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Napirendi pontok:

1. Szervezeti és Működési Szabályzat
2. Foglalkoztatási követelményrendszer
3. 2006/07. tanév időbeosztása
4. Óbudai PPP beruházás
5. Józsefvárosi beruházási program áttekinté-

se
6. Adományozható kitüntetések
7. Egyebek, bejelentések

Határozatok:

SZ-III/16./2006. határozata
A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. §-a,
a Küldetésnyilatkozat az alábbi bekezdések-
kel egészül ki:
(8) A főiskola arra törekszik, hogy biztosítsa a
munkaerő piaci igényeket kielégítő képzési
programot, a munkaadók számára korszerű tu-
dással, nemzetközi kitekintéssel, idegen nyel-
vi és informatikai ismeretekkel rendelkező kva-
lifikált szakembereket képezzen. Az intézmény
az élethosszig tartó tanulás keretében a mun-
kaadók igényeihez rugalmasan illeszkedő, vál-
tozatos időtartamú továbbképzési programok
széles kínálatát biztosítja. 
(11) A főiskola kezdeményezi szakterületi és
regionális tudásközpont létrehozását, amely
kiemelkedő kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenységet folytat, intenzíven együttműkö-
dik az iparral, ösztönzőleg hat a közép-magyar-
országi régió technológiai és gazdasági fejlő-
désére, a versenyképességére.
(12) Az intézmény támogatja az induló techno-
lógia- és tudás-intenzív mikrovállalkozások, va-

lamint a főiskola és a kutatóintézetek kutatási
eredményeire, a legkiválóbb pályakezdő hall-
gatókra alapozott (ún. spin-off) vállalkozások
létrejöttét, erősítve a kutatási és üzleti szféra
közötti tudástranszfert és segítve a létrehozott
termékek és szolgáltatások kereskedelmét.

A Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.
melléklete, a Szervezeti és Működési Rend
az alábbiak szerint módosul:
9. § A Szenátus (4) kiegészül: A Szenátus tag-
jainak kétharmados többségi szavazatával dönt
a rektor visszahívásának kezdeményezéséről,
a főiskola átalakulásáról, megszűnéséről,  kar
alapításáról és megszüntetéséről. 
A 26. §. (1) bekezdésének második része mó-
dosul:
A kollégiumok (diákotthonok) részeként, vagy
önállóan működő szakkollégiumok az egyete-
mi, főiskolai tanulmányokhoz kapcsolódóan sa-
ját program kidolgozásával biztosíthatják a mi-
nőségi képzés, a tehetséggondozás, a kultu-
rált életvitel, az egészséges életmód, a közéle-
ti szerepvállalásra, az értelmiségi feladatokra
történő felkészülés tárgyi és személyi feltétele-
it.

A Szenátus a módosítási javaslatokkal egyhan-
gúan elfogadta a Szervezeti és Működési Sza-
bályzat módosító javaslatát.

SZ-III/17./2006. határozata
I. félévi időbeosztás 2006.
Gólyatábor karonként ütemezve
Kollégiumi elhelyezés szeptember 4-étől (hét-
fő)

Helyreigazítás

A BMF Közlöny VI. évfolyam 1. számában, a 8. oldalon a Szenátus SZ-II/12/2006. szá-
mú határozata tévesen jelent meg. A határozat helyes szövege az alábbi. 

A Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Kar a 2005.
CXXXIX. számú a felsőoktatásról szóló törvény 91. §-ának (1/b) bekezdése alapján 70.
életévének betöltésével kezdeményezte Dr. Bitó János egyetemi tanári tisztségéből tör-
ténő felmentését.

A SZENÁTUS NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2006. május 16-ai ülésének napirendje és határozatai
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Regisztrációs hét szeptember 4-8. (hétfő-pén-
tek)
Főiskolai tanévnyitó szeptember 4. 15.00 (hét-
fő)
Első tanítási nap  szeptember 11. (hétfő)
Állami ünnepek  október 23. (hétfő)

november 1. (szerda)
december 25-26. (hétfő-kedd)

Rektori-kari főigazgatói szünet október 30 - no-
vember 3. (hétfő-péntek)
Szorgalmi időszak szeptember 11. (hétfő) -
december 15. (péntek)
Vizsgaidőszak  december 18. (hétfő) - 2007.
január 26. (péntek)
Karácsony és szilveszter között december
23. (szombat) – 2007. január 1. (hétfő)
a főiskola zárva tart (3 munkanap)
II. félévi időbeosztás 2007.
Záróvizsgák január- február 
Regisztrációs hét  január 29-tól február 2-ig
(hétfő-péntek)
Első tanítási: nap február 5. (hétfő)
Állami ünnepek: március 15. (csütörtök)

április 9. (húsvét hétfő)
május 1. (kedd)
május 28. (pünkösd hétfő)

Rektori-kari főigazgatói szünet   április 5-10.
(csütörtök-kedd)
Szorgalmi időszak február 5. (hétfő) - május
11. (péntek)
Vizsgaidőszak május 14. (hétfő) - június 15.
(péntek)
Záróvizsgák június 25-étől (hétfő) karonként
ütemezve
Diplomaátadó  ünnepség  karonként ütemez-
ve
Nyári szakmai gyakorlat karonként ütemezve

A Szenátus  egyhangúan  e l f ogad ta  a
2006/2007. tanév időbeosztását.

SZ-III/18./2006. határozata
A Szenátus egyhangúan elfogadta, támogatta
az óbudai új PPP beruházási javaslatot.

SZ-III/19./2006. határozata
A Szenátus titkosan, egyhangúan megszavaz-
ta a Szavazatszámláló Bizottság tagjait. A Bi-
zottság elnöke Dr. Bartos István, tagjai Orcsik
Gézáné és Árva Tóth Györgyi.

SZ-III/20./2006. határozata
A titkos szavazással a Szenátus az alábbi ki-
tüntetések adományozását a felsorolt szava-
zati aránynyal fogadta el: 
PRO ACADEMIA POLYTECHNICA kitünte-
tésre 
Dr. Angyal Béla 24 igen szavazat,
BMF DÍSZPOLGÁRA kitüntetésre 
Prof. Dr. Bejczy Antal, és
Prof. Dr. Michelberger Pál 24 igen szavazat,
PROFESSOR EMERITUS kitüntetésre 
Prof. Dr. Bitó János 23 igen szavazat, 1 tartóz-
kodás mellett, 
Dr. habil. Pomázi Lajos 24 igen szavazat,
CÍMZETES FŐISKOLAI TANÁR kitüntetés-
re 
Prof. Dr. Bernard de Baets, 
Prof. Dr. Octavian Prostean, és 
Prof. Dr. Nyers József 24 igen szavazat,
TISZTELETBELI FŐISKOLAI TANÁR kitün-
tetésre 
Dr. Melegh Gábor és 
Dr. Kovács Oszkár 24 igen szavazat 
Prof. Ing. Michael Kolcun 23 igen szavazat, 1
tartózkodás mellett, 
Ralf Wilde 24 igen szavazat,
CÍMZETES FŐISKOLAI DOCENS kitünte-
tésre 
Dr. Késedi Ferenc és 
Sántáné Tóth Edit 23 igen szavazatt,1 tartóz-
kodás mellett.

SZ-III/21./2006. határozata
A szavazás eredményeképpen Dr. György An-
na (24 igen), Dr. Horváth László (23 igen, 1 tar-
tózkodás), Dr. Szeidl László (23 igen, 1 tartóz-
kodás mellett) által benyújtott pályázatokat a
Szenátus elfogadta, és javasolta a vezetői
megbízások kiadását.
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Napirendi pontok:

1. A BMF Hallgatói követelményrendszerének
szabályzatai
• A BMF Tanulmányi és Vizsgaszabályzata
• A BMF fogyatékossággal élő hallgatók ta-

nulmányainak folytatásához szükséges
esélyegyenlőséget biztosító feltételek sza-
bályzata

• A BMF oklevélmelléklet szabályzata 
• A BMF diákigazolványok kezelésével össze-

függő feladatok szabályzata
2. A BMF Oktatók Hallgatói Véleményezésé-

nek Szabályzata
3. A BMF Szervezeti és Működési Rendjének

kiegészítése, Rektori Hivatal
4. A BMF Esélyegyenlőségi Szabályzata
5. A BMF Foglalkoztatási követelményrendsze-

re
6. Személyi kérdések
7. Egyebek, bejelentések

Határozatok:

SZ-IV/22./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag támogatta a beter-
jesztett BMF Tanulmányi és Vizsgaszabályza-
tot azzal, hogy a 11. § 3. bekezdés, és 25. § 6.
bekezdésben foglaltakról, a vizsgaidőszakban
vizsgák számáról, valamint az összvizsgázási
számokról, a következő Szenátus ülésen tár-
gyalja.

SZ-IV/23./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF Fo-
gyatékossággal Élő Hallgatók Tanulmányainak
Folytatásához Szükséges Esélyegyenlőséget
Biztosító Feltételek Szabályzatot.

SZ-IV/24./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF Ok-
levélmelléklet Szabályzatát.

SZ-IV/25./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF Di-
ákigazolványok Kezelésével Összefüggő Fe-
ladatok Szabályzatát.

SZ-IV/26./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF Ok-

tatói Tevékenység Hallgatói Véleményezésé-
nek Szabályzatát.

SZ-IV/27./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF
Szervezeti és Működési Rendjének kiegészí-
tésére vonatkozó előterjesztést.

SZ-IV/28./2006. határozata
A Szenátus a két szóbeli módosítással, a 4. §
2. bekezdésének törlésével, valamint a 6. § 2.
pontban a bizottság összetételében  az „okta-
tást segítő munkakör” megjelöléssel egyhan-
gúlag elfogadta a BMF Esélyegyenlőségi Sza-
bályzatot.

SZ-IV/29./2006. határozata
A BMF Foglalkoztatási Követelményrendszer
Szabályzat módosításai:
• a 7. § 3. szakaszának kiegészítéseként a ta-

nársegéd és adjunktus munkakör belső pá-
lyázati eljárás keretében betölthető, 

• a 7. § 10. bekezdésében szabályozásra ke-
rül, hogy az OKVB mandátumának időtarta-
ma a Szenátusi megbízatással egyszerre jár
le, 

• a 13. § 19. bekezdésében, a félévi követel-
mények rögzítése az intézetigazgató felada-
ta a kari főigazgató felügyelete mellett, 

• az 1. mellékletben, 37. oldalon megjegyzés
rovat 3. pontjában a tanársegédek oktatói első
kinevezésénél Qmin = 0., 

• az  5. melléklet kiegészül az első oktatói ki-
nevezés megjelöléssel, valamint a

• közgazdász tanár munkakör megnevezés is
szerepel a tanári felsorolásban,

• a külföldi állampolgárság nem kizáró ok az
oktatói munkakörben, ezért a ’magyar’ szó
kimarad.

A Szenátus a Foglalkoztatási Követelmény-
rendszert a szóbeli kiegészítésekkel egyhan-
gúlag elfogadta.

SZ-IV/30./2006. határozata
Suplicz Sándor elnök, Ágostonné Pávai Juli-
anna, és Malik Ákos tagok megválasztásával,
a Szavazatszámláló Bizottság összetételével
a Szenátus egyhangúlag egyetértett. 

SZ-IV/31./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag, 21 igen szavazattal

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2006. június 6-ai ülésének napirendje és határozatai
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elfogadta a BMF Kandó Kálmán Villamosmér-
nöki Főiskolai Karra Dr. Kugler Gyula úr hatá-
rozott idejű 2010-ig tartó oktatási főigazgató-
helyettesi, és Dr. Temesvári Zsolt úr 2009-ig
tartó kutatási főigazgató-helyettesi munkaköri
kinevezését.

SZ-IV/32./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Mérnök
Informatikus MSc szak indítási kérelem módo-
sítására beterjesztett változatot.

Napirendi pontok:

1. BMF Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (ki-
egészítés)

2. BMF Távoktatás Tanulmányi és Vizsgasza-
bályzat

3. BMF Felsőfokú Szakképzés Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat

4. BMF Kooperatív Képzés Szabályzat
5. A BMF felvételi eljárási rendje (kiegészítés)
6. A BMF képzési programja
7. A BMF Szervezeti és Működési Rendjének

kiegészítése, Kollégium
• A BMF Kollégium szervezeti felépítése
• BMF Kollégium/Diákotthon Szabad Férő-

helyek Hasznosításának Szabályzata
• A BMF Kollégiumi hallgatói követelmény-

rendszer
• A BMF Kollégiumi jelentkezések elbírálá-

sának eljárási, és szervezeti rendje
• A BMF kollégium fegyelmi és kártérítési

ügyek elbírálási rendje
8. BMF Hallgatói Jogorvoslati Eljárási Sza-

bályzat
9. A BMF Szervezeti és Működési Rendjének

kiegészítése, Gazdasági és Műszaki Fő-
igazgatóság

10. BMF Gazdálkodási Szabályzat
11. Személyi kérdések
12. A lejáró mandátumú Szenátus tagok kö-

szöntése
13. Az újonnan megválasztott Szenátus képvi-

selők megbízólevelének átadása
14. Egyebek, bejelentések

Határozatok:

SZ-V/33./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF Ta-
nulmányi és Vizsgaszabályzat eredeti, teljes
változatát. A szabályzatot kiegészíti az FHÖK
és a rektor úr közötti megállapodás, mely sze-

rint szigorúan be kell tartani, illetve tartatni a
kurzuskiírásokat, a tantárgyi követelményeket,
a vizsgák időpontjait.

MEGÁLLAPODÁS
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítá-
sára, valamint a hallgatói tanulmányi előmene-
tel folytonosságának, továbbá az oktatás-mi-
nőség javulásának biztosítására
mely létrejött 
egyrészről: a  Budapesti Műszaki Főiskola
rektora ( továbbiakban rektor),
másrészről: a Budapesti Műszaki Főiskola
Főiskolai Hallgatói Önkormányzata (továb-
biakban BMF FHÖK) elnöke között.
I. Megállapodás tárgya:
A Budapesti Műszaki Főiskola Tanulmányi és
Vizsgaszabályzatának (továbbiakban BMF
TVSZ) módosítása, valamint a hallgatói tanul-
mányi előmenetel folytonosságának, továbbá
az oktatás-minőség javulásának biztosítása.
II. BMF FHÖK kijelenti:
A III. pontban foglaltak teljesülése esetében,
támogatja a BMF TVSZ-nak alábbi pontok sze-
rinti módosulását:
1. A Budapesti Műszaki Főiskola (továbbiak-
ban BMF), hallgatóinak egyazon tantárgyból
félévenként 2 vizsgalehetőséget (1 vizsga,+1
utóvizsga) köteles biztosítani.
2. Egyazon tantárgyat a BMF hallgatók három
alkalommal vehetik fel, azaz a hallgatóknak
biztosítani kell minden tárgyból a tantárgy is-
mételt felvételét 2 alkalommal.
3. A hallgató elbocsátható amennyiben a tan-
tárgyi követelményeknek 6. vizsgalehetőség
alkalmával, vagy a 3. tantárgyfelvétel során
sem tudott eleget tenni.
4. A 3. pontban foglaltakra is alkalmazható a
méltányosság a TVSz 30. §-a. 
5. A hallgató vizsgakurzusra való jelentkezé-
se, teljes értékű ismételt tantárgyfelvételnek
minősül.

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2006. június 20-ai ülésének napirendje és határozatai
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III. A BMF rektora kijelenti:
II. pontban foglalt vállalások teljesülése ese-
tén a hallgatói tanulmányi előmenetel folyto-
nosságának, továbbá az oktatás-minőség ja-
vulásának érdekében az alábbi irányelvek tel-
jesülését biztosítja a BMF hallgató részére:
1. A TVSZ-ban rögzített kötelezettségek elmu-
lasztása esetén, a BMF FHÖK/KHÖK jelzése
alapján az illetékes intézet igazgató köteles in-
tézkedni a felmerült probléma megoldására.
Az intézkedésről FHÖK/KHÖK-öt tájékoztatni
köteles. Ha az intézkedés nem kielégítő az
FHÖK/KHÖK a kari főigazgatóhoz fordulhat az
ügy kivizsgálását kérve. 
A fentiek különösen az alábbi esetben indokol-
tak:
• tantárgyi követelményrendszer kidolgozásá-

val kapcsolatos eljárási hiányosságok,
• a tantárgyi követelményrendszer hallgató vé-

leményezési jogkör sérülése esetén,
• a tantárgyi követelményrendszertől történő

eltérés esetén,
• a kurzusok határidőre történő kiírása ese-

tén.
2. Az Oktatási Tevékenység Hallgatói Vélemé-
nyezésének szabályzatában rögzített Intézeti
kötelezettségek elmulasztása esetén, a BMF
FHÖK kezdeményezésére fegyelemi eljárást
indít az érintett intézeti vezető ellen, különös
tekintettel az alábbi pontokra:
• oktatók hallgatói véleményezésének elma-

radása.
• az eredmények hozzáférhetőségének nem

biztosítása esetén.
• az eredmények figyelmen kívül hagyása ese-

tén.
3. Az oktatók szorgalmi és vizsgaidőszakban
történő szabadságolását csak nagyon indokolt
esetben engedélyezze az intézetigazgató.
4. A kereszt féléves kurzusok meghirdetése,
amelyek kiírásánál, a KHÖK vagy FHÖK igény-
felmérését és kérvényezését nyomatékosan
kell figyelembe venni. A keresztféléves kurzu-
sok számát/létszámkeretét (gazdaságilag el-
fogadható mértékben) oly módon kell megha-
tározni, hogy egy adott félévben, minden a kur-
zus felvételére jogosult hallgató számára biz-
tosított legyen annak felvétele. 

Prof. Dr. Rudas Imre sk. Miskolczi Nor-
bert sk.

BMF rektor BMF FHÖK elnök

SZ-V/34./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF Táv-
oktatás Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot.

SZ-V/35./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF Fel-
sőfokú Szakképzés Tanulmányi és Vizsgasza-
bályzatot.

SZ-V/36./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF Ko-
operatív Képzés Szabályzatot.

SZ-V/37./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF fel-
vételi eljárási rendjére vonatkozó kiegészítést.

SZ-V/38./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta  a BMF va-
lamennyi kar összes szakának BSc képzésre
vonatkozó tanterveket.

SZ-V/39./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Kollégi-
um működésével kapcsolatos szabályzatokat:
A BMF Szervezeti és Működési Rendjének Ki-
egészítése, Kollégium
• A BMF Kollégium szervezeti felépítése
• BMF Kollégium/Diákotthon Szabad Férőhe-
lyek Hasznosításának Szabályzata
• A BMF Kollégiumi Hallgatói Követelmény-
rendszer
• A BMF Kollégiumi Jelentkezések Elbírálásá-
nak Eljárási, és Szervezeti Rendje
• A BMF Kollégium Fegyelmi és Kártérítési
Ügyek Elbírálási Rendje

SZ-V/40./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF Hall-
gatói Jogorvoslati Eljárási Szabályzatot.

SZ-V/41./2006. határozata
„A szakszervezet és Közalkalmazotti Tanács
együttműködésével” kiegészítéssel a 2. § (2)
bekezdésének m. pontjába, a Szenátus egy-
hangúlag elfogadta a BMF Szervezeti és Mű-
ködési Rend kiegészítését, a Gazdasági és
Műszaki Főigazgatóságra vonatkozóan.

SZ-V/42./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF
Szervezeti és Működési Rend kiegészítését a
BMF karokra vonatkozóan.
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SZ-V/43./2006. határozata
A titkos szavazáshoz Szavazatszámláló Bizott-
ság alakult dr. Lőrincz Péter elnökletével, Dr.
Holyinka Péter, és Árva-Tóth Györgyi tagságá-
val. A Szavazatszámláló Bizottság összetétel-
ét a Szenátus egyhangúlag elfogadta.

SZ-V/44./2006. határozata
A titkos szavazás eredményeképpen
INTÉZETIGAZGATÓ megbízatás meg-
hosszabbítást
Dr. Palásti Kovács Béla (BGK-AGI) 19
igen és 1 tartózkodás,
Dr. Horváth Sándor (BGK-GBI) 20 igen,
Dr. Bencsik Attila (BGK-GRI) 20 igen,
Tóth Béláné dr. (BGK-MPI) 20 igen,
szavazati aránnyal fogadta el a Szenátus.
FŐISKOLAI ADJUNKTUS kinevezés meg-
hosszabbítását
Dr. Budavári Tamás (KVK-SZGTI) 18 igen
és 2 tartózkodás,
László István (KVK-SZGTI) 18 igen és 2 tar-
tózkodás,
Dr. Apor Péter (KVK-AI) 20 igen,
Csiszár Sándor (KVK-MTI) 20 igen,
Valkai Zoltán (KVK-MAI) 20 igen,
Tényi V. Gusztáv (KVK-MAI) 20 igen
szavazati aránnyal fogadta el a Szenátus.
FŐISKOLAI TANÁRSEGÉD kinevezés
meghosszabbítását
Börcsök Endre (KVK-MTI) 19 igen
és 1 tartózkodás,
Farkas Zoltán (KVK-MTI) 19 igen és 1 tar-
tózkodás,
Kovács Judit (KVK-MTI) 20 igen,
Kós Rita (KVK-MTI) 20 igen
szavazati aránnyal fogadta el a Szenátus.

SZ-V/45./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a beterjesz-
tett határozati javaslatot:
• A követelményrendszerben elfogadott kuta-
tói/tanári munkakörbe való új besorolásokat
2006. szeptember 30-ig el kell végezni.
• Átsorolásra az érintett közalkalmazottal
egyetértésben, az intézetigazgatók javaslatá-
ra, a kari tanácsok véleményének figyelembe
vételével kerülhet sor.
• A közalkalmazotti kinevezés dokumentuma-
it a kari főigazgatóknak a fenti határidőig kell
átadnia az érintett részére.
• A Foglalkoztatási követelményrendszer 6. §
(1) és (2) bekezdésében, valamint a 14. § (18)

bekezdésében rögzített, a tanításra fordított
idő két tanulmányi átlaga az új besorolású köz-
alkalmazotti kör esetében a 2006/2007. tanév
I. félévére nem határozható meg előírások sze-
rint.
• A szabályzatban meghatározott tanításra for-
dított előírt óraszám teljeskörűen a 2006/2007.
tanév II. félévétől alkalmazandó.

SZ-V/46./2006. határozata
A Sze nátu s egyhang ú lag e l fo gadta  a
2006/2007. tanév I. félévére vonatkozó költ-
ségtérítéses díjtételeket. Új hallgatók esetén
10 ezer forint/félév többletköltséget jelent, a
BSc képzés nappali tagozatán 150 ezer Ft/fé-
lév, esti és levelező tagozaton 130 ezer Ft/fé-
lév, MSC képzésben 160 illetve 150 ezer Ft/fé-
lév a tandíj.

SZ-V/47./2006. határozata
A Szenátus a 2006/2007. tanév I. félév kollé-
giumi díjára vonatkozó javaslatot, 8.000,- Ft/fé-
lév egyhangúlag elfogadta

SZ-V/48./2006. határozata
A Szenátus egyhangúlag megbízta a Dr. Hor-
váth Elek úr , az oktatási igazgató és az FHÖK
elnöke tagságával alakult bizottságot, hogy a
Köztársasági Ösztöndíj elbírálásának ügyében
járjon el.

SZ-V/49./2006. határozata
Prof. Dr. Rudas Imre rektor köszönetét fejezte
ki a Főiskolai Tanácsban/Szenátusban végzett
tevékenységéért minden szavazati jogú tanács-
tagnak, és emléklapot adott át részükre.

SZ-V/50./2006. határozata
A 2006. július 1-vel megalakuló Szenátus sza-
vazati jogú tagjai részére prof. Dr. Rudas Imre
rektor átadta a megbízóleveleket, s eredmé-
nyes munkát kívánt.
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Napirendi pontok:

Javaslat a Pro Academia Polytechnica kitün-
tetésre (a szavazás elektronikus úton történt).

Határozat:

SZ-VI/51./2006. határozata

A Szenátus szavazati jogú tagjai körében rend-
kívüli, elektronikus szavazásra került sor, mely
2006. augusztus 29-én lebonyolításra kerülő
józsefvárosi új oktatási épület átadása során

adományozandó Pro Academia Polytechnica
kitüntetésre vonatkozott. Az elektronikus sza-
vazásra való felkérés 2006. augusztus 7-én
került kiküldésre 20 fő szavazati jogú tag ré-
szére, 2006. augusztus 11-éig 16 fő küldte vis-
sza szavazatát az alábbiak szerint: 
Dr. Magyar Bálint (15 igen, 1 nem, 0 tartózko-
dás), Varga Mihály (16 igen, 0 nem, 0 tartóz-
kodás), Csécsei Béla (16 igen, 0 nem, 0 tar-
tózkodás).
A fentiek alapján megállapítható, hogy a Sze-
nátus tagjai támogatták a javasolt személyek
részére a Pro Academia Polytechnca kitünte-
tés adományozását. 

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2006. augusztus 11-ei határozata

Az elmúlt években kialakult gyakorlatnak meg-
felelően 2006. július 17. és augusztus 18. kö-
zötti időszakban a főiskola nyitva tartását és
belső postázási rendjét az alábbiak szerint ha-
tározom meg:
- a főiskola épületei a jelzett időszakban este
21.00 óráig tartanak nyitva, 

- a belső postázás hetente két alkalommal,
kedden és csütörtökön történik a telephelyek
között.

Dr. Gáti József
főtitkár

FŐTITKÁRI UTASÍTÁSOK

2/2006. Főtitkári Utasítás
a nyári nyitvatartási és postázási rendről

KARI TANÁCSOK NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI

A Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa 
2006. május 16-ai határozata 

Napirendi pontok:

Nem volt Kari Tanácsülés, a szavazás elektro-
nikus úton történt.

Határozat:

BGK-KT/XXXII/13/2006. határozata
A Kari Tanács a 2006. évi intézetigazgatói pá-

lyázatok véleményezésére egyhangúan az
alábbi bizottságot választja meg: Dr. Kósa Csa-
ba, Dr. Kégl Tibor , Dr. Kovács Mihály.
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A Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa 
2006. június 14-ei ülésének napirendje és határozatai 

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2006. május 10-ei ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a kar aktuális helyzetéről
2. Intézetigazgatói pályázatok véleményezése
3. Tantervek
4. Laborlátogatás a GGY Tanszéken.

Határozatok:
BGK-KT/ XXXIV/15/2006. határozata
A Kari Tanács az intézetigazgatói megbízáso-
kat a 2006. 07.01 – 2011. 06.30-ig terjedő idő-
szakra  az alábbiak szerint támogatja: 

BGK-KT/ XXXIV/16/2006. határozata
A Kari Tanács a biztonságtechnikai mérnök MSc
nappali és levelező, a felsőfokú szakképzés nap-
pali és levelező, a mérnöktanár és a műszaki szak-
oktató tanterveket egyhangúlag elfogadta. 

Napirendi pontok:

1. Személyi ügyek
2. Tájékoztató a Szenátuson elhangzottakról
3. Egyebek

Határozatok:

KVK-KT-III/1/2006. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta (támo-
gatta) a BSc tantervet azzal, hogy a tantárgyi
programok és az egyéb hozzá kapcsolódó té-
makörök a 2006. június 7-i Kari Tanács ülésén
kerülnek napirendre.

KVK-KT-III/2/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, egyöntetű 22
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
né lkül  a BMF Szenátus i  tagságára Dr.
Turmezei Pétert és Dr. Lukács Györgyöt vá-
lasztotta.

KVK-KT-III/3/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, egyöntetű 22
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a Tudományos Tanács tagjává Dr. Orosz
Jánost választotta.

KVK-KT-III/4/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, egyöntetű 22
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül támogatja 2006. 08. 01-től 2011. 06. 30-
ig terjedő időtartamra a kari oktatási főigazga-

tó-helyettesi tisztség betöltésére Dr. Kugler
Gyula főiskolai docens kinevezésének Szená-
tus elé terjesztését.

KVK-KT-III/5/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, egyöntetű 22
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül támogatja 2006. 08. 01-től 2009. 06. 30-
ig terjedő időtartamra a kari kutatási főigazga-
tó-helyettesi tisztség betöltésére Dr. Temesvá-
ri Zsolt főiskolai docens kinevezésének Sze-
nátus elé terjesztését.

KVK-KT-III/6/2006. határozata
A 2005. évben kötött fejlesztési támogatási
megállapodásokat 2006. október 1-ig felül kell
vizsgálni, hogy minden előírt követelménynek
megfeleljenek. A 2006. évi megállapodásokat
is ennek megfelelően kell megkötni.

KVK-KT-III/7/2006. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta az Auto-
matika Intézet javaslatát, Dr. Stefan Preitl a Te-
mesvári Műszaki Egyetem professzorának, a
BMF címzetes főiskolai tanárának záróvizsga
bizottsági elnökként történő foglalkoztatását.

KVK-KT-III/8/2006. határozata
A villamosmérnöki (BSc) végzettségre épülő
mérnöktanár (MSc) szak tantervét a KVK Ka-
ri Tanácsa megtárgyalta és elfogadta. Ez a do-
kumentum a MAB-hoz benyújtandó szakindí-
tási kérelem részét képezi. A szak indítását a
Kari Tanács egyhangúlag támogatta.

Igen Nem Tartózkodás

Dr. Bencsik Attila 11 0 1
Dr. Horváth Sándor 11 0 1
Dr. Palásti Kovács Béla 11 0 1
Tóth Béláné dr. 12 0 0
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A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2006. június 7-ei ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

1. Villamosmérnöki szak tanterveinek kiegészí-
tései és a törzstárgyi programok véleménye-
zése.
2. Személyi ügyek.
3. Egyebek

Határozatok:

KVK-KT-IV/1/2006. határozata
a) A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a törzs-
tárgyi programokat.
b) A Kari Tanács elfogadta a Tantervi dokumen-
táció előlapját azzal a feltétellel, hogy egy ké-
sőbbi időpontban a Főigazgatói Kollégium fog-
lalkozzon a szakirányok felvételének feltétele-
ivel.

KVK-KT-IV/2/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 17 igen, 1
nem 2 tartózkodás mellett támogatja 2006. 08.
01-től 2007. 06. 30-ig terjedő időtartamra a ka-
ri hivatalvezetői tisztség betöltésére Venekei
Attila főiskolai adjunktus kinevezésének Sze-
nátus elé terjesztését.

KVK-KT-IV/3/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatja Dr. Budavári Tamás adjunktus
(SZGTI) lejáró kinevezésének meghosszabbí-
tását 2006. június 15-től 2010. június 15-ig, va-
lamint Szenátus elé terjesztését.

KVK-KT-IV/4/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatja László István adjunktus (SZGTI) le-
járó kinevezésének meghosszabbítását 2006.
augusztus 1-től 2007. június 30-ig, valamint
Szenátus elé terjesztését.

KVK-KT-IV/5/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatja Tolner Nikoletta műszaki tanár
(SZGTI) lejáró kinevezésének meghosszabbí-
tását 2006. július 1-től 2010. június 30-ig, va-
lamint Szenátus elé terjesztését.

KVK-KT-IV/6/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatja Dr. Apor Péter adjunktus (AI) lejáró
kinevezésének meghosszabbítását 2006. má-
jus 1-től 2010. április 30-ig, valamint Szenátus
elé terjesztését.

KVK-KT-IV/7/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatja Börcsök Endre tanársegéd (MTI) le-
járó kinevezésének meghosszabbítását, 2006.
július 1-től 2010. június 30-ig, valamint Szená-
tus elé terjesztését.

KVK-KT-IV/8/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatja Csiszár Sándor adjunktus (MTI) le-
járó kinevezésének meghosszabbítását 2006.
augusztus 1-től 2010. június 30-ig, valamint
Szenátus elé terjesztését.

KVK-KT-IV/9/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 19 igen sza-
vazattal, és 1 tartózkodással támogatja Farkas
Zoltán tanársegéd (MTI) lejáró kinevezésének
meghosszabbítását 2006. július 1-től 2010. jú-
nius 30-ig, valamint Szenátus elé terjesztését. 

KVK-KT-IV/10/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatja Kovács Judit tanársegéd (MTI) lejá-
ró kinevezésének meghosszabbítását 2006.
augusztus 1-től 2010. június 30-ig, valamint
Szenátus elé terjesztését.

KVK-KT-IV/11/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatja Kós Rita tanársegéd (MTI) lejáró ki-
nevezésének meghosszabbítását 2006. július
1-től 2010. június 30-ig, valamint Szenátus elé
terjesztését.

KVK-KT-IV/12/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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támogatja Vári Tibor Imre műszaki tanár (MTI)
lejáró kinevezésének meghosszabbítását 2006.
augusztus 1-től 2010. június 30-ig, valamint
Szenátus elé terjesztését.

KVK-KT-IV/13/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatja Valkai Zoltán adjunktus (MAI) lejá-
ró kinevezésének meghosszabbítását 2006.
szeptember 1-től 2010. június 30-ig, valamint
Szenátus elé terjesztését.

KVK-KT-IV/14/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatja Tényi V. Gusztáv adjunktus (MAI)
lejáró kinevezésének meghosszabbítását 2006.
október 1-től 2010. június 30-ig, valamint Sze-
nátus elé terjesztését.

KVK-KT-IV/15/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatja Bugyjás József adjunktus (MTI) le-
járó kinevezésének meghosszabbítását 2006.
augusztus 1-től 2010. június 30-ig, valamint
Szenátus elé terjesztését.

KVK-KT-IV/16/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatja Kupás Deák Béla adjunktus (MTI)
lejáró kinevezésének meghosszabbítását 2006.
augusztus 1-től 2010. június 30-ig, valamint
Szenátus elé terjesztését.

KVK-KT-IV/17/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

támogatja Dr. Schuster György (MAI) igazga-
tóhelyettesi kinevezésének meghosszabbítá-
sát 2006. július 1-től 2009. június 30-ig.

KVK-KT-IV/18/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatja Neszveda József (MAI) szakcsoport-
vezetői kinevezésének meghosszabbítását
2006. július 1-től 2009. június 30-ig.

KVK-KT-IV/19/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatja Gudra Tibor (HTI) szakcsoportveze-
tői kinevezésének meghosszabbítását 2010.
június 30-ig.

KVK-KT-IV/20/2006. határozata
A Kari Tanács javasolja, hogy a Főigazgatói
Kollégium tárgyalja meg a matematika oktatá-
sával kapcsolatos teendőket, és a szükséges
lépéseket az év második félévére határozza
meg, erről a Kari Tanácsnak számoljon be.

KVK-KT-IV/21/2006. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a kar in-
tézeteinek záróvizsga bizottság elnöki megbí-
zásait.

KVK-KT-IV/22/2006. határozata
A Kari Tanács támogatja a Lónyay Menyhért
Szakközép-  és  Szakké pző  I sko lában
(Vásárosnamény) a villamosmérnök-asszisz-
tens képzés indítását.

KVK-KT-IV/23/2006. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag megszavazza Szé-
les István részére a villamosmérnök-asszisz-
tens képzéshez szükséges oklevél kiadását.
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A Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2006. április 25-ei ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

1. A BMF KGK 2006. évi költségvetése
2. Tájékoztató a Tavaszmező utcai beruházá-
si programról
3. A kar gazdasági intézeteinek szervezetfej-
lesztési koncepciója
4. Egyebek

Határozatok:
KGK-KT-XXIV/125/2006. határozata
A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a KGK 2006. évi költségvetés-
ét. 

KGK-KT-XXIV/126/2006. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a KGK
gazdasági intézeteire vonatkozó szervezetfej-
lesztési koncepciót azzal a kiegészítéssel, hogy
a szervezetfejlesztési koncepció alapja az új
tanterv. A régi tantervek oktatása a hagyomá-
nyos munkamegosztás szerint folytatódik, az
új koncepció szerinti oktatása csak fakultatív
lehetőség. A koncepciót a gazdasági intézetek
összdolgozói értekezletének állásfoglalása, il-
letve a kar vezetése módosíthatja.

KGK-KT-XXIV/127/2006. határozata
A Kari Tanács egy tartózkodással elfogadta do-
censi pályázat kiírását a Nyelvi Intézetbe.

A Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2006. május 23-ai ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

1. A Szenátusba delegált kari képviselők meg-
választása
2. A Tudományos Tanácsba delegált kari kép-
viselő megválasztása
3. Egyebek
Határozatok:

KGK-KT-XXV/128/2006. határozata 
A Kari Tanács 15 érvényes szavazattal döntött
a Szenátus kari képviselőinek személyéről:

KGK-KT-XXV/129/2006. határozata
A Kari Tanács 15 érvényes szavazattal meg-
választotta a Tudományos Tanács kari képvi-
selőjét: 

A Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2006. június 9-ei ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

A BSc tantervek véglegesítése, a képzési prog-
ram elfogadása
Egyebek

Határozatok:

KGK-KT-XXVI/130/2006. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a mű-
szaki menedzser BSc szak, valamint a gazdál-
kodási és menedzsment BA szak tantervét.

KGK-KT-XXVI/131/2006. határozata
A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás

nélkül elfogadta a műszaki menedzser BSc
szak controlling szakirány nappali és levelező
tagozatos tantervét. 

KGK-KT-XXVI/132/2006. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta a tanár-
segédi pályázat kiírását a Gazdaság- és Tár-
sadalomtudományi Intézetbe.

KGK-KT-XXVI/133/2006. határozata
A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a kredites tantervek, valamint
a BSc tantervek szabadon választható tárgya-
inak bővítésére tett javaslatot. 

Igen Nem Tartózkodás

Dr. Kadocsa György 12 0 3

Igen Nem Tartózkodás

Dr. Szűts István 15 0 0

Dr. Bartos István 15 0 0
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A Neumann János Informatikai Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2006. május 3-ai ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

1. Mérnök informatikus BSc tantervek módosí-
tása
2. Személyi kérdések
3. Egyebek

Határozatok:

NIK-KT-XVII/8/2006. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a Mér-
nök informatikus BSc képzés nappali tagoza-
tos tantervének módosításait,  melyek a
2006/07. tanévtől felmenő rendszerben kerül-
nek bevezetésre.

NIK-KT-XVII/9/2006. határozata
A Kari Tanács elfogadta (10 igen, 1 nem, 0 tar-
tózkodás) a Mérnök informatikus BSc képzés
esti tagozatos tantervének módosításait, me-
lyek a 2006/07. tanévtől felmenő rendszerben
kerülnek bevezetésre.

NIK-KT-XVII/10/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással támogatta (10
igen, 0 nem, 1 tartózkodás) Professor Emeritus
cím adományozását Dr. Bitó János számára.

NIK-KT-XVII/11/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag
támogatta címzetes főiskolai tanári cím ado-
mányozását Bernard de Baets számára.

A Neumann János Informatikai Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2006. május 23-ai ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

1. Vezetői pályázatok véleményezése
2. Kari SZMSZ kiegészítés módosítása
3. Mérnök informatikus BSc szak szakirányai-
nak és választható tárgyainak elfogadása
4. Mérnök informatikus BSc szak tantervének
módosítása
5. Szenátus és Tudományos Tanács tagjainak
választása
6. 2006. évi kari költségvetés elfogadása
7. Egyebek

Határozatok:

NIK-KT-XVIII/12/2006. határozata
A Kari Tanács támogatta (10 igen, 0 nem, 1 tar-
tózkodás) dr. György Anna oktatási főigazga-
tó-helyettesi kinevezését.

NIK-KT-XVIII/13/2006. határozata
A Kari Tanács támogatta (10 igen, 0 nem, 1 tar-
tózkodás) dr. Horváth László kutatási főigaz-
gató-helyettesi kinevezését.

NIK-KT-XVIII/14/2006. határozata
A Kari Tanács támogatta (7 igen, 0 nem, 4 tar-
tózkodás) Dr. Szeidl László kinevezését az In-

formatikai Rendszerek Intézet intézetigazga-
tójává.

NIK-KT-XVIII/15/2006. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta a kari
SZMSZ kiegészítés módosítását.

NIK-KT-XVIII/16/2006
A Kari Tanács elfogadta (10 igen, 0 nem, 1 tar-
tózkodás) az Mérnök informatikus BSc képzés
alábbi szakirányait:
• Ambiens rendszerek szakirány
• Beágyazott intelligens rendszerek szakirány
• Bioinformatika szakirány
• Digitális jelfeldolgozás szakirány
• Informatikai és automatizált rendszerek szak-
irány
• Informatikai biztonság szakirány
• Informatikai rendszermérnök szakirány
• Szoftvertechnológia szakirány
• Többrétegű alkalmazások fejlesztése szak-
irány
• Vállalati Információs rendszerek szakirány

NIK-KT-XVIII/17/2006. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta az Mér-
nök informatikus BSc képzés alábbi választha-
tó tárgyait:
• A szoftverfejlesztés biztonsági kérdései
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• A távmunka és informatikai háttere
• Adat- és hálózatbiztonsági rendszerek I.
• Adat- és hálózatbiztonsági rendszerek II.
• Adat- és hangkábelezés
• Adatbányászat
• Az informatikai ellenőrzés alapjai
• Az informatikai ellenőrzés gyakorlata
• Az internet és alkalmazásai
• Bankbiztonság ellenőrzés
• Bevezetés a bioinformatikába
• C programozás Unix környezetben
• Chip/microarray technológiák bioinformati-

kája
• Digitális fotófeldolgozás
• Fejlesztőrendszerek adatbázis-kezelése
• Gépi látás
• Gépi látás és 3D grafika alapjai
• Halózati operációs rendszerek alkalmazása
• Hálózatmenedzselés
• Infomációs társadalom
• Informatika és igazságszolgáltatás
• Integrált vállalatirányítási rendszerek II.
• JAVA alkalmazások fejlesztése
• Kis erőforrás-igényű adatbázisok gyakorlat
• LINUX alkalmazásai a gyakorlatban
• Logikai programozás
• Magic
• Nagyvállalati számítógéppart üzemeltetése
• Numerikus módszerek
• Objektumorientált programozás C++-ban
• PHP webprogramozás
• Rendszerbiztonság Symantec eszközökkel
• SAP Business One
• Szerveroldai alkalmazásfejlesztés
• Többrétegű alkalmazásfejlesztés

• Többszálú/többmagos processzorarchitek-
túrák és programozásuk

• Térinformatika I.
• Térinformatika II.
• Unix operációs rendszer
• Vállalati-intézményi informatikai ellenőrzés

és biztonsági alapismeretek
• Valósidejű háromdimenziós grafika
• Vezeték nélküli hálózatok
• Webprogramozás
• .NET alkalmazásfejlesztés C#-ban

NIK-KT-XVIII/18/2006. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta, hogy a
módosított Mérnök informatikus BSc tanterv-
ben az Operációs rendszerek I. tantárgy már
a 2006/07. tanévben bevezetésre kerüljön.

NIK-KT-XVIII/19/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással a Budapesti
Műszaki Főiskola Szenátusába Dr. Szeidl Lász-
ló (11 szavazat) és dr. Holyinka Pétert (7 sza-
vazat) delegálja.

NIK-KT-XVIII/20/2006. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással a Budapesti
Műszaki Főiskola Tudományos Tanácsába dr.
Horváth Lászlót delegálja (9 igen, 0 nem, 2 tar-
tózkodás).

A Neumann János Informatikai Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2006. június 8-ai ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. 2006. évi kari költségvetés
2. Új Államvizsga Bizottsági elnökök választá-
sa
3. Egyebek

Határozatok:

NIK-KT-XIX/21/2006. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a 2006.
évi kari költségvetést.

NIK-KT-XIX/22/2006. határozata
A Kari Tanács kisebb utólagos formai módosí-

tások szükségességével egyhangúlag elfogad-
ta a kari keretek 2006. évi felosztásának sza-
bályait.

NIK-KT-XIX/23/2006. határozata
A Kari Tanács elfogadta (9 igen, 0 nem, 1 tar-
tózkodás) az Államvizsga Bizottsági elnökök
listájának bővítését a következőkkel:
• Dr. Bencze János
• Dr. Fekete István
• Dr. Kerékfy Pál
• Dr. Váhl Tamás.
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A Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2006. május 2-ai rendkívüli ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

1. A Szenátus és a Tudományos Tanács kari
képviselőinek megválasztása
2. A kar gazdasági helyzete
3. Kari képzési programokkal kapcsolatos te-
endők
4. Nyári egyetem tantárgyai
5. Egyebek

Határozatok:

RKK-KT-IV/4/2006. határozata
A Kari Tanács 15 igen 1 tartózkodó 0 nem sza-
vazatával támogatta Dr. Patkó István Szená-
tusba kerülését kari képviselőként. 

RKK-KT-IV/5/2006. határozata
A Kari Tanács 12 igen szavazatával támogat-
ta Korondi Endre Szenátusba kerülését a ve-
zető oktatók képviselőjeként. 

RKK-KT-IV/6/2006. határozata
A Kari Tanács 12 igen szavazatával támogat-
ta Dr. Koczor Zoltán Tudományos Tanácsba
kerülését. 

RKK-KT-IV/7/2006. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával elfogad-
ta a szakirány választás alapelveit.  

A Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2006. június 27-ei rendkívüli ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:

1. A Kari Tanács új választott képviselő. 
2. Szervezeti átalakítás a karon 
3. Elhelyezési Bizottság beszámolója 
4. BSc tantervek módosítása 
5. 2006/2007. tanév I. félévi eseménynaptár 
6. Egyebek
Államvizsganaptár elfogadása 

Határozatok:

RKK-KT-V/8/2006. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával elfogad-
ta az intézetek 2007. január 1-jével történő
szervezeti átalakítását.

RKK-KT-V/9/2006. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával elfogad-
ta a kar 2006. július 3-14 közötti időszakra ké-
szült Államvizsga naptárát. 


