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A SZENÁTUS NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI 

 

Az Óbudai Egyetem Szenátusa 
2013. július 1-ei ülésének napirendje és határozatai 

 

 
Napirendi pontok: 
0. Megbízatások és elismerések átadása 
1. Az Óbudai Egyetem Doktori szabályzat 

módosítása 
2. Alkalmazott informatikai és alkalmazott 

matematikai doktori iskola alapítása 
3. Személyi kérdések 
4. A 2013/2014. tanév költségtérítési díjai 
5. Egyebek, bejelentések 
 
 
Határozatok: 
SZ-LXXXV/78/2013. számú határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta „Az Óbudai 
Egyetem Doktori szabályzat módosítását.” 
 
SZ-LXXXV/79/2013. számú határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az 
Alkalmazott informatikai és alkalmazott 
matematikai doktori iskola alapítását. 
 
SZ-LXXXV/80/2013. számú határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Dr. 
Medve András dékánt, tagjainak Bodáné Dr. 
Kendrovics Rita RKK adjunktust, Pausits Péter 
EHÖK elnököt. 
 
SZ-LXXXV/81/2013. számú határozat 
Dr. Medve András a Szavazatszámláló 
Bizottság elnöke bejelentette, hogy 18 
szavazattal, titkos szavazás útján a Szenátus 
az alábbi pályázatokat támogatta. 

KINEVEZÉS: 

Vezetői pályázat 
Dr. Rajnai Zoltán oktatási dékánhelyettes 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 

Oktatói pályázatok 
Dr. Pap Endre - kutatóprofesszor 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
Dr. Jeges Zoltán - tudományos munkatárs  
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 

Dr. Fülöp János  - egyetemi docens 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
Dr. Hegedüs Gábor - egyetemi docens 
14 igen 0 nem 1 tartózkodás 3 érvénytelen 
Dr. Szőke Magdolna – adjunktus 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
Petőné Dr. Csuka Ildikó – adjunktus 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
Saáry Réka – tanársegéd 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
Bagó Péter – tanársegéd 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
 
SZ-LXXXV/82/2013. számú határozat 
Dr. Medve András a Szavazatszámláló 
Bizottság elnöke bejelentette, hogy 18 szavazat 
érkezett és titkos szavazás útján a Szenátus az 
alábbi kitüntetéseket támogatta: 

CÍMZETES EGYETEMI DOCENS 
Dr. Baróti György 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
Dr. Bencsik Mária 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
Dr. Cserjés Ágota 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
Fehér Györgyné 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
Dr. Deés Enikő 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
Dr. Holyinka Péter 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
Korondi Endre 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
Dr. Kohut József 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
Dr. Lukács György 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
Dr. Mersich Ivánné  
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
Dr. Mészáros Gabriella  
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
Dr. Nagy Lóránt 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
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Dr. Rohály Gábor 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 
Dr. Sebestyén Dorottya 
15 igen 0 nem 0 tartózkodás 3 érvénytelen 

SZ-LXXXV/83/2013. számú határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
2013/2014. tanév költségtérítési díjait.

 

Az Óbudai Egyetem Szenátusa 
2013. augusztus 26-ai ülésének napirendje és határozatai 

 

 
Napirendi pontok: 
0. Megbízatások, elismerések átadása 
1. Az Óbudai Egyetem Szervezeti és 

Működési szabályzat módosítása 
2. Az Óbudai Egyetem Szervezeti és 

Működési rendje szabályzat módosítása 
3. Személyi kérdések 
4. Az Óbudai Egyetem magasabb vezetői és 

vezetői beosztásokhoz kapcsolódó 
követelményrendszere, valamint ezen 
munkakörök betöltésével kapcsolatos 
eljárások rendje szabályzat módosítása 

5. Az Óbudai Egyetem oktatói, kutatói és 
tanári követelmény-, és minősítési 
rendszere, valamint ezen munkakörök 
betöltésével kapcsolatos eljárások rendje 
szabályzat módosítása 

6. Egyebek, bejelentések 
 
 
Határozatok: 
SZ-LXXXVI/84/2013. számú határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta „Az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és Működési szabályzat” 
módosítását. 
 
SZ-LXXXVI/85/2013. számú határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta „Az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és Működési rendje 
szabályzat” módosítását. 
 
SZ-LXXXVI/86/2013. számú határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a rektori 
pályázat kiírásának szövegét. 
 
SZ-LXXXVI/87/2013. számú határozat 
A Szenátus egyhangúlag megszavazta a 
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Dr. 
Györök György főigazgatót, tagjainak Lőrincz 
Katalin hivatalvezetőt és Kósi Krisztián HÖK 
elnököt. 
 

SZ-LXXXVI/88/2013. számú határozat 
Dr. Györök György a Szavazatszámláló 
Bizottság elnöke bejelentette, hogy 19 érvényes 
szavazattal, titkos szavazás útján a Szenátus 
az alábbi pályázatokat támogatta. 

KINEVEZÉS: 

Vezetői pályázat 
Dr. Nádai László – intézményfejlesztési 
rektorhelyettes  19 igen 0 nem 0 tartózkodás 
Prof. Dr. Vajda István – KVK dékán 
  19 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Oktatói pályázatok 
Dr. Gilányi Attila – adjunktus 
   19 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 
SZ-LXXXVI/89/2013. számú határozat 
Dr. Györök György a Szavazatszámláló 
Bizottság elnöke bejelentette, hogy 19 érvényes 
szavazattal, titkos szavazás útján a Szenátus 
az alábbi kitüntetéseket támogatta: 

Címzetes egyetemi tanár 
Dr. Sváb Péter 19 igen 0 nem 0 tartózkodás 
Tiszteletbeli Doktor 
Dr. Mészáros Alajos 
  19 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 
SZ-LXXXVI/90/2013. számú határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta „Az Óbudai 
Egyetem oktatói, kutatói és tanári követelmény- 
és minősítési rendszere, valamint ezen 
munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások 
rendje szabályzat” módosítását. 
 
SZ-LXXXVI/91/2013. számú határozat 
A Szenátus 18 igen 1 nem és 0 tartózkodás 
mellett „Az Óbudai Egyetem magasabb vezetői 
és vezetői beosztásokhoz kapcsolódó 
követelményrendszeren” belül a gazdasági 
igazgató feladatkör betöltéséhez – az eredetileg 
írásban előterjesztett változatot – „legalább 
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szakirányú alapfokozattal és szakképzettséggel 
rendelkezik” követelményt fogadta el.  
 
SZ-LXXXVI/92/2013. számú határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta „Az Óbudai 
Egyetem magasabb vezetői és vezetői 
beosztásokhoz kapcsolódó követelmény-
rendszere, valamint ezen munkakörök 

betöltésével kapcsolatos eljárások rendje 
szabályzat” módosítását. 
 
SZ-LXXXVI/93/2013. számú határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a hallgatók 
részére nyújtható támogatások és az általuk 
fizetendő díjak és térítések rendje szabályzat 4. 
mellékletére a „Szociális támogatás kérelem és 
pontozólapra” vonatkozó módosítási javaslatot. 

 

Az Óbudai Egyetem Szenátusa  
2013. szeptember 23-ai ülésének napirendje és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Kitüntetések, kitüntető címek átadása 

Előterjesztő: Dr. Solti Péter főtitkár 
Átadó: Dr. Rudas Imre rektor 

2. A Szenátus 2013/2014. tanév I. félévi 
ülésterve 
Előterjesztő: Dr. Solti Péter főtitkár 

3. Az Óbudai Egyetem Tudományos diákköri 
szabályzatának kiegészítése 
Előterjesztő: Dr. Réger Mihály 
rektorhelyettes 

4. A Felvételi szabályzat módosítása 
Előterjesztő: Kártyás Gyula oktatási 
főigazgató 

5. Beszámoló az egyetem 2013. I. félévi 
gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Dr. Gáti József kancellár, 
Boros András igazgató 

6. Személyi kérdések 
Előterjesztő: Dr. Solti Péter főtitkár 

7. Egyebek, bejelentések 
 
Határozatok: 
SZ-LXXXVII/94/2013. számú határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta „A Szenátus 
2013/2014. tanév I. félévi üléstervét”. 
 
SZ-LXXXVII/95/2013. számú határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta „Az Óbudai 
Egyetem Tudományos diákköri szabályzatának” 
kiegészítését. 
 
 
 

SZ-LXXXVII/96/2013. számú határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta „A Felvételi 
szabályzat” módosítását. 
 
SZ-LXXXVII/97/2013. számú határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
„Beszámolót az egyetem 2013. I. félévi 
gazdálkodásáról”. 
 
SZ-LXXXVII/98/2013. számú határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Dr. 
Horváth Sándor dékánt, tagjainak Schmuck 
Balázs tanársegédet és Pausits Péter EHÖK 
elnököt. 
 
SZ-LXXXVII/99/2013. számú határozat 
Dr. Horváth Sándor a Szavazatszámláló 
Bizottság elnöke bejelentette, hogy 20 érvényes 
szavazattal, titkos szavazás útján a Szenátus 
az alábbi pályázatokat támogatta. 
 
KINEVEZÉS: 
Vezetői pályázat 
Prof. Dr. Tar József – BAR igazgató 
  20 igen 0 nem 0 tartózkodás 
Oktatói pályázatok 
Balázsné Kail Eszter – tanársegéd  
  20 igen 0 nem 0 tartózkodás 
Dr. Ferenci Tamás – tanársegéd  
  19 igen 0 nem 1 tartózkodás 
Vörösné Bánáti-Baumann Anna – tanársegéd 
  20 igen 0 nem 0 tartózkodás 
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REKTORI UTASÍTÁSOK 
 
 

3/2013.  Rektori Utasítás 
a nyári nyitvatartási és postázási rendről 

 
 
Az elmúlt években kialakult gyakorlatnak 
megfelelően a 2013. július 08. és augusztus 20. 
közötti időszakban az egyetem nyitva tartását 
és belső postázási rendjét az alábbiak szerint 
határozom meg: 
 

 az egyetem épületei hétköznapokon a 
jelzett időszakban este 20:00 óráig 
tartanak nyitva, hétvégeken zárva; 

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

 
 

4/2013. Rektori Utasítás 
DHL Express-nél küldemények feladásáról 

 
 
Az Óbudai Egyetem 2013. június 17-én 
megállapodást kötött a DHL Express 
szállítmányozó céggel kedvezményes áron 
történő szállítási szolgáltatásra, átutalásos 
fizetés mellett. 
Az egyetem partnerkódja a 412250321, amely 
export légi és közúti, valamint belföldi 
küldemények megrendelésére használható. 
A fenti partnerkód megnyitásával az egyetem 
az alábbiakra jogosult: 

 Belföldi és export (légi, közúti) 
küldemények feladásának megren-
delése telefonon a 06 40 45 45 45-ös 
számon 

 A szállítási díj utólagos, a számla 
kézhezvételét követő 8 munkanapon 
belüli kiegyenlítése átutalással 

 Küldemények egyszerűen nyomon 
követése a fuvarlevélszám alapján a 
DHL honlapján. 

 
 

5/2013. Rektori Utasítás 
Eljárásrend a kormányzati nyugdíjpolitikával kapcsolatos személyügyi feladatok ellátására 

 
 
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai 
elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) 
Kormányhatározat folyamatos feladatként 
határozza meg a miniszterek számára, hogy 
az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó 
költségvetési szervek tekintetében 
intézkedjenek a közalkalmazotti vagy 
kormányzati szolgálati jogviszonyban álló azon 
személyek jogviszonyának megszüntetése, 
illetve a megszüntetés kezdeményezése 
érdekében, akik a rájuk irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltötték és az öregségi 
teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt 
megszerezték, valamint intézkedjenek, hogy e 
szervek ne kössenek megbízási és vállalkozási 
szerződést öregségi nyugdíjjogosultsággal 
rendelkező személlyel.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma korábban 
e tárgykörben kiadott 2584/2013/SZEM 
iktatószámú levélben foglalt eljárásrend 
módosulásával a feladatokat a következők 
szerint határozom meg. Jelen eljárásrendet az 
oktatókra, tanárokra és kutatókra vonatkozó 
kivételek figyelembe vételével, 2013. július 1-től 
kell alkalmazni. 

1. A munkáltatói jogok gyakorlója köteles 
figyelemmel kísérni, hogy az öregségi teljes 
nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt 
megszerző foglalkoztatottak mikor töltik be a 
rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. 
Felelős: az átruházott jogkörben a 
munkáltatói jogot gyakorló vezető 
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Adatszolgáltatásban közreműködik: Bér- és 
Munkaügyi Osztály, a Kollektív 
szerződésben foglaltak szerint. 

2. Az öregségi nyugdíjjogosultságot 
megszerző foglalkoztatottak a rájuk 
irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltésének napját megelőző harmadik 
hónap utolsó napjáig kezdeményezhetik 
a jogviszonyuk fenntartását a 
munkáltatónál. 

2.1 Az érintett közalkalmazottakat 
egyetemünkön az átruházott 
munkáltatói jogok gyakorlója hívja 
fel arra, hogy a továbbfoglalkoztatás 
iránti kérelmüket a rájuk irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének 
napját megelőző harmadik hónap 
utolsó napjáig nyújtsák be az 1/B. sz. 
melléklet szerinti kérelem és az ahhoz 
csatolt önéletrajz benyújtásával. 

A foglalkoztatottaktól be kell szerezni az 
öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges 
szolgálati idő meglétét igazoló 
nyugdíjbiztosítási hatósági bizonyítványt, 
vagy igazolást, valamint a személyes adatok 
kezeléséhez hozzájáruló, a 2. sz. melléklet 
szerinti nyilatkozatot, és ezeket el kell 
helyezni a személyi anyagukban. 
Felelős: az átruházott jogkörben a 
munkáltatói jogot gyakorló vezető 

3. Az egyetemmel kötendő megbízási vagy 
vállalkozási szerződés engedélyezése 
érdekében a szerződő fél a 3. sz. melléklet 
szerinti tájékoztatót kap arról, hogy a 
költségvetési szerv vezetőjéhez a mellékelt 
kérelmet kell benyújtania, amelyhez 
csatolnia kell önéletrajzát, valamint a 
mellékelt adatkezelési nyilatkozatot. A 
további pontok vonatkozásában 
„munkáltató” alatt költségvetési szerv 
vezetőjét, „továbbfoglalkoztatás” alatt a 
megbízási és vállalkozási szerződés 
létrehozását is érteni kell. 

4. A Kormányhatározat 1.10 pontja szerint a 
munkáltató a kérelmeket egyetértése esetén 
azok kézhezvételét követő 8 napon belül a 
továbbfoglalkoztatásra vonatkozó 
javaslatával együtt továbbítja a 
miniszternek. 
A kérelmek havonként ütemezett 
továbbítása és elbírálása érdekében a 
munkáltató és a foglalkoztatottak, illetve 

a költségvetési szervvel szerződő felek – 
a Kttv. 9. § (2) bekezdése, a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
6. § (2) bekezdése, illetve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
205. § (3) bekezdése szerint – 
kölcsönösen együttműködnek abban, 
hogy a kérelmek munkáltatóhoz történő 
benyújtására minden hónap 4. napjáig 
kerüljön sor. 
Felelős: Gazdasági és Műszaki 
Főigazgatóság 

5. Amennyiben a munkáltató a 
továbbfoglalkoztatást támogatja, a 
közalkalmazottak esetében a 4/B. sz., az 
egyetemmel szerződő felek esetében az 5. 
sz. mellékletként csatolt munkáltatói 
javaslatokat, a kérelmekkel és az 
önéletrajzokkal együtt elektronikus úton 
megküldi tárgyhó 8. napján az ágazati 
irányítását ellátó minisztériumi 
államtitkárság kijelölt felelősének 
(ilona.domok.sagine@emmi.gov.hu; 
katalin.gansberger@emmi.gov.hu ). 

Felelős: Rektori Hivatal 
A továbbiakban az ágazati irányítást ellátó 
minisztériumi államtitkárság az államtitkár 
szakmai véleményével megküldi a Miniszteri 
Kabinetnek, melyet a miniszter véleményével 
két napon belül továbbítanak a 
Miniszterelnökséget vezető Államtitkárhoz. 
 
A Miniszterelnökséget vezető Államtitkár a 
Kormány továbbfoglalkoztatási kérelmek 
tárgyában kialakított véleményét az ágazati 
irányítást ellátó államtitkárságon keresztül 
juttatja el a költségvetési szervhez négy 
napon belül. 

Mellékletek: 
1/B.sz.: Közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásra 

 irányuló kérelme 
2.   sz.: Adatkezelési nyilatkozat 
3.   sz.:  Tájékoztató a megbízási vagy vállalkozási 

  szerződés kötésére ajánlatot tevő részére 
4/B.sz.:  Közalkalmazottakra vonatkozó munkáltatói 

  javaslat 
5.   sz.: Költségvetési szerv javaslata a Kormány 

 részére megbízási vagy vállalkozási 
 szerződés megkötésének engedélyezésére 

 
 
 

mailto:ilona.domok.sagine@emmi.gov.hu
mailto:katalin.gansberger@emmi.gov.hu
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1/B sz. melléklet 
KÉRELEM 

(közalkalmazotti jogviszony fenntartására) 

Intézmény megnevezése:  

Kérelmező neve:  

Kérelmező születéskori 
neve: 

 

Kérelmező születési helye, 
ideje: 

 

Kérelmező édesanyja 
születéskori neve: 

 

Kérelmező besorolása, 
beosztása: 

 

Kérelmező munkaköre:  

Kérelmezőt foglalkoztató 
szervezeti egység: 

 

Tisztelt Munkáltató! 

Kérem, szíveskedjen eltekinteni 
jogviszonyomnak a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(Kjt.) 30. § (1) bekezdés d) pontja szerinti – 
nyugdíjasnak minősülés miatt történő – 
megszüntetésétől, és a közszférában 
alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 
1700/2012. (XII.29.) Korm. határozat 1.15. 
pontja szerint részemre nyújtott tájékoztatásra 
figyelemmel kérem, hogy a közalkalmazotti 
jogviszonyban történő 
továbbfoglalkoztatásomat engedélyezni 
szíveskedjék. 
Mellékelem önéletrajzomat.  

Indokolás (kitöltése nem kötelező): 

 

Kelt: 
________________ 
kérelmező aláírása 

 
2. sz. melléklet 

N Y I L A T K O Z A T 

Alulírott,                                       (születési hely, 
idő:                                ) hozzájárulok  ahhoz, 
hogy a közszférában alkalmazandó 
nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 
29.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
kormányhatározat) és a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
alapján kérelmemre lefolytatandó, kormányzati 

szolgálati/közalkalmazotti jogviszony 
fenntartására irányuló eljárás során a 
kormányhatározatban megjelölt szervek az 
információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
továbbfoglalkoztatási kérelmemben, valamint 
az ahhoz csatolt önéletrajzomban feltüntetett 
adataimat a kormányzati 
szolgálati/közalkalmazotti jogviszony 
fenntartására irányuló eljárás lefolytatása 
céljából, az eljárás lefolytatásáig kezeljék. 

Kelt: 
_________________ 
hozzájáruló aláírása 

 
3. sz. melléklet 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

a kormányzati szektorba tartozó 
költségvetési szervnek megbízási vagy 

vállalkozási szerződés kötésére ajánlatot 
tevő részére a nyugdíjpolitikai elvek 

érvényesüléséről 

Tisztelt Ajánlattevő! 

A megkötendő szerződést érintő lényeges 
körülményként tájékoztatom Önt arról, hogy 
2012. december 30-án hatályba lépett a 
közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai 
elvekről szóló 1700/2012. (XII.29.) Korm. 
határozat (továbbiakban: Korm. határozat), 
amelynek 1.8. pontja szerint a Kormány 
irányítása vagy felügyelete alá tartozó 
költségvetési szerv vezetője nem köthet 
megbízási és vállalkozási szerződést olyan 
személlyel, aki a rá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes 
nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt is 
megszerezte.  
Amennyiben Ön a fenti feltételeknek megfelel 
és a költségvetési szervvel (intézménnyel) 
megbízási vagy vállalkozási szerződést kíván 
kötni, Önnek erre irányuló mellékelt kérelmet 
kell benyújtania részemre, amelyhez csatolnia 
kell önéletrajzát, valamint a mellékelt 
nyilatkozat kitöltésével hozzá kell járulnia 
személyes adatainak kezeléséhez.  
Ha a költségvetési szerv különösen fontos 
érdeke vagy alaptevékenységének ellátása 
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miatt a kérelemmel egyetértek, a Korm. 
határozat 1.9. pontja alapján a Kormány 
véleményének kikérését követően döntök a 
szerződés létrehozásáról. Tájékoztatom, hogy a 
Kormány véleménye köt a szerződéskötésre 
vonatkozó döntés meghozatalában.  

Kelt: 
_________________________________ 

költségvetési szerv vezetőjének aláírása 
 

KÉRELEM 
(megbízási vagy vállalkozási szerződés 

megkötésének engedélyezéséhez) 

Költségvetési szerv 
megnevezése: 

 

Kérelmező neve:  

Kérelmező születéskori 
neve: 

 

Kérelmező születési helye, 
ideje: 

 

Kérelmező édesanyja 
születéskori neve: 

 

Kérelmező lakcíme:  

Ellátandó ügy, 
létrehozandó eredmény: 

 

Szerződés típusa:  

Szerződés teljesítésének 
helye: 

 

 

Tisztelt Intézményvezető! 

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai 
elvekről szóló 1700/2012. (XII.29.) Korm. 
határozat (továbbiakban: Korm. határozat) 1.9. 
pontja alapján — figyelemmel a részemre 
nyújtott tájékoztatásra — kérem, szíveskedjék 
engedélyezni, hogy a költségvetési szerv 
(intézmény) velem megbízási / vállalkozási 
szerződést kössön. A kérelem elbírálásához 
csatalom önéletrajzomat. 

 

Indokolás (kitöltése nem kötelező): 

 

Kelt: 
________________ 
kérelmező aláírása 

 
N Y I L A T K O Z A T 

 

Alulírott,                                       (születési hely, 
idő:                                ) hozzájárulok  ahhoz, 
hogy a közszférában alkalmazandó 
nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 
29.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
kormányhatározat) alapján kérelmemre 
lefolytatandó, megbízási vagy vállalkozási 
szerződés létrehozására irányuló eljárás során 
a kormányhatározatban megjelölt szervek az 
információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
szerződés létrehozása iránti kérelmemben, 
valamint az ahhoz csatolt önéletrajzomban 
feltüntetett adataimat a szerződéskötés 
engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 
céljából, az eljárás lefolytatásáig kezeljék. 

Kelt: 
_________________ 
hozzájáruló aláírása 

 
4/B sz. melléklet 

/INTÉZMÉNY NEVE/ 
 

MUNKÁLTATÓI JAVASLAT A KORMÁNY 
RÉSZÉRE 

(közalkalmazotti jogviszony fenntartására) 

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai 
elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. 
határozat (a továbbiakban Kormányhatározat) 
1.7. pontja alapján benyújtott egyéni kérelmére, 
a Kormányhatározat 1.10. pontja alapján 
javaslatot teszek a kérelmező 
továbbfoglalkoztatására. 

Intézmény megnevezése:  

Kérelmező neve:  

Kérelmező születéskori 

neve: 

 

Kérelmező születési helye,  
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ideje: 

Kérelmező édesanyja 

születéskori neve: 

 

Kérelmező besorolása, 

beosztása: 

 

Kérelmező munkaköre:  

Kérelmezőt foglalkoztató 

szervezeti egység: 

 

Kérelmező havi bruttó 

illetménye: 

 

Kérelem benyújtásának 

dátuma: 

 

 

Indokolás: (a munkáltató különösen fontos 
érdeke, illetve a költségvetési szerv 
alaptevékenységének ellátása érdekében) 

 

A kérelmező önéletrajzát mellékelten 
megküldöm. 

Kelt: 
_________________________________ 
munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírása 

 
5. sz. melléklet 

/INTÉZMÉNY NEVE/ 
 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JAVASLATA A 
KORMÁNY RÉSZÉRE 

(megbízási vagy vállalkozási szerződés 
megkötésének engedélyezésére) 

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai 
elvekről szóló, 1700/2012. (XII. 29.) Korm. 

határozat (a továbbiakban Kormányhatározat) 
1.9. pontja alapján benyújtott egyéni kérelmére, 
a Kormányhatározat 1.10. pontja alapján 
javaslatot teszek a kérelmezővel történő 
szerződéskötésre. 

Intézmény megnevezése:  

Kérelmező neve:  

Kérelmező születéskori 
neve: 

 

Kérelmező születési helye, 
ideje: 

 

Kérelmező édesanyja 
születéskori neve: 

 

Kérelmező lakcíme:  

Ellátandó ügy, 
létrehozandó eredmény: 

 

Szerződés típusa:  

Szerződés teljesítésének 
helye: 

 

Megbízási vagy 
vállalkozási díj összege: 

 

Kérelem benyújtásának 
dátuma: 

 

 

Indokolás: (a költségvetési szerv különösen 
fontos érdeke, illetve alaptevékenységének 
ellátása érdekében) 

A kérelmező önéletrajzát mellékelten 
megküldöm. 

Kelt 
_________________________________ 
költségvetési szerv vezetőjének aláírása 

 
 

6/2013. Rektori Utasítás 
Kárpát-medencei magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények 

közös tanévnyitó ünnepsége 
megrendezéséről 

 
 
Az Óbudai egyetem „Magyar nyelvű 
felsőoktatás határok nélkül” címmel, a 
magyarság összetartozását kifejező Tanévnyitó 
Ünnepséget rendez 2013. szeptember 20-án, 
pénteken 14.00 órai kezdettel – a Kárpát-
medencei magyar nyelvű felsőoktatás vezetői 
és tudományos kutatói részvételével – a 
Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti 

Hangversenytermében (1095 Budapest, Komor 
Marcell utca 1.). 

A Kárpát-medencei magyar tannyelvű 
felsőoktatási intézmények közös tanévnyitó 
ünnepségén résztvevő intézmények névsorban: 

 Óbudai Egyetem, Budapest, 
Magyarország 
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 Partiumi Keresztény Egyetem, 
Nagyvárad, Románia 

 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola, Beregszász, Ukrajna 

 Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem, Kolozsvár, 
Marosvásárhely, Csíkszereda, Románia 

 Selye János Egyetem, Komárom, 
Szlovákia 

 Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, 
Szabadka, Szerbia 

 Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia. 

A közös ünneplésre a Kárpát-medencei magyar 
tannyelvű felsőoktatási intézmények között 
videó-konferencia rendszer segítségével nyílik 
lehetőség. 

Az első évfolyamos hallgatók részvételi 
lehetőségének biztosítása érdekében 2013. 
szeptember 20-án, pénteken 11.30-tól rektori 
szünetet rendelek el az első évfolyamos 
nappali tagozatos képzésben résztvevők 
számára. 

 
 

7/2013. Rektori Utasítás 
a 2013. november 14-i Rektori Szünetről 

 
 
Az elmúlt évek hagyományai alapján 2013. 
november 14-én, 13.30 órai kezdettel kerül 
megrendezésre az Óbudai Egyetemen a házi 
Tudományos Diákköri Konferencia. 
 
A Tudományos Diákköri Konferencia zavartalan 
lebonyolítása, az előadó hallgatók és oktatók, 

valamint az adott szekció előadásai iránt 
érdeklődők részvételi lehetőségének biztosítása 
érdekében 
 

2013. november 14-én, a 7. tanítási órától, 
azaz 13.30-tól a nappali tagozatos hallgatók 

részére tanítási szünetet rendelek el. 
 
 

KAROK ÉS KÖZPONTOK TANÁCSAINAK NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI 

 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kari Tanácsa  
2013. július 4-ei elektronikus szavazásának határozatai 

 
 
Határozatok: 
BGK-KT-XCI/39/2013 
A Kari Tanács a Mechatronikai és Autótechnikai 
Intézet által előterjesztett  szabadon választható 
tárgyak (Légi robotok repülésszabályozása I-II.) 
meghirdetését egyhangúlag elfogadta. 
(10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
 
BGK-KT-XCI/40/2013 
A Kari Tanács a Gépszerkezettani és 
Biztonságtechnikai  Intézet által előterjesztett  

szabadon választható tárgyak (Munkavédelem, 
ergonómia  3-4.) meghirdetését egyhangúlag 
elfogadta. (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
 
BGK-KT-XCI/41/2013 
A Kari Tanács a Gépszerkezettani és 
Biztonságtechnikai  Intézet által előterjesztett  
szabadon választható tárgyak (Tűzvédelem 3-
4.) meghirdetését egyhangúlag elfogadta. 
(10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
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Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kari Tanácsa  
2013. szeptember 18-ai ülésének napirendjei és határozatai 

 

 
Napirendi pontok: 
0. Elismerések átadása 
1. Fakultatív tárgyak indítása 
2. Kreditátviteli Bizottságba tag választása  
3. Egyebek 
 
 
Határozatok: 
BGK-KT-XCII/42/2013 
A Kari Tanács köszönetet mondott Dr. Simon 
Ákosnak a Kreditátviteli Bizottságban eddig 
végzett tevékenységéért. 
Dr. Szűcs Endrét a Kari Tanács 2013. 
szeptember 18 - 2015. január 31-ig 
megválasztotta a Kreditátviteli Tanács tagjának. 
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
 
BGK-KT-XCII/43/2013 
A Kari Tanács az Anyagtudományi és 
Gyártástechnológiai Intézet által előterjesztett  
szabadon választható tárgy (Nagyenergiájú 
fémmegmunkálás) meghirdetését egyhangúlag 
elfogadta. 
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

BGK-KT-XCII/44/2013 
A Kari Tanács a külföldi hallgatók számára a 
Mechatronikai és Autótechnikai Intézet által 
előterjesztett  a külföldi hallgatók számára 
meghirdetett tárgy (Project Work) 
meghirdetését egyhangúlag elfogadta. 
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
 
BGK-KT-XCII/45/2013 
A Kari Tanács a külföldi hallgatók számára a 
Mechatronikai és Autótechnikai Intézet által 
előterjesztett  szabadon választható tárgyak 
(Hungarian Language I-II.) meghirdetését 
egyhangúlag elfogadta. 
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
 
BGK-KT-XCII/46/2013 
A Kari Tanács a Gépszerkezettani és 
Biztonságtechnikai Intézet által előterjesztett  
szabadon választható tárgy (Korszerű 

gépszerkezetek) meghirdetését egyhangúlag 
elfogadta. 
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa  
2013. szeptember-16-ai ülésének napirendjei és határozatai 

 

 
Napirendi pontok: 
1. A 2013. évi költségvetés módosítása  
2. Tájékoztató a 2013/2014. tanév indításáról 

a) A felvételi létszámok alakulása a 
KGK-n 

b) A tanévkezdés tapasztalatai és 
várható feladatok 

3. Egyebek 
 
 

Határozatok: 
KGK-KT-VI/351/2013 
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta az előzetesen 
megküldött napirendi pontokat  
 

KGK-KT-VI/352/2013 
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a 2013. évi 
költségvetés módosítását.  
 
KGK-KT-VI/353/2013 
A Kari Tanács Dr. Medve András dékán úr 
felvételi létszámok alakulásáról tartott 
tájékoztatóját egyhangúlag tudomásul vette. 
  
KGK-KT-VI/354/2013 
A Kari Tanács Dr. Francsovics Anna oktatási 
dékánhelyettes asszony tanévkezdés 
tapasztalatairól és a várható feladatokról szóló 
tájékoztatóját egyhangúlag tudomásul vette.  
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KGK-KT-VI/355/2013 
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag támogatta, hogy a 
Szervezési és Vezetési Intézet részére egy fő 
egyetemi tanári pályázat kiírását a kar 
kezdeményezhesse.  
 
KGK-KT-VI/356/2013 
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag támogatta Prof. Dr. Lentner 

Csaba egyetemi tanár záróvizsga bizottsági 
elnökké történő jelölését. 

KGK-KT-VI/357/2013 
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a félév 
eseménynaptárát és a Kari Tanács üléseinek 
időpontját, napirendi pontjait.  

 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa  
2013. augusztus 22-ei ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Személyi ügyek 
2. Egyebek, bejelentések 
 
 
Határozatok: 
KVK-KT-LXV/255/2013 
A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag 
elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot. 
 

KVK-KT-LXV/256/2013 
A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag 
elfogadta a szavazatszámláló bizottság 
elnökének Dr. Bugyjás Józsefet, tagjainak Vincze 
Tibornét és Szögi Gábort (HÖK). 
 
KVK-KT-LXV/257/2013 
A Kari Tanács titkos szavazással, 16 igen 1 
tartózkodom szavazattal támogatta Dr. Gilányi 
Attila adjunktusi kinevezését.  

 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa  
2013. augusztus 29-ei ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Személyi ügyek 
2. Egyebek, bejelentések 
 
 
Határozatok: 
KVK-KT-LXVI/258/2013 
A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag 
elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot. 
 

KVK-KT-LXVI/259/2013 
A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag 
elfogadta a szavazatszámláló bizottság 
elnökének Dr. Lovassy Ritát,  tagjainak Dr. 
Semperger Sándort és Izsó Gergelyt (HÖK). 
 
KVK-KT-LXVI/260/2013 
A Kari Tanács titkos szavazással, 13 igen 2 
tartózkodom szavazattal támogatta Dr. Vajda 

István dékáni kinevezését. 

 

Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa  
2013. augusztus 30-ai elektronikus szavazásának napirendjei és határozatai 

 

 
Napirendi pontok: 1. Modern közösségi közlekedés c. 

választható tárgy az Alkalmazott 
Matematikai Intézet részéről. 
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2. Visual DataFlex programozás c. 
választható tárgy a Szoftvertechnológia 
Intézet részéről. 

 
Határozatok: 
NIK-KT-XXXVIII/43/2013 
A Kari Tanács 8 igen 0 nem és 0 tartózkodás − 
elektronikus úton − leadott szavazattal 
egyhangúlag támogatta az Alkalmazott 
Matematikai Intézet által előterjesztett  Modern 

közösségi közlekedés című választható tárgy 
indítását. 
 
NIK-KT-XXXVIII/44/2013 
A Kari Tanács 8 igen 0 nem és 0 tartózkodás − 
elektronikus úton − leadott szavazattal 
egyhangúlag támogatta a Szoftvertechnológia 
Intézet által előterjesztett Visual DataFlex 
programozás című választható tárgy indítását. 
. 

 

Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa  
2013. szeptember 10-ei ülésének napirendjei és határozatai 

 

 
Napirendi pontok: 
1. Címzetes egyetemi docensi elismerés 

átadása 
2. Személyi kérdések 
3. Aktuális bejelentések, egyebek 
4. Intézeti Jelölő Bizottságok megválasztása 
 
 
Határozatok: 
NIK-KT-XXXIX/45/2013  
A Kari Tanács tagjai egyhangúlag 
megszavazták a napirendi pontokra tett 
módosítási javaslatot. 
 
NIK-KT-XXXIX/46/2013  
A Kari Tanács titkos szavazással 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett támogatta Vörösné-
Bánáti-Baumann Anna tanársegédi pályázatát. 
 
NIK-KT-XXXIX/47/2013  
A Kari Tanács titkos szavazással 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett támogatta Kail 
Eszter tanársegédi pályázatát. 
 
 

NIK-KT-XXXIX/48/2013  
A Kari Tanács titkos szavazással 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett támogatta Ferenci 
Tamás tanársegédi pályázatát. 
 
NIK-KT-XXXIX/49/2013  
A Kari Tanács titkos szavazással 7 igen, 0 nem, 
2 tartózkodás és 1 érvénytelen szavazat mellett 
támogatta Dr. Farkas Károly egyetemi docensi 
pályázatát. 
 
NIK-KT-XXXIX/50/2013  
A Szoftvertechnológia Intézet Intézeti 
Tanácsába delegált tagok megválasztásához a 
Kari Tanács egyhangúlag jelölő bizottsági 
tagnak választotta - az Intézet által jelölt - Dr. 
Vámossy Zoltánt és Dr. Sergyán Szabolcsot. 
 
NIK-KT-XXXIX/51/2013  
Az Informatikai Rendszerek Intézet Intézeti 
Tanácsába delegált tagok megválasztásához a 
Kari Tanács egyhangúlag jelölő bizottsági 
tagnak választotta - az Intézet által jelölt - Dr. 
Póser Valériát, Dr. Broczkó Pétert és Cserfalvi 
Annamáriát. 

 


