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A SZENÁTUS NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2008. január 29- i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1.  Beszámoló a főiskolai vezetők 2007.

évi tevékenységéről
2.  Tájékoztató a 2008. évi költségvetés-

ről
3.  A főiskola előtt álló 2008. évi felada-

tok
4.  Tantervek  szak-  és  tantárgyfelelősi

rendszerének módosítása és a TMPK
tanterveire vonatkozó pontosítások

5.  Személyi kérdések
6.  A Kooperatív képzés Szabályzatának

módosítása
7.  Egyebek

Határozatok:
SZ-XX/1/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a be-
számolót a főiskolai vezetők 2007. évi te-
vékenységéről a szóbeli pontosításokkal
az alábbiak szerint:
● Az  Év  Fiatal  Kutatója  díjat  Farkas

Gabriella, a BGK oktatója kapta.
● Kiegészítésként a 16. oldalon a 2007.

évi tudományos minősítésekhez:
Czifra  Árpád  (BGK)  és  Maros  Dóra
(KVK) PhD fokozatot szerzett.

● Rőmer Dávid (BGK) adjunktus az ál-
lás  betöltésétől  visszalépett,  a  név-
sorból törlendő (15. old.).

● a Szakmai közéleti tevékenység feje-
zetben  az  MTA  közgyűlési  doktor
képviselő 2 fő (8. old.).

SZ-XX/2/2008. határozata
A  Szenátus  egyhangúlag  elfogadta  a
BMF 2008. évi költségvetésének irányel-
veit.

SZ-XX/3/2008. határozata
A Szenátus tudomásul vette a maximális
hallgatói  létszám  meghatározására  vo-
natkozó feladatokat, valamint a végrehaj-
tásban közreműködő bizottságot.

SZ-XX/4/2008. határozata
A  Szenátus  egyhangúlag  elfogadta  a
BMF tantervek szak- és tantárgyfelelősei
rendszerének módosítását.

SZ-XX/5/2008. határozata
A  Szenátus  egyhangúlag  elfogadta  a
mérnöktanár szak tantervi módosításait.

SZ-XX/6/2008. határozata
A  Szenátus  egyhangúlag  elfogadta,  a
Szavazatszámláló  Bizottság  elnökének
Dr.  Horváth  Sándort,  tagjainak  Fábián
Istvánnét, és Katona Andreát.

SZ-XX/7/2008. határozata
A Szenátus a kinevezési pályázatok vo-
natkozásában titkos  szavazás  során az
alábbiak szerint foglalt állást:

● Némethné dr. Katona Judit (RKK)
főiskolai  docens  kinevezését  19
igen szavazattal, egyhangúlag el-
fogadta,

● Majláth Melinda (KGK) tanársegé-
di  munkaviszony  létesítését  19
igen szavazattal, egyhangúlag tá-
mogatta,

● Dr. Lehotai Lilla (KGK) tanársegé-
di  munkaviszony  létesítését  18
igen, 1 tartózkodással támogatta,

● Tóth Zsuzsanna (KGK) tanársegé-
di  munkaviszony  létesítését  1
igen,  16  nem,  2  tartózkodással
nem támogatta,

● Dr. Turcsányi Katalin (KGK) tanár-
segédi  munkaviszony  létesítését
15  nem,  2  tartózkodás,  és  2  ér-

4



BMF Közlöny 8. évfolyam 2008/1

vénytelen  szavazattal  nem támo-
gatta.

● Horváthné  Drégely-Kiss  Ágota
(BGK) tanársegéd kinevezésének
meghosszabbítását  18 igen és  1
nem szavazattal támogatta.

SZ-XX/8/2008. határozata
A Szenátus 1 tartózkodással egyhangú-
lag támogatta a Kooperatív képzés Sza-
bályzatának módosítását a szóbeli kiegé-
szítéssel, mely szerint a szabályzat 10. §
2.  pontjából  „a  kooperáló  partner  által”
szövegrész törlendő.

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2008. március 4-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. BMF  Szervezeti  és  működési  rend

szabályzat,  valamint  a  kollégiumi
szabad  férőhelyek  hasznosításának
szabályzata  módosítás

2.  A BMF tanterveinek módosítása
3. Állásfoglalások  szakindításokról  az

Oktatási Hivatal felé
4. Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégi-

um    rekonstrukciójáról
5. Egyebek, bejelentések

● Határozat  ismertetése BMF fenn-
tartható  fejlődés  elvi  stratégiája
szabályzat elfogadásáról

● Javaslat  a  kooperatív  ösztöndíj
2008. évi értékére

Határozatok:
SZ-XXI/9/2008. határozata
A Szenátus elektronikus szavazás útján
egyhangúlag elfogadta a BMF fenntartha-
tó fejlődés elvi stratégiája szabályzatot. 

SZ-XXI/10/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Bu-
dapesti  Műszaki  Főiskola  Szervezeti  és
Működési  Rendje  módosítására  tett  ja-
vaslatot az alábbi szóbeli kiegészítések-
kel:
9. § (10)  A Szenátus állásfoglalásait in-
dokolt  esetben  elektronikus  szavazás
formájában is megteheti.
9.§ (11) A szavazás eredményét a Sze-
nátus következő ülésén a testület titkára
ismerteti.

26.§ (6) A tanács közalkalmazotti tagjait
három évre választják, tagságuk újravá-
lasztással  meghosszabbítható……  .  Az
Intézeti  Tanács  hallgatói  tagjainak  vá-
lasztási  rendjét  a  Kari  Hallgatói  Önkor-
mányzat  Szervezeti  és  Működési  Alap-
szabályzata tartalmazza.

SZ-XXI/11/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Bu-
dapesti Műszaki Főiskola Kollégium sza-
bad férőhelyek hasznosítása szabályza-
tának módosítását.

SZ-XXI/12/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Bu-
dapesti  Műszaki  Főiskola  Bánki  Donát
Gépész  és  Biztonságtechnikai  Mérnöki
Kar  Gépészmérnöki  alapszak
2008/2009. tanévtől érvényes tantervét. 

SZ-XXI/13/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Bu-
dapesti  Műszaki  Főiskola  Bánki  Donát
Gépész  és  Biztonságtechnikai  Mérnöki
Kar Had- és Biztonságtechnikai Mérnöki
alapszak  2008/2009.  tanévtől  érvényes
tantervét. 

SZ-XXI/14/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Bu-
dapesti  Műszaki  Főiskola  Bánki  Donát
Gépész  és  Biztonságtechnikai  Mérnöki
Kar  Mechatronikai  Mérnöki  alapszak
2008/2009. tanévtől érvényes tantervét. 
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SZ-XXI/15/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Bu-
dapesti  Műszaki  Főiskola  Keleti  Károly
Gazdasági  Kar  Gazdálkodási  és  me-
nedzsment BA alapszak 2008/2009. tan-
évtől érvényes tantervét.

SZ-XXI/16/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Bu-
dapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán
Villamosmérnöki  Kar  Villamosmérnöki
alapszak  2008/2009.  tanévtől  érvényes
tantervét.

SZ-XXI/17/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Bu-
dapesti  Műszaki  Főiskola  Rejtő  Sándor
Könnyűipari  és  Környezetmérnöki  Kar
Könnyűipari  mérnök  alapszak
2008/2009. tanévtől érvényes tantervét.

SZ-XXI/18/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Bu-
dapesti  Műszaki  Főiskola  Rejtő  Sándor
Könnyűipari  és  Környezetmérnöki  Kar
Környezetmérnöki  alapszak  2008/2009.
tanévtől érvényes tantervét.

SZ-XXI/19/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Bu-
dapesti  Műszaki  Főiskola  Rejtő  Sándor
Könnyűipari  és  Környezetmérnöki  Kar
Ipari  termék-  és  formatervező  mérnöki

alapszak  2008/2009.  tanévtől  érvényes
tantervét.

SZ-XXI/20/2008. határozata
A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátu-
sa  egyhangúlag  támogatta  a  Neumann
János Informatikai Kar által előterjesztett
angol  nyelvű  Mérnök informatikus mes-
terképzési  szak  (Computer  Engineering
MSc) főiskolai indítását.

SZ-XXI/21/2008. határozata
A Szenátus tudomásul vette a Budapesti
Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Kollégi-
umának rekonstrukciójáról elhangzott be-
számolót.

SZ-XXI/22/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Bu-
dapesti  Műszaki  Főiskola  Kooperatív
képzés  szabályzatának  módosítását,
mely  szerint  az  infláció  mértékét  figye-
lembe véve a 2008/2009. évre vonatkozó
kooperatív  ösztöndíj  minimális  összegét
közvetlen  fizetés  esetén  850.000,-  Ft-
ban, alapítványon keresztül történő fize-
tés  esetén  885.000,-  Ft-ban  határozza
meg.

SZ-XXI/23/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Bu-
dapesti  Műszaki  Főiskola  Szervezeti  és
Működési  Rend  kari  kiegészítéseinek
módosítására tett javaslatot.

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2007. március 11-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. Vezetői és oktatói pályázatok
2. A  BMF  2007.  évi  költségvetési  be-

számolója
3. A BMF 2008. évi költségvetése
4. A Budapesti Műszaki Főiskola iratke-

zelési rendje módosítása
5. Minőségirányítási  rendszer  felülvizs-

gálata
6. Egyebek, bejelentések

Határozatok:
SZ-XXII/24/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag,  egy tartózko-
dással elfogadta, a Szavazatszámláló Bi-
zottság  elnökének  Dr.  Géczy  Lászlót,
tagjainak Fábián Istvánnét, és Dominyák
Györgyöt.
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SZ-XXII/25/2008. határozata
A Szenátus a BMF 2007. évi költségve-
tési  beszámolóját  egyhangúlag  elfogad-
ta.

SZ-XXII/26/2008. határozata
A  Szenátus  egyhangúlag  elfogadta  a
BMF 2008. évi költségvetését.

SZ-XXII/27/2008. határozata
A Szenátus véleményezési jogával élve
Dr. Molnár Máté (KGK GTI) határozatlan
idejű,  részmunkaidős  főiskolai  docensi
kinevezését 19 igen szavazattal egyhan-
gúlag támogatta.
Papp József (KVK MAI) határozatlan ide-
jű tanársegédi kinevezését 19 igen sza-
vazattal egyhangúlag támogatta.
Wührl Tibor (KVK) határozatlan idejű ad-
junktus  kinevezési  hosszabbítását  19
igen szavazattal egyhangúlag támogatta.
Dr.  Gáti  József  kancellári  kinevezését
2008. július 1-től 2013. június 30-ig terje-
dő  időszakra  19  igen  szavazattal  egy-
hangúlag támogatta.
Boros  András  gazdasági  főigazgatói  ki-
nevezését 2008. július 1-től 2013. június
30-ig terjedő időszakra 18 igen és 1 el-
lenszavazattal támogatta.
Dr.  Patkó  István  dékáni  kinevezését
2008. július 1-től 2013. június 30-ig terje-
dő időszakra 16 igen, 2 nem és 1 tartóz-
kodó szavazattal támogatta.

Balogh József kollégiumi igazgatói kine-
vezését  2008.  július  1-től  2013.  június
30-ig terjedő időszakra 18 igen és 1 tar-
tózkodó szavazattal  egyhangúlag  támo-
gatta.

SZ-XXII/28/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Bu-
dapesti  Műszaki  Főiskola  iratkezelési
rendje módosítására tett javaslatot.

SZ-XXII/29/2008. határozata
A Szenátus a műszaki menedzser szak
tantervének fő számait, óraszám, és kre-
ditpontjait  egy  tartózkodás  mellett  egy-
hangúlag elfogadta.

SZ-XXII/30/2008. határozata
A  Szenátus  egyhangúlag  elfogadta  a
mérnök informatikus szak tantervét.

SZ-XXII/31/2008. határozata
A  Szenátus  a  BMF  minőségirányítási
szervezet felépítését  az alábbi  két  szó-
beli kiegészítéssel egyhangúlag elfogad-
ta:
● Az orgonogramban címként  szere-

pel  a  BMF Minőségirányítási  szer-
vezet kifejezés.

● A  Regionális  Minőségirányítási
Megbízott helyére a ROIK Minőség-
irányítási Megbízott kifejezés kerül.
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REKTORI UTASÍTÁSOK

1/2008. Rektori Utasítás
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 

Központ felé történő adatszolgáltatásról és a pályáztatási rendszer egyes
kérdéseiről

A Budapesti  Műszaki  Főiskola (további-
akban: főiskola) Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint kollektív szerződé-
se alapján, figyelemmel a közalkalmazot-
tak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.
törvény  (a  továbbiakban:  Kjt.), a  közal-
kalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi
XXXIII. törvény felsőoktatásban való vég-
rehajtásáról  és  a  felsőoktatási  intézmé-
nyekben  történő  foglalkoztatás  egyes
kérdéseiről  szóló 53/2006.  (III.  14.)
Korm. Rendelet (továbbiakban: R), vala-
mint a közalkalmazotti pályázatnak a kor-
mányzati személyügyi igazgatási felada-
tokat ellátó szerv honlapján történő köz-
zétételére  vonatkozó  részletes  szabá-
lyokról  szóló 388/2007. (XII.  23.)  Korm.
Rendelet (a továbbiakban:  Vhr.)  rendel-
kezéseire és az OKM 2008. január 17-én
kelt  tájékoztatása alapján az  alábbiakat
rendelem el: 

Jelen utasítás  összefoglaló  módon tar-
talmazza a jogszabályok rendelkezéseit,
alkalmazásához szükséges a hivatkozott
jogszabályok áttanulmányozása. Az uta-
sításban foglaltak a főiskolán meghirde-
tett üres álláshelyek betöltésének rendjé-
re vonatkoznak.

Közalkalmazotti  jogviszony  pályázat
alapján létesíthető. Csak olyan közal-
kalmazottat lehet kinevezni, aki a pá-
lyázaton részt vett és a pályázati felté-
teleknek megfelelt [ Kjt. 20/A. § (1)].

Az  állami  felsőoktatási  intézményekben
foglalkoztatottak  közalkalmazottak.  A
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. törvényt a felsőoktatás-
ról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben

meghatározott  eltérésekkel  kell  alkal-
mazni.

A felsőoktatási törvényben megfogalma-
zott, a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló törvény rendelkezéseitől eltérő szabá-
lyozás a felsőoktatási intézmények auto-
nómiájának biztosításából fakad. A felső-
oktatási törvény 1.§ (3) bekezdése bizto-
sítja az intézmények számára az oktatá-
si,  kutatási,  szervezeti  önállóság mellett
a működési, foglalkoztatási, gazdálkodá-
si autonómiát is.

Pályázatra köteles munkakörök az egye-
temi tanári, a főiskolai tanári, főiskolai
docensi,  adjunktusi és  tanársegédi
munkakörök.  A vezetői  megbízások kö-
zül  magasabb vezetői megbízásra min-
den  esetben  pályázat  alapján  kerülhet
sor (felsőoktatási törvény 96.§-a).

A  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló
törvény 20/A.§-a alapján közalkalmazotti
jogviszony  tanári  munkakörben pályá-
zat útján létesíthető. A közalkalmazottak
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  tör-
vény felsőoktatásban való végrehajtásá-
ról  és  a  felsőoktatási  intézményekben
történő  foglalkoztatás  egyes  kérdéseiről
szóló  53/2006.  (III.  14.)  Korm.  rendelet
1/A.§ c) pontja szerint nem kell a pályá-
zatot kiírni a rendelet melléklete 12-15.
pontja szerinti, egyéb munkakörök léte-
sítéséhez (1. melléklet). A fenti kötele-
zettség azon munkakörökre  vonatko-
zik, melyekben új közalkalmazotti jog-
viszonyt létesül (üres álláshelyek be-
töltése esetén).
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A pályázati  kiírást,  a közzétételi  adatla-
pot, valamint a főiskola testületei elé ter-
jesztendő  javaslatot  Török  Gyulánénak,
a Rektori  Hivatal  személyügyi  előadójá-
nak (torok.julia@rh.bmf.hu) kell  megkül-
deni.

A pályázatok meghirdetésének helyéről a
végrehajtási  rendelet  3.§-a  és  14.§-a
rendelkezik. Eszerint a munkáltató a ma-
gasabb vezető, illetve magasabb vezető
beosztásra  vonatkozó  pályázattal  kap-
csolatos vélemények kialakításához – a
pályázatnak  a  véleményező  testület  ré-
szére történő  átadás napját követő  első
munkanaptól számítva – legalább 30 na-
pot  köteles  biztosítani.  A  pályázatot  a
rektor esetében az oktatási miniszter hir-
deti meg az Oktatási Minisztérium hivata-
los lapjában. A magasabb vezető beosz-
tásra vonatkozó pályázatot – a rektor ki-
vétellel – a felsőoktatási intézmény veze-
tője hirdeti meg az Oktatási és Kulturális
Minisztérium hivatalos lapjában. A maga-
sabb  vezető  beosztásra  vonatkozó  pá-
lyázatot a felsőoktatási intézmény veze-
tője  az  intézményben  szokásos  módon
hirdeti meg. A pályázat benyújtási határ-
ideje nem lehet kevesebb a pályázati fel-
hívás megjelenésétől  számított  30  nap-
nál.

A  végrehajtási  rendelet  14.  szakasza
szerint a felsőoktatási intézmény az okta-
tói munkakörre kiírt nyilvános pályázatot
közzéteszi  az Oktatási  és Kulturális Mi-
nisztérium hivatalos lapjában, a felsőok-
tatási  intézmény  honlapján,  valamint  a
felsőoktatási  intézményben  szokásos
egyéb módon.

A  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a köz-
alkalmazotti  pályázatok  kormányzati
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó
szerv  honlapján  történő  közzétélére
vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló
388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a
értelmében a főiskola által  meghirdetett

közalkalmazotti  pályázatokról a  Kor-
mányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és
Közigazgatási  Képzési  Központ  elektro-
nikus rendszert és honlapot működtet a
közalkalmazotti  pályázatok  interneten
történő megjelenítése céljából. 

A  felsőoktatási  törvényben  meghatá-
rozott eltérő szabályozásra figyelemmel,
a  Kormányzati  Személyügyi  Szolgál-
tató  és  Közigazgatási  Központ  inter-
netes  oldalán  a  pályázat  kiírására
köteles munkakörök és vezetői megbí-
zások felhívását kell közzétenni.
Az  állami  felsőoktatási  intézmények
tekintetében  a  rektori  pályázatokat  az
Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium,
egyéb  magasabb  vezetői,  továbbá
oktatói  pályázatokat  a   felsőoktatási
intézmény  vezetője  küldi  meg  a
szolgáltató központnak.

A Vhr.2. § (2) bekezdése értelmében az
egyedi azonosítóval rendelkező  munkál-
tató a pályázat útján betölteni kívánt köz-
alkalmazotti állásról a rendelet és utasí-
tás  1. mellékletében szereplő  pályázati
adatok alapján – a Központ által működ-
tetett elektronikus rendszeren keresztül –
elektronikusan kitölti a közzétételi adatla-
pot  (a  továbbiakban:  adatlap),  és  azt
megküldi a Központ részére.

A szervezeti egységek vezetői az utasí-
tás 2. mellékletét képező kitöltött közzé-
tételi  adatlapot  Dr.  Vadász  Anikónak,
(szerkesztői megjegyzés: személyi válto-
zások miatt  Török Gyulánénak a  torok.-
julia@rh.bmf.hu-ra) a  Rektori  Hivatal
munkatársának juttassák el (vadasz.ani-
ko@rh.bmf.hu) az üres álláshely betölté-
sét igazoló, az oktatói munkakörben már
korábban alkalmazott  adatlappal  együtt,
aki gondoskodik az adatlap továbbításá-
ról. A Rektori Hivatal erre kijelölt munka-
társa egyúttal

a) megküldi  a  pályázati  kiírást  a
fenntartónak a Kjt. 20/A. § (4) be-
kezdés a) pontjában szereplő köz-
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zététel érdekében (fenntartó inter-
netes oldalán való közzététel), va-
lamint

b) gondoskodik a Kjt. 20/A. § (4) be-
kezdés b) pontja  alapján  a  BMF
Szervezeti  és Működési  Szabály-
zat 2. melléklet Foglalkoztatási kö-
vetelményrendszer  1.  függeléke
BMF oktatói, kutatói és tanári kö-
vetelmény- és minősítési rendsze-
re, valamint ezen munkakörök be-
töltésével  kapcsolatos  eljárások
rendjében meghatározott közzété-
telről, illetve

c) ha a Vhr. 1. § (2) bekezdésében
meghatározott  jogszabály  a  köz-
zététel helyére nézve a Kjt. 20/A.
§ (4) bekezdés  b)  pontjában fog-
laltaktól  eltérő  szabályt  állapít
meg, megteszi az ezzel kapcsola-
tosan szükséges intézkedéseket.

A  pályázatok  elbírálása  a  főiskola  sza-
bályzataiban meghatározott  eljárás sze-
rint  történik,  az  eljárás  során  felvételt
nyert  közalkalmazott  felvételi  lapjához
csatolni kell annak igazolását (3. mellék-
let), hogy a kinevezett közalkalmazott a
pályázaton részt vett és a pályázati felté-
teleknek megfelelt.

A Kjt. 25. § (2) bekezdés  b) pontja sze-
rinti  áthelyezés  esetén  pályázat  kiírása
nélkül  létesíthető  közalkalmazotti  jogvi-
szony akkor is, ha egyébként a munka-
kör betöltéséhez pályázat kiírása kötele-
ző [Kjt. 20/A. § (2)].

Nem kötelező pályázat kiírása – ameny-
nyiben az Ftv. eltérően nem rendelkezik -
a) olyan  munkakör  betöltése  esetén,

amely tekintetében – 90 napon belül
– már legalább két alkalommal ered-
ménytelenül  került  kiírásra  pályázati
felhívás;

b) olyan  munkakör  betöltése  esetén,
amelynek  haladéktalan  betöltése  a

folyamatos ellátás biztonságos meg-
szervezéséhez  elengedhetetlenül
szükséges,  és  a  folyamatos  ellátás
nyújtásához szükséges személyi  fel-
tételek más munkaszervezési eszkö-
zökkel nem biztosíthatók [R 1/A. §]. A
pályázat  kiírásának  mellőzését  rész-
letes indokolással kell ellátni.

A  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló
törvény 30/A.§ (1) bekezdésében szabá-
lyozott  állásfoglalással  kapcsolatos
rendelkezések a felsőoktatásban nem
alkalmazhatók. A felsőoktatási intézmé-
nyek számára biztosított autonómia alap-
ján a fenntartói irányítás nem sértheti a
felsőoktatási intézmény felsőoktatási tör-
vényben biztosított önállóságát az intéz-
mény döntési hatásköreit.

A felsőoktatási törvény 1. §-ában találha-
tó deklaratív szabályozás alapján a felső-
oktatási törvény 115.§-a rendelkezik – a
felsőoktatási  intézmény  autonómiájának
tiszteletben tartásával  –  a  fenntartói  jo-
gokról. E jogok és kötelezettségek körén
túl a fenntartó más fenntartói jogosultsá-
gokkal nem rendelkezhet.  Az állami fel-
sőoktatási  intézmények  tekintetében  a
fenntartónak nincs jogosultsága a közal-
kalmazott  jogviszonyának  megszűnése-
kor  a felajánlható,  betöltetlen munkakö-
rökről tájékoztatást adni.

A pályázati  eljárásban megállapított  ha-
táridőket a b) és c) pontban rögzített köz-
zétételtől kell számítani azzal, hogy a ha-
táridő leteltének időpontja nem lehet ko-
rábbi, mint a Központ honlapján történő
megjelenítés időpontjától számított tizen-
ötödik nap. 2008. április 1-től a pályázati
eljárásban  megállapított  határidőket  a
Központ  honlapján  történő  közzétételtől
kell számítani.

Prof. Dr. Rudas Imre
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2/2008. Rektori Utasítás
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

A 2003. évi  LXXXVI. törvény módosítá-
sával pontosításra kerültek a szakképzé-
si hozzájárulásról és a gyakorlati képzés
fejlesztésének támogatásáról  szóló sza-
bályozások, mely továbbra is korlátozta a
felsőoktatási intézmények fenti források-
hoz való hozzájutásának lehetőségét. 

2003. évi LXXXVI. törvény a szakkép-
zési  hozzájárulásról  és  a  képzés fej-
lesztésének támogatásáról 1.§ (1) be-
kezdése szerint  „a szakképzés költsé-
geihez való hozzájárulás célja:
c) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXX-
XIX.  törvényben  (a  továbbiakban:  Ftv.)
szabályozott felsőfokú szakképzés és a
felsőoktatási alap- és mesterképzésről,
valamint  a szakindítás eljárási  rendjéről
szóló 289/2005. (XII.22.) Korm. rendelet-
ben  meghatározott  gyakorlatigényes
alapképzési szak (a továbbiakban: gya-
korlatigényes  alapképzési  szak)  kereté-
ben folytatott gyakorlati képzés (a kettő
együtt a továbbiakban: Ftv. hatálya alá
tartozó gyakorlati képzés) ” támogatá-
sa [hatályos 2008. 01. 01.] 

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről,
valamint  a szakindítás eljárási  rendjéről
szóló  289/2005.  (XII.  22.)  Kormányren-
delet  melléklete szerint  a  gyakorlatigé-
nyes  alapképzési  szak –  amelyen  a
képzési  és  kimeneti  követelményekben
meghatározottak szerint egy félévig tartó
összefüggő  szakmai  gyakorlatot  kell
szervezni – a főiskola képzési program-
jából az alábbiak:
●Gazdaságtudományok képzési terüle-
ten
●gazdálkodási és menedzsment alap-
képzési szak

●Műszaki képzési területen
●műszaki szakoktató.

A tv.  4.§ (5)  bekezdése alapján  „az a
hozzájárulásra kötelezett, aki a szakkép-
zési  hozzájárulási  kötelezettségének  a
tv.  4.§  (2)-(4)  bekezdések  alapján  nem
teljes egészében tett eleget… a felsőok-
tatási intézményben az 1.§ (1) bekez-
dés c) pontja szerint folytatott gyakor-
lati  képzés tárgyi  feltételeinek fejlesz-
tését – tárgyi eszköz beszerzést – köz-
vetlenül szolgáló felhalmozási támogatás
(a  továbbiakban:  fejlesztési  támogatás)
nyújtásával is teljesítheti.… A felsőokta-
tási intézmény számára nyújtott fejleszté-
si támogatás a bruttó kötelezettség leg-
feljebb  35  százaléka  lehet.  [hatályos
2008. 09. 01.]”.

A tv. 7.§ (4) bekezdése szerint „A 4.§
(5)  bekezdésében,  valamint  az  5.§  (2)
bekezdésének a) pontjában meghatáro-
zott célra a felsőoktatási intézmény az ál-
tala  szervezett,  államilag  finanszírozott
felsőfokú  szakképzésben  és  gyakorlat-
igényes  alapképzési  szakon  gyakorlati
képzésben  résztvevő  hallgatónként  –  a
(3)  bekezdésben  meghatározott  tárgyi
eszköz átadása kivételével – legfeljebb a
költségvetési  törvényben meghatározott,
a szakképzési évfolyamon történő szak-
mai  gyakorlati  képzésre  megállapított
közoktatási kiegészítő hozzájárulás fajla-
gos  összegének  háromszorosával  azo-
nos mértékű támogatás fogadására jogo-
sult” [hatályos: 2008. szeptember 1-jé-
től]. Ennek mértéke a Magyar Köztársa-
ság  2008.  évi  költségvetéséről  szóló
2007. évi CLXIX. törvény 16.1.2. bekez-
dése szerint” kerül meghatározásra.

A  szakmai  gyakorlati  képzés  a  szak-
képzési  évfolyamokon  fajlagos  ösz-
szeg:  112  000  Ft/fő/év  a  2008/2009.
tanévre,  de  a  2006.  évi  CXXVI.  tv.
(amely  a  2007  évi  költségvetésről
szól)  már  2008.  január 1.-től  is ezzel
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azonos mértékben (112.000.- Ft/fő/év)
határozza meg a gyakorlati képzés faj-
lagos összegét, mely megfelel a jelen-
leg érvényes mértékkel.

A  fentiek  értelmében  a  szakképzési
hozzájárulásról és a képzés fejleszté-
sének  támogatása  csak  a  felsőfokú
szakképzések,  valamint  az  előzőekben
jelzett  gyakorlatigényes  alapképzési
szakok  tekintetében  vehető  igénybe,
megjelölve  a  szerződésben  a  konkrét
képzési területet és szakot. 

Összegezve:  a szakmai gyakorlati  kép-
zésre megállapított normatíva jelenleg és
a  2008  szeptemberétől  következő  idő-
szakra vonatkozóan is azonos mértékű,
112.000 Ft/fő/év a fent jelzett  képzések
hallgatói  létszámára vetítve.  Ugyancsak
2008. január 1-től érvényes az a lehető-
ség, miszerint a szakképzési hozzájáru-
lás tárgyi feltételek fejlesztését közvetle-
nül  szolgáló  felhalmozási  támogatás  (a

továbbiakban:  fejlesztési  támogatás)
nyújtásával is teljesíthető. 

A felsőfokú szakképzésben és a gyakor-
latigényes alapképzésben érintett hallga-
tói létszám és a fentiekben jelzett norma-
tívával  számolt  keretek  oktatási  egysé-
gek  közötti  felosztása az adott  képzés-
ben közreműködés arányában történhet.
Ezen összegek az általános és oktatási
rektorhelyettes koordinációja mellett, fél-
éves viszonylatban kerülnek allokálásra.

A szakképzési hozzájárulásról és a kép-
zés  fejlesztésének  támogatásáról  szóló
hatályos  jogszabályok  és  jelen  utasítás
betartása a szakképzési támogatás foga-
dására  jogosult  dékánok  és  központ
igazgatók feladata. Jelen szabályozással
egyidejűleg érvényben marad a tárgykör-
ben kiadott 5/2007. Rektori Utasítás.

Prof. Dr. Rudas Imre

KAROK és KÖZPONTOK TANÁCSAINAK NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Kari Tanácsa

2008. január 9-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. Személyi ügyek
2. Tájékoztató a Kar aktuális helyzetéről
3. Egyebek

Határozatok:
BGK-KT/ XLIV/1/2008 határozata
A Kari  Tanács  Horváthné  Drégelyi-Kiss
Ágota  tanársegédi  kinevezésének  meg-

hosszabbítását 12 igen szavazattal egy-
hangúlag támogatja.

BGK-KT/ XLIV /2/2008 határozata
A Kari Tanács 11 igen szavazattal egy-
hangúlag Bánki Emlékérmet adományoz
Magyar  József  professzor  emeritus  ré-
szére.
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A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Kari Tanácsa

2008. február 21-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok: 
1.Tájékoztató a Kar aktuális helyzetéről 
2.Tantervek
3.Egyebek

Határozat:
BGK-KT/ XLV /3/2008 határozata
A Kari  Tanács a tantervek módosítását
az előterjesztésnek megfelelően 11 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa
2008. február 6-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok: 
1. Félévkezdéssel kapcsolatos tapasz-

talatok összegzése
2. Személyi ügyek, oktatói átsorolások
3. Tanterv
4. Egyebek.

Határozatok:
KVK-KT-I/1/2008 határozata
A  Kari  Tanács  titkos  szavazással,  15
igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett, egy-
hangúlag  támogatta  Wührl  Tibor  (HTI)
adjunktusi  kinevezésének  meghosszab-
bítását.

KVK-KT-I/2/2008 határozata
A  Kari  Tanács  titkos  szavazással,  15
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egy-
hangúlag  támogatta  Papp József  (MAI)
tanársegédi kinevezését.

KVK-KT-I/3/2008 határozata
A  Kari  Tanács  titkos  szavazással,  15
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egy-
hangúlag támogatta Gyányi Sándor (HTI)
tanársegédi kinevezését.

KVK-KT-I/4/2008 határozata
A Kari Tanács elektronikus szavazással,
17 igen szavazattal elfogadta a Villamos-
mérnöki szak módosított BSc tantervét.

A Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa
2008. január 22-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. A BMF KGK eseménynaptárja a

2007/2008. tanév II. félévére
2. A BMF KGK Kari Tanácsának ülés-

terve a 2007/2008. tanév II. félévére
3. Személyi ügyek (docensi, tanársegé-

di pályázatok véleményezése)
4. Egyebek

Határozatok:
KGK-KT-IX/46/2008 határozata
A Kari Tanács ellenszavazat és tartózko-
dás  nélkül  elfogadta  a  KGK  KT
2007/2008. tanév II. félévre javasolt ülés-

tervét  azzal  a  feltétellel,  hogy  szükség
esetén módosítható. 
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KGK-KT-IX/47/2008 határozata 
A Kari Tanács az alábbiak szerint véle-
ményezte a beérkezett pályázatokat:

Munkakör Státusz Intézet Pályázó neve Érvényes
szavazat

Igen Nem Tartózkodás

főiskolai 
docens

1 GTI Dr. Molnár
Máté

15 15 0 0

főiskolai 
tanársegéd

2 GTI dr. Lehotai 
Lilla

15 15 0 0

Majláth 
Melinda

15 15 0 0

Tóth 
Zsuzsanna

14 0 12 2

főiskolai 
tanársegéd

1 SZVI dr.Turcsányi
Katalin

14 1 13 0

A Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa
2008. február 26-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. Műszaki menedzser BSc szak módo-

sított tanterve
2. Javaslat a kereskedelem és marke-

ting BA szak indítására a KGK-n
3. A szakirány-választás szabályzata a

KGK-n
4. Egyebek

Határozatok:
KGK-KT-X/48/2008 határozata
A Kari  Tanács 2 nem és 1 tartózkodás
mellett támogatta a műszaki menedzser
BSc szak tantervi hálóját, a tárgyak inté-
zeti elosztása nélkül. 

KGK-KT-X/49/2008 határozata
A Kari Tanács ellenszavazat és tartózko-
dás  nélkül  egyetértett  a  Kereskedelem
és  marketing  BA  alapszak  szakindítási
kérelmének benyújtásával. 

KGK-KT-X/50/2008 határozata
A Kari Tanács egyhangúlag egyetértett a
gazdálkodási és menedzsment szak tan-
tervének egységesítést szolgáló módosí-
tásával. 

KGK-KT-X/51/2008 határozata
A Kari Tanács a szakirány-választás sza-
bályzatát  az  elhangzott  módosítással
együtt egyhangúlag elfogadta.

 

A Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa
2008. január 24-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. Mérnök informatikus mesterszak tan-

tervének módosítása
2. Választható tárgyak elfogadása
3. Kari TDK felelős beszámolója
4. Egyebek

Határozatok:
NIK-KT-XXIV/1/2008 határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a
Mérnök  informatikus  mesterszak  tanter-
vének módosítását.
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NIK-KT-XXIV/2/2008 határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta az
alábbi választható tárgyakat, melyeket az
Informatikai Rendszerek Intézet  gondoz.

● Elosztott rendszerek funkcionális
és terheléstesztelése

● Informatikai infrastruktúra felügye-
let a gyakorlatban

● Informatikai szolgáltatásirányítás
● ITIL alapú szolgáltatás menedzs-

ment
● Számítógép hálózatok felügyelete

NIK-KT-XXIV/3/2008 határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta az
alábbi választható tárgyakat, melyeket a
Szoftvertechnológia Intézet  gondoz.

● Adatstruktúrák megvalósítása C#
nyelven

● Mérnöki-informatikai területek ak-
tuális eredményei

● SAS programozás és program-
csomag felhasználás

● Szerveroldali JAVA programozás
● Webfejlesztés multimédia eszkö-

zök segítségével

NIK-KT-XXIV/4/2008 határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta az
Adatbázisok használata I.  és II.  tárgyak
tantárgyleírásait.

NIK-KT-XXIV/5/2008 határozata
A Kari  Tanács,  egyszeri  alkalommal,  a
korábban  elfogadott  Adatbázisok  szak-
irány leírását egyhangúlag elfogadta, az-
zal  a megjegyzéssel,  hogy Nagy István
áprilisig  részletesen  kidolgozza  és
egyezteti a szakirány új tárgyait, melyet a
Kari Tanács majd akkor tárgyal.

NIK-KT-XXIV/6/2008 határozata
A  Kari  Tanács  egyhangú  szavazatával
felhatalmazza a Kar vezetését a kapaci-
tásvizsgálattal  kapcsolatosan  felmerülő
problémák  kezelésére  azzal,  hogy  ké-
sőbb megfelelő  szintű  tájékoztatást  kap
arról

NIK-KT-XXIV/7/2008 határozata
A Kari Tanács 9 igen, 0 nem és 1 tartóz-
kodás mellett elfogadta a Kari TDK fele-
lős 2007. évi beszámolóját.

A Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa
2008. február 26-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. Mérnök informatikus alapszak nappa-

li és esti tagozatos tantervének mó-
dosítása

2. Egyebek

Határozatok: 
NIK-KT-XXV/8/2008 határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a
Mérnök informatikus alapszak nappali és
esti tagozatos tantervének módosítását.

NIK-KT-XXV/9/2008 határozata
A Kari Tanács aggályosnak tartja – töb-
bek  között  a  jövőben  indulni  tervezett
mesterképzések  motiválása  érdekében
–, hogy a Karra vonatkozó 2008. évi allo-

káció nem tartalmazza a 2008 februárjá-
ban 50 fővel induló Mérnök informatikus
mesterképzéssel  kapcsolatos  ráfordítá-
sokat. Tekintettel arra, hogy a keresztfél-
éves mesterképzések indítása új, a teljes
évre vonatkozó feladat, ezért ennek kü-
lön  finanszírozása  elengedhetetlen.
Ezért a Kari Tanács felkéri a Kar dékán-
ját, hogy Rektor úrnál kezdeményezze a
2008-ban  induló  keresztféléves  mester-
képzések 2008. évre vonatkozó főiskolai
keretből  történő  eseti  finanszírozását
(karunk vonatkozásában a 2008. február-
ban megindult  50 fős Mérnök informati-
kus MSc képzés tekintetében 2008. évre
mintegy  8,5  mFt  többletfinanszírozási
igényt jelent).
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A fenti  határozatot  a  Kari  Tanács  egy-
hangú szavazatával fogadta el.

NIK-KT-XXV/10/2008 határozata
A Kari  Tanács  üdvözli,  hogy  a  főiskola
áttért a költség alapú elszámolásra az át-
oktatások  tekintetében.  Ugyanakkor  a
Kari Tanács szükségesnek tartja a meg-
vitatott  javaslat  finomítását  annak érde-
kében, hogy egyrészt a BSc és MSc sza-
kokon  történő  átoktatások  között  diffe-
renciált  mértékű  elszámolás  valósuljon
meg az MSc szakon oktatókkal szembe-
ni  magasabb minősítettségi  elvárásokra
tekintettel,  másrészt  az átoktatás elszá-
molása jobban tükrözze a tényleges költ-

ségeket.  A  fenti  határozatot  a  Kari  Ta-
nács egyhangú szavazatával fogadta el.

NIK-KT-XXV/11/2008 határozata
A Kari Tanács megdöbbenéssel tapasz-
talta,  hogy  a  kutatási  normatíva  2008-
ban  központosításra  került.  Vélemé-
nyünk szerint a főiskola stratégiai céljait
az segítené, ha a kutatási normatíva to-
vábbra is az egyes karok minősítettségi
mutatói alapján kerülne kiosztásra, ezért
a Kari Tanács javasolja, hogy 2009. évi
költségvetésben a kutatási normatíva is-
mét a karokra kerüljön vissza.
A  fenti  határozatot  a  Kari  Tanács  egy-
hangú szavazatával fogadta el.

A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari Tanácsa
2008. január 22-i ülésének napirendje és határozatai

Napirendi pontok:
1. Docensi pályázat elbírálása 
2. Szakirány választás szabályzata
3. Államvizsga naptár 
4. Egyebek 

Határozatok: 
RKK-KT-VIII/1/2008 határozata
A Kari Tanács  13 igen, 0 nem, 0 tartóz-
kodó szavazatával egyhangúlag támogat-
ta Némethné dr. Katona Judit (KMI) hatá-
rozatlan idejű docensi  kinevezését.

RKK-KT-VIII/2/2008 határozata
A Kari Tanács 13 igen, 0 nem, 0 tartózko-
dó  szavazatával egyhangúlag elfogadta
a könnyűipari  mérnöki  (BSc) és környe-
zetmérnöki  (BSc)  szakokon  belüli  szak-
irány választás szabályzatát. 

RKK-KT-VIII/3/2008 határozata
A Kari Tanács 13 igen, 0 nem, 0 tartózko-
dó  szavazatával egyhangúlag elfogadta
a 2008. január 28 – február 5 közötti idő-
szak államvizsga elnökeit. 

RKK-KT-VIII/4/2008 határozata
A Kari  Tanács 2 tartózkodás mellett  tá-
mogatta, hogy a DTI által beterjesztett 

• Lakberendezési áruismeret
• Lakberendezési technológia I.
• Lakberendezési technológia II. 
• Enteriőr tervezés
• Számítógépes térábrázolás I. 
• Számítógépes térábrázolás II. 

tárgyak felkerüljenek a szabadon választ-
ható tárgyak listájára.

RKK-KT- VIII/5/2008 határozata
A Kari Tanács egyhangú szavazatával tá-
mogatta a Projektmunka tervezése és ki-
vitelezése tárgy felvételének lehetőségét
az ERASMUS-os hallgatók részére.
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A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari Tanácsa
2008. február 19-i ülésének napirendje és határozata

Napirendi pontok:
1. Személyi kérdések 
• Adjunktusi kinevezés meghosszab-

bítása 
• Kutatói kinevezés meghosszabbítá-

sa
• Pályázat dékáni megbízatásra  
• Pályázat  dékáni  hivatalvezetői

megbízatásra 
2. Tantervek átdolgozása 
3. Patronáló  tanári  rendszer  ta-

pasztalatai 
4. Egyebek 

Határozatok:
RKK-KT-IX/6/2008 határozata
A Kari Tanács 16 igen, 0 nem, 0 tar-
tózkodó  szavazatával  egyhangúlag
támogatta  Dr.  Patkó  István dékáni
kinevezésének  újabb  5  évre  történő
meghosszabbítását.
RKK-KT-IX/7/2008 határozata
A Kari Tanács 15 igen, 1 nem, 0 tar-
tózkodó  szavazatával  támogatta

Pásztor Ildikó dékáni  hivatalvezetői
kinevezésének  újabb  5  évre  történő
meghosszabbítását.
RKK-KT-IX/8/2008 határozata
A Kari Tanács 16 igen, 0 nem, 0 tar-
tózkodó  szavazatával  egyhangúlag
támogatta  Gregász  Tibor (DTI)  ad-
junktusi  kinevezésének  határozatlan
időre történő meghosszabbítását.

RKK-KT-IX/9/2008 határozata
A Kari Tanács 16 igen, 0 nem, 0 tar-
tózkodó  szavazatával  egyhangúlag
támogatta  Dr. Juvancz Zoltán (KMI)
kutatói  kinevezésének  újabb  1  évre
történő meghosszabbítását.

RKK-KT-IX/10/2008 határozata
A Kari Tanács 12 igen, 4 nem, 0 tar-
tózkodó  szavazattal  elfogadta  a
Könnyűipari  mérnöki,  a  Környezet-
mérnöki és az Ipari termék és forma-
tervező mérnöki szak nappali tagoza-
tos átdolgozott (BSc (3) tantervét.

A Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Tanácsa
2008. január 24-i ülésének napirendje és határozata

Napirendi pontok:
1.  Felvételi tapasztalatok
2.  MAB adatszolgáltatás  és  tantervi  ki-

egészítés 
3. A TMPK 2007. évi pénzügyi beszámo-

lója, 2008. évi bevételi terve 
4. Javaslatok záróvizsga bizottsági elnö-

kökre és felvételi bizottsági tagokra 
5. Személyi kérdések 
6. Egyebek

Határozatok:
TMPK-KT-I/74/2008 határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsági
elnöki teendőkre Dr. Gyaraki F. Frigyes
felkérését 8 igen szavazattal támogatja.

TMPK-KT-I/75/2008 határozata
A TMPK Tanácsa záróvizsga bizottsági
elnöki teendőkre Dr. Gubán Gyula felké-
rését 8 igen szavazattal támogatja.

TMPK-KT-I/76/2008 határozata
A TMPK Tanácsa Pócza Kálmán megbí-
zott  hivatalvezetői  megbízását  8  igen
szavazattal támogatja.

TMPK-KT-I/77/2008 határozata
A TMPK Tanácsa felvételi  bizottságban
való közreműködésre a gépész szakirá-
nyon  dr.  Tóth  Péter  felkérését  7  igen
szavazattal támogatja.
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TMPK-KT-I/78/2008 határozata
A TMPK Tanácsa felvételi  bizottságban
való közreműködésre a gépész szakirá-
nyon  Pócza  Kálmán  felkérését  7  igen
szavazattal támogatja.

TMPK-KT-I/79/2008 határozata
A TMPK Tanácsa felvételi  bizottságban
való közreműködésre a villamos szakirá-
nyon  Dr.  Hassan  Elsayed  felkérését  7
igen szavazattal támogatja.

TMPK-KT-I/80/2008 határozata
A TMPK Tanácsa felvételi  bizottságban
való közreműködésre a had-  és bizton-
ságtechnika szakirányon Cséfalvay Mik-
lós  felkérését  7  igen  szavazattal  támo-
gatja.

TMPK-KT-I/81/2008 határozata
A TMPK Tanácsa felvételi  bizottságban
való  közreműködésre  az  informatikai
szakirányon Szórád László  felkérését  7
igen szavazattal támogatja.

TMPK-KT-I/82/2008 határozata
A TMPK Tanácsa 7 szavazattal elfogad-
ta  a  MAB  előírásai  szerint  módosított
mérnöktanár szakra vonatkozó tantervet.

TMPK-KT-I/83/2008 határozata
A TMPK Tanácsa 7 szavazattal elfogad-
ta a TMPK 2007. évi pénzügyi beszámo-
lóját, illetve 2008. évi pénzügyi tervét.
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