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A SZENÁTUS NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2007. szeptember 18- i ülésének napirendje és határozatai

Napirend előtt:
• tájékoztató az elmúlt időszak kiemel-

kedő eseményeiről  
• főiskolai tanári kinevezés átadása 
Napirendi pontok:
1. Szenátus  2007/2008.  tanév  I.  félévi

ülésterve
2. BMF Doktori Szabályzat
3. A Felsőoktatási  törvény bevezetésé-

vel összefüggő feladatok
4. BMF SZMR Kollégium kiegészítése
5. Beszámoló  a  főiskola  2007.  I.  félévi

gazdálkodásáról
6. Vezetői álláspályázatok
7. Beruházási program áttekintése
8. Egyebek, bejelentések

Határozatok:

SZ-XVI/69/2007. határozata
A Szenátus megköszönte Dr. Bartos Ist-
ván (KGK) úrnak a Szenátusban hosszú
időn át végzett munkáját, s egyben tudo-
másul vette Dr. Medve András úr szava-
zati jogú tagságát.

SZ-XVI/70/2007. határozata
A  Szenátus  egyhangúlag  elfogadta  a
2007/2008. tanév I. félévi üléstervét.

SZ-XVI/71/2007. határozata
A  titkos  szavazás  lebonyolításához  a
Szenátus egyhangú  szavazatával  meg-
választotta  a  Szavazatszámláló  Bizott-
ság elnökének  Dr.  Holyinka  Péter  urat,
tagjainak Korondi Endrét és Katona And-
reát. 

SZ-XVI/72/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag megválasztotta
a Doktori Tanács elnökének Prof. Dr. Fo-
dor János rektorhelyettes urat.

SZ-XVI/73/2007. határozata

A Szenátus tagjai egyetértettek az Intéz-
ményi Doktori Szabályzat MAB-hoz törté-
nő beterjesztésével.

SZ-XVI/74/2007. határozata
A  Szenátus  egyhangúlag  elfogadta  a
Felsőoktatási törvény bevezetésével ösz-
szefüggő  feladatokat  meghatározó  elő-
terjesztést.

SZ-XVI/75/2007. határozata
A  Szenátus  egyhangúlag  elfogadta  a
BMF SZMR Kollégium kiegészítésre vo-
natkozó előterjesztést.

SZ-XVI/76/2007. határozata
A  Szenátus  egyhangúlag  elfogadta  a
BMF 2007. évi I. félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót.

SZ-XVI/77/2007. határozata
A Szenátus  egyhangúlag  megerősítette
a Kandó Kálmán Kollégium rekonstrukci-
ós  beruházására  vonatkozó  Gazdasági
Tanács által hozott határozatot.
A  bérleti  díj  10  hónapra  vetített  bruttó
összegét 50.000 Ft/hó/fő összeg alá kell
csökkenteni, és az OKM-el megkötött be-
ruházási  szerződésben  a  beruházás
bruttó összegét 20%-kal meg kell emelni.
Amennyiben a fenti feltételek nem való-
sulnak meg, úgy a pályázati eljárás ered-
ménytelenségének  megállapítása  mel-
lett,  az  előírásokat  figyelembe  vevő,
gyorsított  tárgyalásos,  meghívásos  köz-
beszerzési  eljárást  kell  lefolytatni.  Az
erre való felkészülést a főiskola a tárgya-
lásokkal párhuzamosan kezdje meg. 
A Gazdasági  Tanács  a továbbiakban  a
beruházási folyamat sikeres lebonyolítá-
sa érdekében a közbeszerzési pályázati
dokumentumot is véleményezni kívánja. 

SZ-XVI/78/2007. határozata
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A Szenátus egyhangúlag egyetértett az-
zal, hogy rektor úr Dr. Horváth Elek álta-
lános és oktatási rektorhelyettes úr kine-
vezését 2007. december 31-ig meghosz-
szabbítsa, valamint azzal, hogy 2008. ja-
nuár 1-től az általános és oktatási rektor-
helyettesi állásra szóló pályázat kiírásra
kerüljön.

SZ-XVI/79/2007. határozata
A Szenátus  a  vezetői  álláspályázatokat
és oktatói  kinevezéseket  az alábbi  sza-
vazati arányban támogatta:
Vezetői megbízások:
Dr. Fodor János  stratégiai  és tudomá-
nyos rektorhelyettes 
2007. szeptember 19 - 2012.  június 30.
időszakra 18 igen 
Dr. Tick József  fejlesztési és informati-
kai rektorhelyettes 
2007.  szeptember 19 –2012.  június 30.
időszakra 17 igen, 1 tartózkodás
Dr.  Francsovics  Anna  (KGK)  oktatási
dékánhelyettes 

2007. szeptember 19 – 2012. június 30.
időszakra 16 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
Dr. Kóczy Á. László (KGK) kutatási dé-
kánhelyettes 
2007. október 1 – 2012. június 30. idő-
szakra 18 igen
Dr. Ulrich Langanke  (KGK-IKI) intézet-
igazgató 
2007. szeptember 19 –2012.  június 30.
időszakra 15 igen, 3 tartózkodás.

Oktatói kinevezések:
Oroszlány Gabriella (RKK) tanársegéd 
2007. október 1-től határozatlan időre 18
igen
Papp-Vid  Dóra (RKK)  tanársegéd  12
nem, 5 tartózkodás, 1 érvénytelen
Reskó Barna (ROIK) adjunktus 
2007. október 1-től határozatlan időre 17
igen, 1 tartózkodás
Fűzi Beatrix (TMPK) tanársegéd 
2007. október 1-től határozatlan időre 17
igen, 1 tartózkodás.

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2007. október 16-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. BMF  Szervezeti  és  Működési  Sza-

bályzat és a Szervezeti és Működési
Rend módosítása

2. BMF felvételi eljárás rendje módosítá-
sa

3. BMF Hallgatói követelményrendszer
módosítása

4. Közalkalmazotti Fegyelmi és Kártérí-
tési Szabályzat

5. Személyi kérdések
6. Egyebek, bejelentések

Határozatok:

SZ-XVII/80/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta BMF
Szervezeti és Működési Szabályzat és a
Szervezeti és Működési Rend módosítá-
sára tett javaslattal.

SZ-XVII/81/2007. határozata
A  Szenátus  egyhangúlag  elfogadta  a
BMF Felvételi Szabályzat 2008. évre vo-
natkozó  módosítását.

SZ-XVII/82/2007. határozata
A  Szenátus  egyhangúlag  elfogadta  a
BMF Hallgatói Követelményrendszer mó-
dosítására tett javaslatot.

SZ-XVII/83/2007. határozata
A  Szenátus  egyhangúlag  elfogadta  az
alábbi szóbeli  kiegészítésekkel a Közal-
kalmazotti  Fegyelmi  és  Kártérítési  Sza-
bályzat módosítását.
(Fegyelmi felelősség) 1. §: (2) pont:

• A munkavállalónak a munka vég-
zésére vonatkozó utasítás megta-
gadása
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• Igazolatlan hiányzás
• Kábítószer,  és alkohol  által  befo-

lyásolt állapotban való munkavég-
zés

SZ-XVII/84/2007. határozata
A  titkos  szavazás  lebonyolításához  a
Szenátus egyhangú  szavazatával  meg-
választotta  a  Szavazatszámláló  Bizott-
ság elnökének Dr.  Lukács György urat,
tagjainak  Fábián  Istvánnét,  Wernhardt
Károlyt.

SZ-XVII/85/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta, hogy
a főiskola  Dr.  Mang Béla  úr  a  Miskolci
Egyetem stratégiai  és fejlesztési  rektor-
helyettese,  a Felsőoktatási  és Tudomá-
nyos Tanács elnöke részére adományoz-
zon Pro Academia Polytechnica kitünte-
tést.

SZ-XVII/86/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag, 16 igen, 1 tar-
tózkodással elfogadta Dr. Tóth Péter úr
TMPK igazgatóhelyettesi kinevezését.

SZ-XVII/87/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag, 17 igen szava-
zattal  elfogadta  Dr.  Horváth  László  úr
egyetemi tanári kinevezését a BMF NIK
karára.

SZ-XVII/88/2007. határozata

A Szenátus egyhangúlag tudomásul vet-
te  a  Kandó  Kálmán  Kollégium rekonst-
rukciója helyzetéről szóló tájékoztatatást.

SZ-XVII/89/2007. határozata
A Szenátus  a  Bánki  Donát  Gépész  és
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépipari
Mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés
indítási kérelmét egyhangúlag elfogadta.

SZ-XVII/90/2007. határozata
A Szenátus a Regionális Oktatási és In-
novációs  Központ,  Székesfehérvár   Lo-
gisztikai  Műszaki  Menedzserasszisztens
felsőfokú  szakképzés  indítási  kérelmét
egyhangúlag elfogadta.

SZ-XVII/91/2007. határozata
A Szenátus  a  Kandó Kálmán Villamos-
mérnöki Kar Villamos Mérnökasszisztens
felsőfokú  szakképzés  indítási  kérelmét
egyhangúlag elfogadta.

SZ-XVII/92/2007. határozata
A Szenátus a Rejtő Sándor Könnyűipari
és  Környezetmérnöki  Kar  Könnyűipari
Mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés
indítási kérelmét egyhangúlag elfogadta.

SZ-XVII/93/2007. határozata
A Szenátus a Regionális Oktatási és In-
novációs  Központ,  Székesfehérvár  Mű-
szaki  Informatikus  Mérnökasszisztens
felsőfokú  szakképzés  indítási  kérelmét
egyhangúlag elfogadta.

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2007. november 13-i ülésének napirendje és határozatai

Napirend előtt:
• Kinevezések átadása
• A Kandó mozdony elszállítását bemu-

tató film megtekintése
Napirendi pontok:
1. BMF humánpolitikai  stratégiája az új

képzési struktúra tükrében
2. BMF  Foglalkoztatási  követelmény-

rendszer módosítása

3. Beszámoló  a  Rejtő  Sándor  Könnyű-
ipari  és  Környezetmérnöki  Kar  tevé-
kenységéről

4. BMF Intézményfejlesztési terv kiegé-
szítése 

5. BMF informatikai stratégia
6. Beruházási program áttekintése
7. Egyebek, bejelentések
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Határozatok:

SZ-XVIII/89-A/2007. határozata
A Szenátus tudomásul vette az új képzé-
si struktúrával összefüggő humánpolitikai
stratégiai feladatokat, s azt, hogy 2008.
január 1-jétől a stratégiai alapon csak tel-
jes állású, első helyen foglalkoztatott ok-
tató maradhat.

SZ-XVIII/90-A/2007. határozata
A Szenátus a BMF Foglalkoztatási köve-
telményrendszer írásban előterjesztett és
a szóbeli kiegészítésben javasolt módo-
sításait egyhangú szavazatával elfogad-
ta, az alábbiak szerint:

• Foglalkoztatási  követelmény-
rendszer  1.§  (9)  bekezdése  he-
lyesen:  A  továbbképzésben  való
részvétel lehetőségét a munkálta-
tó  tanulmányi  szerződés  kötése
mellett  a  közalkalmazott  erre  vo-
natkozó kérése esetén biztosíthat-
ja, ha ez…

• A szabályzat régi 1.§-ának (7) be-
kezdése kiegészül
o Munkáját a főiskola normái és

etikai szabályai figyelembe vé-
telével végzi.

• 3.§  (6)  c)  pontjába  beillesztésre
került  a  hivatkozás  a  rendelet
megnevezésére.

• A BMF Oktatói, kutatói és tanári
követelmény-  és  minősítési
rendszere,  valamint  ezen  mun-
kakörök  betöltésével  kapcsola-
tos eljárási rendje szabályzat 2.§
(1)  végére  beillesztésre  kerül:  A
gyakornok tevékenységét szakmai
vezető segíti.

• Ugyanezen szabályzat 2.§ (7) be-
kezdése  helyesen:  A  számonké-
rés évente, a gyakornoki minősíté-
si  lap  kitöltésével  történik,  az  al-
kalmazandó  minősítési  lapot  a
szabályzat  11.  melléklete  tartal-
mazza. 

• Ugyanezen paragrafus (9) bekez-
désébe beillesztésre kerül zárójel-
ben a szakmai vezető fogalom. 

• Ezen  szabályzat  11.  mellékleté-
nek  kitöltési  útmutatójából  törlen-
dő a pályázati formákat tartalmazó
felsorolás.

SZ-XVIII/91-A/2007. határozata
A Szenátus a Rejtő Sándor Könnyűipari
és  Környezetmérnöki  Kar  2003.  szep-
tember-2007.  november  közötti  tevé-
kenységéről szóló beszámolót elfogadta.

SZ-XVIII/92-A/2007. határozata
A Szenátus az Intézményfejlesztési Ter-
vet a doktori iskolára, valamint a monitor-
ing  rendszerre  vonatkozó  javaslatokkal
együtt egyhangúlag elfogadta.

SZ-XVIII/93-A/2007. határozata
A Szenátus a BMF informatikai stratégiát
egyhangúlag elfogadta.

SZ-XVIII/94/2007. határozata
A Szenátus a beruházási program hely-
zetéről szóló tájékoztatót tudomásul vet-
te.

SZ-XVIII/95/2007. határozata
A Szenátus titkos szavazással az alábbi
összetételű  Szavazatszámláló  Bizottsá-
got választotta: elnök: Géczy László, ta-
gok: Dr. Holyinka Péter, Katona Andrea.

SZ-XVIII/96/2007. határozata
A titkos szavazás eredményeként a Sze-
nátus egyhangú szavazatával a Sporttá-
mogatásokat  Elbíráló  Bizottság  oktatói
tagjainak  megválasztotta  Molnár  Feren-
cet (elnök), Szeibel Lajost és egy érvény-
telen szavazat mellett Borbás Lászlót.

SZ-XVIII/97/2007. határozata
A titkos szavazás eredményeként a Sze-
nátus egyhangú szavazatával a Kulturá-
lis Támogatásokat Elbíráló Bizottság ok-
tatói  tagjainak  megválasztotta  Szabóné
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Csík Erzsébetet (elnök) és Dr. Pap Györ-
gyöt.

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2007. december 18-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

módosítása
2. Tantervek szak- és tárgyfelelősi rend-

szerének módosítása
3. BMF Iratkezelési Szabályzata
4. Beszámoló az oktatók hallgatói véle-

ményezéséről
5. Könnyűipari mérnöki mesterszak indí-

tási kérelme
6. Személyi kérdések
7. 4 éves felújítási terv
8. Javaslat a Szenátus 2007/2008. tan-

év II. félévi üléstervére
9. Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégi-

um rekonstrukciójáról
10.Egyebek, bejelentések

Határozatok:

SZ-XIX/98/2007. határozata
A Szenátus az ülésen tett kiegészítéssel
egyhangúlag elfogadta a BMF Szervezeti
és  Működési  Szabályzat  módosítására
tett javaslatokat.

SZ-XIX/99/2007. határozata
A Szenátus a 27. oldal II. Oktatók, dolgo-
zók, szerződéses alkalmazottak ügyei cí-
mű irattári terv 24. tételénél a „nem selej-
tezhető” időtartam 5 évről 40 évre módo-
sításával egyhangúlag elfogadta a BMF
Iratkezelési Rendjének módosítását.

SZ-XIX/100/2007. határozata
A Szenátus az oktatók hallgatói vélemé-
nyezéséről  szóló beszámolót  tudomásul
vette.

SZ-XIX/101/2007. határozata
A  Szenátus  egyhangúlag  elfogadta  a
könnyűipari  mérnöki  mesterszak  indítá-

sára vonatkozó előterjesztést közös okle-
vél  kiállításához  vezető  közös  képzés
formájában.

SZ-XIX/102/2007. határozata
Kártyás Gyula levezető elnök úr javasla-
tot  tett  a  Szavazatszámláló  Bizottság
tagjaira, a testület két tartózkodás mellett
egyhangúlag elfogadta a Bizottság elnö-
kének  dr.  Bakó  András  urat,  tagjainak
Géczy  László,  valamint  Dominyák
György urat.

SZ-XIX/103/2007. határozata
A Szenátus 18 igen szavazat és 1 tartóz-
kodás  mellett  egyhangúlag  elfogadta,
hogy  amennyiben  a  magasabb  vezetői
megbízás időtartamának egy része a 65.
életév betöltését követően kerül kitöltés-
re, akkor minden esetben a feladatot el-
látó vezető köteles beszámolni a Szená-
tus ülésén az addig végzett tevékenysé-
géről a 65. születésnapja körüli időpont-
ban. A beszámoló alapja a főiskola rekto-
ra és az érintett vezető által összeállított
szempontrendszer,  mely  összhangban
van a főiskola Intézményfejlesztési tervé-
vel. 

SZ-XIX/104/2007. határozata
A  titkos  szavazás  eredményeképpen  a
Szenátus 18 igen szavazat és 1 tartózko-
dás mellett,  támogatta Dr. Horváth Elek
2011.  június  30-áig  terjedő,  határozott
idejű  rektorhelyettesi  megbízását  azzal,
hogy a Szenátus 2009. májusi vagy júni-
usi ülésén kerüljön sor vezetői tevékeny-
ségének beszámolójára
A Szenátus a titkos szavazás során
Tilinger  Ádám  tanársegédi  megbízását
19 igen szavazattal,
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Demény Krisztina tanársegédi megbízá-
sát 19 igen szavazattal,
Konorót Ferenc tanársegédi megbízását
19 igen szavazattal,
Bodáné  Kendrovics  Rita  tanársegédi
megbízását 19 igen szavazattal,
Szabó Lóránt tanársegédi megbízását 19
igen szavazattal támogatta.

SZ-XIX/105/2007. határozata
A Szenátus a 4 éves felújítási tervre vo-
natkozó előterjesztést egyhangúlag elfo-
gadta. 

SZ-XIX/106/2007. határozata
A Szenátus a 2007/2008. tanév II. félévi
üléstervet  egyhangú  szavazatával  elfo-
gadta. 

SZ-XIX/107/2007. határozata
A testület a Kandó Kálmán Kollégium re-
konstrukciójáról  szóló  tájékoztatót  tudo-
másul vette. 

REKTORI UTASÍTÁSOK

6/2007. Rektori Utasítás
a 2007. évi C. törvénnyel módosított közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről

A Budapesti  Műszaki  Főiskola (további-
akban: főiskola) Szervezeti és Működési
Szabályzata alapján, figyelemmel a köz-
alkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.
évi  XXXIII.  törvény módosításáról  szóló
2007. évi C. tv.[továbbiakban: Kjt.], vala-
mint  ennek  végrehajtására  kiadott
233/2007. (IX. 4.) Korm. rendelettel mó-
dosított 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
(továbbiakban:  KR)  előírásaira  a  követ-
kezőket rendelem el.

Jelen Rektori Utasítás kivonatos formá-
ban  tartalmazza  a jogszabály módosítá-
sokat,  alkalmazásához  elengedhetetlen
a vonatkozó jogszabályok  gondos  átta-
nulmányozása.

2007. szeptember 1-től a módosítás ér-
telmében  közalkalmazotti  jogviszony
pályázat alapján létesíthető. Csak olyan
közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a
pályázaton részt vett és a pályázati fel-
tételeknek megfelelt [Kjt. 20/A. § (1)].

Amennyiben az Ftv. eltérően nem ren-
delkezik  nem kötelező pályázat kiírá-
sa

• olyan  munkakör  betöltése  ese-
tén, amely tekintetében - 90 na-
pon belül - már legalább két al-
kalommal eredménytelenül került
kiírásra pályázati felhívás;

• olyan  munkakör  betöltése  ese-
tén,  amelynek  haladéktalan  be-
töltése a folyamatos ellátás biz-
tonságos megszervezéséhez el-
engedhetetlenül szükséges, és a
folyamatos  ellátás  nyújtásához
szükséges  személyi  feltételek
más munkaszervezési eszközök-
kel nem biztosíthatók;

• a Kormányrendelet  mellékletének
12-15. pontja szerinti egyéb mun-
kakörök  (ügyintéző,  ügyviteli,
szakmai  szolgáltató,  műszaki
szolgáltató  munkakörök)  létesíté-
séhez [KR.   1/A. §, illetve mellék-
lete].

A pályázati felhívásban meg kell jelöl-
ni:

• a  munkáltató  és  a  betöltendő
munkakör,  vezetői  megbízás
megnevezését,
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• a  munkakörbe  tartozó,  illetve  a
vezetői  megbízással  járó  lénye-
ges feladatokat,

• a  pályázat  elnyerésének  vala-
mennyi feltételét,

• a pályázat részeként benyújtan-
dó iratokat, igazolásokat,  továb-
bá

• a pályázat benyújtásának feltéte-
leit és elbírálásának határidejét.

A pályázat elbírálásának rendjét a mun-
káltató határozza meg. A benyújtott pá-
lyázat tartalma - törvény eltérő  rendel-
kezése hiányában - csak a pályázó be-
leegyezésével közölhető harmadik sze-
méllyel [Kjt.  20/A. § (3) bekezdése]. A
pályázati felhívást közzé kell tenni a fő-
iskola honlapján, az OKM honlapján.

A szabályozás során megváltozott a pró-
baidő mértéke is. A 3 hónap próbaidő ki-
kötése kötelező, de 4 hónap is kiköthető.
A  próbaidő  meghosszabbítása  tilos.  A
próbaidő  tartama alatt a közalkalmazotti
jogviszonyt bármelyik fél azonnali hatály-
lyal  indokolás  nélkül  megszüntetheti.  A
próbaidő alatti jogviszony megszüntetést
írásba kell foglalni [Kjt. 21/A. §].

Változott  a  gyakornoki  idő kikötése.  A
felsőoktatási intézmények alaptevékeny-
ségének ellátásával  összefüggő,  a  Kor-
mányrendelet  mellékletében meghatáro-
zott tanári munkakörök esetében határo-
zatlan  időre  alkalmazott  dolgozóknál
gyakornoki  idő  kikötése kötelező  abban
az esetben, ha a dolgozó nem rendelke-
zik a jelenlegi munkaköréhez szükséges
iskolai végzettséget igénylő 3 év szakmai
gyakorlattal. A szakmai gyakorlat meglé-
tét a közalkalmazott köteles igazolni.

A gyakornoki idő az F-H fizetési osztály-
ban 3 év, a munkáltatónak a gyakornoki
idő  kikötésénél  köteles  tájékoztatni  a
közalkalmazottat  a  gyakornoki  idő  alatti
szakmai vezető személyéről.
A miniszter  által  meghatározott  követel-
mények (233/2007. (IX. 4.) Korm. rende-

let) alapján a munkáltató állapítja meg a
gyakornoki  idővel  kapcsolatos  szakmai
kötelezettségeket, a gyakornoki idő alatti
számonkérés  feltételeit,  a  gyakornok
szakmai vezetőjének feladatait, valamint
a  gyakornoki  minősítés  különös  szabá-
lyait [Kjt. 22-22/A §, KR 1/B-1/D.§].

Felmentéskor  (kivéve  a  nyugdíj  és  a
szakmai alkalmatlanság,  nem megfelelő
munkavégzés  esetét)  a  munkáltató
írásban tájékoztatja a közalkalmazottat

• a munkáltatón belül,
• a  munkáltató  fenntartója  által

fenntartott más, e törvény hatálya
alá tartozó munkáltatóhoz az isko-
lai  végzettségének  és  szakkép-
zettségének,  továbbá  egészségi
állapotának  megfelelő  másik  be-
töltetlen  munkakör  felajánlásának
lehetőségéről.

A  közalkalmazott  a tájékoztatás közlé-
sétől  számított  két  munkanapon  belül
írásban  nyilatkozik  a  munkakör-felaján-
lási lehetőség igénybevételéről. A mun-
kakör-felajánlási  lehetőség  igénybevéte-
lekor  a  közalkalmazotti  jogviszonyt  fel-
mentéssel csak abban az esetben lehet
megszüntetni, ha nincs betöltetlen másik
munkakör, illetve a közalkalmazott a ki-
nevezés módosításához  nem járul  hoz-
zá.

Betöltetlen munkakör ügyében a munkál-
tató a fenntartóját köteles haladéktalanul
megkeresni,  a  munkáltató  fenntartója  a
Kjt. 30/E. § szerinti nyilvántartás felhasz-
nálásával  a  megkereséstől  számított  öt
napon belül  köteles  a  munkáltatót  tájé-
koztatni a betöltetlen munkakörökről. Ha
a  dolgozó  az  így  felajánlott  munkakört
nem  fogadja  el,  akkor  a  végkielégítés
fele jár felmentés esetén.

Abban az esetben, ha a dolgozó elfo-
gadja a felajánlott  munkakört,  áthelye-
zéssel átkerül  a másik munkáltatóhoz.
A Kjt. 30/C. § (3) bekezdése szerinti át-
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helyezés esetén pályázat kiírása nélkül
létesíthető  közalkalmazotti  jogviszony
akkor is, ha egyébként a munkakör be-
töltéséhez  pályázat  kiírása  kötelező
[Kjt. 30-30/C.§].

Határozott  idejű  kinevezés  szabályai
változtak.  Határozott  időre  csak  valami
konkrét feladatra, vagy távol lévő dolgo-
zó helyettesítésére lehet  felvenni  közal-
kalmazottat. Ettől eltérő, határozott időre
szóló kinevezés a Kjt.  értelmében hatá-
rozatlan idejű, melyet a Munkaügyi Bíró-
ság  bírósági  eljárásban  meg  is  állapít
[Kjt.21.§ (2) bekezdése].

Ha  a  dolgozó a  jogviszonyát  valamely
közalkalmazotti  jogviszonyra  vonatkozó
szabály rendelkezéseinek a  megszegé-
sével  szünteti  meg,  úgy  kell  elbírálni
mintha a jogviszony elbocsátással szűnt
volna meg. Ebben az esetben a  közal-

kalmazott köteles a munkáltató részére
a lemondási időre járó átlagkeresetének
megfelelő  összeget  megfizetni, illetve
ha a lemondási időt részben letölti akkor
a térítés összege időarányos. A munkál-
tató jogosult a fenti mértéket meghaladó
kárának érvényesítésére is [Kjt. 35. § (1)-
(4)].

A jogszabály-változások szükségessé te-
szik a Foglalkoztatási Követelményrend-
szer módosítását, ennek végrehajtásáig,
illetve szenátusi jóváhagyásáig a Rektori
Utasításban foglaltak az irányadók.

A fentiekben leírtak a törvényt csak kivo-
natosan  tartalmazzák,  ezért  kérem  a
közalkalmazotti  törvény  és  végrehajtási
rendeletének áttanulmányozását.

Prof. Dr. Rudas Imre

7/2007. Rektori Utasítás
a 2008. I. félévi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A 2008. I. félévi munkaszüneti napok kö-
rüli munkarendről szóló 27/2007. (IX.29.)
SZMM rendelettel összhangban a Buda-
pesti Műszaki Főiskolán a naptár szerinti
munkarendtől  való eltéréssel járó napok
munkarendjét az alábbiak szerint szabá-
lyozom:

2008.  április  26.,  szombat
munkanap
2008.  május  2.,  péntek
pihenőnap

Prof. Dr. Rudas Imre

KAROK és KÖZPONTOK TANÁCSAINAK NAPIRENDJEI ÉS
HATÁROZATAI

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Kari Tanácsa

2007. szeptember 26-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. Elismerések átadása
2. Tájékoztató a 2007. nyári felvételiről,

a félévindításról
3. A Kar aktuális feladatai
4. Egyebek

Határozatok:

BGK-KT/ XLIII/34/2007. határozata
A Kari Tanács javasolja oktatói pályáza-
tok kiírását az alábbiak szerint:
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Anyagtudományi  és Gyártástechnológiai
Intézet: 3 fő
Gépszerkezettani  és  Biztonságtechnikai
Intézet: 2 fő

Mechatronikai és Autótechnikai Intézet: 2
fő
(9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás)

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Kari Tanácsa

2007. november 28-ai ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató  a  Mechatronika  MSc

szakról
2. Tájékoztató a Kar aktuális feladatairól
3. Egyebek

Határozatok: 

Határozatot a Kari Tanács nem hozott.

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa
2007. október 10-i ülésének napirendje és határozatai

Napirend előtt:
• Emléklapok átadása
• Köztársasági  ösztöndíjasok  ado-

mányozó okleveleinek átadása

Napirendi pontok: 
1. Félévkezdéssel kapcsolatos tapasz-

talatok összegzése
2. Személyi ügyek

- oktatói átsorolások

3. Kooperatív képzés szabályzat módo-
sítási javaslatai a Bsc képzéshez

4. Egyebek

Határozatok:

KVK KT-IV/1/2007. határozata
A Kari Tanács tagjai a kooperatív képzés
megváltoztatására tett javaslatot egyhan-
gúlag támogatták. 

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa
2007. december 12-i ülésének napirendje 

Napirend előtt:
• Aranyoklevél átadása

Napirendi pontok: 
1. Beszámoló a kötelező előadás láto-

gatás tapasztalatairól

2. Tájékoztató a vizsgaidőszak teendői-
ről

3. Egyebek

Határozatok:
A Kari Tanács határozatot nem hozott.

A Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa
2007. szeptember 11-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok: 1. Tájékoztató a 2007/2008. tanév indí-

tásáról:
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• A felvételi létszámok alakulása a
KGK-n. 

• Szakirány-választás a Műszaki me-
nedzser BSc szakon 

• Az MSc képzés indítása a Nyugat-
Magyarországi Egyetemmel közö-
sen

2. A KGK 2007/2008. tanév I. félévének
eseménynaptárja

3. A KGK Kari Tanács 2007/2008. tanév
I. félévének ülésterve

4. A  felsőfokú  szakképzés  indításának
kezdeményezése a KGK-n

5. Az  ekvivalencia  táblázatok  kiegészí-
tése 

6. Személyi ügyek: 
a) Dékánhelyettesi pályázatok vélemé-

nyezése
b) Az IKI vezetői pályázat véleménye-

zése
c) Jelölőbizottság választása a kart

képviselő szenátusi tagok jelölésé-
hez

7. Javaslat a kari oktatói óraterhelések,
kedvezmények egységes megállapí-
tására

8. Egyebek

Határozatok:

KGK-KT-V/28/2007. határozata
15  érvényes  szavazatból  14  igen  és  1
tartózkodás mellett a Kari Tanács támo-
gatta, és elfogadásra javasolta Dr. Kóczy
László  Áron főiskolai  tanár  kutatási  dé-
kánhelyettesi pályázatát. 

KGK-KT-V/29/2007. határozata
16  érvényes  szavazatból  15  igen  és  1
tartózkodás mellett a Kari Tanács támo-
gatta, és elfogadásra javasolta Dr. Fran-
csovics Anna főiskolai tanár oktatási dé-
kánhelyettesi pályázatát. 

KGK-KT-V/30/2007. határozata
16 érvényes szavazatból  11 igen,  és 5
tartózkodás mellett a Kari Tanács támo-
gatta és elfogadásra javasolta Dr. Ulrich

Langanke  főiskolai  docens  IKI  intézet-
igazgatói pályázatát. 

KGK-KT-V/31/2007. határozata
16 érvényes szavazatból 16 igen szava-
zattal Dr. Medve András dékánt, és szin-
tén 16 igen szavazattal Dr. Szűts István
főiskolai  tanárt  választotta  meg  a  Kari
Tanács, hogy a KGK delegált képviselő-
jeként a Szenátus tagja legyen. 

KGK-KT-V/32/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a
2007/2008. tanév I. félévének esemény-
naptárját. 

KGK-KT-V/33/2007. határozata
A Kari Tanács ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül  elfogadta a KGK Kari  Taná-
csának 2007/2008. tanév I. félévére vo-
natkozó üléstervét. 

KGK-KT-V/34/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a
logisztikai  műszaki  menedzserasszisz-
tens, a gazdálkodási menedzserasszisz-
tens, a pénzügyi szakügyintéző, valamint
a  számviteli  szakügyintéző  felsőfokú
szakképzések tantervét. 

KGK-KT-V/35/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a
gazdálkodási és menedzsment alapszak
tanterve  és  műszaki  menedzser  alap-
szak tanterve közötti, a gazdálkodási és
menedzsment  alapszak  tanterve  és  a
műszaki menedzser szak kredites tanter-
ve  közötti,  valamint  a  műszaki  mene-
dzser  alapszak  autótechnika  szakirány,
valamint a műszaki menedzser szak kre-
dites autótechnika szakirány közötti átjá-
rást biztosító ekvivalencia táblázatokat. 

KGK-KT-V/36/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta az
óraterhelések szabályozására vonatkozó
előterjesztést. 

KGK-KT-V/37/2007. határozata
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A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a
2008. évi felvételi tájékoztatót. 

KGK-KT-V/38/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag jóváhagyta a
Tárgyalni, egyeztetni, eredményre jutni c.
kurzus indítását. 

KGK-KT-V/39/2007. határozata
A Kari Tanács ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül támogatta 3 tanársegéd, 1 fő-
iskolai docens, valamint 1 főiskolai tanári
állásra pályázat kiírását. 

A Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa
2007. október 9-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. Felsőoktatási törvény módosításából

adódó feladatok
2. Beszámoló a BMF KGK Tanulmányi

Osztályának tevékenységéről 
3. Tehetséggondozás a karon
4. Oktatók hallgatói véleményezése
5. Egyebek

Határozatok:

KGK-KT-VI/40/2007. határozata
A Kari Tanács a Tanulmányi Osztály be-
számolóját egyhangúlag elfogadta. 

KGK-KT-VI/41/2007. határozata
A  tehetséggondozásról  készült  előter-
jesztést a Kari Tanács ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.  

A Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa
2007. november 20-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. A kar kutatási-tudományos tevékeny-

sége, jövőre vonatkozó elképzelések
2. A BSC/BA/MA tantervek tantárgyfele-

lősei a mintatantervek tantárgyai
alapján

3. BSc szakok tantárgyfelelőseinek
megbízása

4. Tájékoztató a KGK költségvetéséről
5. Egyebek

Határozatok:

KGK-KT-VII/42/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a
BSc/BA tantervek 3. és 4. féléves tantár-
gyainak felelőseit. 

KGK-KT-VII/43/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag felhatalmaz-
ta  a  Tantervfejlesztő  Bizottságot,  hogy
egyhangú döntése esetén a tanterv kon-
cepcióját, lényegét nem érintő kérdések-
ben saját hatáskörben döntsön.

A Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa
2007. december 11-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. 2007/2008. tanév I. félév szorgalmi

időszakának értékelése (felsőfokú
szakképzés, kooperatív képzés, táv-
oktatás)

2. Tájékoztató a Jánossy Ferenc Szak-
kollégium munkájáról

3. Tantervmódosító javaslatok
4. Tantárgyfelelősi megbízások BSc/BA

alapszakokon
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5. Egyebek

Határozatok:

KGK-KT-VIII/44/2007. határozata
A Kari  Tanács  egyhangúlag  egyetértett
azzal,  hogy  a  pénzügyi  szakügyintéző,
valamint  a számviteli  szakügyintéző  fel-

sőfokú  szakképzéseket  a  Felsőoktatási
Felvételi Tájékoztatató januárban megje-
lenő pótkötetében hirdesse meg a KGK. 

KGK-KT-VIII/45/2007. határozata
A Kari Tanács ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül támogatta a módosítással ki-
egészített  tantervmódosító előterjesztést
az alábbiak szerint: 

Gazdálkodási és menedzsment alapszak

Sor kód Tantárgy Javaslat
45. GGTMZ11GNB Marketing menedzsment 49. sorban szereplő  Külkereskedelmi is-

meretek helyére
85. GGTPM11GNB Projektmenedzsment Marketingmenedzsment helyére
85. GGTPM11GNB Projektmenedzsment Előkövetelmény: Menedzsment alapjai
49. GGTKI11GNB Külkereskedelmi ismeretek szabadon választható tárgyak közé
59. RIMPI11GNB Programozási ismeretek 4. félévről az 5. félévre javasolt áttenni

69. GSVSS11GNB
Stratégiai  szövetségek  az
üzleti világban

4. félévről az 5. félévre javasolt áttenni

Műszaki menedzser szak kredites tanterv

Kód Régi tantárgy név Új tantárgy név
GSVVE11NNK Vállalkozási esettanulmányok Kis-  és  középvállalkozási  esettanulmá-

nyok 

Szabadon választható tárgyak bővítése: 

Tantárgy  kód-
ja

Tárgy neve Óraszám Kredit-
szám

Tantárgyfele-
lős

GSVRS11MNB Rendszerszervezés 002 2 Karay Tivadar
GSVRS11GNB Rendszerszervezés 002 3 Karay Tivadar

A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari Tanácsa
2007. szeptember 11-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. Köztársasági Ösztöndíjak átadása 
2. Félévkezdés feladatai 
3. Tanársegédi pályázatok elbírálása
4. Környezetmérnöki  szak környezet-

informatikai szakirány tanterve 
5. 2008. évi felvételi tájékoztató kiad-

vány adatai 
6. Egyebek

Határozatok: 
RKK-KT-V/22/2007. határozata
A Kari Tanács 15 igen, 0 nem, 0 tartóz-
kodó szavazatával egyhangúlag  támo-
gatta Oroszlány Gabriella - az RKK Di-
vat, Termék és Technológia Intézetébe
2007.  szeptember  1-jétől  határozatlan
időre szóló - tanársegédi kinevezését. 
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A Kari Tanács nem támogatta Papp-Vid
Dóra tanársegédi kinevezését (0 igen, 5
nem és 5 tartózkodó szavazatot kapott).

RKK-KT-V/23/2007. határozata
A  Kari Tanács egyhangú  szavazatával
elfogadta a Környezetmérnöki szak Kör-
nyezetinformatika  szakirány  nappali  ta-
gozat BSc tantervét.

RKK-KT-V/24/2007. határozata

A Kari Tanács egyhangú szavazatával -
2008-tól felmenő rendszerben - a Köny-
nyűipari  mérnök BSc szakon a termék-
tervező szakirány megszűnik.

RKK-KT-V/25/2007. határozata
A Kari  Tanács 14 igen és 1 tartózkodó
szavazatával  elfogadta  a  könnyűipari
mérnök  BSc  szakon  a  kompozit  és
konstrukció  szakirány  elnevezésének
megváltoztatását  termékkonstrukció
szakirányra. 

A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari Tanácsa
2007. október 9-i rendkívüli ülésének napirendje és határozata

Napirendi pontok:
1. Könnyűipari mérnök MSc szakindítás

dokumentumai

Határozatok:

RKK-KT-VI/26/2007.határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával
elfogadta a Könnyűipari mérnök MSc
szakin-dítás dokumentumait. 

A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari Tanácsa
 2007. november 6-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. Tanársegédi pályázatok elbírálása 
2. Rejtő  Sándor  Emlékplakett  adomá-

nyozása 
3. Egyebek

Határozatok: 

RKK-KT-VII/27/2007. határozata
A Kari Tanács 14 igen, 0 nem, 0 tartóz-
kodó  szavazatával  egyhangúlag  támo-
gatta Bodáné Kendrovics Rita (KMI) ta-
nársegédi kinevezését.

RKK-KT- VII/28/2007. határozata
A Kari Tanács 14 igen, 0 nem, 0 tartóz-
kodó   szavazatával  egyhangúlag  támo-
gatta Demény Krisztina (KMI) tanársegé-
di kinevezését. 

RKK-KT- VII/29/2007. határozata

A Kari Tanács 13 igen, 0 nem, 1 tartóz-
kodó  szavazatával  támogatta  Konorót
Ferenc (KMI) tanársegédi kinevezését. 

RKK-KT- VII/30/2007. határozata
A Kari Tanács 13 igen, 0 nem, 1 tartóz-
kodó szavazatával támogatta Szabó Ló-
ránt (KMI) tanársegédi kinevezését. 

RKK-KT- VII/31/2007. határozata
A Kari Tanács 14 igen, 0 nem, 0 tartóz-
kodó   szavazatával  egyhangúlag  támo-
gatta Tilinger Ádám (MTI) tanársegédi ki-
nevezését. 

RKK-KT- VII/32/2007. határozata
A  Kari  Tanács  egyhangú  szavazatával
Rejtő  Sándor Emlékplakettet  adomá-
nyoz, Kerekes Titusz részére. 

RKK-KT- VII/33/2007. határozata
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A  Kari  Tanács  egyhangú  szavazatával
Az RKK Kiemelt támogatója díjat  ado-
mányoz 
• Dr. Harmann Liebetruth (Wuper-

tali Egyetem dékánja),
• a Révai Nyomda Kft, 
• Jászkúti  László  Grafika  Rt  ve-

zérigazgatója
• ESCO Graphics nv

• International  Circle of  Educatio-
nal  Institutes  for  Graphic  Art
Technology and Management 

• Felina Hungária Kft 
• TÜV Rheinland Akadémia 
• Rejtő Sándor Pro Technológia 
• Prof Dr. h.c. Winkler András 
• NYME Faipari  Mérnöki  Kar  ré-

szére. 

A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari Tanácsa
 2007. november 20-i ülésének napirendje 

Napirendi pontok:
1. Rejtő Sándor Emlékplakett átadása
2. A Kar Kiemelt Támogatója Díj átadása

A Regionális Oktatási és Innovációs Központ Stratégiai Tanácsa
2007. december 19-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. ROIK Informatikai  stratégiája  /mellé-

kelve/
2. ROIK  /kari/  beszámoló  szempont-

rendszere /mellékelve/
3. Mestertanári állás betöltésére javaslat
4. Egyebek, tájékoztatás

Határozatok:

ROIK KT V/1/2007. határozata
A  Stratégiai  Tanács  a  beterjesztett
„ROIK  Informatikai  stratégiája”  c.  anya-

got nyílt  szavazással a kiegészítésekkel
elfogadta.

ROIK KT V/2/2007. határozata
A Stratégiai Tanács a ROIK /kari/ beszá-
moló szempont rendszerét témafelelősök
megjelölésével  nyílt  szavazással  elfo-
gadta.

ROIK KT V/3/2007. határozata
A Stratégiai  Tanács  2008.  február  1-től
Fellegi  József   határozatlan  idejű  rész-
foglalkozású  mestertanári  alkalmazását
egyhangúlag támogatja.

A Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Tanácsa
2007. augusztus 30-i ülésének napirendje és határozata

Napirendi pontok:
1. A  TMPK  Szervezeti  és  Működési

Rendjének módosítása
2. Személyi ügyek
3. Egyebek

Határozatok:

TMPK-KT-III/60/2007. határozata
Az SzMR (3)/h ponttal való kiegészítését:
„Együttműködik a főiskola karaival a táv-
oktatási szolgáltatások fejlesztésében és
bevezetésében” a Tanács 7 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadta.
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TMPK-KT-III/61/2007. határozata
A  Távoktatási  Iroda  nevének  Távokta-
tás-fejlesztési  Iroda elnevezésre  való
módosítását a Tanács a 7 igen szavazat-
tal egyhangúlag elfogadta.

TMPK-KT-III/62/2007. határozata
Fűzi  Beatrix  tanársegédi  pályázatát  a
TMPK Tanácsa 5 igen szavazattal egy-
hangúan támogatta.

A Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Tanácsa
2007. október 4-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. A beiskolázás tapasztalatai
2. Személyi ügyek
3. Minőségbiztosítási Bizottság
4. Tanulmányi Bizottság
5. Egyebek

Határozatok:

TMPK-KT-IV/63/2007. határozata
Dr. Tóth Péter általános és oktatási igaz-
gatóhelyettesi  pályázatát/kinevezését  a
TMPK Tanácsa 8 igen szavazattal  egy-
hangúan támogatja.

TMPK-KT-IV/64/2007. határozata
Dr. Hassan Elsayed tudományos és stra-
tégiai  igazgatóhelyettesi  megbízását  a
TMPK Tanácsa 8 igen szavazattal  egy-
hangúan támogatja.

TMPK-KT-IV/65/2007. határozata
Dr.  Pentelényi  Pál  szakcsoportvezetői
megbízását  az  Oktatástechnológiai  és
Módszertani  Szakcsoportban  a  TMPK
Tanácsa 8 igen szavazattal egyhangúan
támogatja.

TMPK-KT-IV/66/2007. határozata
A  Tanács  tagjainak  titkos  szavazása
alapján  a  TMPK  Minőségbiztosítási  Bi-
zottsága  munkájában  Makó  Ferenc  el-
nökként való részvételét 7 igen szavazat-
tal támogatja. 

TMPK-KT-IV/67/2007. határozata
A  Tanács  tagjainak  titkos  szavazása
alapján  a  TMPK  Minőségbiztosítási  Bi-

zottsága  munkájában  Cséfalvay  Miklós
tagként való közreműködését 6 igen sza-
vazattal támogatja.

TMPK-KT-IV/68/2007. határozata
A  Tanács  tagjainak  titkos  szavazása
alapján  a  TMPK  Minőségbiztosítási  Bi-
zottsága  munkájában  Veszelszki  Tibor
tagként való részvételét 6 igen szavazat-
tal támogatja.

TMPK-KT-IV/69/2007. határozata
A  Tanács  tagjainak  titkos  szavazása
alapján  a  TMPK  Minőségbiztosítási  Bi-
zottsága munkájában Kuti János hallga-
tói képviselő tagként való közreműködé-
sét 5 igen szavazattal támogatja.

TMPK-KT-IV/70/2007. határozata
A Tanács titkos  szavazásának értelmé-
ben  a  TMPK  Tanulmányi  Bizottsága
munkájában Makó Ferenc elnökként való
részvételét 7 igen szavazattal támogatja.

TMPK-KT-IV/71/2007. határozata
A Tanács titkos  szavazásának értelmé-
ben  a  TMPK  Tanulmányi  Bizottsága
munkájában Dr. Halabuk József tagként
való közreműködését 7 igen szavazattal
támogatja.

TMPK-KT-IV/72/2007. határozata
A Tanács titkos  szavazásának értelmé-
ben  a  TMPK  Tanulmányi  Bizottsága
munkájában Szórád László tagként való
részvételét 7 igen szavazattal támogatja.

TMPK-KT-IV/73/2007. határozata
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A Tanács titkos  szavazásának értelmé-
ben  a  TMPK  Tanulmányi  Bizottsága
munkájában  Kuti  János  hallgatói  képvi-

selő tagként való közreműködését 6 igen
szavazattal támogatja.

A Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Tanácsa
2007. november 27-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pont:
1. A BSc műszaki szakoktató szak és az
MA mérnöktanár  szak tanterveinek mó-
dosítása

Határozatok:

TMPK-KT-V/74/2007. határozata
A BSc  műszaki  szakoktató  szak  és  az
MA mérnöktanár  szak tanterveinek mó-
dosítását elektronikus szavazás során a
TMPK Tanácsa 7 igen szavazattal  egy-
hangúan támogatja.

A TMPK  vár  ható  testületi  ülései  és
rendezvényei a 2007/2008. tanév II. fél-
évében:

TMPK Tanácsa
2008. március 6.
2008. május 8.

Közgyűlés
2008. május 29.

Projekt értekezletek
Május - MOTIVATE c. BMF koordinálású
Leonardo projekthez kapcsolódva
Június  -  WITPET c.  török  koordinálású
Leonardo projekthez kapcsolódva
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