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A SZENÁTUS NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI
A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2008. szeptember 29-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:
1. Kitüntetések átadása
2. Szenátus 2008/2009. tanév I. félévi
üléstervének pontosítása
3. Főiskolai szabályzatok módosítása
4. HÖK Alapszabály módosítása
5. Doktori szabályzat elfogadása
6. Gazdasági informatikus BSc szak
indítási kérelme
7. Beszámoló a főiskola 2008. I. félévi
gazdálkodásáról
8. BMF tantervek módosítása
9. Személyi kérdések
10. Az elektronikus szavazás
eredményének ismertetése
11. Beruházási program áttekintése
12. Egyebek, bejelentések

• Dr. Wührl Tibor (KVK-HTI) főiskolai
docensi kinevezését 2008. október
1-től határozatlan időtartamra.
• Bakosné Diószegi Mónika (BGKMEI)
tanársegédi
kinevezését
2008. október 1-től határozatlan
időtartamra.
• Szádeczky
Tamás
(KVK-MAI)
tanársegédi kinevezését 2008.
október 1-től határozatlan időtartamra.
• Balassy Imre intézeti mérnök urat a
Sportpályázatokat Elbíráló Bizottság elnökének.
.
SZ-XXIX/69/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
főiskolai szabályzatok módosítására
tett javaslatot.

Határozatok:
SZ-XXIX/66/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
Szenátus 2008/2009. tanév I. félévi
üléstervét.

SZ-XXIX/70/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
Felvételi szabályzat módosítására tett
javaslatot az alábbi szóbeli kiegészítésekkel:
• Az MSc szakokon a halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyen
10 többlet pontra jogosult.
• 8.§ 8. pont a Mechatronikai
Mérnöki szakra is vonatkozik a
Biztonságtechnikai Mérnöki MSc szakra előírt pontszámítás.
• 8. § az MSc szakokra a
februárban befejezett BSc szak
elvégzése után lehet jelentkezni
oklevél hiányában, amit később
be kell mutatni.
• 8. §. a Rektori Tanács az
oklevél minősítés kifejezést
fogadta el.

SZ-XXIX/67/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
Szavazatszámláló Bizottság elnökének
Korondi Endrét, tagjainak Dr. Holyinka
Pétert, és Elekes Pétert (HÖK).
SZ-XXIX/68/2008. határozata
A Szenátus véleményezési jogával
élve titkos szavazás útján egyhangú 20
igen szavazattal elfogadta:
• Dr. Kovács Tünde (BGK-AGI)
főiskolai docensi kinevezését 2008.
október 1-től határozatlan időtartamra.
• Dr. Czifra Árpád (BGK-GBI)
főiskolai docensi kinevezését 2008.
október 1-től határozatlan időtartamra.
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SZ-XXIX/71/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
BMF Hallgatók részére nyújtható
támogatások és az általuk fizetendő
díjak és térítések szabályzatának
módosítására tett javaslatot.

•

2. melléklet 3. pont „Ha a
doktorandusz első, vagy második szerző, akkor” kimarad.

SZ-XXIX/74/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
BMF 2008. I. félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót.

SZ-XXIX/72/2008. határozata
A Szenátus észrevételt nem tett a HÖK
Alapszabály módosításához azt jóváhagyta.

SZ-XXIX/75/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag támogatta a
BMF alapképzési tanterveinek módosítására tett javaslatot.

SZ-XXIX/73/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
Doktori szabályzat módosítását a
szóbeli kiegészítésekkel együtt az
alábbiak szerint:
• 7.§ 4. pont - a Kari Tanács
egyetértése esetén- kimarad,
• 13.§ 4. pont konzulens helyett
témavezető kerül megjelölésre,
• 18.§ 4. pont „Legalább 5
publikáció” (4 helyett),
• 21.§ 2. pont kiegészül „a bírálók
személyére, a Bíráló Bizottság
tagjaira, és póttagjaira”,
• 2. melléklet 3. pont „legalább
négy
beszámoló
előírása
ajánlott a 3-6. félévben”,

SZ-XXIX/76/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az
időbeosztás módosítására tett kiegészítést.
SZ-XXIX/77/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
Jánossy
Ferenc
Szakkollégium
SZMSZ-t, és Alapító okiratát.
SZ-XXIX/78/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
Galamb
József
Szakkollégium
SZMSZ-ét, és Stratégia programját.

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2008. október 27-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:
1. Kinevezés átadása
2. BMF Iratkezelési szabályzat
módosítása
3. BMF Eszközök és források
értékelési szabályzata
4. BMF Pénzkezelési szabályzata
5. Személyi kérdések
6. Gazdasági informatikus BSc szak
indítási kérelme
7. Mérnöktanár – környezetmérnök
MA szak szakindítási kérelem
8. Mérnöktanár – mérnökinformatikus
MA szak tanterv módosítása
9. Műszaki szakoktató BSc szak elektronikai szakirány tanterv
módosítása

10. Egyebek, bejelentések
Határozatok:
SZ-XXX/79/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag egy tartózkodással, a kiegészítésekkel együtt
elfogadta a BMF Iratkezelési szabályzat módosítására tett javaslatot.
SZ-XXX/80/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta
BMF Eszközök és források értékelési
szabályzatát.
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SZ-XXX/81/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
BMF Pénzkezelési szabályzatának
módosítását.

SZ-XXX/86/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
BMF műszaki szakoktató alapszak
(BSc) - elektronikai szakirány tanterv
módosítását.

SZ-XXX/82/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
Szavazatszámláló Bizottság elnökének
Dr. Horváth Sándort, tagjainak: Fábián
Istvánnét, és Pausits Pétert (KVK
HÖK).

SZ-XXX/87/2008. határozata
A Szenátus véleményezési jogával
élve titkos szavazás útján egyhangú 18
igen szavazattal elfogadta:
• Benjamin
Mousley
(KGK)
anyanyelvi lektor tanári kinevezését 2008. november 1-től
határozott időtartamra, a tartózkodási engedély érvényességét
figyelembe véve.
• Dr.
Tóth
Péter
(TMPK)
főigazgatói kinevezését 2009.
január 1-től 2013. január 30-ig.
• Prof Dr. Ryszard Klempous
Honorary Professor kitüntetésének adományozását 2008.
november 6-án, a Magyar
Tudomány Ünnepének megnyitóján.

SZ-XXX/83/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
BMF gazdasági informatikus BSc szak
indítási kérelmét.
SZ-XXX/84/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
BMF mérnöktanár – környezetmérnök
mesterszak (MA) szakindítási kérelmét.
SZ-XXX/85/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
BMF mérnöktanár – mérnökinformatikus mesterszak (MA) tanterv
módosítását.

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2008. november 24-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:
1. Intézményfejlesztési terv a
megvalósítás útján - eredmények,
lehetőségek, kilátások
2. Intézményfejlesztési Terv
módosítása
3. Beszámoló a Regionális Oktatási
és Innovációs Központ
tevékenységéről
4. BMF SZMSZ kiegészítése,
kollégium
5. BMF Közbeszerzési szabályzat
6. BMF Kötelezettségvállalás,
utalványozás ellenjegyzés
szabályzata
7. Személyi kérdések, Pályázatokat
Véleményező Bizottság új tagjának
megválasztása

8. Beruházási program áttekintése
9. Egyebek, bejelentések
Határozatok:
SZ-XXXI/88/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
BMF Intézményfejlesztési tervének
módosítását.
SZ-XXXI/89/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta
Regionális Oktatási és Innovációs
Központ tevékenységéről a beszámolót.
SZ-XXXI/90/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
BMF Szervezeti és Működési Rend
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kollégiumi
tását.

kiegészítésének

módosí•

SZ-XXXI/91/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
BMF Közbeszerzési szabályzatot.
SZ-XXXI/92/2008. határozata
A
Budapesti
Műszaki
Főiskola
Szenátusa egyhangúlag felkérte a
Magyar Rektori Konferenciát, hogy
kezdeményezze a magyar felsőoktatásra vonatkozóan a közbeszerzési jogszabályok felülvizsgálatát.

•

•

SZ-XXXI/93/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
BMF Kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés szabályzatát.

•

vezését egyhangúlag, 19 igen
szavazattal támogatta.
Dr. Gyarmathy Éva (TMPK)
határozott idejű, 2008. december 1
– 2011. november 30-ig terjedő
időszakra szóló tudományos főmunkatársi kinevezését egyhangúlag, 19 igen szavazattal támogatta.
Szénási Sándor (NIK SZTI)
határozatlan idejű tanársegédi kinevezését egyhangúlag, 19 igen
szavazattal támogatta.
Lamár Krisztián (KVK ATI)
határozatlan idejű adjunktus kinevezésének meghosszabbítását 17
igen, 1 nem, és 1 tartózkodással
támogatta.
Dr.
Molnár
András
(NIK)
határozott idejű, 2008. december 1
– 2012. június 30-ig terjedő
időszakra oktatási dékánhelyettesi
megbízását egyhangúlag, 18 igen,
1 tartózkodással támogatta.
Dr. Réger Mihály (BGK) főiskolai
tanár a Pályázatokat Véleményező
Bizottság bizottsági tagjává történő
kinevezését egyhangúlag, 19 igen
szavazattal támogatta.

SZ-XXXI/94/2008. határozata
A titkos szavazás lebonyolításához
Szavazatszámláló Bizottság alakult. A
Szenátus egyhangúlag 1 tartózkodással elfogadta a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Dr.
Szűts Istvánt, tagjainak Dr. Szenes
Ildikót (SZB), Bánki Pétert (BGK, HÖK)

•

SZ-XXXI/95/2008. határozata
A Szenátus véleményezési jogával
élve titkos szavazás útján:
• Göndör
Vera
(RKK
DTTI)
határozatlan idejű tanársegédi kine-

SZ-XXXI/96/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag tudomásul
vette a beruházási programról tett
beszámolót.

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2008. december 22-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:
1. Kinevezések átadása
2. Doktori iskolák létesítése
3. Beszámoló a BMF és az OKM
közötti fenntartói
megállapodásban rögzített
teljesítménycélok és mutatók
időarányos végrehajtásáról
4. Szakirányú továbbképzési
szakok indítása
5. Személyi kérdések

6. Nyelvi képzési rendszer
átalakítása
7. Javaslat a Szenátus 2008/2009.
tanév II. félévi üléstervére
8. Egyebek, bejelentések
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SZ-XXXII/101/2008. határozata
A Szenátus véleményezési jogával
élve titkos szavazás útján elfogadta:
• Koltai
László
(RKK
MTI)
adjunktusi kinevezését 18 igen
szavazattal, egyhangú
• Markella Zsolt (KVK MAI)
tanársegédi kinevezését - közös
megegyezés esetén - 17 igen
és egy érvénytelen szavazattal.

Határozatok:
SZ-XXXII/97/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
Doktori iskolák létesítésére benyújtandó akkreditációs pályázati dokumentumokat a mellékletekkel.
SZ-XXXII/98/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
BMF és az OKM közötti fenntartói
megállapodásban rögzített teljesítménycélok és mutatók időarányos
végrehajtásáról szóló beszámolót.

SZ-XXXII/102/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta,
hogy az Interkulturális Kommunikáció
Intézet 2009. február 1-el megszűnik a
Keleti Károly Gazdasági Karon, s a
nyelvi képzésben közreműködő nyelvtanárok és lektorok a jelenlegi bérükkel
együtt a karokra kerülnek áthelyezésre.

SZ-XXXII/99/2008. határozata
A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa támogatta, hogy a főiskola más
felsőoktatási intézményekkel együtt
konzorciumi formában részt vegyen az
alábbi szakirányú továbbképzési szakok alapításában:
• Szolgáltatás-fejlesztő
menedzser
szakirányú
továbbképzési szak,
• Szolgáltatás-fejlesztő
szakközgazdász
szakirányú
továbbképzési szak,
• Szolgáltatás-fejlesztő
szakmérnök
szakirányú
továbbképzési szak,
valamint támogatta a Számítógéphálózati szakmérnök szakirányú továbbképzési szak (ROIK) indítását.

SZ-XXXII/103/2008. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
Szenátus 2008/2009. tanév II. félévi
üléstervére tett kancellári javaslatot.

SZ-XXXII/100/2008. határozata
A Szenátus a titkos szavazás
lebonyolításához
Szavazatszámláló
Bizottságot választott. A Szenátus
egyhangúlag elfogadta a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Dr.
Holyinka Pétert, tagjainak Dr. Horváth
Sándort, és Vontszemű Gábort (RKK,
HÖK).
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REKTORI UTASÍTÁSOK
5/2008. Rektori Utasítás
A tanulást támogató dokumentumok ellátásával kapcsolatos 2008.
évi feladatokról
A
Budapesti
Műszaki
Főiskola
Szenátusa 2008. júliusban elfogadta a
tanulást és oktatást segítő tananyagok
szabályzatát, melynek végrehajtásával
összefüggő feladatokat az alábbiak
szerint határozom meg.
1) A karok (központok) szakonként és
képzési szintenként, a szabályzat
előírásainak megfelelően a mellékelt 1. táblázat alapján felmérik a
jegyzetellátás helyzetét, különös
tekintettel az új tantervre.
Határidő 2008. május 30.
Felelős: oktatási dékánhelyettes, igazgatóhelyettes
2) A karok a tantárgyfelelősök javaslatai alapján elkészítik a kari jegyzetírási tervet, a mellékelt 2.
táblázat segítségével.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: oktatási dékánhelyettes
3) Átoktatás esetén az adatszolgáltatás a beoktató kar kötelessége.
Határidő: folyamatos
Felelős: dékán
4) A karok rangsorolják és véglegesítik a szak jegyzettervét, mely a
tevékenységet a kari Jegyzet Bizottság illetve jegyzetfelelős segíti.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: dékán
5) A Főiskolai Jegyzet Bizottság a
karok előterjesztése alapján megvitatja a beérkezett jegyzetírási
igényeket, rangsort állít fel, és
pénzügyi kereteket javasol a
tervekhez.
Határidő: 2008. október 30.
Felelős: Főiskolai Jegyzet Bizottság
elnöke

6) A tanulást és oktatást segítő
tananyagok céljára biztosított kari
pénzügyi keret ismeretében a kar
szerződést köt a szerzőkkel, a
lektorokkal és a szerkesztővel.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: oktatási dékánhelyettes
7) A kar ellenőrzi és biztosítja a
jegyzet határidőre történő elkészítését, intézkedik a díjak kifizetéséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: dékán
8) A kar papíralapú jegyzetek esetén
a mű nyomdakész kéziratát forgalmazásra átadja a főiskola Khtjának. Elektronikus jegyzetek esetén megköti a digitális könyvtárral a
felhasználási szerződést.
Határidő: folyamatos
Felelős: dékán
9) A kar folyamatosan ellenőrzi a
jegyzetek korszerűsítését.
Határidő: folyamatos
Felelős: dékán
10) Évente ismétlődő feladatként a
karok áttekintik, és szükség esetén
módosítják a jegyzet tervet, illetve
ellenőrzik a jegyzetek korszerűsítését.
Határidő: folyamatos
Felelős: dékán
Prof. Dr. Rudas Imre
Rektor
2008. július 28.
Megjegyzés:
a kar megnevezéskor minden esetben a
központokat is kell érteni, dékán, vagy
dékánhelyettes megjelölés esetén a központigazgató, illetve igazgató-helyettes is értendő
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6/2008. Rektori Utasítás
Innovációs kutatás-fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó
eljárási szabályokról
kenység elszámolását. Ezt a szervezeti egységeknek kell megállapítani és a Gazdasági és Műszaki
Főigazgatóságot erről a témaszám
kérésekor tájékoztatni.

Főiskolánkon az Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló
ellenőrzése során az innovációs kutatás-fejlesztési tevékenységet vizsgálta
a 2005. évre vonatkozóan.

4) A feladat végrehajtását követően
készült teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell a szerződésben vállalt
feladatok tényszerű teljesítésének
tényét, az átadott anyagok teljes
körű felsorolását. A feladatok elvégzését dokumentálni kell, így gondot
kell fordítani többek között a mérési
eredmények rögzítésére is.

Az ellenőrzés során tett megállapításokat figyelembe véve – az
alapfeladatokon kívüli tevékenységek
szabályzat módosításáig – a vállalkozási tevékenységnél, s elsősorban
az innovációs kutatás-fejlesztési tevékenységek lebonyolítása során az
alábbiak szerint kell eljárni.
1) A megbízó cégekkel kötendő
szerződéseknél a megállapodásban rögzíteni kell minden lényeges
körülményt, ami a feladatellátásra
kihatással van, azonban olyat a
szerződésnek nem szabad tartalmaznia, amely a kutatási szolgáltatás során nem teljesíthető, illetve
annak befejeztével nem valósul
meg.

5) A számlakérő mellé csatolni kell a
teljesítésigazolást. A számla kiállítása előtt a Gazdasági és Műszaki
Főigazgatóság köteles ellenőrizni,
hogy a szerződés és a teljesítésigazolás összhangban van-e, és
csak azután állíthatja ki a számlát.
Azonnali számlakiállításra nincs
lehetőség.
6) Amennyiben a megbízó részére a
főiskola nevében bármilyen nyilatkozat kiadásra kerül, s az kihatással van a főiskola tevékenységére, a vállalás végrehajtására,
annak betartása kötelező. Ilyen
lehet pl. a társasági adó törvényre
hivatkozással aláírt nyilatkozat,
miszerint a munkában résztvevők
nem lehetnek sem társas, sem
egyéni vállalkozók. A szerződésekkel együtt a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságra meg kell
küldeni a cégnek átadott összes
mellékletet, így pl. a kiállított
nyilatkozatokat is.

2) Minden szerződéskötést továbbra
is meg kell, hogy előzzön egy
előkalkuláció, melynek részletesen tartalmaznia kell az elvégzendő
feladatokat és az érte felszámított
költségeket. Ez az előkalkuláció
lehet az alapja a későbbiekben a
feladatellátást végzőkkel kötendő
szerződéseknek.
3) Ha a gazdálkodó egység több
céggel köt egyedi szerződést
ugyanazon kutatási tevékenységre,
valamint a teljes költséget a
partnerek közösen biztosítják, és a
cégek nem hajlandóak közös,
többoldalú szerződést kötni, a
főiskolán kell a tevékenységet
együtt kezelni, úgy hogy egy
előkalkulációt kell készíteni, s egy
témaszámon futtatni a teljes tevé-

7) A feladatot közvetlenül ellátókkal
akkor köthető vállalkozói szerződés, ha azt semmilyen jogszabály,
vagy más utasítás nem zárja ki. Az
alapfeladatokon kívüli tevékenységek szabályzat előírásait a köz10

vetett munkavégzőkre be kell
tartania, azokkal vállalkozói (sem
egyéni, sem társas) szerződés nem
köthető.

alapról szóló törvényben foglalt előírásokat.
Jelen Rektori Utasításban foglaltak
2008. szeptember 8-tól lépnek érvénybe. Az utasításban nem érintett kérdésekben továbbra is az alapfeladatokon
kívüli tevékenységek szabályzat előírásai érvényesek.

8) Az innovációs kutatás fejlesztési
szolgáltatásnál a törvény előírásai
alapján alapvetően nem lehet
alvállalkozó.
9)
A kutatásfejlesztési tevékenység
során minden esetben be kell tartani a
Kutatási és Technológiai Innovációs

Prof. Dr. Rudas Imre
2008. augusztus 11.

7/2008. Rektori Utasítás
A Budapesti Műszaki Főiskola Bécsi út 96/b. alatti telephely
tantermeinek igénybevételére
A Budapesti Műszaki Főiskola Bécsi út
96/b. számú telephelyén az előadótermek órarendi elfoglaltságon kívüli
igénybevételét, a bérleti díjat a 7/2005.

számú Rektori Utasítás szabályozza. A
fenti utasítás 3. mellékletében meghatározott bérleti díjak összegét az
alábbiak szerint módosítom.

A Budapesti Műszaki Főiskola Bécsi út 96/b. sz. alatti telephely
tantermeinek bérleti díjai
Férőhely
Nettó bérleti díj
Terem
fő
Ft /óra
2
Aula (452 m )
24 000
Auditórium Maximum
330
24 000
F. 01 előadó
268
18 000
F. 02 előadó
40
7 200
F. 03 előadó
45
F. 04 előadó
45
F. 05 előadó
105
8 400
F. 06 előadó
144
9 600
F. 07 előadó
56
7 200
F. 08 előadó
94
8 400
F. 09 előadó
137
9 600
Technikus igénybevétele (hangosítás,
vetítés, projektor használat) esetén
további 4 800 Ft/óra költség meghatározása szükséges a szerződésben. Vasárnapi igénybevétel esetén
további 4 800 Ft/óra ügyeleti költség
elszámolása szükséges.
Az általános forgalmi adó összege a
mindenkori ÁFA törvény szerint kerül
meghatározásra.

Rendszeres igénybevétel esetén a
fenti költségekből árkedvezmény adható. Jelen Rektori Utasítás 2008.
szeptember 8-tól lép hatályba, és az
azt követő szerződéskötések esetében
kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 7/2005. számú Rektori
Utasítás 3. melléklete.
Prof. Dr. Rudas Imre
2008. augusztus 25.

11

8/2008. Rektori Utasítás
A polgári jogi szerződés keretében történő foglalkoztatás
szabályairól a Budapesti Műszaki Főiskolán
A Munka Törvénykönyvéről szóló
1992. évi XXII. tv. (a továbbiakban:
Mt.), a munkavégzés alapjául szolgáló
szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról szóló
7001/2005 (MK170.) FMM-PM együttes irányelv (továbbiakban: irányelv),
az államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet), valamint az Oktatási és
Kulturális Minisztériumban és az általa
felügyelt központi költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében
szellemi tevékenység szolgáltatási
szerződéssel történő igénybevételéről
szóló 6/2007. (OK.19) OKM utasításban (továbbiakban: OKM utasítás)
foglaltak alapján, a polgári jog hatálya
alá tartozó szerződéssel ellátható
foglalkoztatások rendjét a Budapesti
Műszaki Főiskola valamennyi szervezeti egysége tekintetében az alábbiak szerint szabályozom:

kötelezettséggel járó polgári jogi
szerződés nem köthető.
3) A munkavégzés alapjául szolgáló
szerződések minősítésénél a szerződés típusát – annak elnevezésétől függetlenül – az eset
összes körülményeire tekintettel
kell megítélni, a 7001/2005. (MK
170) FMM-PM irányelvben leírtak
szerint.
4) A Budapesti Műszaki Főiskolával
közalkalmazotti jogviszonyban álló
személy kizárólag olyan többletmunkára irányuló szerződést köthet, amely nem jár számlaadási
kötelezettséggel,
és
amelynek
pénzügyi rendezése a munka,
illetve a közalkalmazotti jogviszony
szabályai szerint történik.
II. rész
5) A Budapesti Műszaki Főiskola
szakmai feladatkörébe tartozó szellemi tevékenységre számlaadási
kötelezettséggel járó polgári jogi
szerződést külső személlyel vagy
szervezettel akkor köthet, ha azt
a) jogszabály nem zárja ki, továbbá ha a szerződés megkötésére
jogszabályban, alapító okiratban, illetve szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szakmai alapfeladatok ellátásához feltétlenül szükség van,
és
b) az adott feladat elvégzéséhez
megfelelő szakértelemmel, alapképzettséggel és gyakorlattal
vagy megfelelő adottságokkal,
képességekkel rendelkező személyt nem foglalkoztat, illetve
nincs elegendő kapacitása az
adott feladatra, vagy

I. rész
1) A jelen rektori utasításban a polgári
jog hatálya alá tartozó foglalkoztatásra irányuló szerződésnek
minősül minden olyan szerződés
(vállalkozási, megbízási, kutatási
stb.), amelyre a polgári jog szabályait kell alkalmazni, és amely a
foglalkoztatott részéről számlaadási
kötelezettséggel jár.
2) A Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató tevékenységi körébe tartozó
rendszeresen jelentkező feladatok
közalkalmazotti jogviszony keretében láthatók el, így a főiskolával
közalkalmazotti jogviszonyban álló
személlyel rendszeres munkavégzéssel
járó
tevékenységre,
megbízási szerződés, számlaadási
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c) az alaptevékenység körében
felmerülő, a szerződés tárgyát
képező szolgáltatás egyedi,
időszakos, vagy meghatározott
alkalmanként – időben rendszertelenül – ellátandó feladat.

•

•

6) Jogszabályban vagy a Budapesti
Műszaki Főiskola szervezeti és
működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására
polgári jogi szerződés nem köthető.

•

a tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a felek jogait és
kötelezettségeit,
szervezettel kötendő szerződés
esetén annak meghatározását,
hogy személy szerint ki köteles
a feladat ellátására, továbbá
a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

8) A külső személyekkel, szervezetekkel történő szerződéskötés
során is előzetesen meg kell vizsgálni a megkötni kívánt szerződés
tartalmát, annak eldöntése érdekében, hogy a 7001/2005. (MK 170.)
FMM-PM irányelv alapján nem
minősül-e munkaszerződésnek.

7) A szolgáltatásra irányuló szerződést írásban kell kötni. A szerződésnek – a jogszabályban előírt
kötelező elemein túl – az alábbiakat
kell tartalmazni:
• az ellátandó feladatot, részletesen és pontosan meghatározva,
• konkrét és részletes utalást arra,
hogy a jelen rektori utasítás 6.
pontjának melyik alpontjában
nevesített feltételek fennállása
teszi lehetővé a szerződés megkötését,
• a szerződés időtartamát,

III. rész
9) Ez a rektori utasítás 2008. szeptember 8. napján lép hatályba, ezzel
egyidejűleg hatályát veszti a
8/2003. számú Rektori Utasítás.
Prof. Dr. Rudas Imre
2008. szeptember 5.
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9/2008. Rektori Utasítás
A szakképzési hozzájárulás támogatásokkal összefüggő főiskolai
feladatok végrehajtásának szabályozására
egységes szerkezetben az 5/2007., 10/2002. és 2/2004. számú Rektori
Utasításokkal
I. Bevezető

II. A szakképzési hozzájárulás
formái

(1) A szakképzési hozzájárulásra
kötelezett gazdálkodó szervezetek a
bruttó bérköltség évi 1,5 %-át kötelesek szakképzési hozzájárulás címén,
a 2003. évi LXXXVI. törvényben (Szht.)
meghatározott módon a szakképzés
fejlesztésére fordítani. Ezen törvényi
rendelkezés alapján a felsőoktatás is a
szakképzés része – hiszen szakképzett munkaerőt bocsát ki – ezért
szakképzési támogatásra jogosult.

(1) A gazdálkodó szervezetek a
fentiekben hivatkozott törvény keretei
között – a kapcsolódó rendeletek
előírásai szerint – választhatják meg
szakképzési
hozzájárulási
kötelezettségük teljesítésének módját.
(2) A törvényi szabályozás alapján a
hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó
szervezetek és a főiskola között az
alábbi területeken nyílik előnyös
együttműködési lehetőség:
a) a főiskola a hozzájárulásra
kötelezett szervezettel kötött
fejlesztési megállapodás alapján a gazdálkodó szervezetektől
közvetlenül kaphat anyagi támogatást, amely a gyakorlati képzés feltételrendszerének javítására szolgál,
b) a hozzájárulásra kötelezettek
együttműködési
megállapodás keretében támogathatják a
főiskolát a szakmai gyakorlatok
megszervezésével.

(2) A törvény végrehajtási utasításait a
13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet
tartalmazza.
(3) Az egységes főiskolai gyakorlat
kialakítása érdekében a továbbiakban
ezen Rektori Utasítás hivatott szabályozni az egységes főiskolai teendőket.

III. A szakképzési hozzájárulással
összefüggő főiskolai feladatok
zetekkel folytatandó tárgyalás
és az azt követő megállapodás
előkészítése a dékán/központiigazgató (továbbiakban: dékán)
által megbízott és az együttműködésben meghatározott témakörben
illetékes
intézetigazgató hatásköre.

(1) A szakképzési hozzájárulás
főiskolai szintű koordinálása a Rektori
Hivatal feladata a Szakképzés-fejlesztési és Támogatási Bizottság
bevonásával. A Budapesti Műszaki
Főiskolán a szakképzési hozzájárulással összefüggő főiskolai feladatok egységes kezelése érdekében az
alábbiakat rendelem el:
1. A
hozzájárulás
fizetésére
kötelezett gazdálkodó szerve-

2. A megállapodást a főiskola
részéről a dékán és az azt
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előkészítő intézetigazgató írja
alá.

követő második év január 31-éig
a honlapon kell tartani.

3. A Dékáni Hivatalokban biztosítani kell a megállapodások
nyilvántartását. Ennek érdekében évenként 1. sorszámmal
kezdődően és SZH megnevezéssel folyamatosan emelkedő
sorszámú jelölést kell alkalmazni, a kar rövidítésének
megadásával, pl.: SZH1/02.KVK

7. A
fejlesztési
megállapodás
végrehajtásáról a fejlesztési
támogatásban részesített köteles a végrehajtás napjától
számított 30 napon belül
írásban tájékoztatni a fejlesztési
támogatást nyújtó hozzájárulásra kötelezettet.
8. A megállapodások megkötéséről, azok megvalósulásáról a
dékán évente tájékoztatást ad a
Kari Tanácsnak. A fejlesztések
teljesítéséről a dékán megállapodás-teljesítési
jegyzőkönyv
felvételével tájékoztatja a támogatót, a megállapodásban rögzített határidőig.

4. A megállapodást öt eredeti
példányban kell elkészíteni,
melyből 1-1 példányt a partner
gazdálkodó szervezet, a Dékáni
Hivatal irattára, továbbá az
illetékes intézet adminisztrációja
részére, 2 példányt pedig a
főiskola Gazdasági és Műszaki
Főigazgatósága részére kell
átadni.

9. Minden év január 31. napjáig a
dékánok jelentést készítenek a
rektor részére az előző naptári
évben kötött megállapodásokról,
azok teljesítéséről.

5. A pénzbeli fejlesztési támogatást a támogatásban részesített köteles az átvétel évét
követően kezdődő év december
31-éig felhasználni. Amenynyiben a fejlesztési támogatást
az előbbiekben meghatározott
határidőig nem használja fel a
gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére, akkor
köteles harminc napon belül a
támogatás fel nem használt
részét a Magyar Államkincstárnál
vezetett
előirányzatfelhasználási keretszámlára befizetni.

10. A Rektori Hivatal a dékánoktól
kapott jelentés, valamint a
gazdasági főigazgató által biztosított pénzügyi összesítés alapján éves összefoglaló értékelést
készít a Rektori Tanács részére.
11. Amennyiben valamely gazdálkodó szervezet részéről olyan
megkeresés érkezik, amely nem
egy kar, hanem a főiskola
egészét érintő témakörre vonatkozik, a megkeresést a Rektori
Hivatal részére kell megküldeni.
Ebben az esetben az aláírás
főiskolai szinten, a nyilvántartási
feladatok és a beszámolási
kötelezettség a Rektori Hivatal
szintjén realizálódnak.

6. A fejlesztési támogatás átadása
és átvétele is nyilvános. A
kapott fejlesztési támogatást (a
támogató nevének, címének és
a támogatás összegének megjelölésével) nyilvánosságra kell
hozni a tárgyévet követő év
január 31. napjáig a fejlesztési
támogatásban részesített honlapján, melyet a tárgyévet

12. A megállapodásokkal összefüggő pénzügyi nyilvántartások
és a jogszabályokban előírt
jelentések elkészítése a Gazda15

molásánál biztosítani kell, hogy
a támogatásból a gyakorlati
képzést szolgáló tárgyi eszközök
működési
költségeinek
finanszírozására fejlesztési támogatásnak legfeljebb 15%-a
használható fel, továbbá a
szakképzés korszerűsítéséhez
szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztéshez, valamint a
szakmai, elméleti és gyakorlati
tantárgyakat oktató tanárok és
gyakorlati oktatók akkreditált
továbbképzésére a fejlesztési
támogatás 5 %-a fordítható. Az
így elkülönített, rendelkezésre
álló pénzeszközök annál a
karnál kerülnek felhasználásra,
amelyiknél
a
szakképzési
hozzájárulásra vonatkozó megállapodás megkötésre került.

sági és Műszaki Főigazgatóság
feladata.
a. A fejlesztési támogatásban részesített főiskola a tárgyévet követő
év március 15. napjáig
köteles megküldeni a
13/2008. (VII. 22.) SZMM
rendelet 1. és 2. mellékletnek megfelelő adatszolgáltatását az NSZFI
részére. Hibásan vagy
pontatlanul kitöltött, illetőleg ellentmondó adatokat
tartalmazó adatszolgáltatás esetén az NSZFI a
kötelezettet,
legfeljebb
két alkalommal, 5 napos
határidő
biztosításával
hiánypótlásra szólítja fel.
A hiánypótlás nem vagy
nem határidőre történő
teljesítése esetén a támogatásban részesítettel
szemben a jogszabályban
meghatározottban
meghatározott jogkövetkezmények
alkalmazására kerülhet sor.
b. Az Szht. 4. § (5)
bekezdésében és 5. § (2)
bekezdés a) pontjában
szabályozott fejlesztési
támogatásból beszerzett,
felújított
–
15.
§
figyelembevételével
elkülönítetten
nyilvántartásba vett – tárgyi
eszköznek,
illetve
a
fejlesztési
támogatás
keretében az Szht. 7. §
(3) bekezdése szerint
átadott tárgyi eszköznek
legalább 5 évig – ingatlan
esetében 10 évig – a
gyakorlati képzés céljait
kell szolgálnia.

(2) Amennyiben a jelen Rektori
Utasítás III. fejezet (1) bekezdés 11.
pontjában meghatározott, és a Rektori
Hivatal által központilag megkötött
megállapodásról van szó, a felhasználható 15 % központi levonását
követően a fennmaradó összeg kerül
felosztásra az Oktatási Igazgatóság
által elkészített súlyozott hallgatói
létszámarányok alapján.
(3) A szakképzési hozzájárulás
főiskolai felhasználásának jogi- és
eljárási kérdéseiben a Rektori Hivatal,
a pénzügyi kérdésekkel kapcsolatban
a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság ad részletes felvilágosítást.
(4) A Rektori Utasításhoz a mellékelt
két megállapodás tervezet mintát kell
használni.
(5)
Ezen
Rektori Utasítás
és
mellékletei a főiskola honlapján elérhető és onnan a szükséges mellékletek letölthetők.

13. A Szht. 4.§ (6) bekezdés alapján
a fejlesztési támogatás felhasználásánál és annak elszá16

(6) Jelen Rektori Utasítást
október 1-jétől kell alkalmazni.

Mellékletek:
Fejlesztési támogatásról szóló megállapodás
Együttműködési megállapodás
Adatlap a szakmai gyakorlaton résztvevő
hallgatókról

2008.

Prof. Dr. Rudas Imre
2008. szeptember 23.

10/2008. Rektori Utasítás
Munkanap átrendezésről
A főiskola szenátusa 2008. május 6-ai
ülésén elfogadta a 2008/2009. tanév
időbeosztását, melynek részét képezik
a foglalkoztatási és munkaügyi miniszter által ezen időszakra vonatkozó
munkanap átrendezések.

rendet az alábbiak szerint szabályozom:
• október 18. szombat, páratlan heti
pénteki munkanap,
• december 20. szombat, páros heti
szerdai munkanap.

Az egységes szabályozás érdekében a
munkanap átrendezések alkalmából a
páros és páratlan heteket, a munka-

Prof. Dr. Rudas Imre
2008. szeptember 29.

11/2008. Rektori Utasítás
Az épületek nyitva tartásáról
A fentiek alapján, az energiafelhasználás csökkentése érdekben
elrendelem a főiskola valamennyi
épületének 2008. december 24-e és
2009. január 4-e közötti zárva tartását.
A jelzett időszakban az épületekben a
biztonsági szolgálaton kívül nem lehet
benntartózkodni.

A főiskola szenátusa 2008. május 6-ai
ülésén elfogadta a 2008/2009. tanév
időbeosztását, melynek részét képezik
a foglalkoztatási és munkaügyi miniszter által ezen időszakra vonatkozó
munkanap átrendezések is. A Szenátus határozata alapján a főiskola a
karácsonyi és újévi ünnepek között
zárva tart, így valamennyi dolgozó
2008. december 29-31. között három
napig szabadságon lesz.

Prof. Dr. Rudas Imre
2008. december 1.
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KAROK és KÖZPONTOK TANÁCSAINAK NAPIRENDJEI ÉS
HATÁROZATAI
A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Kari Tanácsa
2008. szeptember 24-i ülésének napirendje
Napirendi pontok:
0. Emléklap átadása
1. Tájékoztató a Kar aktuális
helyzetéről

2. Egyebek

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Kari Tanácsa
2008. november 26-i ülésének napirendje
Napirendi pontok:
1. Emléklap átadása
2. Tájékoztató a Kar aktuális
helyzetéről
3. Az év végével kapcsolatos
gazdálkodási feladatok

4. Az év végével kapcsolatos
tanulmányi feladatok
5. Egyebek

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa
2008. szeptember 24-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:
Napirenden kívül:
Emléklapok átadása.
Köztársasági ösztöndíjasok
adományozó okleveleinek átadása.
1. Félévkezdéssel kapcsolatos
tapasztalatok összegzése
2. Személyi ügyek- oktatói
átsorolások

3. Egyebek
Határozat:
KT-IV/1/2008. határozat
A Kari Tanács tagjai 16 IGEN
szavazattal egyhangúlag támogatták
Dr. Wührl Tibor docensi kinevezését.

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa
2008. november 3-i ülésének határozata
Napirendi pontok:
1. Személyi ügyek
2. A hallgatói lemorzsolódás okainak
elemzése, javaslatok a
lemorzsolódás csökkentésére
3. Záróvizsgabizottság elnöki
vélemények összegzése
4. Félévzárással kapcsolatos
feladatok

5. A jelenlegi Világítástechnika
szakirányú továbbképzés
engedélyének megújításához a
képzési program beterjesztése
6. Egyebek
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Határozatok:
KT-V/1/2008. határozat
A Kari Tanács tagjai 19 IGEN
szavazattal egyhangúlag támogatták
Markella Zsolt adjunktusi kinevezésének meghosszabbítását.

tián adjunktusi kinevezésének meghosszabbítását.
KT-V/3/2008. határozat
A Kari Tanács tagjai nyílt szavazással
egyhangúlag támogatták a Világítástechnika szakirányú továbbképzési
szak indítását.

KT-V/2/2008. határozat
A Kari Tanács tagjai 18 IGEN 1 NEM
szavazattal támogatták Lamár Krisz-

A Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa
2008. augusztus 8-i ülésének napirendje és határozatai
KGK-KT-XII/60/2008 határozat
A Kari Tanács 9 érvényes szavazat
mellett 9 igen 0 nem és 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag támogatta Katona
Ferenc pályázatát a BMF KGK SZVI
által kiírt főiskolai tanársegéd pozícióra.

Napirendi pont:
1. Személyi ügyek
Határozatok:
KGK-KT-XII/59/2008 határozat
A Kari Tanács 9 érvényes szavazat
mellett 9 igen 0 nem és 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag támogatta Fabien
Lange pályázatát a BMF KGK által kiírt
kutatói pozícióra.

KGK-KT-XII/61/2008 határozat
A Kari Tanács 9 érvényes szavazat
mellett 9 igen 0 nem és 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag támogatta Benjamin J. Mousley pályázatát a BMF KGK
IKI által kiírt anyanyelvi lektor
(nyelvtanár) pozícióra.

A Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa
2008. szeptember 30-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:
1. Köztársasági ösztöndíjas hallgatók
részére díszoklevél átadása
2. Tájékoztató a 2008/2009. tanév
indításáról:
- A felvételi létszámok alakulása a
KGK-n
- A tanévkezdés tapasztalatai és
várható feladatok
3. A BMF és OKM szerződés
ismertetése és az abból adódó
feladatok megvitatása
4. A KGK 2008/2009. tanév I.
félévének eseménynaptára
5. A KGK Kari Tanács 2008/2009.
tanév I. félévének ülésterve

6. Személyi ügyek:
7. Meglévő pályázatok
véleményezése
- Új pályázatok kiírása:
- kutatói pályázat kiírásának
megismétlése /OTKA/
- tanársegédi pályázatok kiírása
8. Egyebek
Határozatok:
KGK-KT-XII/62/2008 határozat
A Kari Tanács 13 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
mellett
elfogadta
a
2008/2009-es tanév első félévének
eseménynaptárát.
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KGK-KT-XII/63/2008 határozat
Az anyanyelvi lektori pályázatra időben
feladott, de csak utólag megkapott
négy pályázatot a Kari Tanács
pályázónként 0 igen, 13 nem, 0
tartózkodás mellett és 1 pályázónál
leadott egy érvénytelen szavazat
mellett egyhangúlag elutasította.

Kari Tanács 13 igen 0 nem és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
KGK-KT-XII/66/2008 határozat
Az Üzleti Tanácsadás szakirányú
továbbképzés záróvizsga elnökének
cseréjét a Kari Tanács 13 igen 0 nem
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
jóváhagyta.

KGK-KT-XII/64/2008 határozat
Négy tanársegédi és egy kutatói
pályázat kiírását a Kari Tanács 13
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag elfogadta.

KGK-KT-XII/67/2008 határozat
A Kari Tanács egyhangúlag megadta a
felhatalmazás Dr. Kadocsa Györgynek
a veszprémi Pannon Egyetemmel való
tárgyalások folytatására a Logisztikai
menedzser mesterszakkal kapcsolatban.

KGK-KT-XII/65/2008 határozat
A Kari Tanács 13 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag megadta a felhatalmazást Dr. Medve
András dékánnak főiskolai tanári
pályázat kiírására.

KGK-KT-XII/68/2008 határozat
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta
a Gazdasági és Társadalomtudományi
Intézet néhány tantárgyi előkövetelmény megszüntetésének kérelmét.

KGK-KT-XII/66/2008 határozat
Vállalkozásfejlesztés mesterszak tantervében az óraszám módosításokat a

A Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa
2008. november 3-i ülésének napirendje és határozatai
A Kari Tanács bizottságainak személyi
összetételéről
beterjesztett
írásos
javaslatot a Tantervfejlesztő Bizottságban Dr. Kadocsa György - Dr.
Michelberger Pál személyi cseréjével a
Kari Tanács 10 igen 0 nem és 1
tartózkodás mellett elfogadta.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a BMF KGK
Tanulmányi Osztályának
tevékenységéről
2. A KGK KT Bizottságainak személyi
összetétele
3. A KGK PR politikája a felvételi
létszám megtartása érdekében
4. A KGK magyar és angol nyelvű
propaganda kiadványának kiadási
ütemterve
5. A 2008. évi költségvetés
módosítása
6. Személyi ügyek
7. Egyebek

KGK-KT-XII/70/08 határozat
A Kari Tanács 11 igen, 0 nem, és 0
tartózkodás mellett elfogadta a 2008.
évi költségvetés módosítását és
engedélyezte, hogy a három szakintézet a speciális támogatást beruházási keretre megkapja.
KGK-KT-XII/71/08 határozat
A Kari Tanács Dr. Medve Andrást
egyhangúlag felhatalmazta, hogy a
műszaki rektori konferencián szólaljon
fel a Műszaki menedzser alapszak

Határozatok:
KGK-KT-XII/69/2008 határozat
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szakmai gyakorlatának kapcsán, hogy
4 hetesről 6 hetesre módosítsák.

- Szolgáltatás fejlesztő menedzser és
Szolgáltatás fejlesztő szakközgazdász
szakirányú továbbképzések.

KGK-KT-XII/72/08 határozat
A Kari Tanács egyhangúlag megadta a
felhatalmazást Dr. Francsovics Annának, hogy a Tantervfejlesztő Bizottsággal egyeztetve az alábbi szakirányú
továbbképzéseket beterjeszthesse az
Oktatási Hivatal felé:
- Menedzser szakirányú továbbképzés
szervező
szakirányon,
vállalkozói
szakirányon és logisztika-kontrolling
szakirányon.

KGK-KT-XII/73/08 határozat
A Kari Tanács tagok egyhangúlag 11
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
elfogadták
a
javasolt
szabadon
választható tantárgyak felvételét a
tantervbe azzal a kikötéssel, hogy
bizonyos létszám alatt nem indítják
őket.

A Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa
2008. június 5-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:
1. A XXX. Hajós György
Matematikaverseny, valamint a kari
Programozási verseny
helyezettjeinek köszöntése,
oklevelek átadása
2. Nagy Adrienn tanársegédi
pályázatának véleményezése
3. Mérnök informatikus mesterszak
tantervének módosítása
4. Gazdaságinformatikus alapszak
indításának véleményezése
5. Új választható tárgyak és
szakirányok elfogadása
6. 2008. évi kari költségvetés
elfogadása
7. Új államvizsga bizottsági
elnökök jóváhagyása

NIK-KT-XXVIII/18/2008 határozat
A Kari Tanács egyhangúan támogatta
a Gazdaságinformatikus alapszak
indítását.
NIK-KT-XXVIII/19/2008 határozat
A Kari Tanács egyhangúan támogatta
az alábbi választható tárgyak indítását:
Adattárházak építése
Üzleti folyamatok menedzsmentje
Üzleti intelligencia technológiai alapjai
NIK-KT-XXVIII/20/2008 határozat
A Kari Tanács egyhangúan támogatta
az Elosztott alkalmazások fejlesztési
szakirány indítását.
NIK-KT-XXVIII/21/2008 határozat
A Kari Tanács egyhangúan elfogadta a
2007.
évi
kari
gazdálkodási
beszámolót.

Határozatok:
NIK-KT-XXVIII/16/2008 határozat
A Kari Tanács egyhangúan támogatta
Nagy Adrienn tanársegédi kinevezését.

NIK-KT-XXVIII/22/2008 határozat
A Kari Tanács egyhangúan elfogadta a
2008. évi kari költségvetést.

NIK-KT-XXVIII/17/2008 határozat
A Kari Tanács 10 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett támogatta a
Mérnök
informatikus
mesterszak
tantervének módosítását.

NIK-KT-XXVIII/23/2008 határozat
A Kari Tanács egyhangúan támogatta
Némethy Dániel záróvizsga elnöki
listára való felvételét.
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A Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa
2008. szeptember 2-i ülésének napirendje és határozata
Napirendi pontok:
1. Új választható tárgyak elfogadása
2. Egyebek

A Kari Tanács 10 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett támogatta az alábbi
választható tárgyak indítását:
• Bevezetés a mérnöki
tudományokba
• C# (angol nyelven)
• Software Engineering (angol
nyelven)

Határozat:
NIK-KT-XXIX/24/2008 határozat

A Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa
2008. november 20-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:
1. Személyi ügyek
2. Záróvizsga bizottsági elnökök
listájának aktualizálása
3. Egyebek

NIK-KT-XXX/27/2008 határozat
A Kari Tanács egyhangúan támogatta
Schmuck Balázs tanársegédi kinevezését.

Határozatok:
NIK-KT-XXX/25/2008 határozat
A Kari Tanács egyhangúan támogatta
Dr. Molnár András oktatási dékánhelyettesi kinevezését.

NIK-KT-XXX/28/2008 határozat
A Kari Tanács egyhangúan támogatta
Szénási Sándor tanársegédi kinevezésének meghosszabbítását.
NIK-KT-XXX/29/2008 határozat
A Kari Tanács egyhangúan támogatta
Dr. Rozenberszki Csaba záróvizsga
elnöki listára valófelvételét.

NIK-KT-XXX/26/2008 határozat
A Kari Tanács 8 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett támogatta Fleiner
Rita tanársegédi kinevezését.

A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari Tanácsa
2008. november 4-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:
1. Személyi kérdések docensi
pályázatok elbírálása
2. Tantervi változások
3. Dékáni Hivatal beszámolója
4. Kari Bizottságok változásai
5. Egyebek

Határozatok:
RKK-KT-XX/21/08 határozat
A Kari Tanács 16 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazatával egyhangúlag támogatta Nagyné Szabó
Orsolya
tanársegédi
kinevezésének meghosszabbítását a
Divat, Termék és Technológiai
intézetbe.
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RKK-KT-XX/22/08 határozat
A Kari Tanács. 16 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazatával egyhangúlag
támogatta
Göndör
Vera
tanársegédi kinevezését a Divat,
Termék és Technológiai intézetbe.

• (39. sor) Technológiaelmélet I.
ea óraszáma 1 helyett 2
3./ N ITF:
• 3. sor Ökológia (3. félév) és 9.
sor: Elektrotechnika (4. félév)
helyet cserél
4./
N KÖM:
• 2. sor előtanulmány: vége KTNC
5./ 14.-15.
sor:
előtanulmány
kezdete: GGKG
6./ 16.-17. sor előtanulmány kezdete:
GSVV
7./ 22. sor Elektrotechnika 4. helyett a
3. félévre

RKK-KT-XX/23/08 határozat
A Kari Tanács. 16 igen, 0 nem, 0
tartózkodó szavazatával egyhangúlag elfogadta az alábbi BSc 3
tantervi változásait, a változtatott
tantervek a 2. variáció megjelölést
kapják, hatályba lépés 2008.november 4.
1./ A Műszaki mechanika kódja
mindenhol RMKMEX
2./ N KIP:
• (36. sor) Folyamatszervezés I.
ea óraszáma 2 helyett 1,
ugyanabban a félévben,

RKK-KT-XX/24/08 határozat
A Kari Tanács egyhangú 16 igen, 0
nem, 0 tartózkodó szavazatával
elfogadta az új szabadon választható
tárgyak listáját.

Tárgy
Környezeti szimuláció
Hulladékok ártalmatlanítása

NEPTUN KÓD
RMKKS1KVNC
RMKHA1KTNC

Chromatography
Kromatográfia
Könnyűipari
enciklopédia
PCSNY
(Light Industry Encyclopedia
PPP)
Könnyűipari enciklopédia BRT
(Light Industry Encyclopedia
LCT)

RMKKRAKVNC
RMKKR1KVNC
RMTKE1NVNC

RBTKE1RVNC

Előkövetelmény
RMKKE(1, 2, 3, 4)
KTNC
RMKAK1KTNC
RMKAK1KTNC
-

-

Pályázatok Bizottsága, a Tudományos
Tanács személyi változásait.

RKK-KT-XX/25/08 határozat
A Kari Tanács egyhangú 16 igen, 0
nem, 0 tartózkodó szavazatával
elfogadta a Dékáni Hivatal munkájáról
szóló beszámolóját.

RKK-KT-XX/27/08 határozat
A Kari Tanács egyhangú 15 igen, 0
nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta,
hogy
2009
szeptemberétől
a
Könnyűipari mérnök szak nappali
tagozatán „K” jelű tanterv szerinti
képzés megszűnik, a túlcsúszó
hallgatók tanulmányaikat a BSc képzés
tanterve szerint folytatják.

RKK-KT-XX/26/08 határozat
A Kari Tanács 16 igen 0 nem, 0
tartózkodó szavazatával elfogadta a
Hallgatói
Fegyelmi
Tanács,
a
Kreditátviteli Bizottság, a Személyi
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A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari Tanácsa
2008. december 3-i ülésének napirendje és határozata
Napirendi pontok:
1. Személyi kérdések:
• Adjunktusi pályázat
2. Egyebek:
• BSc 3 tantervi változtatások

Határozat:
RKK-KT-XXI/28/08 határozat
A Kari Tanács Koltai László adjunktusi
kinevezését
a
Médiatechnológiai
Intézetbe 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodó
szavazatával egyhangúlag támogatta.

A Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Tanácsa
2008. október 9-i ülésének napirendje és határozata
Napirendi pontok:
1. Módosított tantervek, akkreditáció
2. Személyi ügyek, pályázatok
3. Egyebek

TMPK-KT-III/91/2008 határozata
A TMPK Tanácsa 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatta
dr.
Gyarmathy
Éva
tudományos
tanácsadói
posztra
benyújtott pályázatát.

Határozatok:
TMPK-KT-III/90/2008 határozata
A TMPK Tanácsa 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatta a mellékletben található
tantervek módosítását.

TMPK-KT-III/92/2008 határozata
A TMPK Tanácsa 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett, ellenszavazat
nélkül támogatta dr. Tóth Péter
igazgatói posztra benyújtott pályázatát
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