyi javaslatokat (Szavazatszámláló 
Bizottság tagjai, jegyzőkönyv hitelesítő). 
 

NIK-KT-LIX/42/2015.  
A Kari Tanács tagjai egyhangúlag 
megszavazták az OE SZMR Neumann János 
Informatikai Karra vonatkozó kiegészítés 
módosítását, valamint annak Szenátus elé való 
terjesztését. 

 

Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa  
2015. december 8-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Személyi kérdések 
2. Aktuális bejelentések, egyebek  

 
Határozatok: 
NIK-KT-LX/43/2015.  
A Kari Tanács tagjai egyhangúlag 
megszavazták a napirendi pontokat és a 
személyi javaslatokat (jegyzőkönyv hitelesítő). 
 
NIK-KT-LX/44/2015.  
A Kari Tanács tagjai egyhangúlag támogatták 
az Alkalmazott Informatikai Intézet által 

előterjesztett, „Számítási felhők és Big Data 
alkalmazásai” c. választható tárgy indítását, 
amely a BSc képzésben választható tárgyként 
fog megjelenni. 
 
NIK-KT-LX/45/2015.  
A Kari Tanács tagjai egyhangúlag támogatták a 
Biomatika Intézet által előterjesztett, „Orvosi 
szoftverfejlesztés nagyvállalati környezetben” c. 
választható tárgy indítását, amely az MSc 
képzésben választható tárgyként fog 
megjelenni. 
 

 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari Tanácsa  
2015. október 27-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató az aktuális egyetemi 

folyamatokról 
2. A szakirányválasztás menete a könnyűipari 

mérnöki szakon 
3. Aktuális oktatásszervezési kérdések 
4. A 2015 évi IJCELIT konferencia aktuális 

kérdései 
5. A Kreditátviteli Bizottság átalakítása  
6. A Kari HÖK beszámolója a tavalyi tanévben 

végzett tevékenységéről 
7. Egyebek 

Határozatok: 
RKK-KT-XLVIII/27/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a 
specializáció választás menetét a könnyűipari 
mérnöki szakon (14 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás). 
 
RKK-KT-XLVIII/28/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a 
Kreditátviteli Bizottság összetételének 
módosítását (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás). 
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Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Központi Tanácsa  
2015. december 10-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése 
2. Egyebek 

 
Határozat: 

TMPK-KT-XIX/19/2015. 
A TMPK Tanácsa titkos szavazása során Dr. 
Tóth Péter egyetemi tanári pályázatát 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, egyhangúlag támogatta. 

 


