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A SZENÁTUS NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2007. április 24- i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

1. Mesterképzési szakok indítási en-
gedélye
Mérnök informatikus szak 
Mechatronikai mérnök szak

2. Alapképzési szakok tantervmódo-
sítása

3. BMF  Szervezeti  és  Működési 
Rend és a Foglalkoztatási  Köve-
telményrendszer módosítása

4. Üzleti  tanácsadás  szakirányú  to-
vábbképzési szak indítása

5. Veszélyes  anyagok  Kezelési  és 
Felhasználási Szabályzata

6. Rendészeti  és  Vagyonvédelmi 
Szabályzat

7. Vezetői,  oktatói,  kutatói  pályáza-
tok

8. BMF kitüntetések és kitüntető cí-
mek adományozása

9. A 2007/2008. tanév időbeosztása
10. BMF beruházási program áttekin-

tése
11. Egyebek, bejelentések

Határozatok:

SZ-XIII/23/2007. határozata
A Budapesti Műszaki Főiskola Szená-
tusa egyhangúlag  támogatta  a  Bánki 
Donát  Gépész  és  Biztonságtechnikai 
Mérnöki  Kar  Mechatronikai  Mérnök 
Mesterképzési  szak indítására  vonat-
kozó kérelmet, s felhatalmazta a főis-
kola  rektorát  az  indítási  engedély 
MAB-hoz történő benyújtására.

SZ-XIII/24/2007. határozata
A Budapesti Műszaki Főiskola Szená-
tusa  egyhangúlag  támogatta  a  Neu-
mann János Informatikai  Kar Mérnök 
Informatikus Mesterképzési szak indí-
tására vonatkozó kérelmet, s felhatal-
mazta  a  főiskola  rektorát  az  indítási 
engedély  MAB-hoz  történő  benyújtá-
sára.

SZ-XIII/25/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
Bánki  Donát  Gépész  és  Biztonság-
technikai  Mérnöki  Kar  Biztonságtech-
nikai  Mérnöki  Mesterképzési  szak 
(nappali és levelező tagozat) tantervé-
nek módosítását.

SZ-XIII/26/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
Bánki  Donát  Gépész  és  Biztonság-
technikai Mérnöki Kar Gépészmérnöki 
Alapképzési szak (nappali és levelező 
tagozat) tantervének módosítását.

SZ-XIII/27/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
Bánki  Donát  Gépész  és  Biztonság-
technikai Mérnöki Kar Had- és Bizton-
ságtechnikai  Mérnöki  alapképzési 
szak (nappali és levelező tagozat) tan-
tervének módosítását.

SZ-XIII/28/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
Bánki  Donát  Gépész  és  Biztonság-
technikai  Mérnöki  Kar  Mechatronikai 
Mérnöki alapképzési szak (nappali és 
levelező tagozat) tantervének módosí-
tását.
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SZ-XIII/29/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
Kandó  Kálmán  Villamosmérnöki  Kar 
Villamosmérnöki Alapképzési szak (le-
velező tagozat) tantervének módosítá-
sát.

SZ-XIII/30/2007. határozata
Szenátus  egyhangúlag  elfogadta  a 
Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar 
Gazdálkodási  és  Menedzsment  alap-
képzési szak (nappali és levelező ta-
gozat) tantervének módosítását.

SZ-XIII/31/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar 
Műszaki Menedzser alapképzési szak 
(nappali, levelező és távoktatási tago-
zat) tantervének módosítását.

SZ-XIII/32/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környe-
zetmérnöki  Kar  Könnyűipari  Mérnök 
alapképzési szak (nappali és levelező 
tagozat) tantervének módosítását

SZ-XIII/33/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környe-
zetmérnöki  Kar  Környezetmérnök 
alapképzési szak (nappali és levelező 
tagozat) tantervének módosítását.

SZ-XIII/34/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
Tanárképző  és  Mérnökpedagógiai 
Központ Műszaki Szakoktató szak (le-
velező tagozat) tantervének módosítá-
sát

SZ-XIII/35/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
Szervezeti  és Működési Rend rektor-
helyettesek feladatköreinek módosítá-
sát tartalmazó előterjesztést.

SZ-XIII/36/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az 
adományozható kitüntetések, kitüntető 
címek,  díjak alapításának és adomá-
nyozásának szabályzata kiegészítését 
a BMF Nagykövete címmel, s hozzájá-
rult  ahhoz,  hogy évente  12  dolgozó-
nak  legyen  adományozható  Rektori 
Dicséret.

SZ-XIII/37/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az 
Rektori Hivatal Szervezeti és Működé-
si Rendje kiegészítéseként a Pályázati 
és Technológiai Transzfer Iroda létre-
hozását.

SZ-XIII/38/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
Kollégiumi SZMSZ kiegészítését a Ta-
vaszmező utcai diákotthonra vonatko-
zó rendelkezésekkel.

SZ-XIII/39/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar 
ÜzletiTanácsadás Szakirányú Tovább-
képzési szak (levelező tagozat) tanter-
vét.

SZ-XIII/40/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
Veszélyes  Anyagok  Kezelési  és  Fel-
használási Szabályzatát.

SZ-XIII/41/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
Rendészeti  és  Vagyonvédelmi  Sza-
bályzatot.

SZ-XIII/42/2007. határozata
A  Szenátus  egyhangú  szavazatával 
megválasztotta  a  Szavazatszámláló 
Bizottság  elnökének  Géczy  Lászlót, 
tagjainak Fábián Istvánnét és Jezsek 
Barnabást.
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SZ-XIII/43/2007. határozata
A Szenátus titkos szavazás során az 

alábbi vezetői, oktatói, kutató pályáza-
tokról döntött.

N É V Igen Nem Tartózkodás
Dékáni megbízás
Dr. Medve András 16 - 1
Dékáni hivatalvezetői megbízás
Sergyán Szabolcs 16 - 1
Intézetigazgatói megbízás
Dr. Nagy Lóránt 16 - 1

Oktatói kinevezések főiskolai tanár
Dr. Nyers József 16 - 1
Dr. Szunyogh Gábor 16 - 1
Dr. Kádár Péter 16 - 1
Dr. Schuster György 16 - 1
Dr. Francsovics Anna 16 - 1
Dr. Kóczy Á. László 17 - -
Dr. Kisfaludy Márta 17 - -
Dr. Tóth Péter 17 - -

Kutató professzor
Dr. Gásdpár Péter 17 - -

Oktatói kinevezés tanársegéd
Boráros-Bakucz András 17 - -
Katona Krisztina 17 - -
Kurdi Zsombor Zsolt 17 - -

Oktatói kinevezés hosszabbítás
Meghívásos egyetemi tanár
Dr. Kovács Zsolt 17 - -
Kutató
Dr. Juvancz Zoltán 17 - -
Adjunktus
Dr. Bende Barnabás 16 1 -
Adjunktus
Kiss Gábor 17 - -
Adjunktus
Vadász István 16 1 -
Adjunktus
Horváth Árpád 16 1 -
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SZ-XIII/44/2007. határozata
A Szenátus titkos szavazás során az alábbi kitüntetések adományozásáról dön-
tött:

N É V Igen Nem Tartózkodás
BMF Díszpolgár

Prof. Dr. Kaoru Hirota 17 - -
Prof Dr. Paul Drews 17 - -

BMF Nagykövete
Ralf Wide 17 - -

Pro Academia Polytechnica
Prof. Dr. Molnár Sándor 17 - -

Címzetes főiskolai tanár
Prof. Dr. Radu-Emil Precup 17 - -
Prof. Dr. Yahya Elhini 17 - -
Dr. Tömpe István 16 1 -
Dr. Bakonyi Péter 17 - -
Prof. Dr. Wolfgang Faigle 17 - -

BMF Emlékgyűrű
Kelemen Ferenc 16 - 1
Kártyás Gyula 16 1 -
Némethné dr. Erdődi Katalin 17 - -
Sasvári Gábor 17 - -
Balgha Sándorné 17 - -

Rektori Dicséret
Dr. Jezsó László 17 - -
Sándor Tamás 17 - -
Dr. Francsovics Anna 17 - -
Vámossy Zoltán 17 - -
Szabó Tibor 17 - -
Sólyomvári Györgyné 17 - -
Makó Ferenc 17 - -
Reha Ilona 17 - -
Bélteky István 17 - -
Pál Róbert 17 - -
Tamás Julianna 17 - -

SZ-XIII/45/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
2007/2008. tanév időbeosztását.

SZ-XIII/46/2007. határozata
A  Szenátus  egyhangúlag  tudomásul 

vette a BMF beruházási programjáról 
készült beszámolót.

SZ-XIII/47/2007. határozata
A Szenátus 12 igen szavazattal, 5 tar-
tózkodás  mellett  elfogadta  a  FHÖK 
Alapszabály módosítását.
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A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2007. május 22-i ünnepi ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

1. A  BMF Hallgatók  részére  nyújt-
ható támogatások és az általuk fi-
zetendő  díjak  és  térítések  sza-
bályzata

2. Adományozható  kitüntetések,  ki-
tüntető címek, díjak alapításának 
és adományozásának szabályza-
ta

3. Javaslat  kitüntető címek adomá-
nyozására

4. Személyi kérdések
5. Egyebek, bejelentések
6. Pedagógusnapi  elismerések  át-

adása, fogadás a Doberdó úti ét-
teremben

Határozatok:

SZ-XIV/48/2007. határozata
A Budapesti Műszaki Főiskola Szená-
tusa  egyhangúlag  elfogadta  a  BMF 
Hallgatók részére nyújtható támogatá-
sok és az általuk fizetendő díjak és té-
rítések szabályzatát.

SZ-XIV/49/2007. határozata
A Budapesti Műszaki Főiskola Szená-
tusa  egyhangúlag  elfogadta  a  BMF 

Hallgatói  Önkormányzat  Alapszabály 
módosítását.

SZ-XIV/50/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
BMF  Szervezeti  és  Működési  Rend 
kollégiumi  kiegészítésére  vonatkozó 
módosítást, illetve a kollégiumi jelent-
kezések  elbírálásának  eljárási  és 
szervezeti  rendjére  vonatkozó  kiegé-
szítést.

SZ-XIV/51/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az 
adományozható kitüntetések, kitüntető 
címek,  díjak alapításának és adomá-
nyozásának szabályzatát. 

SZ-XIV/52/2007. határozata
A  Szenátus  egyhangú  szavazatával 
megválasztotta  a  Szavazatszámláló 
Bizottság  elnökének  Dr.  Kugler  Gyu-
lát,  tagjainak Bodnár Barbarát és Je-
zsek Barnabást.

SZ-XIV/53/2007. határozata
A Szenátus titkos szavazás során az 
alábbi  kitüntetések  adományozásáról 
döntött:
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N É V Igen Nem Tartózkodás
Pro Academia Polytechnica

Dr. Sinay Juraj 16 - -
Kassai Műszaki Egyetem 16 - -
Wildlaui Műszaki Főiskola 16 - -

BMF Díszpolgára
Dr. Benkó Sándor 15 - 1 érvénytelen

Főiskoláért Emlékplakett (Arany fokozat)
Prof. Dr. Molnár Sándor 15 - 1 érvénytelen

Címzetes főiskolai tanár
Prof. Dr. Johanna Wanka 16 - -

Hallgatói Rektori Dicséret
Ravaszdi Richárd 16 - -

SZ-XIV/54/2007. határozata
A Szenátus titkos szavazás során Dr. 
Krómer István 16 igen és Dr. Horváth 
László  16  igen  szavazattal  egyetemi 
tanárrá történő kinevezését hagyta jó-
vá.

SZ-XIV/55/2007. határozata
A Szenátus  titkos  szavazás  során  a 
Doktori  Tanács személyi  összetételét 
az alábbiak szerint hagyta jóvá.

N É V Igen Nem Tartózkodás
Külső Tagok

Bokor József akadémikus 16 - -
Demetrovics János akadémikus 16 - -
Ginsztler János akadémikus 16 - -
Gyulai József akadémikus 16 - -
Michelberger Pál akadémikus 16 - -
Pap László akadémikus 16 - -
Roska Tamás akadémikus 16 - -

Belső tagok
Bitó János DSc 16 - -
Friedler Ferenc DSc 16 - -
Fodor János DSc 16 - -
Galántai Aurél DSc 16 - -
Krómer István DSc 16 - -
Réti Tamás DSc 16 - -
Rudas Imre DSc 16 - -
Szeidl László DSc 16 - -
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SZ-XIV/56/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
BMF  Küldetésnyilatkozatának  kiegé-
szítését.

SZ-XIV/57/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
Szervezeti és Működési Rend Rektori 
Hivatalra  vonatkozó  kiegészítés  mó-
dosítást,  mely  szerint  kiegészül  az 
1.sz.  melléklettel,  amely  a  Hivatal 
szervezeti felépítését tartalmazza.
A 2. melléklet a Rektori Hivatalon belül 
adományozható Kancellári Dicséret ki-
tüntető cím adományozását rögzíti. A 
Rektori Tanács javaslatára a módosí-
tás (2) pontja kiegészül azzal, hogy a 

Dicséret egyazon dolgozónak 3 éven-
te legfeljebb egyszer adományozható.
SZ-XIV/58/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az 
SZMR Tanárképző és Mérnökpedagó-
giai Központra vonatkozó két melléklet 
kiegészítését, melyek az Igazgatói Di-
cséret adományozásának leírását,  és 
az  igazgatóhelyettes  feladatjegyzékét 
tartalmazza.
SZ-XIV/59/2007. határozata
A  Szenátus  egyhangú  határozatával 
köszönetét és elismerését fejezte ki a 
BMF  Rejtő  Sándor  Könnyűipari  és 
Környezetmérnöki  Kar  valamennyi 
munkatársának az elmúlt 35 év során 
a  könnyűipari  mérnökképzés  során 
végzett tevékenységéért.

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2007. június 26-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

1. Vállalkozásfejlesztés MSc szak in-
dítási kérelme 

2. BMF 2008.  évi  Felvételi  Szabály-
zata

3. BMF Önköltségszámítási  Szabály-
zat

4. BMF Kitüntetési  Szabályzat és az 
SZMR kari  kiegészítések módosí-
tása

5. Javaslat  a  Szenátus  2007/2008. 
tanév I. félévi üléstervére

6. A BMF Tanulmányi és Vizsga Sza-
bályzatának módosítása

7. Személyi kérdések
8. Tájékoztató  az  Állami  Számvevő-

szék felsőoktatási kollégiumi beru-
házási  programjának  ellenőrzésé-
ről felújításának helyzetéről

9. Egyebek, bejelentések

Határozatok:

SZ-XV/60/2007. határozata
A Szenátus a Keleti Károly Gazdasági 
Kar Vállalkozásfejlesztés MSc szak in-
dítási  kérelmét  egyhangúlag  elfogad-
ta.

SZ-XV/61/2007. határozata
A Szenátus a BMF 2008. évi Felvételi 
Szabályzatát egyhangúlag elfogadta.

SZ-XV/62/2007. határozata
A Szenátus a BMF Önköltségszámítá-
si Szabályzatát egyhangúlag elfogad-
ta.

SZ-XV/63/2007. határozata
A  Szenátus  a  BMF  Kitüntetési  Sza-
bályzatát és az SZMR kari kiegészíté-

11



BMF Közlöny 7. évfolyam 2007/2

sek  módosításait  egyhangúlag  elfo-
gadta.

SZ-XV/64/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
BMF Szenátus 2007/2008. tanév I. fél-
évi üléstervére vonatkozó javaslatot a 
novemberi  időpont  megváltoztatásá-
val,  november  20.  helyett  november 
13-ra való áthelyezéssel.

SZ-XV/65/2007. határozata
A  Szenátus  a  BMF  Tanulmányi  és 
Vizsga  Szabályzatának  módosításait 
egyhangúlag elfogadta.

SZ-XV/66/2007. határozata
A titkos szavazás lebonyolításához a 
Szenátus egyhangú  szavazatával 
megválasztotta  a  Szavazatszámláló 
Bizottság elnökének Dr. Lőrincz Péter 
urat, tagjainak Katona Andreát és Dr. 
Holyinka Péter urat. 

SZ-XV/67/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta, s 
az  alábbiak  szerint  támogatta  a  be-
nyújtott pályázatokat:
Kinevezések

● Dr. Horváth Csaba (RKK) hatá-
rozatlan  idejű,  részmunkaidős 
főiskolai docens 19 igen szava-
zattal,

● Dr.  Pinke Péter  (BGK) határo-
zatlan idejű, részmunkaidős, fő-

iskolai  docens  19  igen  szava-
zattal,

● Dr. Szűts Endre (BGK) határo-
zatlan idejű, adjunktus 19 igen 
szavazattal,

● Rőmer  Dávid  (BGK)  adjunktus 
határozott  időszakra  19  igen 
szavazattal,

● Horváth Márk (KVK) határozat-
lan idejű, részmunkaidős tanár-
segéd  18  igen,  1  nem szava-
zattal,

● Kinevezés hosszabbítás
● Gregász Tibor (RKK) adjunktus 

határozott  időszakra  19  igen 
szavazattal,

● Dr.  Váradi  András  (BGK)  főis-
kolai  docens,  részmunkaidős, 
nyugdíjas,  külső  helyettes  18 
igen, 1 tartózkodás szavazattal,

● Vezetői megbízások
● Borbély Endréné dr. (RKK) ku-

tatási dékánhelyettes 2012 júni-
us 30-ig, 19 igen szavazattal,

● Korondi  Endre  (RKK)  oktatási 
dékánhelyettes 2012. június 30-
ig, 19 igen szavazattal,

● Zabóné Varga Irén (KGK) IVK 
vezető határozott időszakra 19 
igen szavazattal.

SZ-XV/68/2007. határozata
A  Szenátus  a  BMF  Rektor  Hivatal 
SZMR módosítását egyhangúlag elfo-
gadta.
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REKTORI UTASÍTÁSOK

3/2007. Rektori Utasítás
a nyári nyitvatartási és postázási rendről

Az elmúlt években kialakult gyakorlat-
nak megfelelően a 2007. július 9.  és 
augusztus 17. közötti időszakban a fő-
iskola nyitva tartását  és belső postá-
zási rendjét az alábbiak szerint határo-
zom meg:

- a főiskola épületei a jelzett idő-

szakban este 20.00 óráig tarta-
nak nyitva, 

- a belső postázás hetente két al-
kalommal, kedden és csütörtö-
kön  történik  a  telephelyek  kö-
zött.

Prof. Dr. Rudas Imre

4/2007. Rektori Utasítás
munkanap átrendezésről

A főiskola szenátusa 2007. május 22-
ei ülésén elfogadta a 2007/2008. tan-
év időbeosztását,  melynek részét ké-
pezik  a  foglalkoztatási  és munkaügyi 
miniszter  által  ezen időszakra  vonat-
kozó munkanap átrendezések. 

Az egységes szabályozás érdekében 
a munkanap átrendezések alkalmából 
a páros és páratlan heteket, a munka-

rendet  az  alábbiak  szerint  szabályo-
zom:

• október  20.  szombat,  páratlan 
heti hétfői munkanap,

• október 27. szombat, páros heti 
pénteki munkanap,

• december  22.  szombat,  hétfői 
munkanap.

Prof. Dr. Rudas Imre

5/2007. Rektori Utasítás
a szakképzés hozzájárulás támogatásokkal összefüggő 

főiskolai
 feladatok végrehajtásának szabályozására

egységes szerkezetben a 10/2002. és 2/2004. sz. Rektori Utasításokkal

I. Bevezető

(1) A szakképzési hozzájárulásra kötele-
zett gazdálkodó szervezetek a bruttó bér-
költség évi 1,5 %-át kötelesek szakképzé-
si hozzájárulás címén, a 2003. évi LXXX-
VI. törvényben (Szht.) meghatározott mó-

don a szakképzés fejlesztésére fordítani. 
Ezen törvényi  rendelkezés alapján a fel-
sőoktatás is a szakképzés része – hiszen 
szakképzett munkaerőt bocsát ki – ezért 
szakképzési támogatásra jogosult.
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(2)  A  törvény  végrehajtási  utasításait  a 
13/2004. (IV.27.) OM rendelet tartalmaz-
za.

(3) Az egységes főiskolai gyakorlat kiala-
kítása érdekében a BMF 2001. júliusában 
„Szakképzés-fejlesztési  és  Támogatási 
Bizottságot” hozott létre a főiskolai felada-
tok megfogalmazására és azok koordiná-
lására. A Bizottság munkáját és az elmúlt 
időszakban kialakult  főiskolai  gyakorlatot 
tekintve alapul, a továbbiakban ezen Rek-
tori Utasítás hivatott szabályozni az egy-
séges főiskolai teendőket.

II. A szakképzési hozzájárulás formái

(1)  A gazdálkodó szervezetek a  fentiek-
ben hivatkozott törvény keretei között – a 
kapcsolódó rendeletek előírásai szerint – 
választhatják meg szakképzési hozzájáru-
lási kötelezettségük teljesítésének módját.

(2) A törvényi szabályozás alapján a hoz-
zájárulásra kötelezett gazdálkodó szerve-
zetek és a főiskola között az alábbi terüle-
teken nyílik előnyös együttműködési lehe-
tőség:

a) a főiskola a hozzájárulásra kötele-
zett szervezettel kötött  fejlesztési 
megállapodás alapján  a  gazdál-
kodó  szervezetektől  közvetlenül 
kaphat  anyagi  támogatást,  amely 
a  gyakorlati  képzés  feltételrend-
szerének javítására szolgál,

b) a  hozzájárulásra  kötelezettek 
együttműködési  megállapodás 
keretében támogathatják a főisko-
lát  a  szakmai  gyakorlatok  meg-
szervezésével.

III. A szakképzési hozzájárulással ösz-
szefüggő főiskolai feladatok

(1)  A  szakképzési  hozzájárulás  főiskolai 
szintű koordinálása a Rektori Hivatal fel-
adata a Szakképzés-fejlesztési és Támo-
gatási Bizottság bevonásával.

A  Budapesti  Műszaki  Főiskolán  a  szak-
képzési  hozzájárulással összefüggő főis-
kolai  feladatok egységes kezelése érde-
kében az alábbiakat rendelem el:
1) A  hozzájárulás  fizetésére  kötelezett 

gazdálkodó  szervezetekkel  folytatan-
dó tárgyalás és az azt követő megál-
lapodás  előkészítése  a  dékán  által 
megbízott  és  az  együttműködésben 
meghatározott  témakörben  illetékes 
intézetigazgató hatásköre.

2) A megállapodást a főiskola részéről a 
dékán  és  az  azt  előkészítő  intézet-
igazgató írja alá.

3) A Dékáni Hivatalokban biztosítani kell 
a megállapodások nyilvántartását. En-
nek érdekében évenként 1. sorszám-
mal kezdődően és SZH megnevezés-
sel folyamatosan emelkedő sorszámú 
jelölést kell alkalmazni, a kar rövidíté-
sének  megadásával,  pl:  SZH 
1/02.KVK

4) A  megállapodást  öt  eredeti  példány-
ban kell  elkészíteni,  melyből 1-1 pél-
dányt a partner gazdálkodó szervezet, 
a Dékáni Hivatal irattára,  továbbá az 
illetékes  intézet  adminisztrációja  ré-
szére,  2  példányt  pedig  a  Főiskola 
Gazdasági és Műszaki Főigazgatósá-
ga részére kell átadni.

5) A pénzbeli fejlesztési támogatást a tá-
mogatásban részesített köteles az át-
vétel  évét  követően  kezdődő  év  de-
cember 31-éig felhasználni. Amennyi-
ben a fejlesztési támogatást az előbbi-
ekben  meghatározott  határidőig  nem 
használja fel a gyakorlati képzés tár-
gyi  feltételeinek  fejlesztésére,  akkor 
köteles harminc napon belül a támo-
gatás fel  nem használt  részét  a Ma-
gyar  Államkincstárnál  vezetett  elő-
irányzat-felhasználási  keretszámlára 
befizetni.

6) A fejlesztési támogatás átadása és át-
vétele is nyilvános. A kapott fejlesztési 
támogatást  (a támogató nevének, cí-
mének  és  a  támogatás  összegének 
megjelölésével)  nyilvánosságra  kell 
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hozni a tárgyévet követő év január 31. 
napjáig a fejlesztési támogatásban ré-
szesített  honlapján,  melyet  a  tárgy-
évet követő második év január 31-éig 
a honlapon kell tartani.

7) A  fejlesztési  megállapodás  végrehaj-
tásáról a fejlesztési támogatásban ré-
szesített köteles a végrehajtás napjá-
tól  számított  30  napon belül  írásban 
tájékoztatni  a  fejlesztési  támogatást 
nyújtó hozzájárulásra kötelezettet.

8) A  megállapodások  megkötéséről, 
azok megvalósulásáról a dékán éven-
te tájékoztatást ad a Kari Tanácsnak. 
A  fejlesztések  teljesítéséről  a  dékán 
megállapodás-teljesítési  jegyzőkönyv 
felvételével tájékoztatja a támogatót, a 
megállapodásban rögzített határidőig.

9) Minden év január 31. napjáig a déká-
nok jelentést  készítenek  a  rektor  ré-
szére  az  előző  naptári  évben  kötött 
megállapodásokról,  azok  teljesítésé-
ről.

10) A Rektori Hivatal a dékánoktól kapott 
jelentés, valamint a gazdasági főigaz-
gató által biztosított pénzügyi összesí-
tés alapján éves összefoglaló értéke-
lést készít a Rektori Tanács részére.

11) Amennyiben  valamely  gazdálkodó 
szervezet részéről olyan megkeresés 
érkezik, amely nem egy kar, hanem a 
főiskola egészét érintő témakörre vo-
natkozik, a megkeresést a Rektori Hi-
vatal részére kell  megküldeni.  Ebben 
az esetben az aláírás rektori szinten, 
a nyilvántartási feladatok és a beszá-
molási kötelezettség a Rektori Hivatal 
szintjén realizálódnak.

12) A  megállapodásokkal  összefüggő 
pénzügyi nyilvántartások és a jogsza-
bályokban előírt  jelentések elkészíté-
se a Gazdasági és Műszaki Főigazga-
tóság feladata.

13) A Szht. 4.§ (6) bekezdés alapján a fej-
lesztési  támogatás  felhasználásánál 
és  annak  elszámolásánál  biztosítani 
kell,  hogy a támogatásból  a törvény-

ben meghatározott  15%, a gyakorlati 
képzést szolgáló tárgyi eszközök mű-
ködési  költségeinek finanszírozására, 
karbantartására legyen fordítható.  Az 
így  elkülönített,  rendelkezésre  álló 
pénzeszközök annál a karnál kerülnek 
felhasználásra, amelyiknél a szakkép-
zési hozzájárulásra vonatkozó megál-
lapodás megkötésre került.

(2)  Amennyiben a jelen Rektori  Utasítás 
III.  fejezet  (1)  bekezdés  11.  pontjában 
meghatározott,  és a Rektori  Hivatal  által 
központilag  megkötött  megállapodásról 
van szó, a felhasználható 15 % központi 
levonását követően a fennmaradó összeg 
kerül felosztásra az Oktatási Igazgatóság 
által  elkészített  súlyozott  hallgatói  lét-
számarányok alapján.

(3)  A  szakképzési  hozzájárulás  főiskolai 
felhasználásának jogi-  és eljárási  kérdé-
seiben a Rektori Hivatal, a pénzügyi kér-
désekkel  kapcsolatban  a  Gazdasági  és 
Műszaki Főigazgatóság ad részletes felvi-
lágosítást.

(4) A Rektori Utasításhoz a mellékelt két 
megállapodás  tervezet  minta  használata 
kötelező.

(5) Ezen Rektori Utasítás és mellékletei a 
főiskola  honlapján  elérhető  és  onnan  a 
szükséges mellékletek letölthetők.

(6) Jelen Rektori Utasítást 2007. július 1-
jétől kell alkalmazni.

Prof. Dr. Rudas Imre

Mellékletek:
Fejlesztési  támogatásról  szóló  megálla-
podás
Együttműködési megállapodás
Adatlap a szakmai gyakorlaton résztvevő 
hallgatókról
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1.sz. melléklet
Ikt.sz.:

MEGÁLLAPODÁS
fejlesztési támogatás nyújtására

(felsőoktatási intézmény és szakképzési hozzájárulásra kötelezett
gazdálkodó szervezet között)

amely létrejött egyrészről a 
Cégnév:_________________________________________________________
Székhelye:_______________________________________________________
Cégjegyzék szám:_________________________________________________
Adószám:________________________________________________________
Bankszámla szám:_________________________________________________
Statisztikai számjel:________________________________________________
(mint támogató, a továbbiakban: Támogató),

másrészről a 
Budapesti Műszaki Főiskola
Kar
Székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
Adószáma: 15329839-2-41
Bankszámla száma: Magyar Államkincstár 10032000-00282840-00000000
Statisztikai számjel: 15329839-8030-312-01 
Államigazgatási azonosító szám: 23287
PIR törzsszám: 329837
OM intézményi azonosító: FI38878
Szakágazati besorolás: 8030

(mint támogatott, a továbbiakban: Intézmény)
között az alábbiak szerinti részletezett tartalommal:

1. A szerződés tárgya

Támogató a Szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének tá-
mogatásáról  szóló  2003.  évi  LXXXVI.  törvény  4.§  (5)  bekezdése,  valamint  a 
13/2004. OM rendelet alapján felhalmozási támogatást (a továbbiakban: fejlesztési 
támogatás,  illetve  támogatás)  nyújt  az  Intézmény  részére  a  jelen  szerződésben 
részletesen meghatározott feltételekkel.

2. A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszí-
ne, időtartama, formája, tárgyi feltételei

2.1 A támogatandó szak megnevezése: ...

2.2 A gyakorlati oktatás és képzés helyszíne: ...

2.3 A gyakorlati oktatás és képzés időtartama: ...

2.4 A támogatott  gyakorlati  képzés formáját,  részletes tárgyi  és személyi  feltétel-
rendszerét az Intézmény tantervei rögzítik. Az Intézmény nyilatkozik, hogy a tá-
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mogatott képzés azonos a tantervben meghatározottal és a Támogató kérésére 
bármikor rendelkezésre bocsátja.

2.5 A gyakorlati képzés helyszíne az Intézmény infrastrukturális keretei között létesí-
tett laboratóriumok.

2.6 A gyakorlati képzés részletes leírását, helyszínét, órakeretét valamint tárgyi fel-
tételrendszerét és tartalmának leírását a főiskolai karok által leadott mellékletek 
tartalmazzák.

2.7 A támogatott gyakorlati képzésnek a felsőoktatási törvényben előírt személyi fel-
tételeit az Intézmény biztosítja. 

3. Az  Intézményben  történő,  a  gyakorlati  képzés  tárgyi  feltételeinek  javítását 
szolgáló  fejlesztések  tételes  felsorolása (tárgyi  eszköz átadása  esetén  az  át-
adásra kerülő eszköz megnevezése, könyv szerinti értéke, egyedi azonosító adatai)

A melléklet szerint.

4. Az Intézményben történő, a gyakorlati képzésben részesülő, érintett hallgatók 
szakonkénti, évfolyamonkénti, tagozatonkénti létszáma

szak évfolyam      tagozat fő

5. A Támogató által az Szht. és a Rendelet keretei között nyújtandó fejlesztési tá-
mogatás összege, folyósításának módja, a felhasználásról szóló beszámolás 
feltételei

5.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Támo-
gató ………………….. Ft  támogatást nyújt.

5.2 A támogatás összegét a Támogató az Intézmény által, jelen szerződés alapján, 
jelen szerződés aláírásától számított 15. napon belül banki átutalás formájában 
teljesíti. 

5.3 A pénzbeli fejlesztési támogatást a támogatásban részesített köteles az átvétel 
évét követően kezdődő év december 31-éig felhasználni.  Amennyiben a fej-
lesztési támogatást az előbbiekben meghatározott határidőig nem használja fel 
a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére, akkor köteles harminc na-
pon belül a támogatás fel nem használt részét a Magyar Államkincstárnál veze-
tett előirányzat-felhasználási keretszámlára befizetni.

5.4 Az Intézmény tudomásul veszi, hogy a fejlesztési támogatás átadása és átvéte-
le is nyilvános. A kapott fejlesztési támogatást (a támogató nevének, címének 
és a támogatás összegének megjelölésével) nyilvánosságra kell hozni a tárgy-
évet követő év január 31. napjáig a fejlesztési támogatásban részesített hon-
lapján, melyet a tárgyévet követő második év január 31-éig a honlapon kell tar-
tani. A fejlesztési megállapodás végrehajtásáról a fejlesztési támogatásban ré-
szesített köteles a végrehajtás napjától számított 30 napon belül írásban tájé-
koztatni a fejlesztési támogatást nyújtó hozzájárulásra kötelezettet.

5.5 Az Intézmény tudomásul veszi, hogy a támogatásból beszerzett, felújított tárgyi 
eszköznek, illetve a támogatás keretében átadott tárgyi eszköznek legalább 5 
évig – ingatlan esetén 10 évig – a gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia azzal, 
hogy annak bérbeadására, megterhelésére, elidegenítésére csak az Oktatási 
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és  Kulturális  Minisztérium  Támogatáskezelő  Igazgatósága  előzetes  írásbeli 
hozzájárulásával van mód.

6. Az Intézmény kötelezettségei a támogatott gyakorlati képzéssel kapcsolatban

6.1 Az Intézmény tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződés-
ben meghatározott célokra és formában használja fel.

6.2 A kapott támogatást az Intézmény köteles elkülönítetten nyilvántartani.
6.3 Az  Intézmény  a  tárgyévet  követő  év  március  15-éig  köteles  megküldeni  a 

13/2004. OM rendelet 1. és 2. számú mellékletnek megfelelő adatszolgáltatását 
az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet részére. 

7. A Támogató által vállalt egyéb feladatok

8. Egyéb rendelkezések

8.1 Jelen szerződésben nem érintett és a jogszabályban nem szabályozott, a meg-
állapodás teljesítése során esetlegesen felmerülő problémákat a felek egymás-
sal egyeztetik, és külön okiratban szabályozzák.

8.2 A Támogató kijelenti, hogy a támogatás mértékének meghatározásánál figye-
lembe vette a jogszabályi, különösen az Szht. 4.§ (2) bekezdésének d) pontjá-
ban foglalt előírásokat.

8.3 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés alapján nyújtott támo-
gatás jogszerűségét az állami adóhatóság, szerződésszerű teljesítését pedig 
az Oktatási Minisztérium ellenőrizheti.

8.4 Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel összefüggő jognyilatkozatokat 
egymással mindenkor írásos formában közlik.

8.5 A jelen szerződében nem, vagy nem elegendő részletességgel  szabályozott 
kérdések tekintetében a magyar jog szabályai  – elsősorban a szakképzésről 
szóló 1993. évi LXXVI. Tv. (Szt.), a szakképzési hozzájárulásról és a képzési 
rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. (Szt.), és az 
ennek végrehajtása tárgyában kiadott többször módosított 13/2004. OM rende-
let, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi 
IV. tv. (Ptk.) – rendelkezései az irányadók.

Felek  jelen  szerződést  gondos  áttanulmányozás  után,  mint  akaratukkal  mindenben 
egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Budapest,_____________________

_________________________ _________________________
Támogató Intézmény

(p.h.) (p.h.)

18



BMF Közlöny 7. évfolyam 2007/2

2.sz. melléklet
Ikt.sz.:

Együttműködési megállapodás
gyakorlati képzési feladatok ellátására

1. A jelen együttműködési megállapodás a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tör-
vény 31.§ bekezdése alapján a

_____________________________________________________________  cég,  (to-
vábbiakban: gazdálkodó szervezet) és a

Budapesti Műszaki Főiskola (továbbiakban: BMF)

___________________________________________________Kara

___________________________________________________Intézete

között köttetett Budapesten, 200________________________napján.

A felek a megállapodást 200_____________________________-ig terjedő időtartamra 
kötik.

2. A Gazdálkodó szervezet adatai:

Neve: _____________________________________________________

Székhelye: _____________________________________________________

Telephelye: _____________________________________________________

Telefon/fax száma: _____________________________________________________

Cégjegyzék szám: _____________________________________________________

Adószám: _____________________________________________________

Bankszámla szám: _____________________________________________________

Statisztikai számjel: _____________________________________________________

Képviselője neve: _____________________________________________________

címe: _____________________________________________________

telefon: _____________________________________________________

Témafelelős neve: _____________________________________________________

címe: _____________________________________________________

telefon: _____________________________________________________
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3. A BMF adatai
Budapesti Műszaki Főiskola
_________________________________________________________Kara

_________________________________________________________Intézete

Székhelye: ______________________________________________
Adószáma: 15329839-2-41
Bankszámla száma: Magyar  Államkincstár  10032000-00282840-
00000000
Statisztikai számjel: 15329839-8030-312-01
Államigazgatási azonosító szám: 23287
PIR törzsszám: 329837
OM intézményi azonosító: FI38878
Szakágazati besorolás: 8030
Képviselője neve: _____________________________________________________

címe: _____________________________________________________

telefon: _____________________________________________________

Témafelelős neve: _____________________________________________________

címe: _____________________________________________________

telefon: _____________________________________________________

4. Az együttműködés célja a jelen megállapodás mellékletét képező adatlapokon nyil-
vántartott hallgatók részére a jelen megállapodás szerinti szakmai gyakorlat biztosítá-
sa:

5. A gyakorlat képzésben részesülő hallgatók létszáma:

______________________________________________szakonként

______________________________________________évfolyamonként

______________________________________________tagozatonként

6. a. A tantervben szereplő szakmai gyakorlat szakmai céljának leírása 

b. a főiskola tantervében szereplő gyakorlati képzés időtartama:

c. a kiegészítő gyakorlati képzés aránya a hozzájárulásra kötelezettnél tanéven-
ként:

d. a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszerének leírása:

7. A támogató gazdálkodó szervezet jogai és kötelezettségei a szakmai gyakorlat meg-
szervezésével összefüggésben:

8.  A BMF jogai és kötelezettségei a szakmai gyakorlat megszervezésével kapcsolat-
ban:
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9. A hallgatók a 2003. évi LXXXVI. törvény és a 13/2004 OM rendelet hatálya alá tarto-
zó juttatásai, felelősségbiztosítása, illetve szakmai és egyéb kötelezettségei:

10. A vonatkozó jogszabályok keretei között a gyakorlat időtartalmával arányosan fel-
merülő és a jogszabályok kereti között elszámolható költségek, továbbá az Szht. 4. §. 
(2) bekezdés b)-c) pontjai alapján elszámolható tervezett költségek:

11. A hallgatók foglalkoztatásának felügyelete:

12. A gyakorlati képzés helye, megvalósulásának formája:

13. Egyéb rendelkezések
a. A hallgatók gyakorlati  oktatásával összefüggő, jelen együttműködési megálla-

podásban nem érintett és a jogszabályban nem szabályozott, a megállapodás 
teljesítése során esetlegesen felmerülő problémákat a Felek egymással egyez-
tetik, és a jelen Megállapodással azonos alakiságokkal rendelkező – „Fejleszté-
si támogatási megállapodás kiegészítése” című külön okiratban szabályozzák.

b. A jelen megállapodásban nem, vagy nem elegendő részletességgel szabályo-
zott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a szakképzés-
ről szóló 1993. évi LXXVI. (Szt.), a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fej-
lesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (Szht.), illetve en-
nek végrehajtásáról szóló 13/2004. OM rendelet, valamint a Magyar Köztársa-
ság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezései – 
az irányadóak.

A Felek a jelen megállapodást gondos áttanulmányozás után – mint akaratukkal min-
denben egyezőt – jóváhagyólag aláírták.

Budapest,______________________

_________________________ _________________________
Gazdálkodó szervezet Budapesti Műszaki Főiskola

(p.h.) ______________ kara
___________ intézete

(p.h.)
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3. sz. melléklet
Ikt.sz.:

Adatlap

A _________________________________________ (gazdálkodó szervezet) és a Bu-

dapesti  Műszaki  Főiskola  között  Budapesten  200_________________________-án 

kötött együttműködési megállapodás melléklete.

A szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók adatai

név: ___________________________________________________

születési idő: ___________________________________________________

anyja neve: ___________________________________________________

adóazonosító jele: ___________________________________________________

TAJ száma: ___________________________________________________

lakcíme: ___________________________________________________

A hallgató részére biztosított képzés OKJ szerinti száma és megnevezése:

_____________________________________________________________________

Budapest, 200_______________________

_______________________________
adatlapot kiállította (cégszerű aláírás)
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KAROK és KÖZPONTOK TANÁCSAINAK NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Kari Tanácsa

2007. május 2-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

0. Felsőoktatási  Minőségi  Díj  pá-
lyázat tájékoztatója
1. A Kar aktuális helyzete
2. Tájékoztató  a  Mechatronika 
MSc szakról
3. Személyi ügyek
4. Egyebek

Határozatok:

BGK-KT-XLI/20/2007. határozata
A Kari Tanács Dr. Nyers József főis-
kolai  tanári  kinevezését  a BGK Mec-

hatronikai  és  Autótechnikai  Intézetbe 
támogatta.(6 igen, 1 nem, 3 tartózko-
dás)

BGK-KT-XLI/21/2007. határozata
A Kari  Tanács  Dr.  Szűcs  Endre  ad-
junktusi  pályázatát  támogatta.  (10 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

BGK-KT-XLI/22/2007. határozata
A Kari Tanács Dr. Pinke Péter docensi 
pályázatát támogatta. (8 igen, 0 nem, 
2 tartózkodás)

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Kari Tanácsa

2007. június 13-ai ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok: 

0. Emléklap átadása
1. Személyi ügyek
2. Szabályzatmódosítási javaslat
3. A Kar aktuális helyzete
4. Gazdasági beszámoló

Határozatok: 

BGK-KT-XLII/23/2007. határozata
A Kari Tanács Römer Dávid főiskolai 
adjunktusi  kinevezését  a  Mechatroni-
kai  és  Autótechnikai  Intézetbe  támo-
gatta.  (11 igen, 0 nem és 0 tartózko-
dás)

BGK-KT-XLII/24/2007. határozata
A  Kari  Tanács  Horváthné  Drégelyi-
Kiss  Ágota  tanársegédi  kinevezésé-
nek  meghosszabbítását  támogatta. 
(11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás)

BGK-KT- XLII/25/2007. határozata
A Kari Tanács Dr. Váradi András do-
censi  kinevezésének  meghosszabbí-
tását 2008. szeptemberéig támogatta. 
(11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás)

BGK-KT- XLII/26/2007. határozata
A Kari Tanács Nagyné Halász Erzsé-
bet mestertanári kinevezését támogat-
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ta 2007.  október  1-jétől.  (11  igen,  0 
nem és 0 tartózkodás)

BGK-KT-XLII/27/2007. határozata
A Kari Tanács mellett Konopás Károly 
helyettesítő  műszaki  tanári  megbízá-
sát  2007.  szeptember  1-től  féléves 
időtartamra jóváhagyja.

BGK-KT- XLII/28/2007. határozata
A Kari Tanács egyetértett Bánki Donát 
Emlékgyűrűt adományozásával Dr. Si-
pos Sándor  főiskolai  docensnek  (11 
igen, 0 nem és 0 tartózkodás )

BGK-KT- XLII/29/2007. határozata
A Kari Tanács Bánki Emlékérmet ado-
mányozott az alábbiaknak:
Lear Corporation 
11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
Kincs István (Őrmester Kft)
10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
Szabó Endre
11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
Dr. Vojnich Pál
11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás

BGK-KT- XLII/30/2007. határozata

A Kari Tanács Tiszteletbeli polgár cím 
adományozását  támogatta  az  alábbi-
aknak:
Bokros Zsigmond (Gyermely Rt)
11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
Németh István
11 igen, 0 nem és 0 támogatás

BGK-KT-XLII/31/2007. határozata
A Kari Tanács díszoklevél adományo-
zását támogatta az alábbiaknak:
Mohnács Mihály
11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
Csépány József
11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

BGK-KT-XLII/32/2007. határozata 
A Kari Tanács a Kitüntetési Szabály-
zat egy pontban való módosítását tá-
mogatta:
az Emléklap szövege az alábbiak sze-
rint módosul: „…. a Kar és a Kar jog-
előd  intézményében…..  „(11  igen,  0 
nem és 0 tartózkodás ).

BGK-KT-XLII/33/2007. határozata 
A Kari Tanács a 2006. évi gazdasági 
beszámolót elfogadta. (11 igen, 0 nem 
és 0 tartózkodás) 

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa
2007. május 16-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok: 

1. Félévzárással kapcsolatos felada-
tok

2. Személyi ügyek
3. Erasmus tájékoztató
4. Egyebek

Határozatok:

KVK KT-III/8/2007. határozata

A Kari Tanács  titkos szavazással, 17 
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, 
egyhangúlag támogatta Horváth Márk 
tanársegédi kinevezését.

KVK KT-III/9/2007. határozata
A Kari Tanács  titkos szavazással, 16 
igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett, tá-
mogatta Lamár Krisztián Fegyelmi Bi-
zottság elnöki kinevezését.

24



BMF Közlöny 7. évfolyam 2007/2

KVK KT-III/10/2007. határozata
A Kari Tanács  titkos szavazással,  17 
igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett tá-

mogatta Simon Ibolya Edit diplomájá-
nak honosítását.

A Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa
2007. április 17-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

1. A korábbi képzések és a BSc 
képzések közötti megfeleltetés 
– ekvivalencia táblázatok 

2. A KGK oktatóinak tudományos 
minősítése,  tevékenysége.  A 
kutatási eredmények hasznosu-
lása az oktatásban 

3. Az IKI (Nyelvi Intézet) tevé-
kenysége

4. A BMF KGK 2006. évi költség-
vetési beszámolója

5. Egyebek

Határozatok:

KGK-KT- III /11/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta 
a Gazdálkodási és Menedzsment BA 
alapszak  és  az  informatikus  közgaz-
dász  szak,  illetve  a  Műszaki  Mene-
dzser BSc alapszak és a korábbi mű-
szaki menedzser szak közötti  ekviva-
lencia táblázatokat.  

KGK-KT- III /12/2007. határozata

A Kari Tanács a KGK oktatóinak tudo-
mányos minősítéséről, tevékenységé-
ről,  illetve  a  kutatási  eredmények 
hasznosulásáról  készített  beszámoló-
ját egy tartózkodással elfogadta.

KGK-KT- III /13/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta 
a  BMF  KGK  2006.  évi  költségvetési 
beszámolóját. 

KGK-KT- III /14/2007. határozata
A Kari  Tanács  tartózkodás  és  ellen-
szavazat nélkül elfogadta a szakirány-
választás  előfeltételének  átmeneti 
enyhítésére  tett  határozati  javaslatot, 
azzal a kiegészítéssel, hogy amennyi-
ben találnak jobb megoldást és mód-
szert arra, hogy a hallgatók három elő-
feltétel tárgyat elvégezzék, akkor visz-
szatérnek ehhez a kérdéshez.

KGK-KT- III /15/2007. határozata
A  szakirány-választás  ütemtervét  a 
Kari  Tanács az előterjesztésben fog-
laltak szerint egyhangúan elfogadta.

A Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa
2007. június 19-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

1. A kari vezetés beszámolója 

a 2003-2007. közötti idő-
szakról

2. A  BMF KGK 2007. évi költ-
ségvetése
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3. Előterjesztés a Vállalkozás-
fejlesztési MA szak indításá-
ra

4. Tehetséggondozás a karon
5. Az IVK vezetői pályázatá-

nak véleményezése
6. Záróvizsga-elnöki megbízá-

sok támogatása
7. A BMF KGK Kitüntetési 

Szabályzata
8. Egyebek

Határozatok:

KGK-KT-IV/16/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta 
a KGK 2003-2007. között a kar veze-
tését ellátó oktatók beszámolóját. 

KGK-KT- IV /17/2007. határozata
A Kari Tanács ellenszavazat és tartóz-
kodás  nélkül  elfogadta  a  KGK 2007. 
évi költségvetését. 

KGK-KT- IV /18/2007. határozata

14  érvényes  szavazatból  a  Kari  Ta-
nács egyhangú szavazatával támogat-
ta az Idegennyelvi Vizsgáztatási Köz-
pont  vezetői  megbízására  Zabóné 
Varga Irén kinevezését.

KGK-KT- IV /19/2007. határozata
A Kari Tanács egy tartózkodással elfo-
gadta a Vállalkozásfejlesztés MA szak 
indítására tett javaslatot. 

KGK-KT- IV /20/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag állást fog-
lalt a tehetséggondozás, a tehetséges 
hallgatók támogatása mellett. A tehet-
séggondozás érdekében meg kell  ta-
lálni az ösztönzés megfelelő eszköze-
it,  módszereit,  amelyet  szükség  ese-
tén  elfogadásra  a  Szenátus  elé  kell 
terjeszteni. 

KGK-KT- VI /21/2007. határozata
A Kari Tanács ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül  elfogadta  záróvizsga-bi-
zottságok  elnökeként  a  következő 
személyeket:

Dr. Préda Tibor AKKORD  VF  Vállalkozásfinanszírozási 
Részvénytársaság,  alapító ügyvezető,  gaz-
dasági vezérigazgató-helyettes

Simon Tamás Önkormányzati  és  Területfejlesztési  Minisz-
térium, belső ellenőr, vezető főtanácsos

Dr. Molnár Klára Állami Privatizációs és Vagyonke-
zelő Részvénytársaság

Dr. Raskó 
György

közgazdász, agrárszakértő

CSc. Dr. Habil Noszkay 
Erzsébet 

közgazdaságtudományok  kandidátusa, 
egyetemi  docens,  Szent  István  Egyetem  - 
GTK  –  Emberi  erőforrás  gazdálkodás  és 
Kommunikációtudományi Intézet

Dr. Hartványi Tamás egyetemi  docens,  Széchenyi  István  Egye-
tem, Műszaki Tudományi Kar

Nevezettek megbízása visszavonásig szól. 
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KGK-KT- IV /22/2007. határozata 
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta 
a KGK Kitüntetési Szabályzatát a kö-
vetkező módosítással: 
A Keleti  Károly Emlékgyűrű oklevelé-
nek szövege az alábbi:  „ (...) a Buda-
pesti  Műszaki  Főiskola  Keleti  Károly 
Gazdasági  Kar  érdekében  végzett  
színvonalas és eredményes tevékeny-
sége elismeréseként.”

KGK-KT- IV /23/2007. határozata
A Kari  Tanács  tartózkodás  és  ellen-
szavazat  nélkül  támogatta,  hogy  a 
Gazdálkodási  és  Menedzsment  BA 
Alapszakon  a  modulokat  szakirány-
ként regisztrálja a kar a Felsőoktatási 
Regisztrációs Központban, amelyre a 
megváltozott  jogszabályok  lehetősé-
get biztosítanak. 

KGK-KT- IV /24/2007. határozata
A Kari  Tanács  egyhangúlag  felhatal-
mazta a kar vezetését és a feladattal 
megbízott oktatókat, hogy a felsőfokú 
szakképzéssel  kapcsolatos,  nyáron 
esedékes döntéseket meghozzák.

 
KGK-KT- IV /25/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta 
a  felsőfokú  szakképzések  kidolgozá-
sára tett javaslatot. 

KGK-KT- IV /26/2007. határozata
A Kari Tanács két ellenszavazattal el-
fogadta, hogy az idegen nyelven okta-
tott szaktárgyak kurzusait minimum 15 
fő  jelentkezése  esetén  indíthassa  a 
kurzust kiíró intézet. 

KGK-KT- IV /27/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta 
a benyújtott tantervmódosító javaslatot 
az alábbiak szerint:
1) A Szervezési és Vezetési Intézet az 

alábbi tárgyakkal javasolja bővíteni 
a  szabadon  választható  tárgyak 
körét  a  Műszaki  Menedzser  BSc 
Szak,  illetve  a  Gazdálkodási  és 
Menedzsment  BA Szak  mintatan-
tervében (a felsorolt tárgyak kredi-
tes  mintatanterveknél  elfogadott 
tárgyak): 

Műszaki Menedzser BSc szak
Tantárgy neve Tárgycsoport Félév óra kredit
Korszerű operációs rendszerek Szabadon választható I. 5. 002 2
E-kereskedelem Szabadon választható I. 5. 002 2
PHP programozás Szabadon választható IV. 6. 002 2
Kiadványszerkesztés Szabadon választható IV. 6. 002 2
Önismeret és önmenedzselés II. Szabadon választható V. 7 200 2

Gazdálkodási és Menedzsment BA szak
Tantárgy neve Tárgycsoport Félév óra kredit
Önismeret és önmenedzselés I. Szabadon választott készség-

fejlesztő
2. 110 2

Szakértői rendszerek Szabadon választott 5. 110 3
Befektetési döntések és kockázat Szabadon választott 6. 110 3
Önismeret és önmenedzselés II. Szabadon választott 6. 110 3
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2) A Vállalkozásmenedzsment Intézet a Műszaki Menedzser szak kredites 
tantervének szabadon választható tárgyait az alábbiakkal javasolta bővíteni:
Tárgy neve Előtanulmány Tantárgyfelelős
Számvitelszervezés Számviteli  alapismere-

tek
Kovácsné Bukucs Erzsé-
bet

3) A Vállalkozásmenedzsment Intézet a kredites és BSc/BA tantervek sza-
badon választható tárgyait az alábbi tárgyakkal kívánja bővíteni: 

Tantárgy neve Tantárgyfelelős óra kredit
Játékelmélet Dr. Kóczy László Áron 200 2
Piacszerkezetek Dr. Kóczy László Áron 200 2

4) A Vállalkozásmenedzsment Intézet Műszaki Menedzser Szak BSc tanter-
vében, valamint Gazdálkodási és Menedzsment BA szak tantervében német 
nyelven is meg kívánja jelentetni a Menedzsment alapjai c. tárgyat. 
A Kari Tanács egyben támogatta a Menedzsment alapjai c. német nyelvű 
kurzus meghirdetését az RKK-n.  

A Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa
2007. április 17-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

1. Mérnök Informatikus Mester-
szak szakindítási beadványa

2. Személyi ügyek
3. Kooperatív képzésben résztve-

vő hallgatók számára új vá-
lasztható tárgy indítása

4. Egyebek

Határozatok:

NIK-KT-XXII/8/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta 
a  Mérnök  Informatikus  Mesterszak 
szakindítási  beadványát  és  felhatal-
mazta  a  Kar  vezetését  beadás  előtti 
kisebb korrekciók megtételére.

NIK-KT-XXII/9/2007. határozata
A Kari  Tanács titkos szavazással  tá-
mogatta  (8  igen,  1  nem,  1  tartózko-

dás) Dr. Bakonyi Péter címzetes főis-
kolai tanári kinevezését.

NIK-KT-XXII/10/2007. határozata
A Kari  Tanács titkos szavazással  tá-
mogatta  (6  igen,  2  nem,  2  tartózko-
dás) Dr. Gáspár Péter határozott idejű 
kutató professzori kinevezését.

NIK-KT-XXII/11/2007. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással egy-
hangúlag  támogatta  Katona  Krisztina 
határozatlan idejű tanársegédi kineve-
zését.

NIK-KT-XXII/12/2007. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással egy-
hangúlag  támogatta  Kurdi  Zsombor 
Zsolt  határozatlan  idejű  tanársegédi 
kinevezését.

NIK-KT-XXII/13/2007. határozata
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A Kari Tanács titkos szavazással egy-
hangúlag  támogatta  Sergyán  Sza-
bolcs  határozott  idejű  dékáni  hivatal-
vezetői kinevezését.

NIK-KT-XXII/14/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta 
a Beszámoló a kooperatív munkáról c. 
választható tárgyat.

A Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa
2007. június 21-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

1. A BMF SZMR Kari kiegészítése 
Adományozható kitüntetések, 
kitüntető címek, díjak alapítási 
és adományozási mellékleté-
nek módosítása

2. 2006. évi gazdasági beszámoló 
és a 2007. évi költségvetés elő-
készítésének helyzetéről be-
számoló

3. Tantervi módosítás kérdései
4. Választható tárgyak elfogadása
5. Fegyelmi Testület választása
6. Egyebek

Határozatok:

NIK-KT-XXIII/15/2007.
A Kari Tanács elfogadta a BMF SZMR 
Kari  kiegészítése  Adományozható  ki-
tüntetések, kitüntető címek, díjak ala-
pítási és adományozási mellékletének 
módosítását.  (12 igen,  0 nem, 0 tar-
tózkodás)

NIK-KT-XXIII/16/2007
A Kari  Tanács elfogadta a 2006.  évi 
kari  költségvetési  beszámolót.  (12 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

NIK-KT-XXIII/17/2007
A Kari  Tanács elfogadta a 2007.  évi 
kari költségvetést. (12 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás)

NIK-KT-XXIII/18/2007
A Kari Tanács szükségesnek tartja az 
átoktatások  új,  korrektebb  finanszíro-
zási rendszerére javaslat kidolgozását 
és beterjesztését a Rektori Tanács fe-
lé. (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

NIK-KT-XXIII/19/2007
A Kari Tanács szükségesnek tartja a 
magas  bukási  arányok  növekedésé-
nek kezelésére a színvonal megtartá-
sa melletti Intézkedési Terv kidolgozá-
sát. Az Intézkedési Terv kidolgozásá-
ért az oktatási dékánhelyettes felelős. 
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

NIK-KT-XXIII/20/2007
A Kari  Tanács  elveiben  támogatja  a 
Mérnök Informatikus alapszak tanter-
vének módosítását és felhatalmazza a 
Kar dékánját a szükséges főiskolai és 
karok közötti tárgyalások lefolytatásá-
ra. (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

NIK-KT-XXIII/21/2007
A Kari Tanács támogatta az Informati-
kai  Rendszerek  Intézet  által  előter-
jesztett Professzionális IP forgalomirá-
nyítás,  Digitális kvantitatív mikroszkó-
pia,  illetve Nagysebességű,  többréte-
gű  kapcsolókon  alapuló  intézményi 
hálózatok c. választható tárgyakat. (12 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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NIK-KT-XXIII/22/2007
A Kari  Tanács támogatta  a Szoftver-
technológia  Intézet  által  előterjesztett 
Adatbányászat  c. választható tárgyat. 
(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

NIK-KT-XXIII/23/2007
A  Kari  Tanács  titkos  szavazással 
megválasztotta Dr. Kotsis Domokost a 
Kari  Fegyelmi  Testület  elnökévé  (11 
igen, 0 nem, 1 tartózkodás), valamint 
Dr.  Schubert  Tamást  és  Dr.  Tar  Jó-

zsefet a Kari Fegyelmi Testület tagjai-
vá (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

NIK-KT-XXIII/24/2007
A Kari Tanács felhatalmazta a Kar dé-
kánjából  és  dékánhelyetteseiből  álló 
Dékáni Kollégiumot a Mérnök Informa-
tikus alapszak előtanulmányi követel-
ményeinek felülvizsgálatára és módo-
sítására. (12 igen, 0 nem, 0 tartózko-
dás)

A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari 
Tanácsa

2007. június 5-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

1. Részmunkaidős  docensi  pályá-
zat 

2. Dékánhelyettesi pályázatok 
3. Egyebek

• Államvizsga naptár 
• Eseménynaptár 

Határozatok: 

RKK-KT-III/15/2007. határozata
A Kari  Tanács 17 igen,  0 nem, 0 
tartózkodó  szavazatával  egyhan-
gúlag  támogatta Dr. Horváth Csa-
ba részmunkaidős docens kineve-
zését a Médiatechnológiai Intézet-
be. 

RKK-KT-III/16/2007. határozata 
A Kari Tanács 16 igen, 1 tartózkodó 0 
nem szavazatával támogatta  Borbély 
Endréné  dr.  főiskolai  tanár  kutatási 
dékánhelyettesi  megbízását  a  2007. 

július 1-jétől 2012. június 30-ig terjedő 
időtartamra.  

RKK-KT-III/17/2007. határozata 
A Kari Tanács 16 igen, 1 tartózkodó, 0 
nem szavazatával támogatta Korondi 
Endre docens oktatási dékánhelyette-
si  megbízását  a  2007.  július  1-jétől 
2012. június 30-ig terjedő időtartamra.

RKK-KT-III/18/2007. határozata 
A Kari Tanács egyhangú szavazatával 
elfogadta a 2007. június 26 – július 6. 
közötti időszak Államvizsga naptárát. 

RKK-KT-III/19/2007. határozata 
Főiskolai  szintű  szabályozás  hiá-
nyában a  tanulmányi  ügyrend  mó-
dosításakor  az  alábbi  állásfoglalás 
beépítését  javasolja a Kari  Tanács 
egyhangú támogatásával 

1. A kritériumtárgy legyen felve-
hető angol/német nyelven tett 
érettségi  vizsga  vagy 
angol/német  nyelvből  tett, 
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legalább  4  (jó)  minősítésű 
érettségi vizsga alapján is. 

2. Legyen kritériumtárgynak  el-
fogadható: 

• minden  olyan,  a  karon 
angol  vagy  német  nyel-
ven  tanult  kredites  szak-
mai  tárgy,  amely felvéte-
lénél  a  fenti  feltételeket 
betartották,

• más  felsőoktatási  intéz-
ményben angol  vagy né-
met  nyelven tanult  kredi-
tes szakmai tárgy,

• külföldi  részképzés  kere-
tében  angol  vagy  német 
nyelven  tanult,  a 
Transcript  of Records ál-
tal  igazolt  kredites  szak-
mai tárgy. 

RKK-KT-III/20/2007. határozata 
A Kari Tanács egyhangú szavazatával 
elfogadta  a  Környezetmérnöki  szak 
nappali  tagozatos  képzésen  belüli  új 
szakirány indítására tett  előzetes be-
terjesztést. 

A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari 
Tanácsa

 2007. június 14-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1.Gregász Tibor  adjunktusi  kineve-
zésének meghosszabbítása 
2.  A  BMF Rejtő  Sándor  Könnyűipari 
és Környezetmérnöki Kar által adomá-
nyozott kitüntetések, elismerések sza-
bályzata

Határozatok: 

RKK-KT-IV/21/2007. határozata 
A Kari Tanács 14 igen, 0 nem, 1 tar-

tózkodó szavazatával támogatta Gre-
gász  Tibor  adjunktusi  kinevezésének 
meghosszabbítását.

RKK-KT-IV/22/2007. határozata 
A Kari Tanács egyhangú szavazatával 
elfogadta az átdolgozott „A BMF Rejtő 
Sándor Könnyűipari és Környezetmér-
nöki Kar által adományozott kitünteté-
sek, elismerések szabályzatát”,  mely-
ben az újonnan alapított kitüntetés „Az 
RKK Kiemelt Támogatója Díj”. 

A Regionális Oktatási és Innovációs Központ Stratégiai 
Tanácsa

2007. június 20-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

1. Személyi kérdések
2. Szakalapítási kérelmek

3. A Számítógép hálózati szakirá-
nyú  továbbképzés  tanterve  és 
tantárgyprogramjai
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Határozatok:

ROIK III/1/2007. határozata  
Perlaki  Andrea  a  2007.  július  1-  től 
2008.  június  30-ig  terjedő  időre  a 
ROIK tanulmányi osztályvezetői teen-
dők ellátására kap megbízást a szak-
csoport  vezetőkkel  azonos  bérkiegé-
szítéssel. 

ROIK III/2/2007. határozata  
A Stratégiai Tanács nyílt szavazással 
egyhangúan  támogatja  két  főiskolai 
adjunktusi pályázat meghirdetését.

ROIK III/3/2007. határozata  

A ROIK az alábbi szakirányú tovább-
képzési szakalapítását indítványozza:

Szoftver fejlesztő 
WEB programozó 
Infokommunikációs menedzser
Programozható elektronikus esz-
közök
Információszolgáltatás  menedzs-
ment

ROIK III/4/2007. határozata  
A Számítógép hálózati szakirányú to-
vábbképzés tantervét és tantárgyprog-
ramjait 2007. szeptembertől korszerű-
síteni szükséges.

A Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Tanácsa
2007. április 12-i ülésének napirendje és határozata

Napirendi pontok:

1.  Műszaki  Szakoktató  és  Mérnökta-
nár Szak tantervei

Határozat:

TMPK-KT-II/28/2007. határozata

A Központ Tanácsa 6 igen szavazattal 
és  3  tartózkodás  mellett  elfogadta  a 
BSc levelező műszaki szakoktató,  az 
MA  levelező  kiegészítő  mérnöktanár 
és az MA levelező és nappali mérnök-
tanár szak valamennyi szakirányának 
tantervét.

A Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Tanácsa
2007. május 8-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

1. A TMPK gazdálkodása
2. Beszámoló a TMPK tantervei-

nek jóváhagyásáról
3. Záróvizsga bizottsági elnökök, 

felvételi bizottsági tagok sze-
mélye

4. Személyi ügyek
5. Egyebek

Határozatok:

TMPK-KT-II/29/2007. határozata
A Tanács 8 igen szavazattal és 1 tar-
tózkodás  mellett  elfogadta  a  TMPK 
bevétel-felosztási tervét.

TMPK-KT-II/30/2007. határozata
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A Tanács 9 igen szavazattal, egyhan-
gúlag elfogadta a TMPK költségvetési 
tervezetét.

TMPK-KT-II/31/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi  elnöki  teendőkre Bihall  Tamás fel-
kérését 8 igen szavazattal és 1 tartóz-
kodás mellett támogatja.

TMPK-KT-II/32/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi  elnöki  teendőkre Dénes István fel-
kérését 7 igen szavazattal és 2 tartóz-
kodás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/33/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi elnöki teendőkre Dr. Agg Géza fel-
kérését 8 igen szavazattal és 1 tartóz-
kodás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/34/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi  elnöki  teendőkre  Dr.  Balogh  And-
rásné felkérését 8 igen szavazattal és 
1 tartózkodás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/35/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi elnöki teendőkre Dr. Benedek And-
rás felkérését 8 igen szavazattal és 1 
tartózkodás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/36/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi  elnöki  teendőkre Dr.  Horváth Már-
ton felkérését 8 igen szavazattal és 1 
tartózkodás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/37/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi  elnöki  teendőkre  Dr.  Jekkel  Antal 
felkérését 8 igen szavazattal és 1 tar-
tózkodás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/38/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi elnöki teendőkre Dr. Kadocsa Lász-
ló felkérését  8 igen szavazattal  és 1 
tartózkodás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/39/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi elnöki teendőkre Dr. Lükő István fel-
kérését 8 igen szavazattal és 1 tartóz-
kodás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/40/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi elnöki teendőkre Dr. Pais Ella Regi-
na felkérését 8 igen szavazattal és 1 
tartózkodás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/41/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi  elnöki  teendőkre Dr.  Székely Judit 
felkérését 8 igen szavazattal és 1 tar-
tózkodás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/42/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi elnöki  teendőkre Dr. Szekeres Ta-
más felkérését 8 igen szavazattal és 1 
tartózkodás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/43/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi elnöki teendőkre Dr. Szilágyi Klára 
felkérését 8 igen szavazattal és 1 tar-
tózkodás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/44/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi elnöki teendőkre Dr. Veres Pál fel-
kérését 8 igen szavazattal és 1 tartóz-
kodás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/45/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi  elnöki  teendőkre  Dr.  Völgyesi  Pál 
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felkérését 7 igen szavazattal és 2 tar-
tózkodás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/46/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi elnöki teendőkre Halász János fel-
kérését 8 igen szavazattal és 1 tartóz-
kodás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/47/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi elnöki teendőkre Modláné Görgényi 
Ildikó felkérését 7 igen szavazattal és 
2 tartózkodás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/48/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi elnöki teendőkre Végvári Imre felké-
rését 8 igen szavazattal és 1 tartózko-
dás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/49/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi elnöki teendőkre Vései Zoltán felké-
rését 7 igen szavazattal és 2 tartózko-
dás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/50/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi elnöki teendőkre Wiktora Antal fel-
kérését 7 igen szavazattal és 2 tartóz-
kodás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/51/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi elnöki teendőkre Zachár László fel-
kérését 8 igen szavazattal és 1 tartóz-
kodás mellett támogatja,

TMPK-KT-II/52/2007. határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsá-
gi elnöki teendőkre Zavaczky Antalné 
felkérését 7 igen szavazattal és 2 tar-
tózkodás mellett támogatja.

TMPK-KT-II/53/2007. határozata

A  Tanács  felvételi  bizottságban  való 
közreműködésre  a  gépész  szakirá-
nyon Simon Béláné felkérését 8 igen 
szavazattal  és  1  tartózkodás  mellett 
támogatja,

TMPK-KT-II/54/2007. határozata
A  Tanács  felvételi  bizottságban  való 
közreműködésre  a  gépész  szakirá-
nyon Dr. Varga Lajos felkérését 8 igen 
szavazattal  és  1  tartózkodás  mellett 
támogatja.
TMPK-KT-II/55/2007. határozata
A  Tanács  felvételi  bizottságban  való 
közreműködésre az informatikai szak-
irányon Dr. Pentelényi Pál felkérését 8 
igen szavazattal és 1 tartózkodás mel-
lett támogatja,

TMPK-KT-II/56/2007. határozata
A  Tanács  felvételi  bizottságban  való 
közreműködésre az informatikai szak-
irányon Viola  Attila  felkérését  8  igen 
szavazattal  és  1  tartózkodás  mellett 
támogatja.

TMPK-KT-II/57/2007. határozata
A  Tanács  felvételi  bizottságban  való 
közreműködésre  a  villamos  szakirá-
nyon Dr. Simonics István felkérését 7 
igen szavazattal és 2 tartózkodás mel-
lett támogatja.

TMPK-KT-II/58/2007. határozata
A  Tanács  felvételi  bizottságban  való 
közreműködésre  a  villamos  szakirá-
nyon Makó Ferenc  felkérését  8  igen 
szavazattal  és  1  tartózkodás  mellett 
támogatja.

TMPK-KT-II/59/2007. határozata
Bánhidyné Dr. Szlovák Éva igazgató-
helyettesi  megbízatásának  visszavo-
násával  a  TMPK Tanácsa  5  igen,  3 
nem szavazattal és 1 tartózkodás mel-
lett egyetért.
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