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A SZENÁTUS NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI 

 

Az Óbudai Egyetem Szenátusa 
2015. április 20-i ülésének napirendje és határozatai 

 

 
Napirendi pontok: 
0. Kinevezések, megbízások átadása 
1. Javaslat dékáni, főigazgatói, dékánhelyettesi 

és intézetigazgatói pályázatok véle- 
ményezésére 

2. Javaslat szabályzatok módosítására 
2.1. Javaslat a Hallgatók részére nyújtható 
támogatások és az általuk fizetendő díjak és 
térítések szabályzatának módosítására 
2.2. Javaslat az Óbudai Egyetem Doktori és 
Habilitációs szabályzatának módosítására 

3. Javaslat a 2015/2016. tanév rendjére 
4. Javaslat az Óbudai Egyetem Szenátusa 

2014/2015. tanév II. félévi ütemtervének 
módosítására 

5. Javaslat szakirányú továbbképzési szakok 
indítására 

6. Javaslat a földmérő és földrendező alapszak 
tantervének módosítására 

7. Tájékoztató az Óbudai Egyetem Szervezeti és 
működési rendje készítésének jelenlegi 
állásáról (szóbeli) 

8. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által az 
állami felsőoktatási intézmények 
gazdálkodásának ellenőrzése tárgyában 
folytatott vizsgálat során született intézkedési 
tervről 

9. Tájékoztató az ISO 9001:2008 szabvány 
szerint lefolytatott auditról, az Óbudai 
Egyetem minőségpolitikája 

10. Egyebek, bejelentések 

Határozatok: 
SZ-CVI/30/2015. számú határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a napirendi 
pontokra tett javaslatot. 
 
SZ-CVI/31/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 0 
tartózkodás szavazattal egyhangúlag elfogadta 
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Dr. 
Horváth Sándor BGK dékánt, tagjainak: Dr. 
Schuster György KVK-MAI intézetigazgatót, 
Kelemen András KVK HÖK elnököt. 

SZ-CVI/32/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon 
kiírt dékáni pályázatra benyújtott pályázata 
alapján 22 igen 0 nem 0 tartózkodás 
szavazattal javasolta Prof. Dr. Rajnai Zoltán 
dékáni megbízását. A dékáni megbízás 2015. 
július 1. napjától 2018. június 30. napjáig 
érvényes. 
 
SZ-CVI/33/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Keleti Károly 
Gazdasági Karon kiírt dékáni pályázatra 
benyújtott pályázata alapján 21 igen 1 nem 0 
tartózkodás szavazattal javasolta Dr. Medve 
András dékáni megbízását. A dékáni megbízás 
2015. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig 
érvényes. 
 
SZ-CVI/34/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Trefort 
Ágoston Mérnökpedagógiai Központnál kiírt 
főigazgatói pályázatra benyújtott pályázata 
alapján 22 igen 0 nem 0 tartózkodás 
szavazattal javasolta Dr. Tóth Péter főigazgatói 
megbízását. A főigazgatói megbízás 2015. 
július 1. napjától 2018. június 30. napjáig 
érvényes. 
 
SZ-CVI/35/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa az Oktatási 
Főigazgatóságon kiírt főigazgatói pályázatra 
benyújtott pályázata alapján 22 igen 0 nem 0 
tartózkodás szavazattal javasolta Kártyás Gyula 
főigazgatói megbízását. A főigazgatói megbízás 
2015. május 1. napjától 2018. április 30. napjáig 
érvényes. 
 
SZ-CVI/36/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Keleti Károly 
Gazdasági Karon kiírt oktatási dékánhelyettesi 
pályázatra benyújtott pályázata alapján 22 igen 
0 nem 0 tartózkodás szavazattal javasolta Dr. 
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Szeghegyi Ágnes oktatási dékánhelyettesi 
megbízását. Az oktatási dékánhelyettesi 
megbízás 2015. július 1. napjától 2020. június 
30. napjáig érvényes. 
 
SZ-CVI/37/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Keleti Károly 
Gazdasági Karon kiírt kutatási dékánhelyettesi 
pályázatra benyújtott pályázata alapján 22 igen 
0 nem 0 tartózkodás szavazattal javasolta Dr. 
Lazányi Kornélia kutatási dékánhelyettesi 
megbízását. A kutatási dékánhelyettesi 
megbízás 2015. július 1. napjától 2020. június 
30. napjáig érvényes. 
 
SZ-CVI/38/2015. számú határozat  
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Keleti Károly 
Gazdasági Kar Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Intézetében kiírt 
intézetigazgatói pályázatra benyújtott pályázata 
alapján 21 igen 1 nem 0 tartózkodás 
szavazattal javasolta Dr. Medve András 
intézetigazgatói megbízását. Az 
intézetigazgatói megbízás 2015. július 1. 
napjától 2018. június 30. napjáig érvényes. 
 
SZ-CVI/39/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Keleti Károly 
Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési 
Intézetében kiírt intézetigazgatói pályázatra 
benyújtott pályázata alapján 22 igen 0 nem 0 
tartózkodás szavazattal javasolta Dr. Keszthelyi 
András intézetigazgatói megbízását. Az 
intézetigazgatói megbízás 2015. július 1. 
napjától 2020. június 30. napjáig érvényes. 
 
SZ-CVI/40/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Keleti Károly 
Gazdasági Kar Testnevelési és Sport 
Intézetében kiírt intézetigazgatói pályázatra 
benyújtott pályázata alapján 22 igen 0 nem 0 
tartózkodás szavazattal javasolta Hönig László 
intézetigazgatói megbízását. Az 
intézetigazgatói megbízás 2015. július 1. 
napjától 2020. június 30. napjáig érvényes. 
 
SZ-CVI/41/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Hallgatók 
részére nyújtható támogatások és az általuk 
fizetendő díjak és térítések szabályzatának 
módosítására vonatkozó előterjesztést. 

SZ-CVI/42/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Doktori és habilitációs szabályzatának 
módosítására vonatkozó előterjesztést. 
 
SZ-CVI/43/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem 2015/2016. tanévének rendjét. 
 
SZ-CVI/44/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szenátusa 2014/2015. tanév II. félévi 
ütemtervének módosítására vonatkozó 
javaslatot; ennek alapján a Szenátus 
2014/2015. tanév II. félévi ülésterve kiegészül a 
május 11-én tartandó ünnepi szenátusi 
ülésnappal. 
 
SZ-CVI/45/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta 
csomagolástechnológus szakember szakirányú 
továbbképzési szak indítására vonatkozó 
javaslatot. 
 
SZ-CVI/46/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta 
csomagolástechnológus szakmérnök 
szakirányú továbbképzési szak indítására 
vonatkozó javaslatot. 
 
SZ-CVI/47/2015 számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta 
presztízsmárka menedzser szakirányú 
továbbképzési szak indítására vonatkozó 
javaslatot. 
 
SZ-CVI/48/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta ruhaipari 
termékfejlesztő szakember szakirányú 
továbbképzési szak indítására vonatkozó 
javaslatot. 
 
SZ-CVI/49/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta ruhaipari 
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termékfejlesztő szakmérnök szakirányú 
továbbképzési szak indítására vonatkozó 
javaslatot. 
 
SZ-CVI/50/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadja nyomtatott 
kommunikáció szakember szakirányú 
továbbképzési szak indítására vonatkozó 
javaslatot. 
 
SZ-CVI/51/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal az előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően elfogadta a földmérő 
és földrendező alapszak tantervének 
módosítására vonatkozó javaslatot. 

SZ-CVI/52/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal tudomásul vette az 
Állami Számvevőszék által az állami 
felsőoktatási intézmények gazdálkodásának 
ellenőrzése tárgyában folytatott vizsgálat során 
született intézkedési tervről szóló tájékoztatót. 
 
SZ-CVI/53/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Minőségfejlesztési Politikáját és 
tudomásul veszi az ISO 90001:2008. szabvány 
szerint lefolytatott auditról szóló tájékoztatót. 
 

 

Az Óbudai Egyetem Szenátusa 
2015. május 4-i ülésének napirendje és határozatai 

 

 
Napirendi pontok: 
1. Javaslat szabályzatok módosítására 

1.1. Javaslat az Óbudai Egyetem 
Szervezeti és működési rendjéről 
szóló szabályzatának módosítására 
és a Szervezeti és működési rend 2. 
számú, az Óbudai Egyetem 
szervezeti felépítéséről szóló 
mellékletének elfogadására 

1.2. Javaslat az Óbudai Egyetemen 
adományozható kitüntetések, 
kitüntető címek, díjak alapításának és 
adományozásának szabályzata 
módosítására 

2. Személyi ügyek – Javaslat kitüntetések 
adományozására 

3. Egyebek, bejelentések 
 

Határozatok 
SZ-CVII/54/2015. számú határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a napirendi 
pontokra tett javaslatot. 
 
SZ-CVII/55/2015. számú határozat 
Az SZ-CIX/93/2015. számú határozat hatályon 
kívül helyezte a következők szerint:  
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 18 igen 0 nem 2 
tartózkodás mellett elfogadta az SZ-CVII/55/2015. 

számú szenátusi határozat semmissé 
nyilvánítását, meghozatalának időpontjára 
visszaható hatállyal.  
 
SZ-CVII/56/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 21 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési rendjéről 
szóló szabályzatának módosítására és a 
Szervezeti és működési rend 2. számú, az 
Óbudai Egyetem szervezeti felépítéséről szóló 
mellékletének elfogadására vonatkozó 
javaslatot. 
 
SZ-CVII/57/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 21 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetemen adományozható kitüntetések, 
kitüntető címek, díjak alapításának és 
adományozásának szabályzat módosítására 
vonatkozó előterjesztést. 
 
SZ-CVII/58/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 21 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag 
elfogadta Szavazatszámláló Bizottság 
elnökének Dr. Kisfaludy Márta RKK dékán 
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asszonyt, tagjainak: Dr. Schmuck Balázs TO 
vezetőt és Kósi Krisztiánt a DHÖK részéről.  
 
SZ-CVII/59/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 21 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal Prof. Dr. Tar József 
egyetemi tanár részére Óbudai Egyetem 
Emlékgyűrű kitüntetést adományozott. 
 
SZ-CVII/60/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 21 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal Visnyei László 
igazgatóhelyettes, gazdasági vezető részére 
Óbudai Egyetem Emlékgyűrű kitüntetést 
adományozott. 
 
SZ-CVII/61/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 19 igen 1 nem 
1 tartózkodás szavazattal Révész András 
informatikai osztályvezető részére Óbudai 
Egyetem Emlékgyűrű kitüntetést adományozott. 
 
SZ-CVII/62/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 21 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal dr. Gáti József 
intézményfejlesztési főigazgató részére Óbudai 
Egyetem Díszérme kitüntetést adományozott. 
 
SZ-CVII/63/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 21 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal Dr. Legeza László 
részére Óbudai Egyetem Díszérme kitüntetést 
adományozott. 
 
SZ-CVII/64/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 21 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal Dr. Vámossy Zoltán 
egyetemi docens részére Óbudai Egyetem 
Díszérme kitüntetést adományozott.  
 
SZ-CVII/65/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
1 tartózkodás szavazattal Dr. Kotsis Domokos 
részére címzetes egyetemi tanár kitüntető 
címet adományozott. 
 
SZ-CVII/66/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
1 tartózkodás szavazattal habil. Fodor Lóránt 
DLA részére címzetes egyetemi tanár kitüntető 
címet adományozott. 
 
 

SZ-CVII/67/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
1 tartózkodás szavazattal Dr. Gősi Péter 
részére címzetes egyetemi tanár kitüntető 
címet adományozott. 
 
SZ-CVII/68/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
1 tartózkodás szavazattal Dr. Váró György 
részére címzetes egyetemi docens kitüntető 
címet adományozott. 
 
SZ-CVII/69/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
1 tartózkodás szavazattal Bob Struijk részére 
címzetes egyetemi docens kitüntető címet 
adományozott. 
 
SZ-CVII/70/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
1 tartózkodás szavazattal Dr. Ábrahám Tibor 
részére címzetes egyetemi docens kitüntető 
címet adományozott. 
 
SZ-CVII/71/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
1 tartózkodás szavazattal Dr. Szenes Katalin 
részére címzetes egyetemi docens kitüntető 
címet adományozott. 
 
SZ-CVII/72/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
1 tartózkodás szavazattal Wantuchné Dr. Dobi 
Ildikó részére címzetes egyetemi docens 
kitüntető címet adományozott. 
 
SZ-CVII/73/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
1 tartózkodás szavazattal Galántai Tamás 
részére címzetes egyetemi docens kitüntető 
címet adományozott.  
 
SZ-CVII/74/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 21 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal javasolta Dr. Palásti 
Kovács Béla számára a Pro Universitate 
kitüntetés adományozását. 
 
SZ-CVII/75/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 20 igen 0 nem 
1 tartózkodás szavazattal javasolta Prof. Dr. 
Tolvaj László számára a Pro Universitate 
kitüntetés adományozását. 
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SZ-CVII/76/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 21 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal javasolta Prof. Dr. 

Horváth László számára a Pro Universitate 
kitüntetés adományozását. 

 

Az Óbudai Egyetem Szenátusa 
2015. május 18-i ülésének napirendje és határozatai 

 

 
Napirendi pontok: 
0. Kinevezések, megbízások átadása 
1. Az Óbudai Egyetem 2014. évi szöveges 

beszámolója 
2. Javaslat szabályzatok módosítására 

2.1. Javaslat az Óbudai Egyetem Szervezeti 
és működési rendjéről szóló 
szabályzatának módosítására  

2.2. Javaslat az Óbudai Egyetemen 
adományoz- ható kitüntetések, 
kitüntető címek, díjak alapításának és 
adományozásának szabályzatának 
módosítására 

2.3 Javaslat az Óbudai Egyetem Doktori és 
Habilitációs szabályzatának 
módosítására 

2.4. Javaslat az Óbudai Egyetem oktatói, 
kutató, és tanári követelmény- és 
minősítési rendszeréről, valamint az 
ezen munkakörök betöltésével 
kapcsolatos eljárások rendjéről szóló 
szabályzatának módosítására 

2.5. Javaslat az EHÖK Alapszabályának 
módo-sítására 

3. Személyi ügyek 
3.1. Javaslat oktatói pályázatok 

véleményezésé-re 
3.2. Javaslat kitüntetések adományozására 

4. Egyebek, bejelentések 
4.1.Tájékoztató a 2015. évi OTDK-ról 

 
Határozatok: 
SZ-CVIII/77/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa egyhangúlag 
elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot. 
 
SZ-CVIII/78/2015. számú határozat 
A Szenátus 22 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az Óbudai Egyetem 2014. évi 
szöveges beszámolóját.  
 
 

SZ-CVIII/79/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési rendjéről 
szóló szabályzatának módosítására vonatkozó 
javaslatot. 
 
SZ-CVIII/80/2015. számú határozat  
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadja Óbudai 
Egyetemen adományozható kitüntetések, 
kitüntető címek, díjak alapításának és 
adományozásának szabályzatának 
módosítására vonatkozó javaslatot. 
 
SZ-CVIII/81/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadja az Óbudai 
Egyetem Doktori és habilitációs szabályzatának 
módosítására vonatkozó előterjesztést. 
 
SZ-CVIII/82/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadja az Óbudai 
Egyetem oktatói, kutató, és tanári követelmény- 
és minősítési rendszeréről, valamint az ezen 
munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások 
rendjéről szóló szabályzatának módosítására 
vonatkozó előterjesztést. 
 
SZ-CVIII/83/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 21 igen 0 nem 
1 tartózkodás szavazattal jóváhagyta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési szabályzat 3. 
melléklet Hallgatói követelményrendszer 10. 
számú függelékét, az Óbudai Egyetem 
Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 
módosítására vonatkozó javaslatot. 
 
SZ-CVIII/84/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 21 igen 0 nem 
1 tartózkodás szavazattal egyhangúlag 
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elfogadta Szavazatszámláló Bizottság 
elnökének Dr. Tóth Péter TMPK főigazgatót, 
tagjainak: Dr. Engler Pétert, az AMK docensét 
és Szűcs Dávid RKK HÖK elnököt. 
 
SZ-CVIII/85/2015. számú határozat  
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai 
Intézetében kiírt egyetemi docensi pályázatra 
benyújtott pályázata alapján 22 igen 0 nem 0 
tartózkodás szavazattal javasolta Dr. Horváth 
Miklós egyetemi docensi kinevezését. Az 
egyetemi docensi kinevezés 2015. június 1. 
napjától érvényes. 
 
SZ-CVIII/86/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai 
Intézetében kiírt részmunkaidős egyetemi 
docensi pályázatra benyújtott pályázata alapján 
22 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
javasolta Dr. Goda Tibor részmunkaidős 
egyetemi docensi kinevezését. Az egyetemi 
docensi kinevezés 2015. június 1. napjától 
érvényes. 
 

SZ-CVIII/87/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal Dr. Halász Sándor 
részére címzetes egyetemi tanár kitüntető 
címet adományozott. 
 
SZ-CVIII/88/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 21 igen 0 nem 
1 tartózkodás szavazattal Balázsik Valéria 
részére tiszteletbeli egyetemi docens kitüntető 
címet adományozott. 
 
SZ-CVIII/89/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 21 igen 0 nem 
1 tartózkodás szavazattal Csabina Zoltánné 
részére tiszteletbeli egyetemi docens kitüntető 
címet adományozott.  
 
SZ-CVIII/90/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa köszönetet 
mond és elismerését fejezte ki Prof. Dr. Réger 
Mihály rektorhelyettesnek a XXXII. OTDK 
Műszaki Tudományi Szekciójának 
megszervezése és lebonyolítása során nyújtott 
kiemelkedő színvonalú vezetői munkájáért. 
 
 

 

Az Óbudai Egyetem Szenátusa 
2015. június 22-i ülésének napirendje és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
0. Kinevezések, megbízások átadása 
1. Javaslat szabályzatok módosítására 

1.1. Javaslat az Óbudai Egyetem 
Szervezeti és működési rendjéről szóló 
szabályzatának és a Szervezeti és 
működési rend 2. számú, az Óbudai 
Egyetem szervezeti felépítéséről szóló 
mellékletének elfogadására módosítására 
1.2. Javaslat az Óbudai Egyetemen 
adományozható kitüntetések, kitüntető 
címek, díjak alapításának és 
adományozásának szabályzatának 
módosítására 

1.3. Javaslat az Óbudai Egyetem 
Munkavédelmi szabályzatának 
módosítására 

2. Javaslat az Óbudai Egyetem Felsőoktatási 
Struktúraátalakításai Alap pályázat terhére 
megvalósuló székesfehérvári fejlesztéseire 

3. Beszámoló az Óbudai Egyetem Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről 

4. Személyi ügyek 
4.1. Javaslat vezetői, oktatói pályázatok 
véleményezésére 

4.2. Javaslat kitüntetések adományozására 
5. Egyebek, bejelentések 
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Határozatok: 
SZ-CIX/91/2015. számú határozat 
A Szenátus 18 igen 1 nem 2 tartózkodás mellett 
megszavazta a javaslatot a rektor személyéről 
szóló bizalmi szavazás szabályszerű 
lebonyolítására és az SZ/CVII/55/2015. számú 
szenátusi határozat semmissé nyilvánítására 
vonatkozó előterjesztés felvételét a napirendek 
közé első napirendi pontként.  
 
SZ-CIX/92/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta a napirendi pontokra tett 
javaslatot. 
 
SZ-CIX/93/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 18 igen 0 nem 
2 tartózkodás mellett elfogadta az SZ-
CVII/55/2015. számú szenátusi határozat 
semmissé nyilvánítását, meghozatalának 
időpontjára visszaható hatállyal.  
 
SZ-CIX/94/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Dr. 
Györök György AMK dékánt, tagjainak: Lőrincz 
Katalin dékáni hivatalvezetőt, a BGK docensét 
és Joó Benjamin NIK HÖK elnököt. 
 
SZ-CIX/95/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 6 igen 14 nem 
2 tartózkodás szavazattal nem szavazott 
bizalmat Prof. Dr. Fodor János rektor részére 
rektori feladatai ellátásához.  
 
SZ-CIX/96/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetemen adományozható kitüntetések, 
kitüntető címek, díjak alapításának és 
adományozásának szabályzata módosítására 
vonatkozó előterjesztést.  
 
SZ-CIX/97/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Munkavédelmi szabályzatának 
módosítására vonatkozó előterjesztést. 
 
SZ-CIX/98/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Javaslat 

az Óbudai Egyetem Felsőoktatási 
Struktúraátalakítási Alap pályázat terhére 
megvalósuló székesfehérvári fejlesztéseire 
vonatkozó előterjesztést a következő 
határozatok meghozatalával: 
1) A Szenátus az SZMR 34. § (1) ga) 
szakaszában rögzített jogkörénél fogva 
egyetértett a székesfehérvári Felsőoktatási 
Struktúraátalakítási Alap pályázat (I. modul), és 
azzal összhangban megvalósuló II. modul 
terhére megvalósítandó fejlesztés indításával. 
2) A Szenátus elfogadta a jelen 
napirendhez kapcsolódó részletes beszámolót, 
tudomásul vette az eddig tevékenységeket, és 
jóváhagyta azokat. 
3) A Szenátus felhatalmazta az egyetem 
rektorát és kancellárját az EMMI-vel, a 
Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap terhére 
megvalósuló fejlesztési megállapodás 
megkötésére. 
4) A Szenátus felhatalmazta a kancellárt 
és a fejlesztési projekt vezetőjét a program 
lebonyolítására. 
 
SZ-CIX/99/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót és a 2015. 
évi üzleti tervét.  
 
SZ-CIX/100/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa az Óbudai 
Egyetem Könyvtárban kiírt könyvtárigazgatói 
vezetői pályázatra benyújtott pályázata alapján 
21 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
javasolta Berek László könyvtárigazgatói 
megbízását. A könyvtárigazgatói megbízás 
2015. szeptember 4. napjától 2020. szeptember 
3. napjáig érvényes. 
 
SZ-CIX/101/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa az Óbudai 
Egyetem Könyvtárban kiírt könyvtárigazgatói 
vezetői pályázatra benyújtott pályázata alapján 
0 igen 20 nem 1 tartózkodás szavazattal nem 
javasolta Dr. Fabó Edit könyvtárigazgatói 
megbízását. 
 
SZ-CIX/102/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa az Alba Regia 
Műszaki Karon kiírt kutatási dékánhelyettesi 
vezetői pályázatra benyújtott pályázata alapján 
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21 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
javasolta Dr. Földváry Lóránt kutatási 
dékánhelyettesi megbízását. A kutatási 
dékánhelyettesi megbízás 2015. szeptember 1. 
napjától 2019. augusztus 30. napjáig érvényes. 
 
SZ-CIX/103/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai 
Intézetében kiírt intézetigazgatói vezetői 
pályázatra benyújtott pályázata alapján 21 igen 
0 nem 0 tartózkodás szavazattal javasolta Dr. 
Czifra Árpád intézetigazgatói megbízását. Az 
intézetigazgatói megbízás 2015. szeptember 1. 
napjától 2020. augusztus 30. napjáig érvényes. 
 
SZ-CIX/104/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai 
és Technológia Intézetében kiírt egyetemi 
docensi pályázatra benyújtott pályázata alapján 
22 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
javasolta Dr. Gambár Katalin egyetemi docensi 
kinevezését. Az egyetemi docensi kinevezés 
2015. szeptember 1. napjától érvényes. 
 
SZ-CIX/105/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai 
Intézetében kiírt egyetemi docensi pályázatra 
benyújtott pályázata alapján 22 igen 0 nem 0 
tartózkodás szavazattal javasolta Dr. Kiss 
Gábor egyetemi docensi kinevezését. Az 
egyetemi docensi kinevezés 2015. július 1. 
napjától érvényes. 
 
SZ-CIX/106/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Mechatronikai és Autótechnikai Intézetében kiírt 
egyetemi docensi pályázatra benyújtott 
pályázata alapján 22 igen 0 nem 0 tartózkodás 
szavazattal javasolta Tóthné Dr. Laufer Edit 
egyetemi docensi kinevezését. Az egyetemi 
docensi kinevezés 2015. július 1. napjától 
érvényes. 
 
SZ-CIX/107/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa az Alba Regia 
Műszaki Kar Mérnöki Intézetében kiírt 
részmunkaidős egyetemi docensi pályázatra 

benyújtott pályázata alapján 21 igen 0 nem 1 
tartózkodás szavazattal javasolta Dr. Halász 
József részmunkaidős egyetemi docensi 
kinevezését. A részmunkaidős egyetemi 
docensi kinevezés 2015. szeptember 1. 
napjától érvényes. 
 
SZ-CIX/108/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Trefort 
Ágoston Mérnökpedagógiai Központban kiírt, 
határozott időre szóló adjunktusi pályázatra 
benyújtott pályázata alapján 22 igen 0 nem 0 
tartózkodás szavazattal javasolta Dr. Tomory 
Ibolya határozott időre szóló adjunktusi 
kinevezését. A határozott időre szóló adjunktusi 
kinevezés 2015. július 1. napjától 
(gyermekgondozás miatt távol levő munkatárs 
visszatéréséig), előreláthatólag 2017. május 30. 
napjáig érvényes. 
 
SZ-CIX/109/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Rejtő Sándor 
Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar 
Terméktervező Intézetében kiírt adjunktusi 
pályázatra benyújtott pályázata alapján 22 igen 
0 nem 0 tartózkodás szavazattal javasolta 
Papp-Vid Dóra DLA adjunktusi kinevezését. Az 
adjunktusi kinevezés 2015. szeptember 1. 
napjától érvényes. 
 
SZ-CIX/110/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Rejtő Sándor 
Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar 
Terméktervező Intézetében kiírt adjunktusi 
pályázatra benyújtott pályázata alapján 22 igen 
0 nem 0 tartózkodás szavazattal javasolta 
Nagyné Dr. Szabó Orsolya adjunktusi 
kinevezését. Az adjunktusi kinevezés 2015. 
szeptember 1. napjától érvényes. 
 
SZ-CIX/111/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai 
Intézetében kiírt adjunktusi pályázatra 
benyújtott pályázata alapján 22 igen 0 nem 0 
tartózkodás szavazattal javasolta Bakosné Dr. 
Diószegi Mónika adjunktusi kinevezését. Az 
adjunktusi kinevezés 2015. július 1. napjától 
érvényes. 
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SZ-CIX/112/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai 
Intézetében kiírt adjunktusi pályázatra 
benyújtott pályázata alapján 0 igen 22 nem 0 
tartózkodás szavazattal nem javasolta Dr. 
Csuka Antal adjunktusi kinevezését.  
 
SZ-CIX/113/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai 
Intézetében kiírt részmunkaidős adjunktusi 
pályázatra benyújtott pályázata alapján 21 igen 
0 nem 0 tartózkodás szavazattal javasolta Dr. 
Nagy Rudolf részmunkaidős adjunktusi 
kinevezését. A részmunkaidős adjunktusi 
kinevezés 2015. szeptember 1. napjától 
érvényes. 
 
SZ-CIX/114/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai 
Intézetében kiírt részmunkaidős adjunktusi 
pályázatra benyújtott pályázata alapján 0 igen 
21 nem 0 tartózkodás szavazattal nem 
javasolta Dr. Csuka Antal részmunkaidős 
adjunktusi kinevezését. 
 
SZ-CIX/115/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Mechatronikai és Autótechnikai Intézetében kiírt 
adjunktusi pályázatra benyújtott pályázata 
alapján 0 igen 21 nem 0 tartózkodás 
szavazattal nem javasolta Dr. Csuka Antal 
tanársegédi kinevezését. 
 
SZ-CIX/116/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Rejtő Sándor 
Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar 
Környezetmérnöki Intézetében kiírt tanársegédi 
pályázatra benyújtott pályázata alapján 21 igen 
0 nem 0 tartózkodás szavazattal javasolta 
Görgényi-Tóth Pál tanársegédi kinevezését. A 
tanársegédi kinevezés 2015. augusztus 1. 
napjától érvényes. 
 
SZ-CIX/117/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Neumann 
János Informatikai Kar Biomatika Intézetében 

kiírt tanársegédi pályázatra benyújtott pályázata 
alapján 21 igen 0 nem 0 tartózkodás 
szavazattal javasolta Sájevicsné Sápi Johanna 
tanársegédi kinevezését. A tanársegédi 
kinevezés 2015. július 1. napjától érvényes. 
 
SZ-CIX/118/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnikai 
Intézetében kiírt tanársegédi pályázatra 
benyújtott pályázata alapján 21 igen 0 nem 0 
tartózkodás szavazattal javasolta Dombora 
Sándor tanársegédi kinevezését. A tanársegédi 
kinevezés 2015. július 1. napjától érvényes. 
 
SZ-CIX/119/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnikai 
Intézetében kiírt tanársegédi pályázatra 
benyújtott pályázata alapján 0 igen 21 nem 0 
tartózkodás szavazattal nem javasolta Dr. 
Csuka Antal tanársegédi kinevezését.  
 
SZ-CIX/120/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki Kar Műszertechnikai 
és Automatizálási Intézetében kiírt tanársegédi 
pályázatra benyújtott pályázata alapján 21 igen 
0 nem 0 tartózkodás szavazattal javasolta Papp 
Zoltán tanársegédi kinevezését. A tanársegédi 
kinevezés 2015. július 1. napjától érvényes. 
 
SZ-CIX/121/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki Kar Műszertechnikai 
és Automatizálási Intézetében kiírt tanársegédi 
pályázatra benyújtott pályázata alapján 0 igen 
21 nem 0 tartózkodás szavazattal nem 
javasolta Dr. Csuka Antal tanársegédi 
kinevezését.  
 
SZ-CIX/122/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Mechatronikai és Autótechnikai Intézetében kiírt 
tanársegédi pályázatra benyújtott pályázata 
alapján 3 igen 15 nem 0 tartózkodás 4 
érvénytelen szavazattal nem javasolta Dr. 
Csuka Antal tanársegédi kinevezését.  
 
SZ-CIX/123/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 15 igen 3 nem 
3 tartózkodás szavazattal Prof. Dr. Roberto 
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Moreno-Diaz részére Honorary Professor 
kitüntető címet adományozott. 
 
SZ-CIX/124/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 17 igen 0 nem 
4 tartózkodás szavazattal Prof. Dr. Jacek M. 
Zurada részére Honorary Professor kitüntető 
címet adományozott.  

SZ-CIX/125/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 18 igen 0 nem 
3 tartózkodás szavazattal Dr. Hans-Jürgen 
Hoyer részére Honorary Professor kitüntető 
címet adományozott. 
 
 

 

Az Óbudai Egyetem Szenátusa 
2015. június 30-i ülésének napirendje és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
0. Kinevezések, megbízások átadása 
1. Javaslat szabályzatok módosítására 

1.1. Javaslat az Óbudai Egyetem Szervezeti 
és működési rendjéről szóló szabályzatának 
és a Szervezeti és működési rend 2. számú, 
az Óbudai Egyetem szervezeti felépítéséről 
szóló mellékletének módosítására 
1.2. Javaslat az Óbudai Egyetem Szervezeti 
és működési rend 3. számú, a 
Szerződéskötés rendjéről szóló 
mellékletének elfogadására 
1.3. Javaslat az Óbudai Egyetem vezetékes 
és mobiltelefonok használata 
szabályzatának módosítására 
1.4. Javaslat Robottechnikai Szakkollégium 
alapítására, szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyására 
1.5. Javaslat Élettani Szabályozások 
Tudásközpont létrehozására, szervezeti és 
működési rendjének jóváhagyására 
1.6. Javaslat Villamosenergia-átalakító 
Rendszerek Tudásközpont létesítésére és 
szervezeti és működési rendjének 
jóváhagyására  

2. Javaslat maradvány előirányzatosítására 
vonatkozó terv jóváhagyására 

3. Duális képzés indítása az Óbudai 
Egyetemen 2016 szeptemberében: 
3.1. Mérnökinformatikai szak BSc – NIK 
3.2. Villamosmérnöki szak BSc – AMK 
3.3. Gépészmérnöki szak BSc – AMK 
3.4. Földmérő- és földrendező mérnöki szak 
BSc – AMK 

4. Javaslat szakirányú továbbképzési szakok 
létesítésére és indítására a specialista 

szakember munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések kivizsgálása területén 

5. Javaslat földmérő- és térinformatikai 
mérnöki MSc szak indítására 

6. A BGK "D" jelű tanterveinek módosítása 
7. Személyi ügyek  

7.1. Javaslat vezetői, oktatói pályázatok 
véleményezésére 
7.2. Javaslat kitüntetés adományozására 

8. Javaslat a „Párizsi klímacsúcs sikeréért” c. 
programhoz való csatlakozásra 

9. Egyebek, bejelentések 
 
Határozatok: 
SZ-CX/126/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa egyhangúlag 
elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot. 
 
SZ-CX/127/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 23 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és működési rendjéről 
szóló szabályzatának módosítására és a 
Szervezeti és működési rend 2. számú, az 
Óbudai Egyetem szervezeti felépítéséről szóló 
mellékletének elfogadására vonatkozó 
javaslatot. 
A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg 
hatályát veszíti az Óbudai Egyetem rektorának 
helyetteseiről és a helyettesítés rendjéről szóló 
2/2015. (VI. 2.) Rektori utasítás, illetve a Rektori 
Kabinetről szóló 3/2015. (VI. 2.) Rektori 
utasítás. 
 
SZ-CX/128/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 23 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal jóváhagyta az Óbudai 



 15 

Egyetem Szervezeti és működési rend 3. 
számú, a Szerződéskötés rendjéről szóló 
mellékletét. A szabályzat a Szenátus általi 
elfogadás napját követő napon lép hatályba. 
 
SZ-CX/129/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 23 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal jóváhagyta az Óbudai 
Egyetem vezetékes- és mobiltelefonok 
használatáról szóló szabályzatát. A szabályzat 
a Szenátus általi elfogadás napját követő napon 
lép hatályba. 
 
SZ-CX/130/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 23 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal megalapította az 
Óbudai Egyetemen a Robottechnikai 
Szakkollégiumot és jóváhagyta a Robottechnika 
Szakkollégium szervezeti és működési 
szabályzatát. 
 
SZ-CX/131/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
1 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetemen az Élettani Szabályozások 
Tudásközpont létrehozását.  
 
SZ-CX/132/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 22 igen 0 nem 
1 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetemen a Villamosenergia-átalakító 
Rendszerek Tudásközpont létesítésére 
vonatkozó előterjesztést. 
 
SZ-CX/133/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 23 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Dr. 
Molnár András NIK dékánt, tagjainak Bodáné 
Dr. Kendrovics Rita docenst és Kósi Krisztián 
DHÖK elnököt. 
 
SZ-CX/134/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 23 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal jóváhagyta az Óbudai 
Egyetem 2014. évi költségvetési előirányzat 
szerinti maradvány előterjesztésben foglaltakat. 
 
SZ-CX/135/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 23 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Óbudai 
Egyetemen 2015. évi Beruházási, felújítási 
alap, pályázati alap létrehozását.  

SZ-CX/136/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 23 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Duális 
képzés indítása az Óbudai Egyetemen 2016 
szeptemberében c. előterjesztésben foglaltakat 
és támogatta a duális képzés megindítását az 
AMK-n és a NIK-en Mérnökinformatikai szakon 
(BSc). 
 
SZ-CX/137/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 23 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Duális 
képzés indítása az Óbudai Egyetemen 2016 
szeptemberében c. előterjesztésben foglaltakat 
és támogatta a duális képzés megindítását az 
AMK Villamosmérnöki szakán (BSc). 
 
SZ-CX/138/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 23 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Duális 
képzés indítása az Óbudai Egyetemen 2016 
szeptemberében c. előterjesztésben foglaltakat 
és támogatta a duális képzés megindítását az 
AMK Gépészmérnöki szakán (BSc). 
 
SZ-CX/139/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 23 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadja a Duális 
képzés indítása az Óbudai Egyetemen 2016 
szeptemberében c. előterjesztésben foglaltakat 
és támogatta a duális képzés megindítását az 
AMK Földmérő- és földrendező mérnöki szakán 
(BSc). 
 
SZ-CX/140/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Neumann 
János Informatikai Kar Biomatika Intézetében 
kiírt intézetigazgatói vezetői pályázatra 
benyújtott pályázata alapján 23 igen 0 nem 0 
tartózkodás szavazattal javasolta Dr. 
Kozlovszky Miklós intézetigazgatói megbízását. 
Az intézetigazgatói megbízás 2015. július 1. 
napjától 2020. június 30. napjáig érvényes. 
 
SZ-CX/141/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Mechatronikai és Autótechnikai Intézetében kiírt 
egyetemi docensi pályázatra benyújtott 
pályázata alapján 23 igen 0 nem 0 tartózkodás 
szavazattal javasolta Dr. Molnár Ildikó egyetemi 
docensi kinevezését. Az egyetemi docensi 
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kinevezés 2015. augusztus 1. napjától 
érvényes. 
 
SZ-CX/142/2015. számú határozat 
A pályázó nem járult hozzá a pályázat 
eredményének a közzétételéhez. 
 
SZ-CX/143/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 21 igen 0 nem 
0 tartózkodás 2 érvénytelen szavazattal dr. 
Cser-Palkovics András részére Pro Universitate 
kitüntető címet adományozott.  
 
SZ-CX/144/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 23 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a „Javaslat 
szakirányú továbbképzési szakok létesítésére 
és indítására a specialista szakember 
munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések kivizsgálása területén” 
előterjesztésben foglaltakat és támogatta a 
szakirányú továbbképzési szak létesítését és 
indítását. 
 
SZ-CX/145/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 23 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta a „Javaslat 
a földmérő és térinformatikai mérnöki MSc szak 
indítására” előterjesztésben foglaltakat és 
támogatta a mesterképzési szak indítását. 

SZ-CX/146/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 23 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazattal elfogadja a „BGK "D" 
jelű tanterveinek módosítására” vonatkozó 
előterjesztésben foglaltakat és támogatta a „D” 
tantervek módosítását. 
 
SZ-CX/147/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa 23 igen 0 nem 
0 tartózkodás szavazatával támogatta a 
Köztársasági Elnök úr indítványát, amely arra 
irányult, hogy – Al Gore az Amerikai Egyesült 
Államok Nobel-díjjal kitüntetett korábbi alelnöke 
felhívásához csatlakozva – a klíma védelme 
érdekében egységre és cselekvésre 
ösztönözze a világ 2015 decemberében 
Párizsban összegyűlő vezetőit. 
 
SZ-CX/148/2015. számú határozat 
Az Óbudai Egyetem Szenátusa felkérte Prof. 
Dr. Fodor János rektor urat, a Szenátus 
elnökét, hogy a „Párizsi klímacsúcs sikeréért” 
című kampány lehetőségről tájékoztassa az 
egyetem polgárait, felkérve Őket a 
támogatásra. 
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UTASÍTÁSOK 

 

1/2015. (IV. 8.)  

Rektori utasítás 

a 2015. április 22-i rektori szünet elrendeléséről 

 

 

Az Óbudai Egyetem Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzatának 14. § (8) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat 
rendelem el.  

1. § Az Óbudai Egyetemen – az elmúlt évek 
hagyományait követve – 2015. április 22-én, 
13.30 órai kezdettel kerül megrendezésre a 
házi Tudományos Diákköri Konferencia. 

2. § A Tudományos Diákköri Konferencia  
zavartalan lebonyolítása, az előadó hallgatók 
és oktatók, valamint az adott szekció előadásai 
iránt érdeklődők részvételi lehetőségének 
biztosítása érdekében 2015. április 22-én, a 7. 

tanítási órától, azaz 13.30-tól a nappali 
munkarendű hallgatók részére tanítási szünetet 
rendelek el. 

3. § Az utasítás a kihirdetés napját követő 
napon lép hatályba és a rendezvény napját 
követő napon veszíti hatályát. 

Budapest, 2015. április 8. 

Prof. Dr. Fodor János s.k., 
rektor 

 

 

 

2/2015. (VI. 2.)  

Rektori utasítás 
az Óbudai Egyetem rektorának helyetteseiről és a helyettesítés rendjéről 

(Hatálytalan 2015. július 1. napjától a Szenátus SZ-CX/127/2015. sz. határozata alapján.) 
 

 
A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény 13. § (3) bekezdésében, illetve az 
Óbudai Egyetem Szervezeti és működési 
szabályzat I. kötetének, az Óbudai Egyetem 
Szervezeti és működési rendjének (a 
továbbiakban: SZMR) 66. § (1) bekezdésben 
foglalt felhatalmazás alapján a rektor 
helyetteseinek megnevezéséről, feladat- és 
hatásköréről, a munkamegosztási rendjéről, 
valamint a rektor helyettesítésének rendjéről az 
alábbiak szerint rendelkezem. 
 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
1. § (1)  Az Egyetemen a rektort feladatai 

ellátásban két rektorhelyettes segíti: 
a) a tudományos rektorhelyettes, és 
b) a stratégiai rektorhelyettes. 

(2)  Az Egyetem oktatási tevékenysége 
tekintetében az oktatási főigazgató a rektor 
helyetteseként jár el. 
(3)  Az (1) és (2) bekezdésben 
megnevezett magasabb vezetők közti 
koordinációt a rektor látja el. 

2. § A rektorhelyettesek, illetve az oktatási 
főigazgató megbízására, megbízatásának 
időtartamára vonatkozó részletes 
szabályokat a Foglalkoztatási 
követelményrendszer tartalmazza. 

A tudományos rektorhelyettes 
3. § (1) A tudományos rektorhelyettes 

alapfeladata az Egyetem kutatási és 
tudományos tevékenységével 
összefüggő feladatainak intézményi 
szintű felügyelete, szervezése és 
koordinálása. 
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(2)  Az (1) bekezdésben meghatározottak 
alapján a tudományos rektorhelyettes 
hatáskörébe tartozik különösen: 

a) az Egyetem kutatási, tudományos, 
tudományszervezési tevékenységének 
felügyelete, ide értve a statisztikai 
adatszolgáltatást is; 

b) az Egyetem szellemi tulajdonjogokkal 
kapcsolatos szakmai tevékenységének 
felügyelete; 

c) a könyvtárfejlesztés stratégiai kérdései; 
d) tudományos, kutatási célú ösztöndíjak 

nyilvánosságának szervezése, 
koordinálása; 

e) a karok tudományos konferenciáinak 
koordinálása; 

f) a Magyar Tudomány Ünnepe egyetemi 
rendezvényeinek szakmai felügyelete, 
koordinálása; 

g) a Tudományos Tanács elnöki 
feladatainak ellátása, a Tudományos 
Tanács tevékenységének felügyelete; 

h) a tudományos diákköri tevékenység 
egyetemi szintű felügyelete; 

i) a nemzetközi és hazai konferencia-
részvételt támogató intézményi 
pályázati rendszer működtetése; 

j) a rektor által esetileg meghatározott 
feladat vagy hatáskör ellátása. 

(3) A tudományos rektorhelyettes a rektor 
felkérése alapján őt helyettesíti: 
a) egyetemi és külső protokolláris 

eljárásokban; 
b) tudományos, kutatás-szervezési 

kérdésekkel kapcsolatos 
konferenciákon, tanácskozásokon; 

c) tudományos, kutatás-szervezési 
ügyekkel kapcsolatos meghívás alapján 
teljesítendő rendezvényeken, üléseken, 
hivatalos eljárásokban. 

A stratégiai rektorhelyettes 
4. § (1)  A stratégiai rektorhelyettes 

alapfeladata az Egyetem 
felsőoktatásban betöltött szerepének 
és pozíciójának javítását elősegítő 
stratégiai programok kidolgozása és 
végrehajtásának felügyelete. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak 
alapján a stratégiai rektorhelyettes 
hatáskörébe tartozik különösen: 
a) az Egyetem felsőoktatásban, 

társadalomban betöltött 

pozíciójának folyamatos értékelése, 
a szükséges teendők feltárása és 
megfogalmazása a rektor számára; 

b) azon stratégiai kezdeményezések 
beazonosítása, vizsgálata, 
értékelése és koordinációja, 
amelyek jelentős potenciális 
előnnyel járhatnak az Egyetem 
számára; 

c) az Egyetem üzleti kapcsolatainak 
koordinációja, elősegítése és 
felügyelete, az együttműködések 
súlypontjainak kialakítása; 

d) a felsőoktatás trendjeinek 
figyelemmel kísérése, az ezekből 
adódó egyetemi feladatok 
megjelenítése a rektor és az 
illetékes testületek előtt; 

e) az Egyetem részvételének 
elősegítése szakmai 
szövetségekben, cselekvési 
programokban; 

f) irányító szerep az Egyetem 
stratégiájának és 
intézményfejlesztési tervének 
kidolgozásában; 

g) az intézményakkreditáció 
gondozása; 

h) az Egyetem pályázati 
tevékenységének szakmai 
felügyelete; 

i) a rektor által esetileg 
meghatározott feladat vagy 
hatáskör ellátása. 

(3)  A stratégiai rektorhelyettes a rektor 
felkérése alapján őt helyettesíti: 
a) egyetemi és külső protokolláris 

eljárásokban;  
b) stratégiai kérdésekkel kapcsolatos 

konferenciákon, tanácskozásokon;  
c) stratégiai ügyekkel kapcsolatos 

meghívás alapján teljesítendő 
rendezvényeken, üléseken, hivatalos 
eljárásokban. 

Az oktatási főigazgató 
5. §(1) Az oktatási főigazgató feladat és 

hatáskörét részletesen az SZMR 68. § 
határozza meg, ezen kívül ellátja a 
rektor által esetileg meghatározott 
feladat- vagy hatásköret is. 

(2) Az oktatási főigazgató a rektor felkérése 
alapján őt helyettesíti: 
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a) egyetemi és külső protokolláris 
eljárásokban;  

b) felsőoktatással kapcsolatos 
konferenciákon, tanácskozásokon;  

c) felsőoktatással kapcsolatos 
meghívás alapján teljesítendő 
rendezvényeken, üléseken, hivatalos 
eljárásokban. 

Közvetlen rektori hatáskörben maradó 
feladatok ellátásának rendje 
6. § A rektor feladat- és hatáskörébe tartozó 

mindazon feladatok, vagy egyes 
meghatározott ügyek ellátására, amelyek 
jogszabály, egyetemi szabályzat, a jelen 
vagy más rektori utasítás rendelkezése 
alapján nem tartozik más személy 
hatáskörébe, a rektor rektori megbízottat 
kérhet fel. 

II. Fejezet 
A helyettesítés rendje 
7. § (1) Az Egyetem önálló jogi személy, 

amelynek első számú felelős vezetője 
és képviselője a rektor1/. 

(2) A rektort akadályoztatása esetén vagy 
távollétében a rektorhelyettesek a (3)-
(4) bekezdésben meghatározott 
sorrendben helyettesítik. 

(3) A rektor általános helyettesítésére a 
tudományos rektorhelyettes jogosult, aki 
a rektor akadályoztatása, érintettsége 
esetén a rektor helyettesítésére 
jogosult. A rektori tisztség átmeneti 
betöltetlensége esetén a tudományos 
rektorhelyettes az Egyetem, illetve a 
Szenátus vezetőjeként jár el2/. 

(4) A rektor, illetve a tudományos 
rektorhelyettes egyidejű akadályoztatása, 
vagy érintettsége esetén a stratégiai 
rektorhelyettes jogosult a rektor 
helyettesítésére. 
(5) Egyes meghatározott ügyekben a 

helyettesítő személyéről a rektor egyedi 
mérlegelés alapján dönt. 

III. Fejezet 
Záró és hatályba léptető rendelkezések 
8. § (1) A jelen rektori utasítás 2015. június 2. 

napján lép hatályba. 
(2) Jelen utasítás a 2018. április 25. napjáig 

tartó rektori megbízás időszakában 
betöltött rektorhelyettesi magasabb 
vezetői megbízásokra érvényes és a 7. 
§ (3) bekezdés második mondata 
kivételével a rektori megbízás 
megszűnéséig hatályos. 

Budapest, 2015. június 2.  

Prof. Dr. Fodor János s.k., 
rektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/  Ld. ehhez az Nftv. 13. § (1) bekezdését 
 2/ Ld. ehhez az Nftv. 75. § (2a) bekezdését 

 

3/2015. (VI. 2.)  

Rektori utasítás 
a Rektori Kabinetről 

(Hatálytalan 2015. július 1. napjától a Szenátus SZ-CX/127/2015. sz. határozata alapján.) 
 

 
Az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 
Szervezeti és működési szabályzat I. kötetének, 
az Óbudai Egyetem Szervezeti és működési 
rendjének (a továbbiakban: SZMR) 72. §-ában, 
valamint a 104/A. § (2) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a Rektori Kabinet 
működését, illetve a feladatellátás szervezeti 
kereteit az alábbiak szerint állapítom meg. 

A Rektori Kabinet 
1. § (1) A rektort az SZMR 63. § (3) 

bekezdésben meghatározott feladat- 
és hatáskörei gyakorlásában a Rektori 
Kabinet segíti. 

(2) A Rektori Kabinet a rektor közvetlen 
irányítása és szakmai felügyelete alatt 
látja el tevékenységét. 
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(3) A Rektori Kabinet a rektornak az 
Egyetem oktatási és tudományos 
kutatási alaptevékenységével, a 
szakmai és egyéb szervezetekkel való 
kapcsolattartással, továbbá a hazai és 
nemzetközi együttműködések 
kialakításával, fejlesztésével 
kapcsolatos irányítási, szakmai 
felügyeleti hatáskörében tartozó 
feladatok ellátásában működik közre, 
ennek keretében feladatkörébe az 
alábbiak tartoznak: 
a) koordinációs feladatok:  

aa) a rektor munkájával összefüggő 
szervezési, technikai és 
adminisztrációs feladatok 
ellátása; 

ab) a rektor intézményen kívüli és 
egyéb, az Egyetemet érintő 
programjainak előkészítése, 
összehangolása; 

ac) a rektor számára háttéranyagok, 
összegző anyagok készítése; 

ad) a rektor által meghatározott 
feladatok nyilvántartása, 
nyomon követése; 

ae) a rektor megbízásából 
kapcsolattartás az Egyetem 
szervezeti egységeivel, ennek 
keretében tőlük adatok, 
háttéranyagok, információk 
kérése; 

b) társadalmi kapcsolatok ápolásával 
kapcsolatosan: 

ba) a rektor társadalmi kapcsolatai 
kialakításának és 
fenntartásának előkészítése, 
felügyelete, menedzselése; 

bb) a rektor szakmai és egyéb 
szervezetekkel való 
kapcsolatainak és 
együttműködésének 
szervezése, bonyolítása, 
koordinálása; 

bc) a rektor tevékenységének, 
elképzeléseinek nyilvánosságát 
biztosítja az Egyetem minden 
polgára számára; 

bd) a rektor felkérésére részvétel a 
témával kapcsolatos 
tárgyalásokon, 
megbeszéléseken; 

c) nemzetközi kapcsolatok ápolásával 
kapcsolatosan: 

ca) az intézményi szintű 
nemzetközi kapcsolatok, az 
Egyetem külföldi 
partnerintézményeivel való 
kapcsolattartás koordinálása, 
fejlesztése; 

cb) a rektor külföldi programjainak 
megszervezése, azokban való 
részvétel, háttéranyag 
készítése, emlékeztető írása, a 
megvalósulás nyomon 
követése; 

cc) a rektor hatáskörébe tartozó 
megállapodások, szerződések 
szakmai véleményezése, a 
megkötés utáni hivatalos 
bejelentési kötelezettségek 
nyomon követése; 

cd) a rektor által kiemelt 
jelentőségűnek ítélt nemzetközi 
rendezvények szervezése és 
lebonyolítása; 

ce) külföldi delegációk fogadásával 
kapcsolatos tevékenységek 
előkészítése és koordinálása; 

d) kommunikáció és protokoll: 
da) elősegíti a rektori kommunikáció 

napi működését; 
db) kapcsolatot tart a helyi és 

országos médiával; 
dc) részt vesz a rektor személyét 

érintő sajtóesemények, 
sajtótájékoztatók 
kezdeményezésében, 
megszervezésében, 
lebonyolításában, 
értékelésében; 

dd) figyeli, elemzi, dokumentálja a 
rektor megjelenítését a szakmai 
és az országos médiában, képi- 
és hanganyagokat, nyomtatott 
sajtó és online anyagokat készít 
elő, utómunkáz, dokumentál; 

de) részt vesz a rektor 
beszédeinek, nyilatkozatainak, 
médiaszerepléseinek 
előkészítésében, háttéranyagok 
készítésében; ezekhez 
információkat kérhet az 
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Egyetem szervezeti 
egységeitől; 

df) szervezi, rendezi és lebonyolítja 
a rektor által kiemelt 
jelentőségűnek ítélt 
rendezvényeket, köztük az 
Egyetem központi ünnepi 
rendezvényeit; 

dg) naprakészen nyilvántartja a 
külső régi és új partnerek 
protokoll listáját; 

dh) érvényesíti a rektor egyetértési 
jogát az egyetemi 
reprezentációs anyagok, 
ajándékok beszerzésében; 

e) ellátja mindazokat a feladatokat, 
amelyeket a rektor vagy a 
kabinetvezető meghatároz. 

(4) A Rektori Kabinet látja el a rektor 
számára a személyi titkársági 
feladatokat is. 

(5) A Rektori Kabinet struktúrájának 
átalakítása, módosítása a rektor 
hatásköre. 

A rektori kabinetvezető főigazgató 
2. § (1) A Rektori Kabinetet a rektor által 

kinevezett rektori kabinetvezető 
főigazgató (a továbbiakban a jelen 
utasításban: kabinetvezető) vezeti, aki 
az angol nyelvű kommunikáció során a 
Director General of Rector’s Cabinet 
megnevezést használja. 

(2) A kabinetvezető: 
a) gondoskodik a Rektori Kabinet 

működtetéséről; 
b) a rektor közvetlen felügyelete és 

irányítása mellett felügyeli a jelen 
utasítás 1. § (3) bekezdésben 
foglaltak megvalósítását; 

c) részt vesz a rektorral a 
megbeszéléseken, 
közszerepléseken és egyéb 
rendezvényeken, illetve a rektor 
képviseletében azokon az 
eseményeken, ahova a rektor 
akadályoztatása esetén delegálja 
őt; 

d) az irányítása alá tartozó 
munkatársak esetében 
rendszeres és eseti 
beszámoltatást végez, értékeli 

teljesítményüket, elősegíti 
személyes fejlődésüket. 

(3) A kabinetvezető feladata különösen a 
(2) bekezdésben meghatározottakon túl: 

a) a rektor feladatainak támogatása, 
tevékenységének szervezése, 
döntéseinek előkészítése; 

b) a rektor rendszeres tájékoztatása 
a hatáskörébe tartozó feladatok 
végrehajtásáról és a felmerült 
problémákról; 

c) az Egyetem képviselete a Magyar 
Rektori Konferencia Nemzetközi 
Bizottságában; 

d) az oktatási főigazgatóval egyeztetve 
közreműködés a Nemzetközi 
Képzési és Mobilitási Iroda 
tevékenységének szakmai 
irányításában; 

e) az irányítása alá tartozó 
munkatársak hatáskörébe tartozó 
feladatok ütemezése, a feladatok 
munkatársak közötti átütemezése, a 
feladatelosztáshoz kapcsolódóan a 
végrehajtás eszközeinek 
megválasztása; 

f) ellenőrzési jogkör gyakorlása a 
munkatársak teljes munkavégzése, a 
minőségi követelmények és a 
határidők betartása felett; 

g) az irányítása alá tartozó 
munkatársak teljesítményének 
értékelése, valamint javadalmazásra, 
kitüntetésre, többletmunkára 
vonatkozó javaslat megfogalmazása, 
személyes fejlődésük elősegítése; 

h) a Rektori Kabinet működésével 
kapcsolatos ügyekben aláírási jog 
gyakorlása; 

i) a tevékenységi körébe tartozó 
területen a vezetői ellenőrzés 
folyamatos gyakorlásáért való 
felelősség; 

j) jelen utasítás rendelkezéseinek 
megismertetése munkatársaival, az 
abban foglaltak betartatása; 

k) az Egyetem szervezeti egységeivel 
való egyeztetés és a tőlük való 
információkérés; 

l) mindazon feladatok ellátása, 
amelyeket számára a rektor 
meghatároz. 
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A Rektori Kabinet munkatársai 
3. § (1)  A Rektori Kabinetben a jelen 

utasításban meghatározott 
feladatköröket – munkaköri leírásuknak 
megfelelően – elsősorban ügyvivő 
szakértők, igazgatási ügyintézők és 
ügyviteli alkalmazottak látják el. 

(2) A jelen utasítás 1. § (3) bekezdésben 
foglalt egyes feladatok közül, vagy 
feladatok egyes csoportjának ellátására 
a rektor megbízottat jelölhet ki az 
oktatói, kutatói, illetve tanári 
munkakörben foglalkoztatottak köréből 
is. 

Titokvédelem, adatszolgáltatás 
4. § (1) A Rektori Kabinet munkatársai kötelesek 

szigorúan bizalmasan kezelni minden 
olyan adatot, információt vagy 
dokumentumot – függetlenül attól, hogy 
ahhoz milyen formában és milyen 
módon jutottak hozzá –, amely előttük a 
munkaköri feladataik teljesítése során 

vagy azzal összefüggésben vált 
ismertté. 

(2) A Rektori Kabinet tevékenységével 
összefüggésben keletkezett, kezelt, 
illetve a Rektori Kabinetre vonatkozó 
adat közlésére Egyetemen kívüli 
harmadik személy részére – a 
közérdekű adat-megismerési igények 
teljesítésével kapcsolatos eljárást ide 
nem értve – csak a kabinetvezető 
jogosult a vonatkozó jogszabályi és 
szabályzati rendelkezések keretei 
között. 

Záró rendelkezések 
5. § A jelen rektori utasítás 2015. június 2. 

napján lép hatályba. 

Budapest, 2015. június 2. 

Prof. Dr. Fodor János s.k., 
rektor 
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4/2015. (VI. 30.)  
Kancellári utasítás 

az Óbudai Egyetem informatikai rendszerének használatáról 
 
 
Az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 
informatikai rendszerének biztonságos 
működése, az informatikai rendszer 
veszélyeztetettségének, mint jelentős kockázati 
tényezőnek a csökkentése érdekében az 
Egyetem Informatikai, valamint Informatikai 
biztonsági szabályzatában meghatározott 
szabályokon túl az egyetemi informatikai 
infrastruktúra használata tekintetében az 
alábbiakat rendelem el. 

Az utasítás hatálya 

1. § Az utasítás személyi hatálya az Egyetem 
informatikai infrastruktúráját használó 
valamennyi közalkalmazottra és 
hallgatóra, valamint az Egyetem 
informatikai rendszerét használó más 
személyekre terjed ki. 

Az Egyetem informatikai infrastruktúrájának 
használatára vonatkozó rendelkezések 

2. § (1) Az utasítás hatálya alá tartozó 
személyek kötelesek az Óbudai Egyetem 
informatikai, továbbá informatikai 
biztonsági szabályzatát, különösen ez 
utóbbi 3. § (8)-(12) bekezdésében 
meghatározott informatikai infrastruktúra 
használatára vonatkozó alapvető 
szabályokat szigorúan betartani.  
(2) Az utasítás hatálya alá tartozó 
személyek az (1) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségek betartásán 
túl az Egyetem által munkaeszközként 
biztosított informatikai eszközöket 
kizárólag a munkavégzéssel 
összefüggésben, az Egyetem 
tevékenységi és érdekeltségi körébe 
tartozó hivatalos, célokra, továbbá 
tanulással összefüggő tevékenységekre 
használhatják, magáncéllal weboldalak 
nem látogathatóak, csak a 
munkavégzéshez és tanuláshoz 
szükséges adatok, dokumentumok 
tölthetők le. 

3. § (1) Az Egyetem hivatalos 
levelezőrendszerében rendelkezésre 

bocsátott email használatának 
kizárólagos célja a munkavégzés, az 
Egyetem érdekében kifejtett tevékenység. 
Az utasítás hatálya alá tartozó személyek 
az Egyetem által működtetett 
levelezőrendszert magáncélra nem 
jogosultak használni, mivel az Egyetem 
által biztosított hivatalos e-mailcím a 
munkavégzést és az Egyetem ügyeinek 
intézését szolgálja függetlenül attól, hogy 
egy-egy felhasználó személyéhez kötött 
az elnevezés. 
(2) Hivatalos ügyeket kizárólag az 
Egyetem levelezőrendszerén keresztül 
kell intézni. 
(3) Amennyiben jogszabályokban, az 
Egyetem szabályzataiban, vagy jelen 
utasításban meghatározott szabályok 
megszegése miatt vizsgálat lefolytatása 
szükséges, a vizsgálati eljárásban eljáró 
személyek minden egyetemi email címre 
érkezett, és arról küldött levélhez a 
vizsgálat lefolytatása céljából 
hozzáférhetnek. 

4. § Az utasítás hatályba lépését követően a 
munkáltató jogosult a közalkalmazottnak 
a munkavégzés céljából rendelkezésére 
bocsátott informatikai munkaeszközök 
(pc, laptop, tablet stb.) használatát 
ellenőrizni, azzal a céllal, hogy 
meggyőződjön arról, hogy a 
közalkalmazott a magánhasználat 
tilalmára vonatkozó utasítását betartja-e. 

Záró rendelkezések 

5. § Jelen utasítás 2015. július 1. napján lép 
hatályba, és az Egyetem informatikai, 
illetve informatikai biztonsági szabályzata 
módosításának hatályba lépésével 
egyidejűleg veszíti hatályát.  

Budapest, 2015. június 30. 

Monszpart Zsolt s.k., 
kancellár 
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5/2015. (VI.30.) 

Kancellári utasítás 
a nyári nyitvatartási és postázási rendről 

 
 
Az elmúlt években kialakult gyakorlatnak 
megfelelően a 2015. július 13. és augusztus 19. 
közötti időszakban az Óbudai Egyetem 
épületeinek nyitva tartását és belső postázási 
rendjét az alábbiak szerint határozom meg:  

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

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

Budapest, 2015. június 30. 

Monszpart Zsolt s.k., 
kancellár 
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KAROK ÉS KÖZPONTOK TANÁCSAINAK NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI 

Alba Regia Műszaki Kar Kari Tanácsa  
2015. április 2-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Prof. Dr. Rudas Imre, AMK gyűrű átadása 
2. Szakmai gyakorlatok rendje 
3. Személyi ügyek, kitüntetések 
4. Tudományos Tanács Tag megválasztása 
5. Egyebek 
 
Határozatok: 
AMK-KT-III/3/2015. 
A Kari Tanács a 2015. 04. 02-án megtartott 
szavazásán Balázsik Valéria címzetes 
egyetemi docens cím adományozását a 
szavazatszedő bizottság megállapítása szerint 
12 fő támogatta, 1 fő tartózkodott, 0 fő nem 
támogatta. 
Csabina Zoltánné címzetes egyetemi docens 
cím adományozását a szavazatszedő bizottság 
megállapítása szerint 13 fő támogatta, 0 fő 
tartózkodott, 0 fő nem támogatta. 
Galántai Tamás címzetes egyetemi docens cím 
adományozását a szavazatszedő bizottság 
megállapítása szerint 13 fő támogatta, 0 fő 
tartózkodott, 0 fő nem támogatta. 
 
AMK-KT-III/4/2015. 
A Kari Tanács a 2015. 04. 02-án megtartott 
szavazásán Kiss Szilvia Kjt. alapján 
közalkalmazottak részére adományozható 
munkatársi cím adományozását a 
szavazatszedő bizottság megállapítása szerint 
13 fő támogatta, 0 fő tartózkodott, 0 fő nem 
támogatta. 

AMK-KT-III/5/2015. 
A Kari Tanács a 2015. 04. 02-án megtartott 
szavazásán Budaváriné Szalai Andrea Dékáni 
kitüntetés adományozását a szavazatszedő 
bizottság megállapítása szerint 13 fő támogatta, 
0 fő tartózkodott, 0 fő nem támogatta. 
Fokvári Adrien Dékáni kitüntetés 
adományozását a szavazatszedő bizottság 
megállapítása szerint 13 fő támogatta, 0 fő 
tartózkodott, 0 fő nem támogatta. 
 
AMK-KT-III/6/2015. 
A Kari Tanács a 2015. 04. 02-án megtartott 
szavazásán Balázsik Valéria GEO-emlékérem 
adományozását a szavazatszedő bizottság 
megállapítása szerint 12 fő támogatta, 1 fő 
tartózkodott, 0 fő nem támogatta. 
Csabina Zoltánné GEO-emlékérem 
adományozását a szavazatszedő bizottság 
megállapítása szerint 13 fő támogatta, 0 fő 
tartózkodott, 0 fő nem támogatta. 
 
AMK-KT-III/7/2015. 
A Kari Tanács a 2015. 04. 02-án megtartott 
szavazásán Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata 
Tudományos Tanács tag megbízását a 
szavazatszedő bizottság megállapítása szerint 
13 fő támogatta, 0 fő tartózkodott, 0 fő nem 
támogatta. 
 

 

Alba Regia Műszaki Kar Kari Tanácsa  
2015. április 14-i elektronikus szavazásának határozatai 

 

 
Határozatok: 
AMK-KT-IV/8/2015. 
A Kari Tanács 2015. 04. 14-én megtartott 
elektronikus szavazásán az AMK Mérnöki 
Intézetébe egyetemi docens álláshely 
betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírását 

(betölthető 2015. 09. 01. napjával) egyhangúlag 
13 fő támogatta, 0 fő tartózkodott, 0 fő nem 
támogatta. 
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AMK-KT-IV/9/2015. 
A Kari Tanács 2015. 04. 14-én megtartott 
elektronikus szavazásán az AMK kutatási 
dékánhelyettes vezetői beosztásra szóló 

pályázati felhívás kiírását (2015. 09. 01. 
napjával tölthető be) 11 fő támogatta, 1 fő 
tartózkodott, 1 fő nem támogatta. 

  

Alba Regia Műszaki Kar Kari Tanácsa  
2015. június 12-i ülésének napirendjei és határozatai 

 

 
Napirendi pontok: 
1. Személyi ügyek 
2. Földmérő- és térinformatikai mérnöki MSc 

tanterv 
3. 2016 szeptemberétől tervezett duális 

képzési szakok: földmérő és földrendező 
mérnök, gépészmérnök, villamosmérnök 
alapképzés 

4. Egyebek 
 
Határozatok: 
AMK-KT-V/10/2015. 
A Kari Tanács a 2015. 06. 12-én megtartott 
szavazásán Dr. Halász József egyetemi docens 
munkakör betöltésére érkezett pályázatát 11 fő 
támogatta, 0 fő tartózkodott, 0 fő nem 
támogatta. 
 
AMK-KT-V/11/2015. 
A Kari Tanács a 2015. 06. 12-én megtartott 
szavazásán Dr. Földváry Lóránt kutatási 
dékánhelyettes vezetői beosztás betöltésére 

érkezett pályázatát 11 fő támogatta, 0 fő 
tartózkodott, 0 fő nem támogatta. 
 
AMK-KT-V/12/2015. 
A Kari Tanács a 2015. 06. 12-én megtartott 
szavazásán egyhangúalag elfogadta a 
földmérő- és térinformatikai mérnöki MSc szak 
tantervét. 
 
AMK-KT-V/13/2015. 
A Kari Tanács a 2015. 06. 12-én megtartott 
szavazásán egyhangúlag elfogadta a 2016 
szeptemberétől induló duális képzési szakok – 
földmérő és földrendező mérnök, 
gépészmérnök, villamosmérnök alapképzés – 
indítását. 
 
AMK-KT-V/14/2015. 
A Kari Tanács a 2015. 06. 12-én megtartott 
szavazásán egyhangúlag elfogadta egy 
félállású informatika tanári pályázat kiírását a 
Mérnöki Intézetben. 

 

 

Alba Regia Műszaki Kar Kari Tanácsa  
2015. június 25-i ülésének napirendjei és határozatai 

 

 
Napirendi pontok: 
1. Szenátusi választás 
2. Egyebek 
 
Határozatok: 
AMK-KT-VI/15/2015. 
A Kari Tanács a 2015. 06. 25-én megtartott 
szavazásán Dr. Györök György szenátusi 
tagságát vezető oktató kategóriában 10 fő 

támogatta, 0 fő tartózkodott, 0 fő nem 
támogatta. 
 
AMK-KT-VI/16/2015. 
A Kari Tanács a 2015. 06. 25-én megtartott 
szavazásán Dr. Tarsoly Péter szenátusi 
tagságát nem vezető oktató kategóriában 10 fő 
támogatta, 0 fő tartózkodott, 0 fő nem 
támogatta. 
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Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kari Tanácsa  
2015. április 8-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. A dékáni pályázat véleményezése 
2. Docensi és adjunktusi pályázatok kiírása 
3. Fakultatív tárgyak  
4. Egyebek  
 
Határozatok: 
BGK-KT-CVII/13/2015. 
A Kari Tanács prof. Dr. Rajnai Zoltán dékáni 

kinevezését egyhangúlag támogatta (9 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás). 

 
BGK-KT-CVII/14/2015. 
A Kari Tanács a 2 fő egyetemi docensi és 1 fő 
egyetemi adjunktusi álláspályázat kiírását 
támogatta (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás). 

BGK-KT-CVII/15/2015. 
A Kari Tanács az alábbi szabadon választható 
tárgy indítását egyhangúlag támogatta (9 igen, 
0 nem, 0 tartózkodás). 
 Biztonságtechnikai információk bűnügyi 

elemzése (nappali munkarend) 
 Civilizációs kockázatok, biztonságpolitika 

(nappali munkarend)  
 Koordináta méréstechnikai alapjai (nappali 

és levelező munkarend)  
 Gyártási folyamatok minőségtechnikái 

(nappali és levelező munkarend). 
 

 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kari Tanácsa  
2015. május 6-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. „Jótanuló” hallgatóknak oklevelek átadása 
2. Beérkezett docensi pályázatok 

véleményezése 
3. Docensi pályázat kiírása a Mechatronikai és 

Autótechnikai Intézetbe (Logisztika és Ipari 
folyamatok tárgyakra) 

4. Minőségellenőrzési Bizottság 2014. évi 
beszámolója 

5. Tantervmódosítások 
 
Határozatok: 
BGK-KT-CVIII/17/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta Dr. 
Horváth Miklós egyetemi docensi kinevezését 
(9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)  
 
BGK-KT-CVIII/18/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta Dr. 
Goda Tibor egyetemi docensi kinevezését (9 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)  
 
 

BGK-KT-CVIII/19/2015. 
A Kari Tanácsa 1 fő részére egyetemi docensi 
álláspályázat kiírását támogatta (9 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás) 
 
BGK-KT-CVIII/20/2015. 
A Kari Tanács a Minőségellenőrzési Bizottság 
2014. évi beszámolóját elfogadta (9 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás) 
 
BGK-KT-CVIII/21/2015. 
Speciális munkabelesetek és foglalkozási 
megbetegedések kivizsgálása területén – 
levelező munkarendű szakirányú 
továbbképzésről szóló indítási kérelmet a Kari 
Tanács 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 
elfogadta.  
 
BGK-KT-CVIII/22/2015. 
PLC ismeretek a Mechatronika szak jelenleg 
érvényes „D” tantervében szereplő Villamos 
aktuátorok tárgy helyett a PLC ismeretek tárgy 
kerül, a korábbival megegyező kredit értékben, 
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óraszámban és követelménnyel. A Kari Tanács 
a fenti javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással elfogadta.  
 
BGK-KT-CVIII/23/2015. 
Project work (Pneumobil) választható tárgy 
indítása: A Kari Tanács 9 igen, 0 nem és 0 
tartózkodással, azzal a feltétellel fogadta el, 
hogy Dr. Szakács Tamás 2015. május 11-ig a 
tárgyleírást kiegészíti és a formai 
követelményeknek megfelelő formában 
megküldi a Kari Tanács tagjai részére.  
 
BGK-KT-CVIII/24/2015. 
A CAD/CAM/CNC szakirány Szakdolgozat című 
tárgyának előkövetelménye az 
Alakítástechnológia és gépei II., a 
Forgácsolástechnológia számítógépes 
tervezése II., a Gyártóberendezések és 
rendszerek c. tárgy teljesítésének egyike lesz.  
A Kari Tanács 7 igen 0 nem és 2 tartózkodással 
elfogadta a fenti módosítást.  

BGK-KT-CVIII/25/2015. 
A jelenleg érvényes „D” tantervekben néhány 
tárgykövetelmény tévesen került 
meghatározásra a német nyelvű gépészmérnök 
képzésben a Géprajz, gépelemek I., és a 
Mechanika II. , a levelező képzésben a 
Géprajz, gépelemek I, és a 
Vállalkozásgazdaságtan I. és a Géprajz, 
gépelemek I. 
A Kari Tanács javasolta a tárgyak 
követelményeinek képzési programban történő 
javítását (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).  
 
BGK-KT-CVIII/26/2015. 
A Gépészeti karbantartó szakirányú 
továbbképzés tantervében a 
Kenésgazdálkodás – tribológia szakdolgozat, 
és a Szakdolgozat konzultáció tárgyak kódja az 
oktatást végző intézetek szerint módosul.  
A Kari Tanács a javaslatot 9 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás mellett elfogadta.  

 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kari Tanácsa  
2015. június 17-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Személyi ügyek 
2. Tájékoztatás a Kar aktuális helyzetéről 
3. Kari Szervezeti és Működési Rend 

módosítása 
4. Fakultatív tárgyak meghirdetés 
5. Jelölő Bizottság választása a Szenátusba 
 
Határozatok: 
BGK-KT-CIX/27/2015. 
A Kari Tanács Dr. Horváth Sándor dékán 
beszámolóját a kar aktuális helyzetéről 
elfogadta (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).  
 
BGK-KT-CIX/28/2015. 
A Kari Tanács az SZMR kari kiegészítésének 
módosítását támogatta (10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás). 
 
BGK-KT-CIX/29/2015. 
A Kari Tanács az alábbi szabadon választható 

tárgy indítását egyhangúlag támogatta (10 igen, 

0 nem, 0 tartózkodás). 

 Változásmenedzsment (10 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás)  

 Speciális objektumvédelem (10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás).  

 

BGK-KT-CIX/30/2015. 
A Kari Tanács 1 fő részére tanársegédi 
álláspályázat kiírását támogatta (11 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás). 
 
BGK-KT-CIX/31/2015. 
A Kari Tanács 1 fő részére adjunktusi 
álláspályázat kiírását támogatta (11 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás). 
 
BGK-KT-CIX/32/2015. 
A Kari Tanács megválasztotta Barta Andreát a 
Minőségellenőrzési Bizottságba Lőrincz Katalin 
helyett (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás). 
 
BGK-KT-CIX/33/2015. 
A Kari Tanács Dr. Csuka Antal pályázatát, 
amelyet a Mechatronikai és Autótechnikai 
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Intézet tanársegédi és adjunktusi állásaira adott 
be, nem támogatta (0 igen, 11 nem, 0 
tartózkodás). 
 
BGK-KT-CIX/34/2015. 
A Kari Tanács Dr. Csuka Antal pályázatát, 
amelyet a Gépszerkezettani és 
Biztonságtechnikai Intézet részmunkaidős 
adjunktusi állására adott be, nem támogatta (0 
igen, 11 nem, 0 tartózkodás). 
 
BGK-KT-CIX/35/2015. 
A Kari Tanács Dr. Csuka Antal pályázatát, 
amelyet a Gépszerkezettani és 
Biztonságtechnikai Intézet adjunktusi állására 
adott be, nem támogatta (0 igen, 11 nem, 0 
tartózkodás). 
 
BGK-KT-CIX /36/2015. 
A Kari Tanács Dr. Molnár Ildikó pályázatát, 
amelyet a Mechatronikai és Autótechnikai 
Intézet docensi állására adott be, támogatta (10 
igen, 0 nem, 1 tartózkodás). 
 
BGK-KT-CIX/37/2015. 
A Kari Tanács Dr. Nagy Rudolf pályázatát, 
amelyet a Gépszerkezettani és 
Biztonságtechnikai Intézet részmunkaidős 
adjunktusi állására adott be, támogatta (11 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás). 
 
BGK-KT-CIX/38/2015. 
A Kari Tanács Dr. Kiss Gábor pályázatát, 
amelyet a Gépszerkezettani és 

Biztonságtechnikai Intézet docensi állására 
adott be, támogatta (10 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás). 
 
BGK-KT-CIX/39/2015. 
A Kari Tanács Tóthné Dr. Laufer Edit 
pályázatát, amelyet a Mechatronikai és 
Autótechnikai Intézet docensi állására adott be, 
támogatta (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás). 
 
BGK-KT-CIX/40/2015. 
A Kari Tanács Diószegi Mónika pályázatát, 
amelyet a Gépszerkezettani és 
Biztonságtechnikai Intézet adjunktusi állására 
adott be, támogatta (10 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás). 
 
BGK-KT-CIX/41/2015. 
A Kari Tanács Dr. Czifra Árpád pályázatát, 
amelyet a Gépszerkezettani és 
Biztonságtechnikai Intézet igazgatói állására 
adott be, támogatta (11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás). 
 
BGK-KT-CIX/42/2015. 
A Kari Tanács a szenátusi választás 
lebonyolításához a jelölőbizottság tagságára a 
következő javaslatot fogadta el: 
Elnök:  Dr. Rácz Pál 
Tagok:  Dr. Szlivka Ferenc 
 Dr. Szűcs Endre 
(10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás). 

 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kari Tanácsa  
2015. június 29-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. A Szenátus kari képviselőinek 

megválasztása  
2. Kari Szervezeti és Működési Rend 

módosítása 
3. 2014. évi maradványok felhasználása  
4. Személyi ügyek (Oktatási dékánhelyettesi 

pályázat kiírása)  
 
 

5. A Minőségellenőrzési Bizottság 2015. évi 
munkaterve 

6. Műszaki Biztonságtudományi Szakműhely 
alapítása 

7. Munkavédelmi szakirányú továbbképzés 
tantervének módosítása  

8. Egyebek  
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Határozatok: 
BGK-KT-CX/43/2015 
A Kari Tanács az ÓE Szenátusába a vezető 
oktatók képviseletében Prof. Dr. Rajnai Zoltánt 
választotta. (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 
érvénytelen) 
  
BGK-KT-CX/44/2015 
A Kari Tanács a nem vezető oktatók kari 
képviselőnek az ÓE Szenátusába Bakosné 
Diószegi Mónikát választotta. (13 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás) 
  
BGK-KT-CX/45/2015 
A Kari Tanács az SZMR Kari Kiegészítését 
elfogadta. (10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)  
  
BGK-KT-CX/46/2015 
A Kari Tanács a 2014. évi pénzmaradványok 
felhasználására tett javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)  
  

BGK-KT-CX/47/2015 
A Kari Tanács az oktatási dékánhelyettesi 
pályázat kiírását támogatta. (11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás) 
  
BGK-KT-CX/48/2015 
A Kari Tanács a Minőségellenőrzési Bizottság 
2015. évi tervét elfogadta. (11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás) 
  
BGK-KT-CX/49/2015 
A Kari Tanács a Műszaki Biztonságtudományi 
Szakműhely alapítását egyhangúlag támogatta. 
(10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 

  
BGK-KT-CX/50/2015 
A Kari Tanács a Munkavédelmi szakirányú 
továbbképzés tantervének módosítását 
támogatta. (10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 

 

 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa  
2015. április 15-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Költségvetés 
2. „D” tanterv felülvizsgálat  
3. Levelező BSc képzés munkarendje 
4. Duális képzés 
5. Személyi ügyek 
6. Tudományos beszámoló 
7. Kandó Konferencia előkészületek, 

pályázatok 
8. OTDK beszámoló 
9. Tájékoztató és esetleges állásfoglalás az 

egyetemi SZMR ügyében 
10.  Egyebek 

 
Határozatok: 
KVK-KT-LXXXI/326/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 17 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi 
pontokra tett javaslatot. 
 
KVK-KT-LXXXI/327/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 17 igen 
szavazattal a pénzügyi beszámolót elfogadta, 

egyúttal megbízta a kari vezetést, hogy a 
legközelebbi Kari Tanácson terjessze be a 
2015-ös felhasználási tervet. 
 
KVK-KT-LXXXI/328/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 17 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta az oktatási 
dékánhelyettes beszámolóját és tudomásul 
vette a feladatokat. 
 
KVK-KT-LXXXI/329/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 17 szavazattal 
az alábbi javaslatokat támogatta a levelező BSc 
képzés munkarendjének megváltoztatásával 
kapcsolatban: 
- Dr. Szenes Ildikó javaslata, a nagy 

jelentőségű ügyekben legyen előzetes 
igényfelmérés – 13 igen, 4 tartózkodás, 

- Dr. Maros Dóra javaslata, a Kar vezetése 
külön-külön beszélje meg vitás kérdéseket az 
oktató, és az oktatást segítő kollégákkal – 16 
igen, 1 tartózkodás. 
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KVK-KT-LXXXI/330/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 17 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a duális 
képzésről tartott beszámolót, valamint 
tudomásul vette a feladatokat. 
 
KVK-KT-LXXXI/331/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 17 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatta tanársegédi 
pályázat kiírását a Műszertechnikai és 
Automatizálási Intézetbe, valamint a 
Híradástechnika Intézetbe. 
 
KVK-KT-LXXXI/332/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 17 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta az OTDK 

beszámolót, gratulált a hallgatóknak a sikeres 
szereplésért, valamint köszönetét fejezte ki a 
szervezőknek és a lebonyolításban résztvevő 
kollégáknak, hallgatóknak. 
 
KVK-KT-LXXXI/333/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 17 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
tudományos beszámolót és tudomásul vette a 
feladatokat. 
 
KVK-KT-LXXXI/334/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 17 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta Dékán úr 
beszámolóját az egyetemi SZMR-ben történő 
változásokról.  

 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa  
2015. május 13-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok:  
1. Aktuális oktatási feladatok 

- Félévzárás, félévkezdés feladatai 
- „D” tanterv felülvizsgálat  

2. Költségvetés 
- 2015. éves terv 

3. Duális képzés 
- Helyzet áttekintése 
- Duális tananyag fejlesztési projekt 

feladatai 
4. Személyi ügyek 
5. Tudományos beszámoló 

- Kandó Konferencia 
- IEEE Konferencia 

6. Tájékoztató az egyetemi SZMR ügyében 
7. Egyebek, bejelentések 
Határozatok: 
KVK-KT-LXXXII/335/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 17 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi 
pontokra tett javaslatot. 
 
KVK-KT-LXXXII/336/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 16 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
szavazatszámláló bizottság elnökének 
Szebeny-Cirkos Edinát, tagjainak Dr. Kopják 
Józsefet és Kosztka Pétert (HÖK). 
 

KVK-KT-LXXXII/337/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 17 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta az oktatási 
dékánhelyettes beszámolóját. 
 
KVK-KT-LXXXII/338/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 17 igen 
szavazattal egyhangúlag jóváhagyta, hogy az 
idegen nyelvű képzéssel kapcsolatos 
tanulmányi feladatok átadás-átvételének 
határideje: 2015. június 1. 
 
KVK-KT-LXXXII/339/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 17 igen 
szavazattal elfogadta a 2015-ös felhasználási 
tervet. 
 
KVK-KT-LXXXII/340/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 17 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a duális 
képzésről tartott beszámolót, valamint 
tudomásul vette a feladatokat. 
 
KVK-KT-LXXXII/341/2015. 
A Kari Tanács titkos szavazással 17 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta Dr. Gambár 
Katalin egyetemi docensi kinevezését. 
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KVK-KT-LXXXII/342/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 17 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatta 1 egyetemi 
docensi pályázat kiírását a Villamosenergetikai 
Intézetbe, 2 tanársegédi pályázat kiírását az 
Automatika Intézetbe, valamint 1 adjunktusi 
pályázat kiírását a Híradástechnika Intézetbe. 
 
 
 
 
 

KVK-KT-LXXXII/343/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 17 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
tudományos beszámolót és tudomásul vette a 
feladatokat. 
 
KVK-KT-LXXXII/344/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 17 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta Dékán úr 
beszámolóját az egyetemi SZMR-ben 
bekövetkezett változásokról.  

 

 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa  
2015. június 17-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok:  
1. Aktuális oktatási feladatok 
2. Költségvetés, pénzügyek 
3. Személyi ügyek 
4. Szenátus-választás 
5. Egyebek, bejelentések 
 

Határozat: 
KVK-KT-LXXXIII/345/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 16 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi 
pontokra tett javaslatot. 
 
KVK-KT-LXXXIII/346/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 16 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
szavazatszámláló bizottság elnökének Dr. 
Kádár Pétert, tagjainak Dr. Schuster Györgyöt 
és Kosztka Pétert (HÖK). 
 
KVK-KT-LXXXIII/347/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással, 16 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta az oktatási 
dékánhelyettes beszámolóját. 
 
 
 
 

KVK-KT-LXXXIII/348/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 15 igen 0 nem 
1 tartózkodás szavazattal támogatta Dr. Kugler 
Gyula által beterjesztett felhasználási tervet. 
 
KVK-KT-LXXXIII/349/2015. 
A Kari Tanács titkos szavazással 15 igen 1 
tartózkodás szavazattal támogatta Papp Zoltán 
tanársegédi kinevezését. 
 
KVK-KT-LXXXIII/350/2015. 
A Kari Tanács titkos szavazással 15 igen 1 
tartózkodás szavazattal támogatta Dombora 
Sándor tanársegédi kinevezését. 
 
KVK-KT-LXXXIII/351/2015. 
A Kari Tanács titkos szavazással 1 igen 11 nem 
3 tartózkodás szavazattal nem támogatta Dr. 
Csuka Antal tanársegédi kinevezését. (1 
érvénytelen szavazat) 
 
KVK-KT-LXXXIII/352/2015. 
A Kari Tanács nyílt szavazással 16 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatta az alábbi 
kollégák jelölését a szenátusi jelölőbizottságba: 
Elnök:  Dr. Turmezei Péter 
Tagok:  Dr. Rácz Ervin 
  Major László 
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Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa  
2015. április 13-i ülésének napirendjei és határozatai 

 

 
Napirendi pont: 
1. Személyi ügyek 

a.) Vezetői pályázatok véleményezése 
b.) Tudományos Tanács tagjainak 

választása 
2. Az OE KGK 2014. évi költségvetési 

beszámolója  
3. Az OE KGK 2015. évi költségvetése 
4. Egyebek 

 
Határozatok: 
KGK-KT-III/441/2015. 
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta az előzetesen 
megküldött napirendi pontokat. 
 
KGK-KT-III/442/2015. 
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a 
szavazatszámláló bizottság személyi 
összetételére tett javaslatot. 
 
KGK-KT-III/443/2015. 
A Kari Tanács 11 igen 0 nem 1 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta Dr. Medve 
András dékáni pályázatát. 
 
KGK-KT-III/444/2015. 
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta Dr. Szeghegyi 
Ágnes oktatási dékánhelyettesi pályázatát. 
 
KGK-KT-III/445/2015. 
A Kari Tanács 11 igen 0 nem 1 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta Dr. Lazányi 
Kornélia kutatási dékánhelyettesi pályázatát. 
KGK-KT-III/446/2015. 
A Kari Tanács 11 igen 0 nem 1 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta Dr. Medve 
András Gazdaságtudományi Intézet 
intézetigazgatói pályázatát. 

KGK-KT-III/447/2015. 
A Kari Tanács 11 igen 0 nem 1 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta Dr. Keszthelyi 
András Szervezési és Vezetési Intézet 
intézetigazgatói pályázatát. 
 
KGK-KT-III/448/2015. 
A Kari Tanács 11 igen 0 nem 1 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta Hönig László 
Testnevelési és Sport Intézet intézetigazgatói 
pályázatát. 
 
KGK-KT-III/449/2015. 
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag támogatta Dr. Lazányi 
Kornélia és Dr. Michelberger Pál delegálását a 
Tudományos Tanácsba.  
 
KGK-KT-III/450/2015. 
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a KGK 2014. évi 
költségvetési beszámolóját.  
 
KGK-KT-III/451/2015. 
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a KGK 2015. évi 
költségvetési tervét.  
 
KGK-KT-III/452/2015. 
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a műszaki 
menedzser szak tantárgyainak magyar és angol 
elnevezésére tett javaslatot. 
 
KGK-KT-III/453/2015. 
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta az elfogadható 
akkreditált szaknyelvi vizsgák listájára tett 
javaslatot. 
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Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa  
2015. június 18-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Gazdaságinformatika szakindítás 

véleményezése  
2. Személyi ügyek 
3. Szenátusi Jelölőbizottság választása 
4. Egyebek 
 
Határozatok: 
KGK-KT-IV/454/2015. 
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta az előzetesen 
megküldött napirendi pontokat. 
 
KGK-KT-IV/455/2015. 
A Kari Tanács 9 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
mellett támogatta a Gazdaságinformatikus 
alapképzés szakindítási anyagának 
benyújtását. 
 
KGK-KT-IV/456/2015. 
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a 
szavazatszámláló bizottság személyi 
összetételére tett javaslatot  
 
KGK-KT-IV/457/2015. 
A pályázó nem járult hozzá a pályázat 
eredményének a közzétételéhez. 
 
KGK-KT-IV/458/2015. 
A Kari Tanács Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnest 11 
igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett szenátusi 
jelölőbizottsági elnöknek, Borbás Lászlót 11 
igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett, Dr. Nagy 

Viktort 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
a szenátusi jelölőbizottság tagjának választotta. 
 
KGK-KT-IV/459/2015. 
A Kari Tanács 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a Keleti Károly 
Gazdasági Karon működő bizottságok személyi 
összetételére tett módosító javaslatot. 
 
KGK-KT-IV/460/2015. 
A Kari Tanács 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a 
Vállalkozásmenedzsment Intézet új záróvizsga 
elnökeire személyére tett javaslatot. 
 
KGK-KT-IV/461/2015. 
A Kari Tanács 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta az előző évi 
maradványok felhasználására tett javaslatot. 
 
KGK-KT-IV/462/2015. 
A Kari Tanács 9 igen, 0 nem és 3 tartózkodás 
mellett elfogadta a német nyelvű 
Globalisierung, Management, valamint 
Wirtschaftsmathematische Problemlösungen 
mit Excel VBA és a Kalypso business 
simulation angol nyelvű kritériumtárgyakat. 
 
KGK-KT-IV/463/2015. 
A Kari Tanács 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag megbízást adott a Kar 
dékánhelyettesei részére a Keleti Károly 
Gazdasági Kar szabályzatainak átdolgozására, 
módosító javaslatok elkészítésére. 

 
 

Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa  
2015. április 14-i ülésének napirendjei és határozatai 

 

 
Napirendi pontok: 
1. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencia - beszámoló 
2. Kari Tudományos Diákköri Konferencia - 

tájékoztató 
3. Jelölőbizottság tagjainak megválasztása 

4. Kari költségvetés beterjesztése 
5. Aktuális bejelentések, egyebek  
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Határozatok: 
NIK-KT-LIII/10/2015.  
A Kari Tanács tagjai egyhangúlag 
megszavazták a napirendi pontokat és a 
személyi javaslatokat (Szavazatszámláló 
Bizottság tagjai, jegyzőkönyv hitelesítő). 
 
NIK-KT-LIII/11/2015.  
A Kari Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták, 
tudomásul vették az Országos Tudományos 
Diákköri Konferenciáról szóló beszámolót. 
 
 
 

NIK-KT-LIII/12/2015.  
A Kari Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták, 
tudomásul vették a Tudományos Diákköri 
Konferenciával kapcsolatos tájékoztatót. 
 
NIK-KT-LIII/13/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag jelölőbizottsági 
tagnak választotta Dr. Sergyán Szabolcsot, Dr. 
Kozlovszky Miklóst és Tóth Krisztinát. 
 
NIK-KT-LIII/14/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta az 
előzetesen megküldött, 2015-ös év 
költségvetésének tervezetét. 

 

Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa  
2015. május 12-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Új választható tárgy elfogadása (Bosch) 
2. Új választható tárgyak elfogadása 
3. Angol nyelvű tantárgyleírások – tájékoztató  
4. Hallgató tantárgycsoport kiváltási kérelme 
5. Aktuális bejelentések, egyebek 

 
Határozatok: 
NIK-KT-LIV/15/2015. 
A Kari Tanács tagjai egyhangúlag 
megszavazták a napirendi pontokat és a 
személyi javaslatokat (jegyzőkönyv-hitelesítő). 
 
NIK-KT-LIV/16/2015. 
A Kari Tanács tagjai egyhangúlag 
megszavazták a Biomatika Intézet által 
előterjesztett 1 új szabadon választható tárgy 
(Szoftverfejlesztés multinacionális vállalatoknál) 
indítását. 
 
 

NIK-KT-LIV/17/2015. 
A Kari Tanács tagjai egyhangúlag 
megszavazták az Alkalmazott Informatikai 
Intézet által előterjesztett 2 új szabadon 
választható tárgy (Az adatközpontok 
kialakításának szempontjai, IP alapú hang és 
videó kommunikáció) indítását. 
 
NIK-KT-LIV/18/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta, 
tudomásul vette a 10 soros angol nyelvű 
tantárgyleírásokkal kapcsolatos beszámolót. 
 
NIK-KT-LIV/19/2015. 
A Kari Tanács tagjai jóváhagyták, hogy a Kar 
dékánja a Fenntartó felé javaslattal él a 
következő ügyben: a fogyatékkal élő hallgató 
egyes, az abszolutóriumhoz teljesítendő 
tárgyakat kiválthatja a Haladó Java, Firefox OS, 
illetve a Mobil alkalmazás fejlesztés I. és II. 
című tárgyakkal. 
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Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa  
2015. június 16-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Kooperatív képzéshez kapcsolódó 

választható tárgyak elfogadása 
2. Duális képzés tanterve 
3. Személyi kérdések 
4. Aktuális bejelentések, egyebek  

 
Határozatok: 
NIK-KT-LV/20/2015. 
A Kari Tanács tagjai egyhangúlag 
megszavazták a napirendi pontokat és a 
személyi javaslatokat (Szavazatszámláló 
Bizottság tagjai, jegyzőkönyv-hitelesítő). 
 
NIK-KT-LV/21/2015. 
A Kari Tanács tagjai egyhangúlag 
megszavazták az Alkalmazott Informatikai 
Intézet által előterjesztett 3 új kooperatív 
képzéshez kapcsolódó szabadon választható 
tárgy (Kooperatív szakmai projektmunka I., II., 
III.) indítását. 
 
NIK-KT-LV/22/2015. 
A Kari Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a 
Neumann János Informatikai Kar által indítandó 
duális képzés tantervét. 
 
NIK-KT-LV/23/2015. 
A Kari Tanács titkos szavazással, 11 igen, 0 
nem és 0 tartózkodás mellett támogatta Dr. 

Kozlovszky Miklós intézetigazgatói (Biomatika 
Intézet) pályázatát. 
 
NIK-KT-LV/24/2015. 
A Kari Tanács titkos szavazással, 10 igen, 0 
nem, és 1 tartózkodás mellett támogatta 
Sájevicsné Sápi Johanna tanársegédi 
(Biomatika Intézet) pályázatát. 
 
NIK-KT-LV/25/2015. 
A Kari Tanács titkos szavazással 10 igen, 0 
nem, és 1 tartózkodás mellett támogatta Berta 
Gábor részére a Kar Kiváló Oktatója Díj 
adományozását. 
 
NIK-KT-LV/26/2015. 
A Kari Tanács titkos szavazással 9 igen, 0 nem, 
és 2 tartózkodás mellett támogatta a 
Diplomaátadó ünnepség keretén belül Dr. 
Polacsek Lajos részére Neumann János 
Emlékplakett adományozását. 
 
NIK-KT-LV/27/2015. 
A Kari Tanács titkos szavazással 11 igen, 0 
nem, és 0 tartózkodás mellett támogatta a 
Diplomaátadó ünnepség keretén belül Prof. Dr. 
Tar József részére Neumann János Publikációs 
Díj adományozását. 

 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari Tanácsa  
2015. június 2-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Tanársegédi pályázat véleményezése (MKI) 
2. Adjunktusi pályázat véleményezése (TTI) 
3. Adjunktusi pályázat véleményezése (TTI) 
4. Rejtő Emlékérem adományozására javaslat 
5. Ezüst-diploma adományozására javaslat 
6. A félévzárás és a félévkezdés feladatai 
7. A 2014/15. tanév patronáló tanári 

beszámolója 
8. Záróvizsga elnökök jóváhagyása 

9. Egyebek 
 
Határozatok: 
RKK-KT-XLVI/14/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta 
Görgényi-Tóth Pál tanársegédi kinevezését a 
Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézetbe 
2015. augusztus 1-jétől. (14 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás). 
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RKK-KT-XLVI/15/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta Papp-
Vid Dóra DLA adjunktusi kinevezését a 
Terméktervező Intézetbe 2015. szeptember 1-
jétől (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás). 
 
RKK-KT-XLVI/16/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta Nagyné 
Dr. Szabó Orsolya adjunktusi kinevezését a 
Terméktervező Intézetbe 2015. szeptember 1-
jétől (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás). 
 
RKK-KT-XLVI/17/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta 
Kovácsyné Szemenyei Katalin számára Rejtő 
Sándor Emlékérem adományozását a 
Pedagógusnapon (14 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás). 
 
RKK-KT-XLVI/18/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta, hogy az 
Ezüst diploma adományozásának folyamatában 
az igénylők életrajza alapján a  jogosultságot a 
dékán és a Dékáni Hivatal vezetője vizsgálja 
meg (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).  
 
RKK-KT-XLVI/19/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta, hogy az 
adományozásról szóló előterjesztés 
jóváhagyása nyílt szavazással történjen (14 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás). 
 
RKK-KT-XLVI/20/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta Ezüst-
diploma adományozását az alábbi igénylők 
részére: 

 Opawsky Ágnes papíripari szak 1974 
 Starcz Zoltán papíripari szak 1974 
 Moravcsikné File Katalin papíripari szak 

1974 
 Gálné Kriston Zsuzsanna papíripari szak 

1974  
 Hevesi Tóth Istvánné sz. Fábián Klára 

papíripari szak 1974 
 Csapó Péter papíripari szak 1974 
 Dalos Mária papíripari szak 1974 
 Hornyák Lajos papíripari szak 1975 
 Erdősi István papíripari szak 1975 
 Kuminka József papíripari szak 1974 
 Badacsonyi Beatrix papíripari szak 1975 
 Molnár Péter papíripari szak 1975 
 Tóth Gabriella papíripari szak 1975 
(14 igen, 0 nem 0 tartózkodás). 
 
RKK-KT-XLVI/21/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a 
2014/2015. tanévi patronáló tanári beszámolót 
(14 igen, 0 nem 0 tartózkodás). 
 
RKK-KT-XLVI/22/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a 2015. 
júniusi záróvizsga naptárt (14 igen, 0 nem 0 
tartózkodás). 
 
RKK-KT-XLVI/23/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a 
könnyűipari mérnöki MSc szak tantervének 
írásos kiegészítését, amely a záróvizsga 
tárgyakkal és a nappali munkarendű hallgatókra 
vonatkozó szakmai gyakorlattal kapcsolatos (14 
igen, 0 nem 0 tartózkodás). 

 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari Tanácsa  
2015. június 29-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Kari képviselők megválasztása a 

Szenátusba (4 évre szóló mandátum) 
2. Beszámoló a kar épülete felújításának 

jelenlegi állásáról 
3. Egyebek 

 
Határozatok: 
 

RKK-KT-XLVII/24/2015. 
A Kari Tanács Dr. Oroszlány Gabriellát 
választotta a kar szavazati jogú képviselőjének 
a Szenátusba a 2. sz. választóközösségben 4 
évre (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás). 
 
RKK-KT-XLVII/25/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag Dr. Kisfaludy 
Mártát választotta a kar szavazati jogú 
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képviselőjének a Szenátusba a 3. sz 
választóközösségben 4 évre (14 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás). 
 
 

RKK-KT-XLVII/26/2015. 
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a 
beszámolót a kari épület felújításairól (14 igen, 
0 nem, 0 tartózkodás). 

 

Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Tanácsa  
2015. április 16-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Főigazgatói pályázat véleményezése 
2. Záróvizsga elnöki megbízások áttekintése 
3. Egyebek 
 

Határozatok: 
TMPK-KT-XIX/2/2015.  
A TMPK Tanácsa titkos szavazása során Dr. 
Tóth Péter főigazgatói pályázatát 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, egyhangúlag támogatta. 
 
TMPK-KT-XIX/3/2015.  
A TMPK Tanácsa titkos szavazása során 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, egyhangúlag támogatta, hogy Dr. 
Balogh Andrásné a TMPK záróvizsga-
bizottságaiban elnöki feladatokra felkérhető 
legyen.  
 
TMPK-KT-XIX/4/2015.  
A TMPK Tanácsa titkos szavazása során 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, egyhangúlag támogatta, hogy Dr. Buda 
András a TMPK záróvizsga-bizottságaiban 
elnöki feladatokra felkérhető legyen.  
 
TMPK-KT-XIX/5/2015.  
A TMPK Tanácsa titkos szavazása során 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, egyhangúlag támogatta, hogy Dr. 
Bodnár Éva a TMPK záróvizsga-bizottságaiban 
elnöki feladatokra felkérhető legyen.  
 
TMPK-KT-XIX/6/2015.  
A TMPK Tanácsa titkos szavazása során 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, egyhangúlag támogatta, hogy Dr. 
Emőkey András a TMPK záróvizsga-

bizottságaiban elnöki feladatokra felkérhető 
legyen.  
 
TMPK-KT-XIX/7/2015.  
A TMPK Tanácsa titkos szavazása során 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, egyhangúlag támogatta, hogy Dr. Gubán 
Gyula a TMPK záróvizsga-bizottságaiban elnöki 
feladatokra felkérhető legyen.  
 
TMPK-KT-XIX/8/2015.  
A TMPK Tanácsa titkos szavazása során 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, egyhangúlag támogatta, hogy Dr. 
Hadházy Tibor a TMPK záróvizsga-
bizottságaiban elnöki feladatokra felkérhető 
legyen.  
 
TMPK-KT-XIX/9/2015.  
A TMPK Tanácsa titkos szavazása során 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, egyhangúlag támogatta, hogy Dr. 
Kadocsa László a TMPK záróvizsga-
bizottságaiban elnöki feladatokra felkérhető 
legyen.  
 
TMPK-KT-XIX/10/2015.  
A TMPK Tanácsa titkos szavazása során 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, egyhangúlag támogatta, hogy Dr. 
Katona György a TMPK záróvizsga-
bizottságaiban elnöki feladatokra felkérhető 
legyen.  
 
TMPK-KT-XIX/11/2015.  
A TMPK Tanácsa titkos szavazása során 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, egyhangúlag támogatta, hogy Dr. Létray 
Zoltán a TMPK záróvizsga-bizottságaiban 
elnöki feladatokra felkérhető legyen.  
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TMPK-KT-XIX/12/2015.  
A TMPK Tanácsa titkos szavazása során 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, egyhangúlag támogatta, hogy Dr. Lükő 
István a TMPK záróvizsga-bizottságaiban 
elnöki feladatokra felkérhető legyen.  
 

TMPK-KT-XIX/13/2015.  
A TMPK Tanácsa titkos szavazása során 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, egyhangúlag támogatta, hogy Dr. Varga 
Lajos a TMPK záróvizsga-bizottságaiban elnöki 
feladatokra felkérhető legyen. 

 

Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Tanácsa  
2015. június 4-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Adjunktusi pályázat véleményezése 
2. Egyebek 
 
 
 
 

Határozat: 
TMPK-KT-XIX/14/2015. 
A TMPK Tanács titkos szavazás során Dr. 
Tomory Ibolya adjunktusi pályázatát 6 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyhangúlag támogatta.  
 

 

Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Tanácsa  
2015. június 18-i ülésének napirendjei és határozatai 

 
 
Napirendi pontok: 
1. Szenátusi Jelölőbizottság delegálása 
2. Egyebek 
 
Határozat: 
TMPK-KT-XIX/15/2015. 
A TMPK nem vezető oktatói titkos szavazás 
során 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag választották 
meg Dr. Tordai Zitát a TMPK Tanácsának 
szavazati jogú tagjává.  
 
TMPK-KT-XIX/16/2015. 
A TMP Tanács titkos szavazása során 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, egyhangúlag támogatta Dr. Simonics 
István felkérését a 2015. évi Szenátusi 

választások Jelölőbizottságának munkájában 
elnökként való közreműködésre. 
 
TMPK-KT-XIX/17/2015. 
A TMPK Tanácsa titkos szavazása során 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, egyhangúlag támogatta Dr. Holik Ildikó 
felkérését a 2015. évi Szenátus választások 
Jelölőbizottságának munkájában tagként való 
közreműködésre.  
 
TMPK-KT-XIX/18/2015. 
A TMPK Tanácsa titkos szavazása során 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, egyhangúlag támogatta Fónagy-Bicskei 
Ildikó felkérését a 2015. évi Szenátusi 
választások Jelölőbizottságának munkájában 
tagként való közreműködésre.  

 


