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A Budapesti Műszaki Főiskola Főiskolai Tanácsa
2004. március 9-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok: 

1. Sebestyén Júlia műkorcsolyázó Európa
bajnok és edzőinek köszöntése

2. Éves beszámoló jelentés a MAB szá-
mára

3. A BMF költségvetési beszámolója
4. A BMF új arculatának elemei
5. Nemzetközi képzési ügyek központjának

létrehozása
6. Főiskolai és egyetemi tanári kinevezé-

sek
7. Egyebek, bejelentések

A BMF RKK SZMSZ kari kiegészítésé-
nek módosítása

Határozatok:

FT-LIV/8/2004. határozata
A Főiskolai Tanács a MAB számára ké-

szült 2002/2003 tanévi beszámoló jelentést
egyhangú szavazatával elfogadta.

FT-LIV/9/2004. határozata
A Főiskolai Tanács a Budapesti Műszaki

Főiskola 2003. évi költségvetési beszámo-
lóját – a jövőben a maradvány összetételé-
ről készítendő részletes elemzés szüksé-
gességével – egyhangú szavazatával elfo-
gadta.

FT-LIV/10/2004. határozata
A Főiskolai Tanács egy tartózkodás mel-

lett a Nemzetközi Képzési Ügyek központ-
ját létrehozta.

FT-LIV/11/2004. határozata
A Főiskolai Tanács 2 tartózkodás, 1 nem

szavazat mellett támogatta Dr. Bitó János
főállású egyetemi tanári kinevezését (NIK),
továbbá 3 tartózkodás mellett elfogadta Dr.
Zsigmond Gyula részfoglalkozású főiskolai
tanári kinevezését (KVK). 

FT-LIV/12/2004. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangú szavazatá-

val elfogadta a RKK SZMSZ kari kiegészí-
tésének módosítását az alábbiak szerint:

A Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki
Főiskolai Kar szervezeti átalakítás jóváha-
gyása kérelmével fordul a Főiskolai Tanács-
hoz.

Az SZMSZ RKK Kari kiegészítésében a
szervezeti struktúra úgy változik meg, hogy
a Minőségirányítási Szakcsoport az Általá-
nos Mérnöki és Környezetvédelmi Intézettől
átkerül a Bőr-,Textil- és Ruhatechnológiai
Intézetbe. Az új szervezeti felépítés:

Az új szervezeti felépítést a Kari Tanács
2004. február 24-i ülésén jóváhagyta.

Határozati javaslat a Főiskolai Tanács
részére:

BMF RKK szervezeti és működési sza-

bályzat kari kiegészítésének Ad. 11.§. (1)
bekezdésében felsorolt önálló oktatási
szervezeti egységeket alkotó nem önálló
oktatási egységek felsorolása az alábbiak
szerint módosul:

Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet

Bőr-,Textil- és Ruhatechnológiai Intézet

Gépészeti Szakcsoport Környezeti Szakcsoport

Bőrtechnológiai
Intézeti Tanszék

Ruhatechnológiai
Intézeti Tanszék

Textiltechnológiai
Intézeti Tanszék

Minőségirányítási
Szakcsoport
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• Általános Mérnöki és Környezetvédelmi
Intézet
Gépészeti szakcsoport
Környezetvédelmi szakcsoport
Minőségügyi szakcsoport

• Bőr-, Textil- és Ruhatechnológiai Intézet
Bőrtechnológiai intézeti tanszék
Ruhatechnológiai intézeti tanszék
Textiltechnológiai intézeti tanszék
Minőségirányítási Szakcsoport

Napirendi pontok:

1. BMF 2004. évi költségvetése, kari allo-
káció

2. Szabályzatok módosítása 
3. A 2004/2005-ös tanév időrendi beosztása
4. Had- és Biztonságtechnikai mérnöki BSC

szintű képzés képesítési követelményei
5. BMF Távoktatási Iroda létesítése
6. A Minőségirányítási Tanúsító Audit ta-

pasztalatai
7. A főiskola új tervezett arculati elemeinek
8. Beszámoló a beruházási program alaku-

lásáról
9. Egyebek, bejelentések

Határozatok:

FT-LV/13/2004. határozata
A Főiskolai Tanács a Zrínyi Miklós Nem-

zetvédelmi Egyetem Egyetemi Tanácsának
előzetes egyetértésével egyhangú szava-
zatával megszavazta a Had- és Biztonság-
technikai mérnöki BSC szintű szak alapítá-
sára vonatkozó javaslatot.

FT-LV/14/2004. határozata
A Főiskolai Tanács a főiskola 2004. évi

költségvetését 3 nem és 20 igen szavazat
mellett elfogadta.

FT-LV/15/2004. határozata
A Főiskola Tanács a kari allokációs elő-

terjesztést 3 nem és 20 igen szavazat mel-
lett elfogadta.

FT-LV/16/2004. határozata
A Főiskolai Tanács a stratégiai alapra vo-

natkozó pályázati felhívást egyhangú sza-
vazatával elfogadta.

FT-LV/17/2004. határozata
A Főiskolai Tanács a PhD ösztöndíj alapí-

tását a következő kiegészítéssel egyhangú
szavazatával elfogadta: a Rektori Tanács
egyetértésével, az Oktatói Pályázat Véle-
ményező Bizottság helyett, a PhD ösztöndí-
jaknál a Stratégiai Alap odaítélésében köz-
reműködő Bizottság véleményezi a javasla-
tokat.

FT-LV/18/2004. határozata
A Főiskolai Tanács a Belső ellenőrzés sza-

bályzatát egyhangú szavazatával elfogadta.

FT-LV/19/2004. határozata
A Főiskolai Tanács a Könyvtári SZMSZ

módosítására tett javaslatot egyhangú sza-
vazatával elfogadta.

FT-LV/20/2004. határozata
A Főiskolai Tanács a Kitüntetési szabály-

zat módosítását egyhangú szavazatával el-
fogadta.

FT-LV/21/2004. határozata
A Főiskolai Tanács FHÖK SZMSZ-re vo-

natkozó beterjesztett módosító javaslatával
összefüggésben nem emelt kifogást.

FT-LV/22/2004. határozata
A Főiskolai Tanács a 2004/2005-ös tanév

időrendi beosztását egyhangú szavazatá-
val elfogadta.

FT-LV/23/2004. határozata
A Főiskolai Tanács a Távoktatási Iroda lé-

tesítésére vonatkozó javaslatot egyhangú
szavazatával elfogadta.

FT-LV/24/2004. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangú szavazatá-

val elfogadta a minőségügyi rendszer tanú-
sítása során feltárt eltérések orvoslására
összeállított intézkedési tervet.

A Budapesti Műszaki Főiskola Főiskolai Tanácsa
2004. április 13-i ülésének napirendje és határozatai
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Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a Neptun rendszer alkal-
mazásáról

2. Informatikai alapképzési  BSc szak
tantervi módosítása

3. Környezetmérnöki alapképzési BSc
szak létesítés

4. Könnyűipari mérnöki alapképzési BSc
szak létesítése

5. Könnyűipari Mérnöki szak távoktatási
tagozatának létesítése

6. Tanári, docensi pályázatok véleménye-
zése

7. Oktatói Címek adományozása
8. A BMF arculati elemei, a főiskola új an-

gol elnevezése
9. BMF-KGK SZMSZ módosítása

10. Egyebek, bejelentések

Határozatok:

FT-LVI/25/2004. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangú szavazatá-

val elfogadta az Informatikai alapképzési
BSc szak tantervi módosítására beterjesz-
tett javaslatot.

FT-LVI/26/2004. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangú szavazatá-

val elfogadta az alapképzési gépészmérnö-
ki BSc szak létesítésének kezdeményezé-
sét.

FT-LVI/27/2004. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangú szavazatá-

val elfogadta az alapképzési műszaki oktató
BSc szak létesítésének kezdeményezését.

FT-LVI/28/2004. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangú szavazatá-

val elfogadta a könnyűipari mérnöki alap-
képzési BSc szak létesítésének kezdemé-
nyezését.

FT-LVI/29/2004. határozata
A Főiskola Tanács egyhangú szavazatá-

val elfogadta a könnyűipari mérnöki szak
távoktatási tagozatának létesítését.

FT-LVI/30/2004. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangú szavazatá-

val elfogadta az alapképzési környezetmér-
nöki BSc szak létesítésének kezdeménye-
zését.

FT-LVI/31/2004. határozata
Tanári kinevezések: 
egyetemi tanár:
Dr. Sima Dezső    24 igen, 2 nem és 1 tart.
részmunkaidős főiskolai tanár:
Dr. Pődör Bálint    27 igen
meghívásos főiskolai tanár 
Dr. Simon Ákos    26 igen 1 nem

Főiskolai docensi kinevezések:
Maros Dóra 27 igen
Kisfaludy Márta 
25 igen 1 nem 1 tartózkodás
Dr. Kiss Lajos 
22 igen 2 nem 1 tartózkodás 2 érvénytelen
Dr. Szabó György 
22 igen 1 nem 2 tartózkodás 2 érvénytelen
Dr. Nagy Imre Zoltán 
20 igen 3 nem 2 tartózkodás 2 érvénytelen
Dr. Tóth Lajos 
20 igen 4 nem 1 tartózkodás 2 érvénytelen

Tanári címek
Dr. Robert Hönl    27 igen
Dr. Krzysztof Kozlowszki 
26 igen 1 tartózkodás

Tiszteletbeli főiskolai tanári cím:
Dr. Czitán Gábor  27 igen.

FT-LVI/32/2004. határozata
A Főiskolai Tanács egy tartózkodás mel-

lett elfogadta a levélpapírra vonatkozó
beterjesztett javaslatot.

FT-LVI/33/2004. határozata
A Főiskolai Tanács 2 nem és 3 tartózko-

dás mellet a névjegykártyákra vonatkozó
javaslatot elfogadta.

FT-LVI/34/2004. határozata
A Főiskolai Tanács 1 nem és két tartózko-

dás mellett a főiskola új angol elnevezésére
tett javaslatot elfogadta.

A Budapesti Műszaki Főiskola Főiskolai Tanácsa
2004. május 11-i ülésének napirendje és határozatai
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Napirendi pontok: 

1. A villamosmérnöki alapképzési BSc szak
létesítése

2. A gazdasági alapképzési BSc szakok
létesítése 

3. Egyebek, bejelentések

Határozatok: 

FT-LVII/37/2004. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangú szavazatá-

val elfogadta a Villamosmérnöki alapkép-

zési BSc szak rétesítésére vonatkozó ja-
vaslatot. 

FT-LVII/38/2004. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangú szavazatá-

val elfogadta az alapképzési Műszaki Me-
nedzser alapképzési BSc szak létesítésé-
nek kezdeményezését.

FT-LVII/39/2004. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangú szavazatá-

val elfogadta az alapképzési Gazdálkodási
és Menedzsment alapképzési BSc szak lé-
tesítésének kezdeményezését.

Napirendi pontok: 

1. Javaslat a Főiskolai Tanács 2004/2005
évi üléstervére

2. A Budapesti Műszaki Főiskola Felvételi
Szabályzatának módosítása

3. Egyebek, bejelentések

Határozatok: 

FT-LVIII/40/2004. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangú szavazatá-

val elfogadta a Főiskolai Tanács 2004/2005-
ös tanév első félévére vonatkozó üléstervét.

FT-LVIII/41/2004. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangú szavazatá-

val elfogadta a Felvételi Szabályzat beter-
jesztett javaslatát. 

FT-LVIII/42/2004. határozata
A főiskolai Tanács egyhangú szavazással

a beterjesztett javaslatokat elfogadta.

Címzetes főiskolai tanári címek:
Dr. Preitl István György 
Tadzhibaev Alaxey Ibragimovich 

A Budapesti Műszaki Főiskola díszpol-
gára:

Lofti A. Zadeh 
Toshio Fukuda 
Oussama Khatib

FT-LVI/35/2004. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangú szavazatá-

val elfogadta a BMF KGK SZMSZ módosí-
tására beterjesztett módosító javaslatot.

FT-LVI/36/2004. határozata
A Budapesti Műszaki Főiskola Tanácsa

egyhangú szavazatával támogatta a főisko-
la részvételét a Nemzeti Fejlesztési Terv
Pályázataiban. Felhatalmazta a főiskolai
rektort „A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi
fejlesztése” című HEFOP/2004/3.3 projek-
tekben való részvételre, a konzorciumi
megállapodás megkötésére.

A Budapesti Műszaki Főiskola Főiskolai Tanácsa
2004. június 1-i rendkívüli ülésének napirendje és határozatai

A Budapesti Műszaki Főiskola Főiskolai Tanácsa
2004. június 8-i ülésének napirendje és határozatai
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Napirendi pontok: 

1. Humán Stratégiai Tervének részaktuali-
zálása módosítása

2. A 2004/2005. tanév időbeosztásának
módosítása

3. Egyebek, bejelentések

Határozatok:

FT-LIX/43/2004. határozata
A Főiskolai Tanács a Budapesti Műszaki

Főiskola Humán Stratégiai Tervének rész-
aktualizálásának bevezetésére tett 2005.
január 1-jére vonatkozó javaslatot 4 igen, 9
nem és 11 tartózkodás mellett elvetette. 

FT-LIX/44/2004. határozata
A Főiskolai Tanács a Budapesti Műszaki

Főiskola Humán Stratégiai Tervének rész-
aktualizálására tett eredeti beterjesztett ja-
vaslatot 18 igen, 0 nem és 5 tartózkodás
mellett elfogadta. 

FT-LIX/45/2004. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangú szavazatá-

val elfogadta a 2004/2005-ös tanév időbe-
osztására tett alábbi módosító javaslatot. A
2004 november 10-12-re tervezett Rektori-
kari főigazgatói szünet 2004. november 2-
5-re került át. A tavaszi Rektori-kari főigaz-
gatói szünet időpontja 2005. március 24-
25-e helyett 2005. március 25-e és március
29-e. 

A Budapesti Műszaki Főiskola 2003.
őszén elfogadott hosszú- és rövid távú ter-
ve az oktatói tudományos fokozat megszer-
zésének támogatását, a munkatársak ön-
képzési és továbbképzési feltételeinek biz-
tosítását, a képzési motivációjának megte-
remtését tűzte célul. 

A főiskola érdeke a képzésben résztve-
vők költségeinek – a gazdálkodó egységek
teherbíró képességével arányos – részle-
ges, vagy teljes átvállalása. Ennek módját
az alábbiakban szabályozom:

1. Ha a képzés a munkakör betöltéséhez
szükséges ismeretek megszerzését, bő-
vítését szolgálja, és az abban való rész-
vételt a munkáltatói jogokat gyakorló
munkahelyi vezető rendelte el, az 1995.
évi CXVII. Törvény 7. § (1) bekezdés p)
szakasz értelmében a képzési támoga-

tást a jövedelem kiszámításánál bevé-
telként nem kell figyelembe venni (akkor
sem, ha azt nem a munkáltató fizeti).

2. A munkakör betöltéséhez szükséges is-
meretek előírását továbbképzésben
résztvevő munkatárs munkaköri leírásá-
ban, a képesítési követelményben kell
megadni, s a képzést rögzíteni a gazdál-
kodó egység humánpolitikai, illetve éves
továbbképzési tervében.

3. A munkáltatói jogokat gyakorló munka-
helyi vezető döntése alapján – a gazdál-
kodó egységek teherbíró képességével
arányában – vállalhat kötelezettséget a
munkatárs képzési költségének, illetve
más költségeinek (pl. hivatalos utazás,
szállás) részleges, vagy teljes átvállalá-
sára az érvényben lévő elszámolási sza-
bályozások (kiküldetési rendelvény) sze-
rint.

A Budapesti Műszaki Főiskola Főiskolai Tanácsa
2004. június 29-i rendkívüli ülésének napirendje és határozatai

REKTORI UTASÍTÁSOK

5/2004. sz. Rektori utasítás
a főiskola által juttatott kedvezményes képzésről
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4. A Munka Törvénykönyve 111. § b) be-
kezdése értelmében nem köthető tanul-
mányi szerződés a munkavállalóval, ha
a tanulmányok végzésére a munkáltató
kötelezte a közalkalmazottat.

5. Jelen rektori utasítást 2004. január 1-vel
megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

Dr. Rudas Imre
főiskolai rektor

A mobiltelefonok használatával kapcso-
latban 2000-ben kiadott 6. sz. Rektori
Utasítást hatályon kívül helyezve, a főisko-
lai telefonok használatát és költségelszá-
molását az alábbiakban szabályozom.

1./ A Főiskola – elhelyezési körülményei kö-
vetkeztében – valamennyi szervezeti
egységét kiszolgáló központi telefonköz-
ponttal nem rendelkezik. Telephelyen-
ként, illetve épületenként üzemelnek te-
lefonközpontok, melyeken keresztül
minden hívás fogadható és házi, illetve
helyi hívások kezdeményezhetők. Min-
den önálló gazdálkodó egység rendel-
kezik vezetékes fővonallal. A szétapró-
zott, a főváros különböző részén és Szé-
kesfehérváron történő ügyintézés rugal-
massága érdekében mobiltelefonok ke-
rültek használatba.

2./ Mobil telefon üzemeltetésének engedé-
lyezése
A mobil telefon beszerzését és üzemel-
tetését továbbra is a főiskolai rektor en-
gedélyezi az alábbi munkakörökben:
rektorhelyettesek,
főtitkár,
gazdasági igazgató,
kari főigazgató,
könyvtárigazgató,
kollégiumigazgató.

A Főiskola önálló gazdálkodó egységei-
nél az alábbiak jogosultak engedélyezni a
mobiltelefon használatát: karok, Gazdasági
Műszaki Főigazgatóság, Rektori Hivatal,
Kollégium, Könyvtár esetében a gazdasági
egység vezetője, FHÖK és KHÖK-nél az
oktatási rektorhelyettes.

A mobil telefonok beszerzése közbeszer-
zési eljárás keretében történik a Főmérnök-
ség közreműködésével. Főiskolánk a WES-

TEL szolgáltatóval kötött szerződést, ezért
csak a WESTEL előfizetéseket téríti.

3./ Telefonok költségelszámolása
Az intézmény által üzemeltetett tele-
fonokat a főiskola működésével kapcso-
latos hivatalos ügyintézésre lehet hasz-
nálni. Magán telefonbeszélgetéseket
csak a költségek megtérítésével lehet
kezdeményezni.

A hivatalos telefonhasználattal kapcsola-
tosan a központi főiskolai költségeket
terheli:
• vezetékes telefonközpontok karbantar-

tási, bérleti és előfizetési díja,
• telefonközpontokon keresztül folytatott

helyi hivatalos beszélgetések díja,
• a főiskolai vezetők által használt mobil-

telefonok számlája az alábbi maximált
költségkeret mértékéig:

rektor: 25.000.-Ft/hó
rektorhelyettesek: 15.000.-Ft/hó
főtitkár, 
gazdasági főigazgató 15.000.-Ft/hó

Az önálló gazdálkodó egységek gaz-
dálkodási keretét terheli a kizárólagos
használatukban lévő telefonközpontok üze-
meltetési és beszélgetési költségei, vala-
mint a mobiltelefonjaik költségei az alábbi-
akban meghatározott mértéken belül:

kari főigazgatók: 15.000.-Ft/hó
könyvtárigazgató: 10.000.-Ft/hó
kollégium igazgató: 10.000.-Ft/hó
egyéb dolgozó: maximum 10.000.-Ft/hó
(az egységvezető által meghatározott

mértékben)
Hallgatói önkormányzat: 
a FHÖK által meghatározott mértékben.

A telefonszámlák alapján a Gazdasági
Műszaki Főigazgatóság a gazdálkodó egy-

6/2004. sz. Rektori utasítás
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ségek gazdálkodási kereteit minden hónap-
ban a költségekkel megterheli, melyről az
érintett gazdasági ügyintézőket egyidejűleg
értesíti.

Az éves szinten engedélyezett mobiltele-
fon költségkeretet túllépő dolgozót a Gaz-
dasági Műszaki Főigazgatóság a tárgyévet
követően befizetési csekk megküldése mel-
lett értesíti és a befizetett különbözetet a
költségviselő gazdálkodó egység számlá-
jára átutalja.

A gazdálkodó egységek dolgozóinak

magán telefonhívásuk térítésére vonatkozó
befizetési kötelezettségét az egységveze-
tők állapítják meg, melynek megtérítése
szintén csekken való befizetéssel történik.
Amennyiben a befizetés határidőig nem tör-
ténik meg, úgy azt a dolgozó havi illetmé-
nyéből kell levonni.

Jelen utasítás telefonköltség elszámolás-
ra vonatkozó részét 2004. március 1-jétől
kell alkalmazni.

Dr. Rudas Imre
főiskolai rektor
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A Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2004. április 6-i ülésének napirendje és határozatai

A Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2004. május 5-i ülésének napirendje és határozatai

KARI TANÁCSOK NAPIRENDJE ÉS HATÁROZATAI

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a Kar 2003. évi gazdálkodá-
sáról

2. Tájékoztató a Főiskola és a Kar aktuális
problémáiról

3. A Had- és Biztonságtechnikai mérnöki
BSC szintű alapszak képesítési követel-
ményeinek meghatározására.

4. Egyebek

Határozatok:

BGK-KT/XIX/1/2004. határozata 
A Kari Tanács a 2003. évi gazdálkodási

keretekről és felhasználásukról szóló be-
számolót egyhangú szavazatával elfogad-
ta. 

BGK-KT/XIX/2/2004. határozata 
A Kari Tanács a Had- és Biztonságtechni-

kai mérnöki BSc szintű alapszak képesítési
követelményeinek meghatározásáról szóló
előterjesztést egyhangú szavazatával elfo-
gadta. 

Napirendi pontok: 

1. A Kar 2004. évi költségvetése
2. Tájékoztató a Főiskola és a Kar aktuális

problémáiról
3. A Műszaki környezeti szakirányú továb-

bképzési szak (levelező tagozat) létesí-
tése 

4. A Gépészmérnöki és a Mérnöktanári
BSc szintű alapszak képesítési követel-
ményei

5. Főiskolai tanár kinevezése
6. Egyebek

Határozatok:

BGK-KT/XX/3/2004. határozata
A Kari Tanács a Kar 2004. évi költségve-

tési tervezetét elfogadta.

BGK-KT/XX/4/2004. határozata
A Kari Tanács támogatja a benyújtott Gé-

pészmérnöki alapszak (Bachelor-fokozat)

létesítésére irányuló kérelmet, annak alap-
elveivel egyetért, és egyben felhatalmazza
a kari főigazgatót, hogy a képzésben részt-
vevő felsőoktatási intézményekkel a rész-
leteket egyeztetve aláírja a közösen elfoga-
dott, MAB elé terjesztendő javaslatot.

A Kari Tanács támogatja a benyújtott Mű-
szaki szakoktató alapszak (Bachelor-foko-
zat) létesítésére irányuló kérelmet, annak
alapelveivel egyetért, és egyben felhatal-
mazza a kari főigazgatót, hogy a képzés-
ben résztvevő felsőoktatási intézményekkel
a részleteket egyeztetve aláírja a közösen
elfogadott, MAB elé terjesztendő javaslatot.

BGK-KT/XX/5/2004. határozata
A Kari Tanács támogatja a benyújtott

Műszaki környezeti mérnök szakmérnöki
szak (levelező tagozat) indítását.

BGK-KT/XX/6/2004. határozata 
A Kari Tanács támogatja Dr. habil Simon

Ákos főiskolai tanári kinevezését 5 évre.
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A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2004. április 28-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok: 

1. A Villamosmérnöki szak Gépészmérnöki
szakirányának tanterve

2. Tájékoztató az Informatika szakirány
előkészületeiről

3. A Villamosmérnöki szak előtanulmányi
rendjének módosítása

4. A KVK pályázatai a BMF „stratégiai alap”-
jára

5. Tájékoztató a „Nemzeti Fejlesztési Terv”-ről
6. A MIR auditjának tanulságai és a felada-

tok
7. Tájékoztató a Főiskolai Tanács április

13-i üléséről
8. Különfélék

Határozatok:

KVK-KT-II/1/2004. határozata 
A Kari Tanács a Villamosmérnöki szak

Gépészmérnöki szakirányának tantervét
egyhangú szavazatával elfogadta.

KVK-KT-II/2/2004. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 22

igen, 1 nem szavazattal támogatta Dr. Pő-
dör Bálint főiskolai tanári kinevezését.

KVK-KT-II/3/2004. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 22

igen, 1 nem szavazattal támogatta Maros
Dóra főiskolai docensi kinevezését.

KVK-KT-II/4/2004. határozata
A Kari Tanács elfogadja a Villamosmér-

nöki szak előtanulmányi rendjének módosí-
tására tett javaslat 1. és 2. pontját, s felkéri
a kar vezetését, hogy az egyes szakirányok
tantervi táblázatában a szükséges módosí-
tásokat központilag vezettesse át.

KVK-KT-II/5/2004. határozata 
A Kari Tanács felkéri az intézetek veze-

tőit, hogy a 3. pont szerinti módosításokat –
Intézeti Tanácsi jóváhagyással – legkésőbb
2004. május 14-ig juttassák el Dr. Fehér
György oktatási főigazgató-helyetteshez.

KVK-KT-II/6/2004. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával el-

fogadta Sinkó Ottó, Berzéthy Pál, Baráth
István, Lak István és Dr. Cserny László Zá-
róvizsgáztató Bizottsági elnökként történő
foglalkoztatását.

KVK-KT-II/7/2004. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával

elfogadta Dr. Veszprémi Károly Záróvizs-
gáztató Bizottsági elnökként történő foglal-
koztatását.

BGK-KT-XXI/7/2004. határozata (írásbeli
szavazás)

A Kari Tanács elfogadta a záróvizsga bi-
zottság elnökeinek megbízását.

BGK-KT/XXII/8/2004. határozata (írásbeli
szavazás)

A Kari Tanács „Kiváló tanulmányi munká-
ért” elismerő oklevelet és aranygyűrűt ado-
mányoz az alábbi hallgatók részére: 

Név Igen  Nem Tartózkodás
Csáki Attila  11 0 0
Horváth Richárd   11 0 0

A Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2004. június 9-én hozott határozata

A Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2004. július 19-én hozott határozata
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A Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2004. március 23-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok: 

1. A műszaki menedzser és az informatikus
közgazdász szak főtantárgy és tantárgy-
felelőseinek kiválasztási szempontjai

2. Előterjesztés a KGK éves kutatás-fej-
lesztési tervére

3. Tájékoztató a Minőségirányítási rend-
szer tanúsításáról

4. Egyebek

Határozatok:

KGK-KT-V/19/2004. határozata 
A Kari Tanács egyhangú szavazatával el-

fogadta a műszaki menedzser és az infor-
matikus közgazdász szak főtantárgy és tan-
tárgyfelelőseinek kiválasztási szempontjait.

KGK-KT-V/20/2004. határozata
A KGK 2004. évre vonatkozó kutatás-fej-

lesztési tervét a Kari Tanács tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta. 

Napirendi pontok: 

1. Pedagógus napi megemlékezés
2. Villamosmérnöki alapképzési (Bachelor)

szak létesítése
3. A kar humánpolitikai stratégiai terve
4. A kar 2004. évi költségvetése
5. Különfélék

Határozatok:

KVK-KT-III/1/2004. határozata
A KVK Kari Tanácsa egyhangú szavaza-

tával elfogadta a BME által – a villamos-
mérnöki alapképzési (BSc) szak létesítésé-
re – benyújtott kérelmet.

Amennyiben a képesítési követelmé-
nyekben lényeges változás történik, a Kari
Tanács újra tárgyalja.

KVK-KT-III/2/2004. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával

elfogadta a kar humánpolitikai stratégiai ter-
vét.

KVK-KT-II/3/2004. határozata
A Kari Tanács három tartózkodás mellett

a 2004. évi költségvetést tudomásul vette
azzal a kikötéssel, hogy a szerződéses
munkaviszony 12 hónapra legyen átdolgoz-
va. Megállapította, hogy a kar gazdálko-
dása folyó évre nincs megoldva. Felkérte a
kar vezetését, hogy a hiányok pótlása
ügyében járjon el a főiskolai vezetésnél.

KVK-KT-III/4/2004. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával el-

fogadta Dr. Krómer István, Dr. Dékány
László és Balázs Péter Záróvizsgáztató Bi-
zottsági elnökként történő foglalkoztatását.

KVK-KT-III/5/2004. határozata
A műszaki oktató alapszak (BSc) alapí-

tási kérelmének benyújtását a Kari Tanács
2 tartózkodás mellett elfogadta.

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2004. május 26-i ülésének napirendje és határozatai
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A Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2004. április 27-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a BMF KGK 2003. évi költ-
ségvetéséről és előterjesztés a 2004. évi
költségvetésére

2. A BMF Keleti Károly Gazdasági Főisko-
lai Kar hosszú távú és 2004. évre szóló
oktatásfejlesztési terve

3. A szakirány-választás rendje a műszaki
menedzser szakon

4. A docensi pályázatok véleményezése
5. Kari hivatalvezetői és az IVK vezetői

tisztség pályázati kiírása
6. Egyebek

Határozatok:

KGK-KT-VI/21/2004. határozata
A Kari Tanács a KGK 2003. évi gazdál-

kodásáról készítet beszámolót 14 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nél-
kül elfogadta. 

KGK-KT-VI/22/2004. határozata
A Kari Tanács a KGK 2004. évi költségve-

tésére készített előterjesztést a szóbeli kie-
gészítésekkel együtt 15 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.

KGK-KT-VI/23/2004. határozata
A KGK 2004-2007. közötti időszakra szó-

ló, valamint a kar 2004-es oktatásfejlesztési
tervét a Kari Tanács tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül elfogadta.

KGK-KT-VI/24/2004. határozata
A Kari Tanács szabályzatot fogadott el a

műszaki menedzser szakos hallgatók szak-
irány-választásának rendjéről. A szabály-
zattervezettel a KGK HÖK előzetesen
egyetértett. A határozathozatal egyhangú
szavazatával – tartózkodás és ellenszava-
zat nélkül – történt.

KGK-KT-VI/25/2004. határozata
A Kari Tanács elfogadta – tartózkodás és

ellenszavazat nélkül – a BMF KGK műsza-
ki menedzser szakára jelentkező hallgatók
telephelyi besorolásának és szakirány-vá-
lasztásának ügyrendjét.

KGK-KT-VI/26/2004. határozata 
A Kari Tanács egy tartózkodással, ellen-

szavazat nélkül elfogadta, hogy a Szerve-
zési és Vezetési Intézet docensi státusza 2
fő részmunkaidős oktatóval kerüljön betöl-
tésre. 

KGK-KT-VI/27/2004. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával

mind a négy pályázót alkalmasnak találta a
docensi státusz betöltésére. A Kari Tanács
az intézetigazgató javaslata alapján a 14
érvényes szavazatból 14 igen szavazattal
Szabó György, és 13 igen szavazattal Dr.
Kiss Lajos docensi kinevezését támogatta a
Szervezési és Vezetési Intézetbe. 

KGK-KT-VI/28/2004. határozata 
A Kari Tanács a KGK Kari Hivatalának

vezetői munkakörére kiírt pályázatot tartóz-
kodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. A
belső, kari szintű pályázat beadásának ha-
tárideje 2004. május 20. 

KGK-KT-VI/29/2004. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával el-

fogadta az IVK vezetői munkakörre kiírt bel-
ső, kari pályázat szövegét. A pályázat bea-
dásának határideje: 2004. május 20. 

KGK-KT-VI/30/2004. határozata 
A Kari Tanács egy tartózkodással, ellen-

szavazat nélkül döntött arról, hogy az IVK
vezetőjének órakedvezményt biztosít. Az
órakedvezmény mértéke megegyezik az in-
tézetigazgatóknak biztosított órakedvez-
ménnyel. 

KGK-KT-VI/31/2004. határozata
A Kari Tanács ellenszavazat és tartózko-

dás nélkül, egyhangú szavazatával elfo-
gadta a KGK GTI intézetigazgatója által
kezdeményezett tantervmódosító javasla-
tot. A javaslat bővíti a szabadon választható
tantárgyak körét, és pontosítja az informati-
kus közgazdász hallgatók szaknyelvi köve-
telményét.
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Napirendi pontok: 

1. A BMF KGK stratégiai terve
2. A szakdolgozat készítésének, a szakmai

gyakorlat lebonyolításának és a záró-
vizsgák rendjének szabályozása a BMF
Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Karán

3. A NEPTUN rendszer működtetésével
kapcsolatos eddigi tapasztalatok

4. Személyi ügyek:
5. Egyebek

Határozatok:

KGK-KT-VII/32/2004. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag támogatja a

Műszaki menedzser BSc. alapszak létesí-
tését.

KGK-KT-VII/33/2004. határozata 
A Kari tanács egyhangúlag támogatja a

Gazdálkodás és menedzsment BSc szak lé-
tesítését.

KGK-KT-VII/34/2004. határozata
Kari Tanács egyhangú szavazatával jó-

váhagyta, hogy a Műszaki menedzser vala-
mint a Gazdálkodás és menedzsment Bsc.
alapszakokon 2005. szeptember elsejével
kezdődjön el a képzés a Keleti Károly Gaz-
dasági Főiskolai Karon. A Kari Tanács egy-
ben felhatalmazta a kar vezetőit a szakindí-
tási kérelmek kidolgozására. 

KGK-KT-VII/35/2004. határozata 
A Kari Tanács 13 igen szavazattal, vala-

mint egy nem szavazattal, tartózkodás nél-
kül elfogadta a BMF Stratégiai Alapra be-
nyújtandó pályázat keretében megfogalma-
zott Stratégiai tervet a Testnevelési és Sport
Intézet, a Nyelvi Intézet kiegészítéseivel,
valamint további szóbeli kiegészítésekkel.

KGK-KT-VII/36/2004. határozata 
Kari Tanács 13 igen szavazattal egy tar-

tózkodás mellett az elhangzott észrevéte-
lekkel, kiegészítésekkel együtt elfogadta a
szakdolgozat készítésének, a szakmai gya-
korlat lebonyolításának és a záróvizsgák
rendjének kari szabályozását.

KGK-KT-VII/37/2004. határozata 
Kari Tanács egyhangúlag támogatta Dr.

Bartos István főiskolai docens megbízását a
kari hivatalvezetői tisztségre.

KGK-KT-VII/38/2004. határozata
A Kari Tanács egy tartózkodás mellett,

ellenszavazat nélkül támogatta Zabóné
Varga Irén nyelvtanár megbízását az Ide-
gennyelvi Vizsgáztatási Központ vezetői
tisztségére.

KGK-KT-VII/39/2004. határozata
A Kari Tanács tartózkodás és ellenszava-

zat nélkül elfogadta a tiszteletbeli docensi
cím adományozására vonatkozó javaslatot,
ezzel módosította a kari kitüntetési szabály-
zatot. 

KGK-KT-VII/40/2004. határozata 
A Kari Tanács 12 igen szavazat és 2 tar-

tózkodás mellett támogatta azt a javaslatot,
hogy Kőszegi Andorné dr. főiskolai adjunk-
tus tiszteletbeli főiskolai docensi kitüntető
címet kapjon.

A Kari Tanács 11 igen és 3 tartózkodás
mellett, ellenszavazat nélkül támogatta,
hogy Sütő László óraadó tiszteletbeli főisko-
lai docensi kitüntető címben részesüljön. 

KGK-KT-VII/41/2004. határozata 
A Kari Tanács egyhangú szavazatával el-

fogadta a főiskola tanári pályázat kiírására
vonatkozó javaslatot a Szervezési és Veze-
tési Intézetbe. 

KGK-KT-VII/42/2004. határozata 
A Kari Tanács ellenszavazat és tartózko-

dás nélkül elfogadta a főiskola tanári pályá-
zat kiírására vonatkozó javaslatot a Vállal-
kozásmenedzsment Intézetbe. 

KGK-KT-VII/43/2004. határozata 
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a

főiskolai docensi pályázat kiírására vonatko-
zó javaslatot a Gazdaság- és Társadalomtu-
dományi Intézetbe. 

KGK-KT-VII/44/2004. határozata
A Kari Tanács ellenszavazat és tartózko-

dás nélkül elfogadta  az írásban kiadott  és 

A Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2004. május 25-i ülésének napirendje és határozatai
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szóban beterjesztett tantervmódosító javas-
latokat.

KGK-KT-VII/45/2004. határozata 
Záróvizsga Bizottság elnökökre tett javas-

latot a Kari Tanács egyhangúlag elfogadta.

A Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2004. július 6-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés a műszaki menedzser sza-
kon a BSc képzés indítására

2. Tájékoztató a BMF Felvételi Szabályza-
táról

3. Egyebek

Határozatok:

KGK-KT-VIII/46/2004. határozata 
A Kari Tanács egy tartózkodás mellett,

ellenszavazat nélkül a műszaki menedzser
BSc szak tantervtervezetének 6/a változatát
javasolta egyeztetésre.

KGK-KT-VIII/47/2004. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával el-

fogadta, hogy Dr. Medve András szakfelelős
vezetésével készüljön el a gazdálkodási és
menedzsment szak indításának dokumen-
tációja. 

KGK-KT-VIII/48/2004. határozata
A Kari Tanács a Rektori Tanács döntése

alapján egyhangú szavazatával elfogadta,

hogy minden intézet egy minősített oktatót
docensi munkakörben a Stratégiai Alap ter-
hére, valamint a GTI további egy adjunktust
és két tanársegédet az allokáció kapcsán
kapott bérkeret terhére vehet fel.  

KGK-KT-VIII/49/2004. határozata
A Kari Tanács egy tartózkodás mellett tá-

mogatta Bérces Istvánné nyelvtanár részére
tiszteletbeli docensi cím adományozását. 

KGK-KT-VIII/50/2004. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával el-

fogadta a távoktatás tagozat záróvizsga-
időszakára vonatkozó javaslatot. 

KGK-KT-VIII/51/2004. határozata
Dr. Kadocsa György által kezdeménye-

zett tantervmódosító javaslatokat az autó-
technika szakirányon a Kari Tanács egyhan-
gú szavazatával elfogadta.

KGK-KT-VIII/52/2004. határozata
Dr. Elek Erzsébet Doberdó úti telephelyen

a műszaki menedzser szakon új választható
tárgyak indítására tett javaslatot, amelyet a
Kari Tanács egyhangúlag elfogadott.

A Neumann János Informatikai Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2004. május 3-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok: 

1. BSc tanterv módosítása
2. Kari gazdálkodási keretek felosztási

rendjének módosítása
3. Államvizsga bizottsági elnökök listájának

jóváhagyása
4. Dr. Sima Dezső egyetemi tanári kineve-

zésének véleményezése

Határozatok:

NIK-KT-V/1/2004. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával

elfogadta a Neumann János Informatikai
Főiskolai Kar Műszaki informatika BSc
szakjának nappali és esti tagozatos tanter-
vét és előtanulmányi rendjét. A Kari Tanács
felhatalmazta dr. György Anna, oktatási fő-
igazgató-helyettest, hogy az előtanulmányi
rendben, szükség esetén, kisebb módosítá-
sokat végezhessen.
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NIK-KT-V/2/2004. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával el-

fogadta a kari gazdálkodási keretek felosz-
tási rendjének előterjesztett módosítását.

NIK-KT-V/3/2004. határozata 
Az előterjesztett államvizsga bizottsági

elnökök listáját a Kari Tanács egyhangú
szavazatával elfogadta 

NIK-KT-V/4/2004. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással egyhan-

gúlag elfogadta dr. Sima Dezső egyetemi
tanári kinevezését.

A Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2004. április 20-i ülésének napirendje és határozatai 

A Rejtő Sándor Mérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2004. április 27-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok: 

1. Docensi pályázat
2. Intézetigazgatói pályázat 
3. Kari Tanács által adományozható kitün-

tetések felterjesztése 
4. Humánpolitikai stratégiai terv 
5. Nemzeti Fejlesztési Terv pályázat 
6. BSc képzés aktuális kérdései 
7. Egyebek 

Határozatok:

RKK-KT-III-11/2004. határozata 
A Kari Tanács Kisfaludy Márta docensi

kinevezését 2004. július 1-jétől határozat-
lan időre a BTRI Ruhatechnológiai Intézeti
Tanszékére egyhangú szavazatával elfo-
gadta. 

RKK-KT-III-12/2004. határozata
A Kari Tanács Dr. Koczor Zoltán – a Bőr-

Textil és Ruhatechnológiai Intézet – intézet-
igazgatói megbízását 2004. július 1 – 2009
június 30-ig (5 évre) 10 igen, 2 nem és 2
tartózkodó szavazattal elfogadta. 

RKK-KT-III-13/2004. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával

elfogadta Németh Endre részére (BTRI Ru-
hatechnológiai Intézeti Tanszék) Rejtő Sán-
dor Emlékérem kitüntetés adományozását.

RKK-KT-III-14/2004. határozata
A Kari Tanács 13 igen, 0 nem és 1 tartóz-

kodó szavazatával elfogadta címzetes főis-
kolai docensi kitüntető cím adományozását
Dr. Schulz Péter részére (MTI Nyomdaipari
Intézeti Tanszék). 

RKK-KT-III-15/2004. határozata
A Kari Tanács az RKK Humánpolitikai

Stratégiai tervét egyhangú szavazatával el-
fogadta. 

Napirendi pontok: 

1. BSc képzés aktuális kérdései 
2. Egyebek 

Határozatok:

RKK-KT-IV-16/2004. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával el-

fogadta a Környezetmérnöki BSc alapkép-
zés létesítését. 

RKK-KT-IV-17/2004. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával fel-

hatalmazta Dr. Koczor Zoltán főigazgató-
helyettes urat a 180, illetve 210 kredites kép-
zés lehetőségének tárgyalásáról a Magyar
Bologna Bizottság Műszaki Szekciójával és
a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel.
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RKK-KT-IV-18/2004. határozata
A Kari Tanács az előterjesztett anyag alap-

ján 10 igen és 5 tartózkodó szavazat mellett
elfogadta a Könnyűipari mérnöki BSc szak

oktatási rendjének tervét, mint a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetemmel folytatandó tárgya-
lások alapját.

A Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2004. május 4-i ülésének napirendje és határozatai

A Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2004. június 17-i ülésének napirendje és határozatai 

Napirendi pontok: 

1. BSc képzés aktuális kérdései 

Határozatok:

RKK-KT-V-19/2004. határozata
A Kari Tanács 9 igen, 1 nem és 5 tartózko-

dó szavazat mellett elfogadta a Könnyűipari
mérnök BSc képzési szak alapdokumentu-
mait. 

Napirendi pontok: 

1. BSc képzés Környezetmérnöki szakin-
dítás MAB dokumentációja

2. BSc képzés Könnyűipari mérnök szak-
indítás MAB dokumentációja 

3. Egyebek 

Határozatok:

RKK-KT-VII-27/2004. határozata
A Kari Tanács a BSc képzés Környezet-

mérnök szakindítás MAB dokumentációját
13 igen, 1 tartózkodó és 0 nem szavazatá-
val elfogadta.

RKK-KT-VII-28/2004. határozata
A Kari Tanács a BSc képzés Könnyűipari

mérnök szakindítás MAB dokumentációját
13 igen, 1 tartózkodó és 0 nem szavazatá-
val elfogadta. 


