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A FŐISKOLAI TANÁCS NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI
A Budapesti Műszaki Főiskola Főiskolai Tanácsa
2005. január 11-i ülésének napirendje és határozatai
2004. évi bázison marad (ami megegyezik a 2003. évi elvonásokkal csökkentett
keretekkel).
• A GMF keretét, tekintettel a két év alatt
bekövetkezett jelentős változásokra
(ÁFA, áremelés), 10%-kal meg kell
emelni.
Az új óbudai épület üzemeltetésére
70.000 eFt-tal megemeljük a GMF keretét.
Az akadémiai beruházás továbbviteléhez a Stratégiai alapot 20.000 eFt-tal
megemeljük.
• Ebből a Stratégiai alapból csak MTA
doktori, vagy azzal egyenértékű címmel
rendelkező egyetemi tanár vehető fel. A
felvétel további kritériuma, hogy a jelölt
alkalmas legyen a doktori iskola belső
alapító tagjának.
A karok közötti allokációra új szabályzatot kell készíteni, amely a Főigazgatói
Értekezlet egyetértő javaslata alapján
kerül a Főiskolai Tanács elé. Az allokációs mechanizmus nem alapulhat óraterhelés szerinti elosztásra.
Az új épület használatbavételéhez
szükséges (a megfogalmazott irányelveknek megfelelő) költözésekhez és átalakításokhoz maximálisan 15.000 eFt-ot
különítünk el.
Tartalék:
Az állami támogatás 1%-át, 45.000 eFt-ot
a központi előírásoknak megfelelően tartalékolunk.

Napirendi pontok:
0. Dr. Szekeres Valéria főiskolai docensi kinevezésének átadása
1. A 2004. év értékelése, a főiskola előtt álló
2005. évi feladatok, 2005. évi költségvetési irányelvek
2. Személyi kérdések
3. BMF Adományozható kitüntetések, kitüntető címek díjak alapításának és adományozásának szabályzatának módosítása,
Pro Academia Polytechnica cím adományozása a Kassai Egyetem Kibernetika
és Mesterséges Intelligencia Tanszéke
részére
4. BMF beruházási program áttekintése
5. Egyebek, bejelentések
Határozatok:
FT-LXV/1/2005. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangúlag elfogadta a 2005. év költségvetési irányelveit az
alábbiak szerint:
Ez az esztendő főiskolánk jövőjét alapvetően befolyásoló, stratégiai céljaink megvalósítását megalapozó év. A 2005. évi költségvetésnek biztosítania kell ehhez:
• a főiskola egésze és az önállóan gazdálkodó egységek működését,
• a zöldmezős beruházások és
• az akadémiai beruházás megvalósítását.

FT-LXV/2/2005. határozata
A Főiskolai Tanács 19 igen, 1 nem és 2
tartózkodás mellett egyetértett Dr. Fodor
János 2005. január 24-ei hatályú egyetemi
tanári kinevezésével a Neumann János Informatikai Főiskolai Kar Intelligens Mérnöki
Rendszerek Intézetébe.

A költségvetés irányelvei
A 2005. évi költségvetés összeállításánál a 2004. évi költségvetést kell alapul
venni a következők szerint:
• A kollégium, a könyvtár, a Rektori Hivatal
és az egyes rektorhelyettesek által felügyelt reszortterületek költségvetése a
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A Budapesti Műszaki Főiskola Főiskolai Tanácsa
2005. február 15-i ülésének napirendje és határozatai
1.2. A kooperatív képzés modulja a nappali tagozatos tanterv olyan része, amely az
eredményesen lezárt képzést követően egy
vagy két félévben valósul meg. A kooperatív
képzést a karok szervezik az oktatási és
szervezeti egységekkel együttműködve.
Kreditrendszerben tanuló hallgatók a kooperatív képzésbe akkor is jelentkezhetnek, ha az alap- és szakszigorlatok eredményes letétele, valamint hat féléves képzésben 158 kreditpontot, hét féléves képzésben 188 kreditpontot már teljesítettek.
Jelentkezésüket egyénenkénti elbírálás
alapján (amelynél figyelembe kell venni,
hogy a hiányzó kreditek milyen módon teljesíthetők a kooperatívos képzés követelményeinek megsértése nélkül), a kooperatívos
képzést szervező intézet javaslata után a
kari oktatási főigazgató helyettes engedélyezi. Az engedély megadásánál figyelembe kell venni a kooperáló partner véleményét is.

Napirendi pontok:
1. BMF kreditrendszerű képzések TVSZének és Kooperatív képzés szabályzatának módosítása
2. Műszaki menedzser alapképzési (Bachelor) szak és Gazdálkodási és menedzsment alapképzési (Bachelor) szak
indítása a Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Karon
3. Személyi kérdések
4. BMF Kollégium szabad férőhelyek hasznosításának szabályzata
5. A BMF 2005. évi költségvetése
6. Egyebek, bejelentések
Határozatok:
FT-LXVI/5/2005. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangúlag elfogadta a BMF kreditrendszerű képzésének Tanulmányi és Vizsgaszabályzatára tett módosító javaslatot az alábbiak szerint:
7.§ (5) pontja módosul:
(5)A hallgatói jogviszony tanulmányi okból
elbocsátással szűnik meg, ha a hallgató
által a kötelező és a kötelezően választható tantárgyakból, továbbá a mintatanterv 1-3. félévében a szabadon választható tárgy terhére felvett tantárgyból
megszerzett kreditpontok száma az első
beiratkozását követő 3 aktív félév elteltével nem éri el a 35 kreditet.
23.§ (1) pontja kiegészül:
h) a 10.§ (5) pontja alapján, a harmadik
tantárgyfelvétel esetén sem sikerül teljesíteni a tantárgy követelményeit, úgy a
hallgatót el kell bocsátani.
26.§ (2) pontja törölve

2.5. A kooperatívos képzést követő záróvizsga szabályai (feltétele, tantárgyai, lefolyása stb.) a szak képesítési követelményeiben rögzítettekkel megegyeznek.
7.2. A hallgatói jogviszony a hallgatói
névsorból való törlést kimondó határozat
jogerőre emelkedésének napjáig, illetve az
adott tanévben a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő első záróvizsga-időszaknak az utolsó napjáig tart.
7.4. A kooperatív képzésre jelentkező és
pályázatot nyert hallgatók kooperatív ösztöndíjban részesülnek. Kooperatívos ösztöndíjat a hallgató egy féléves kooperatívos
képzés esetén 1x5 hónapon, két féléves
képzés esetén 2x5 hónapon keresztül kap.
A kooperatívos képzés gyakorlati részét
(amelyet a tanterv kredit értékkel is elismer)
félévközi jeggyel kell lezárni, amelyre szöveges értékeléssel együtt a kooperáló partner tesz javaslatot, melyet a leckekönyvbe
a kooperáló intézet felelőse írja be.

FT-LXVI/6/2005. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangúlag elfogadta a BMF Kooperatív képzésének Szabályzatára tett módosító javaslatot az alábbiak
szerint:

6

BMF Közlöny 5. évfolyam

2005/1
Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Karra,
• 21 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett
egyetértett Dr. Berecz József részmunkaidős főiskolai docensi kinevezésével a
Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Karra,
• 23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
egyetértett Dr. Szerleticsné dr. Túri
Mária részmunkaidős főiskolai docensi
kinevezésével Rejtő Sándor Könnyűipari
Mérnöki Főiskolai Karra,
• 23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
egyetértett Dr. Gősi Péter részmunkaidős főiskolai docensi kinevezésével
Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Karra.

FT-LXVI/7/2005. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangúlag elfogadta a Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar
által benyújtott Műszaki menedzser (Gazdálkodási mérnök) alapszak (Bachelor-fokozat) indítására irányuló kérelmet nappali
és levelező tagozaton.
FT-LXVI/8/2005. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangúlag elfogadta a Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar
által benyújtott Gazdálkodási és menedzsment alapszak (Bachelor-fokozat) indítására irányuló kérelmet nappali tagozaton.
FT-LXVI/9/2005. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangúlag egyetértett Dr. Medve András által felvázolt intézményfejlesztési koncepcióval.

FT-LXVI/11/2005. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangúlag elfogadta a BMF Kollégium szabad férőhelyek
hasznosításának szabályzata módosítására tett javaslatot az alábbiak szerint:

FT-LXVI/10/2005. határozata
Dr. Lőrincz Péter a Szavazatszámláló Bizottság elnökeként a szavazás eredményéről tájékoztatott, eszerint a beérkezett 23
szavazatból mind a 23 érvényes volt minden jelölt esetében, ennek értelmében a
Főiskolai Tanács
• 21 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett
egyetértett Dr. Fodor János tudományos rektorhelyettesi megbízásával,
• 22 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett
egyetértett Dr. Kovács Zsolt határozott
időre szóló egyetemi tanári kinevezésével a Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki
Főiskolai Karra,
• 23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
egyetértett Galla Jánosné határozatlan
idejű főiskolai docensi kinevezésével a
Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai
Karra,
• 22 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett
egyetértett Kártyás Gyula határozatlan
idejű főiskolai docensi kinevezésével a
Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai
Karra,
• 21 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett
egyetértett Suplicz Sándor határozatlan
idejű főiskolai docensi kinevezésével a
Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai
Karra,
• 21 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett
egyetértett Dr. Tibor Ágnes részmunkaidős főiskolai docensi kinevezésével a

2005.
I.
Általános rendelkezések
2./ A vendégfogadás besorolása kategóriákba, jogcímek:
• BMF hivatalos vendége, BMF bel- és
külföldi kapcsolatok vendégei
• BMF nem hivatalos vendége és a társintézmények dolgozója, hallgatója, tanulója,
• A Főiskola külföldi intézményekkel való,
pályázati és szerződéses kapcsolatban
lévő hallgatói,
• BMF dolgozó és kollégista hallgató vendége,
• Egyéb vendégek.
III.
Szállás igénybevételének engedélyezése
és lebonyolítása
2./ A szállás engedélyezésére a tagkollégiumi vezető igazgató, távolléte esetében a
bentlakó nevelőtanár jogosult. Az engedélyt
névre szólóan kell kiállítani.
4./ Térítési díj nélküli, illetve kedvezményes
szállás igénybevételét, indokolt esetben a
rektor, a gazdasági főigazgató, a kutatási
és oktatási rektorhelyettes, és a kollégiumigazgató tagkollégiumi igazgató engedélyezhetik, melyhez a 3. számú melléklet
szerinti „Beutaló” lap kitöltése és aláírása
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szükséges, ennek alapján kerül kiállításra
az „Engedély” lap.

időszakban alkalmazott Áfás térítési alapdíjait, a 4. számú melléklet tartalmazza.

IV.
A tagkollégium szabad férőhelyeinek
nyári hasznosítása
1./ A tagkollégium szabad férőhelyeinek belés külföldi ifjúsági turizmus céljára történő
szorgalmi és vizsgaidőszakon túli hasznosításáról – a kollégiumigazgató egyetértése
és a tagkollégium kollégiumi bizottságának
véleménye kikérése után – az egyéb feladatok ismeretében, évente a tagkollégium vezetője igazgatója dönt.

3./ A nyári időszakban, a szorgalmi és vizsgaidőszakon túl, a bérbe adott férőhelyek
fölött jelentkező szabad kollégiumi kapacitásra vonatkozóan, a mindenkori piaci áraknak megfelelően a kollégiumigazgató – a
gazdasági és műszaki főigazgató véleményének kikérése után –, a tagkollégium vezetőjével igazgatójával egyetértésben állapítja meg a tagkollégiumra vonatkozó szállásdíjakat.
VII.
Záró rendelkezések
2./ Külföldi vendégek fogadásánál a jogszabály szerinti bejelentés teljesítéséért, a fogadó fél képviselője, illetve a tagkollégium
vezetője igazgatója a felelős.

3./ A szerződéseket a gazdasági és műszaki főigazgató véleményének kikérése után,
a főiskola részéről a kollégiumigazgató, valamint a tagkollégium vezetője igazgatója
írja alá, a végrehajtásért a tagkollégium vezetője igazgatója a felelős. A szerződésben részletezni kell az igénybevétel valamennyi lényeges kikötését és a kölcsönös
kötelezettségeket.

4./ Jelen szabályzat a Főiskolai Tanács jóváhagyásával 2004. január 1-től 2005. március 1-től lép életbe, és egyidejűleg hatályát
veszti minden eddigi, e tevékenységre vonatkozó belső főiskolai szabályzat.

V.
Térítési díjak
2./ A vendégfogadás szorgalmi és vizsga-
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BMF KOLLÉGIUM
2005. március 1-től érvényes Áfás szálláshely alapdíjak
4. melléklet

Rendelkezés szerinti (térítésmentes vagy kedvezményes) szállásdíjak megállapítására a
BMF rektora, a gazdasági főigazgató, az oktatási és kutatási rektorhelyettes, illetve a
Tagkollégiumok igazgatói jogosultak

9

BMF Közlöny 5. évfolyam

2005/1
Az allokáció és árbevételek felosztásának tekintetében április közepéig a Főigazgatói Értekezlet dönt.

FT-LXVI/12/2005. határozata
A Főiskolai Tanács a 2005. évre vonatkozó költségvetési tervet változatlan formában fogadja el.

A Budapesti Műszaki Főiskola Főiskolai Tanácsa
2005. március 8-i ülésének napirendje és határozatai
ta a BMF 2004. évi költségvetési beszámolóját.

Napirendi pontok:
0. Oktatói kinevezések átadása
1. Tájékoztató a MAB Látogató Bizottságának programjáról
2. Tájékoztató az Állami Számvevőszék
vizsgálatáról
3. A BMF 2004. évi költségvetési beszámolója
4. Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Kar
Környezetmérnöki BSc szak szakindítási
kérelme
5. Beszámoló a főiskola beruházási programjáról
6. Egyebek, bejelentések

FT-LXVII/14/2005. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangúlag támogatta a Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki
Kar Környezetmérnöki BSc szak nappali
tagozaton való indítására vonatkozó kérelmét.
FT-LXVII/15/2005. határozata
A főiskola az Oktatási Minisztériumtól kapott céltámogatási keretből a főiskola azon
közalkalmazottjai átlag 6%-os bérfejlesztésben részesüljenek, akik a kötelező keretből azért maradtak ki, mivel a kötelező bértáblát elérték korábban. A bérfejlesztést április elejéig kell végrehajtani.
A Főiskolai Tanács egyhangúlag egyetértett a beterjesztett javaslattal.

Határozatok:
FT-LXVII/13/2005. határozata
A Főiskolai Tanács egyhangúlag elfogad-

REKTORI UTASÍTÁSOK
1/2005. Rektori Utasítás
A főiskolát székhelyül vagy telephelyül bejelenteni szándékozó vállalkozások,
egyesületek, alapítványok ügyében
azonnali hatályú felbontását vonja maga
után, melynek anyagi konzekvenciái a bejelentést elmulasztó egységvezetőt terheli.”

A Budapesti Műszaki Főiskola Gazdálkodási Szabályzatának 1. § (13) pontja szerint:
„A főiskolát vállalkozások, egyesületek,
alapítványok székhelyéül és telephelyéül
bejelenteni csak a rektor engedélyével lehet, csak a gazdasági főigazgató javaslatára. A bejelentés elmulasztása a szerződés

Jelen utasítással a fenti idézett szabályzatot az alábbiak szerint egészítem ki:
1) A főiskolát vállalkozások, egyesületek,
alapítványok székhelyéül és telephelyé-
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kérelem elbírálását követően hoz döntést a főiskola rektora. A rektort a döntésében nem kötik az előzetes vélemények, döntése ellen jogorvoslatra nincs
lehetőség.
A rektor jóváhagyó nyilatkozata esetén
kerülhet bejegyzésre a vállalkozás,
egyesület, alapítvány a főiskola címét
megjelölve szék-, vagy telephelyként.
4) A bejelentés elmulasztása a szerződés
azonnali hatályú felbontását vonja maga
után, melynek anyagi konzekvenciái a
bejelentést elmulasztó szervezeti egység vezetőjét terhelik.
5) Az önállóan gazdálkodó egységek vezetői kötelesek a folyamatba épített vezetői
ellenőrzés keretében vizsgálni az utasítás teljesülését.
6) A főiskolát egyéni vállalkozók, Bt-k, Kft-k
szék-, és telephelyeként bejelenteni nem
lehet. Amennyiben mégis bejegyzés történik, az teljes büntetőjogi felelősségre
vonást keletkeztet.

ül bejelenteni a gazdasági főigazgató javaslatára, csak a rektor engedélyével lehet abban az esetben, ha a vállalkozás,
egyesület, alapítvány a főiskola tevékenységével összefüggő működést valósít meg.
2) A telephely, illetve székhely bejelentésének eljárásrendje a következő:
A bejegyzést kérelmező vállalkozás,
egyesület, alapítvány stb. az alábbi dokumentumokat köteles benyújtani a Rektori Hivatal részére:
• a bejegyzést (létesítési okirat, alapító
okirat) igazoló okmány tervezetét,
• nyilatkozatot a vállalkozás, egyesület, alapítvány tevékenységéből kifolyólag a főiskolát esetlegesen terhelő kötelezettségekről,
• nyilatkozatot a működési célról, annak igazolását, hogy a szervezet működése a főiskola (kar, egység stb.)
működéséhez illeszkedik, és kölcsönös előnyökkel bír,
• a vállalkozás, egyesület, alapítvány,
illetve egység részéről a kapcsolattartó személy megnevezését,
3) A teljes körű dokumentáció az eljárás
során megküldésre kerül a főiskola jogi
képviseletét ellátó Ügyvédi Iroda részére
véleményezésre, illetőleg a Gazdasági
Főigazgatóság részére javaslattételre. A

Jelen rektori utasítás 2005. február
10-ével lép hatályba.

Prof. Dr. Rudas Imre
főiskolai rektor

2/2005. Rektori Utasítás
A 2005. március 19-ei munkanapon az
oktatás hétfői munkarend szerint történik, a
páratlan hétnek megfelelő órarend szerint.

A Budapesti Műszaki Főiskola 2004. június 29-én elfogadott 2004/2005. évi tanév
időbeosztásának megfelelően – összhangban a Kormány munkaszüneti napokat érintő rendeletével – 2005. március 14-én hétfőn munkaszüneti (pihenő) napra kerül sor,
melyet 2005. március 19-én szombaton kell
ledolgozni.

Prof. Dr. Rudas Imre
főiskolai rektor
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FŐTITKÁRI UTASÍTÁSOK
1/2005. Főtitkári Utasítás
– a címzés a borítékon etiketten, vagy ablakban az alábbi sorrendben helyezkedik el:
– címzett neve
– helységnév
– utca, házszám, emelet, ajtó vagy
postafiókszám
– postai irányítószám.

A Magyar Posta Rt. Üzletszabályzatának
(5. sz. függelék) változásai közül az alábbiakra hívom fel a figyelmet:
A postai úton, normál küldeményként továbbítható leveleknek és nyomtatványoknak (251g és 750 g közötti súlykategórákban) az alábbi paramétereknek kell megfelelni:
– a tartalom a borítékot kitölti,
– a küldemény összenyomott állapotban is
sima felületet ad, vastagsága nem haladja meg az 500 g-os és 750 g-os kategóriában a 20 mm-t,
– a boríték világos színű, nem műanyagból
készült,
– a borítékot zárószárnyának folyamatos
leragasztásával zárták le,
– a címzés és a boríték alsó széle között a
boríték teljes hosszában min. 15 mm-es
üresen hagyott fehér felület van,
– a címtartományban nincs a címadatokon
kívül egyéb jelzés, ábra, bélyegzés,

Amennyiben a 251 g és 750 g közötti küldemények paraméterei a fentiektől eltérnek, a posta a fizetendő tarifához + 30 Ft
többletdíjat számol fel.
A főiskola takarékossági intézkedései
értelmében kérem az érintett kollégákat,
hogy a küldeményeket a fentiek figyelembe
vételével állítsák össze.
Budapest, 2005. január 4.
Dr. Gáti József
főtitkár

2/2005. Főtitkári Utasítás
hető legrövidebb határidőn belül a címzettekhez eljuttassák.
Kérem az érintett szervezetek vezetőit,
hogy amennyiben a listán szereplő címzettek körében változás történik, erről küldjenek tájékoztatást a Rektori Hivatalba.

2005. február hótól a BMF Közlöny telephelyek közötti elosztását, a tisztségviselőkhöz illetve szervezeti egységekhez történő
eljuttatását az alábbiak szerint szabályozom.
Az elosztási listában szereplő példányszámú kiadványokat a belső postai hálózaton keresztül közvetlenül kell eljuttatni a telephelyek postázóiba, (illetve az ezzel a feladattal megbízott személyekhez). A megbízottak feladata, hogy a kiadványokat a le-

Budapest, 2005. január 25.
Dr. Gáti József
főtitkár

12

BMF Közlöny 5. évfolyam

2005/1

KARI TANÁCSOK NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI
A Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2004. november 24-i ülésének határozatai
ményezésével az alábbi bizottságot bízta
meg: Dr. Horváth Sándor (14 igen, 1 tartózkodás, 0 nem), Lőrincz Katalin (15 igen, 0
tartózkodás, 0 nem), Dr. Réger Mihály (15
igen, 0 tartózkodás, 0 nem).

Határozatok:
BGK-KT-XXVII-18/2004. határozata
A kari tanács a kar akkreditációs anyagával egyhangúlag egyetért.
BGK-KT-XXVII-19/2004. határozata
A Kari Tanács a docensi pályázatok véle-

A Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2005. február 2-i ülésének napirendje és határozatai
BGK-KT-XXVIII-1/2005. határozata
A karra kiírt docensi állásokra egy-egy
pályázat érkezett. A Kari Tanács a kari véleményező-bizottság és az intézeti tanács
véleményének ismeretében
Galla Jánosné adjunktusi pályázatát támogatja. (14 igen 0 tartózkodás, 1 nem),
Kártyás Gyula adjunktusi pályázatát támogatja. (12 igen 3 tartózkodás, 0 nem) Suplicz Sándor adjunktusi pályázatát támogatja. (15 igen 0 tartózkodás, 0 nem).

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a BMF Tanács és a Rektori
Tanács üléseiről
2. Docensi pályázatok
3. Tájékoztató a 2004/2005. II. félév indításáról
4. Egyebek
Határozatok:

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2005. március 16-i ülésének napirendje és határozatai
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta Dr. Turmezei Péter kutatási
főigazgató-helyettesi kinevezését 2005. 09.
01-től 2006. 07. 31-ig.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató
2. Személyi ügyek
3. Kandó Technológia Transzfer Központ
(SZMSZ)
4. Egyebek

KVK-KT-I/2/2005. sz. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta Dr. Fehér György Automatika Intézet intézetigazgatói kinevezését
2005. 08. 01-től 2007. 06. 29-ig.

Határozatok:
KVK-KT-I/1/2005. sz. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen
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KVK-KT-I/3/2005. sz. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta Dr. Lukács György Híradástechnikai Intézet intézetigazgatói kinevezését 2005. 08. 01-től 2010. 07. 31-ig.

KVK-KT-I/7/2005. sz. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta Dr. Lőrincz Péter Számítógéptechnikai Intézet intézetigazgatói kinevezését 2005. 08. 01-től 2010. 07. 31-ig.

KVK-KT-I/4/2005. sz. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta Bánhidyné Dr. Szlovák Éva
Humánfejlesztési és Módszertani Intézet intézetigazgatói kinevezését 2005. 08. 01-től
2010. 07. 31-ig.

KVK-KT-I/8/2005. sz. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta Dr. Orosz János Villamosenergetikai Intézet intézetigazgatói kinevezését 2005. 08. 01-től 2010. 07. 31-ig.
KVK-KT-I/9/2005. sz. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül támogatta Dr. Hídvégi Timót főiskolai
docensi kinevezését.

KVK-KT-I/5/2005. sz. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta Dr. Turmezei Péter Mikroelektronikai és Technológia Intézet intézetigazgatói kinevezését 2005. 08. 01-től
2010. 07. 31-ig.

KVK-KT-I/10/2005. sz. határozata
A Technológia Transzfer Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát a Kari Tanács ideiglenes jelleggel elfogadta azzal,
hogy a Budapesti Műszaki Főiskola hasonló jellegű szabályzatának elkészülte után
kerül sor esetleges módosítására.

KVK-KT-I/6/2005. sz. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta Dr. Horváth Elek Műszertechnikai és Automatizálási Intézet intézetigazgatói kinevezését 2005. 08. 01-től
2009. 06. 12-ig.

A Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2005. február 8-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:

eseménynaptárát egyhangúlag elfogadta.

1. A BMF KGK eseménynaptára a 2004/2005-ös tanév II. félévére
2. A BMF KGK KT ülésterve
3. Előterjesztés a Műszaki menedzser BSc
és a Gazdálkodási és menedzsment
BSc alapképzési szakok indítására a
Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Karon
4. Egyebek

KGK-KT-XIII/71/2005. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a
2004/2005. tanév II. félévének üléstervét.

Határozatok:

KGK-KT-XIII/73/2005. határozata
A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak
szakindítási kérelmét.

KGK-KT-XIII/72/2005. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a
Műszaki menedzser (gazdálkodási mérnök)
BSc alapszak szakindítási kérelmét.

KGK-KT-XIII/70/2005. határozata
A Kari Tanács a Keleti Károly Gazdasági
Főiskolai Kar 2004/2005. tanév II. félévi
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KGK-KT-XIII/75/2005. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a
Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar
és Dr. Kadocsa György javaslata szerint Dr.
Láhm Szilvia által előterjesztett tantervmódosítást az írásos anyag alapján.

KGK-KT-XIII/74/2005. határozata
A Kari Tanács – a docensi állásra pályázók alkalmasságról szóló – titkos szavazása az alábbi eredménnyel zárult: Dr. Berecz
Józsefet 13 igen szavazattal egy tartózkodás mellett alkalmasnak találta a Kari Tanács a docensi állás betöltésére. Dr. Tibor
Ágnest a Kari Tanács egyhangúlag alkalmasnak találta a docensi állás betöltésére.

A Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2005. március 22-i ülésének napirendje és határozatai
KGK-KT-XIV/79/2005. határozata
A Kari Tanács 9 igen, 3 nem szavazattal
és 3 tartózkodással támogatta Dr. Ulrich
Langanke intézetigazgatói megbízását a
Nyelvi Intézetben.

Napirendi pontok:
1. Intézetigazgatói pályázatok Kari Tanácsi
véleményezése
2. A BMF költségvetési allokációs szabályzata
3. A KGK 2005. évi kutatási, fejlesztési
terve
4. Tájékoztató a főiskolára jelentkező hallgatók létszámának alakulásáról
5. A 2004-es pályakövetéses vizsgálatok
eredményei
6. Egyebek

KGK-KT-XIV/80/2005. határozata
A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a KGK 2005. évi kutatási, fejlesztési tervét.
KGK-KT-XIV/81/2005. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag egyetértett
az egyetemi tanári, valamint főiskolai docensi pályázatok kiírásával. Egyetemi tanári státuszt stratégiai alapból finanszírozza a főiskola.

Határozatok:
KGK-KT-XIV/76/2005. határozata
A Kari Tanács 15 érvényes szavazattal
egyhangúlag támogatta Dr. Szűts István
főiskolai tanár intézetigazgatói megbízását
a Vállalkozásmenedzsment Intézetben.

KGK-KT-XIV/82/2005. határozata
A Kari Tanács egy tartózkodással támogatta, hogy Dr. Szűts István vállalva a többletóra terhelés költségeit, a mérnök szakok
esetén Közgazdaságtan I. és a Vállalkozásgazdaságtan I. tantárgyaknál az egy óra
előadás egy óra gyakorlat arány mellett foglaljon állást.

KGK-KT-XIV/77/2005. határozata
A Kari Tanács 15 érvényes szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta Dr. Medve András főiskolai tanár intézetigazgatói megbízását a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Intézetben.

KGK-KT-XIV/83/2005. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta a
NIK javaslata alapján benyújtott, a Fejlesztő-rendszerek adatbázis-kezelése (Heti
óraszám: 101; követelmény: vizsga; kreditérték: 2) című tantárgy felvételét a szabadon választható informatikai tárgyak közé
az informatikus közgazdász szakon.

KGK-KT-XIV/78/2005. határozata
A Kari Tanács 15 érvényes szavazattal
egyhangúlag támogatta Dr. Kadocsa
György főiskolai tanár intézetigazgatói
megbízását a Szervezési és Vezetési Intézetben.
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A Neumann János Informatikai Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2005. január 12-i ülésének napirendje és határozatai
Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Kar Kari Véleményező Bizottságának tagjává.
A Kari Tanács dr. Kotsis Domokost megválasztotta (10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann
János Informatikai Főiskolai Kar Kari Véleményező Bizottságának elnökévé.

Napirendi pontok:
1. Kari Véleményező Bizottság új tagjának
és elnökének megválasztása
2. Dr. Fodor János egyetemi tanári pályázatának véleményezése
Határozatok:

NIK-KT-VII/2/2005. határozata
A Kari Tanács támogatta (9 igen, 1 nem,
1 tartózkodás) Dr. Fodor János egyetemi
tanári kinevezését.

NIK-KT-VII/1/2005. határozata
A Kari Tanács dr. Kutor Lászlót megválasztotta (9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) a

A Neumann János Informatikai Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2005. január 27-i ülésének napirendje és határozatai
intézetigazgatójává a 2005. február 1-től
2009. június 30-ig terjedő időszakra.

Napirendi pontok:
1. Dr. Rudas Imre intézetigazgatói kinevezésének véleményezése
2. Dr. Sima Dezső intézetigazgatói kinevezésének véleményezése
3. Dr. Tick József intézetigazgatói kinevezésének véleményezése

NIK-KT-VIII/4/2005. határozata
A Kari Tanács támogatta (11 igen, 0
nem,1 tartózkodás) Dr. Sima Dezső kinevezését az Informatikai Rendszerek Intézet
intézetigazgatójává a 2005. február 1-től
2006. május 27-ig terjedő időszakra.
NIK-KT-VIII/5/2005. határozata
A Kari Tanács támogatta (12 igen, 0 nem,
0 tartózkodás) dr. Tick József kinevezését a
Szoftvertechnológia Intézet intézetigazgatójává a 2005. február 1-től 2009. június
30-ig terjedő időszakra.

Határozatok:
NIK-KT-VIII//3/2005. határozata
A Kari Tanács támogatta (11 igen, 0 nem,
1 tartózkodás) Dr. Rudas Imre kinevezését
az Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet
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A Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2005. február 8-i ülésének napirendje és határozatai
RKK-KT-I/4/2005. határozata
A Kari Tanács Dr. Gősi Péter határozatlan idejű, részmunkaidős docensi kinevezését 16 igen 1 tartózkodó és 0 nem szavazat mellett támogatta.

Napirendi pontok:
1. Könnyűipari mérnök szakon belüli szakirány választás szabályzata
2. Környezetmérnök szakon belüli szakirány választás szabályzata
3. Meghívásos egyetemi tanári kinevezés
4. Docensi pályázatok
5. ERASMUS képzéssel kapcsolatos kérdések
6. Egyebek

RKK-KT-I/5/2005. határozata
A Kari Tanács Dr. Szerleticsné dr. Túri
Mária határozatlan idejű, részmunkaidős
docensi kinevezését 16 igen 1 tartózkodó
és 0 nem szavazat mellett támogatta.
RKK-KT-I/6/2005. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával
támogatta Nagyné Halász Erzsébet megbízását a Kreditátviteli Bizottság vezetésére.

Határozatok:
RKK-KT-I/1/2005. határozata
A Kari Tanács a Könnyűipari mérnök szakon belüli szakirány választási szabályzatát
15 igen, 2 tartózkodó és 0 nem szavazat
mellett elfogadta.

RKK-KT-I/7/2005. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával
Szűcs Ágnest, a BTRI Ruhatechnológiai
Intézeti Tanszék főiskolai docensét a kar
érdekében kifejtett PR tevékenységéért dicséretben részesíti.

RKK-KT-I/2/2005. határozata
A Kari Tanács a Környezetmérnöki szakon belüli szakirány választási szabályzatát
16 igen, 1 tartózkodó és 0 nem szavazattal
elfogadta.

RKK-KT-I/7/2005. határozata
A Kari Tanács egyhangú támogató szavazatával a költségtérítés fizetése alól
mentesül az ERASMUS képzésben résztvevő hallgató a külföldi részképzés idejére.

RKK-KT-I/3/2005. határozata
A Kari Tanács Dr. Kovács Zsolt meghívásos egyetemi tanári kinevezését 1 év időtartamra 16 igen 1 tartózkodó és 0 nem
szavazat mellett támogatta.

A Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Kari Tanácsa
2005. március 1-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:

Határozatok:

1. Környezetmérnöki BSc szakindítás MAB
dokumentációja
2. Könnyűipari mérnök szakon belüli szakirány választás szabályzatának módosítása
3. Egyebek

RKK-KT-II/8/2005. határozata
A Kari Tanács a Környezetmérnöki BSc
szakindítás MAB dokumentációját 15 igen
1 tartózkodó és 0 nem szavazatával elfogadta.
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RKK-KT-II/9/2005. határozata
A Kari Tanács a Könnyűipari mérnök szakon belüli szakirány választási szabályzatot
15 igen, 2 tartózkodó és 0 nem szavazat
mellett elfogadta.

RKK-KT-II/11/2005. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával
Dr. Bódi József ny. főiskolai tanár részére
Rejtő Sándor Emlékgyűrű kitüntetés adományozását támogatta

RKK-KT-II/10/2005. határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával
Dán Zoltán ny. főiskolai docens részére
Rejtő Sándor Emlékérem kitüntetés adományozását támogatta

RKK-KT-II/12/2005. határozata
A Kari Tanács 15 igen, 1 tartózkodó és 0
nem szavazattal támogatta a kar kooperatív képzésből származó bevételének felosztási irányelveit.
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