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A SZENÁTUS NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI
Az Óbudai Egyetem Szenátusa
2014. április 14-ei ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:
1. Elismerések átadása
2. Szabályzatmódosítások
a. Szervezeti és Működési Rend
kiegészítése Kancellária Kollégium,
Óbudai Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzata 1. melléklet
Szervezeti és Működési Rend, 9/B
Függelék - 4. melléklet, "A kollégiumi
jelentkezések elbírálásának eljárási és
szervezeti rendje"
b. Az Óbudai Egyetem Munkavédelmi
szabályzata,
Óbudai
Egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzata 1.
melléklet, 28. függelék
c. Hallgatók részére nyújtható és az
általuk fizetendő díjak és térítések
szabályzata
Óbudai
Egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzata 3.
melléklet
Hallgatói
követelményrendszer, 7. függelék
3. A Személyi kérdések
4. Alap- és mesterképzések angol nyelven
történő indításának nyilvántartásba vétele
5. Együttműködési megállapodás a lengyel
Czestochowa University of Technology-val
6. A rektor vezetői tevékenységének
minősítése
7. Javaslat a rektor munkaköri leírására és a
rektori illetménykiegészítés havi mértékére
8. Egyebek, bejelentések
Határozatok:
SZ-XCIV/44/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a napirendi
pontokra tett javaslatot.

SZ-XCIV/45/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
„Szervezeti és Működési Rend kiegészítése
Kancellária Kollégium, 9/B függelék - 4.
melléklete” módosítását.
SZ-XCIV/46/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai
Egyetem
Munkavédelmi
szabályzatának
módosítását.
SZ-XCIV/47/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a „Hallgatók
részére nyújtható és az általuk fizetendő díjak
és térítések szabályzat” módosítását.
SZ-XCIV/48/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag támogatta az „Alapés mesterképzések angol nyelven történő
indításának nyilvántartásba vételét”.
SZ-XCIV/49/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az
„Együttműködési megállapodást a lengyel
Czestochowa University of Technology-val”.
SZ-XCIV/50/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a rektor –
Prof. Dr. Rudas Imre vezetői tevékenységének
minősítését.
SZ-XCIV/51/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag támogatta a rektor –
Prof. Dr. Fodor János munkaköri leírását.
SZ-XCIV/52/2014. számú határozat
A Szenátus 19 igen 0 nem és 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag elfogadta a rektor
illetménykiegészítésének havi mértékét.

Az Óbudai Egyetem Szenátusa
2014. május 19-ei ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:
1. Szabályzatmódosítások
a. Szervezeti és működési rend, Óbudai
Egyetem Szervezeti és működési
szabályzata 1. melléklet
b. Foglalkoztatási követelményrendszer,
Óbudai Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzata 2. melléklet
c. Adományozható kitüntetések, kitüntető
címek,
díjak
alapításának
és
adományozásának
szabályzata,
Óbudai Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzata 2. melléklet
Foglalkoztatási Követelményrendszer
5. függelék
d. Tűzvédelmi
szabályzat,
Óbudai
Egyetem Szervezeti és működési
szabályzata 1. melléklet, Szervezeti és
Működési Rend 29. függelék
2. Személyi kérdések
3. Az
Óbudai
Egyetem
Szenátusa
2013/2014. tanév II. félévi ülésterve
4. A 2014-2015-ös tanév időbeosztása
5. Egyetemi tanári szakértői véleménnyel
kapcsolatos
egyetemi
álláspont
megvitatása
6. Egyebek, bejelentések

kitüntető címek, díjak alapításának és
adományozásának szabályzata módosítását.
SZ-XCV/57/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai
Egyetem Tűzvédelmi szabályzata módosítását.
SZ-XCV/58/2014. számú határozat
A
Szenátus
egyhangúlag
elfogadta
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Dr.
Horváth Sándor dékánt, tagjainak, Schmuck
Balázs NIK-AMI tanársegédet és Kósi Krisztián
DÖK elnököt.
SZ-XCV/59/2014. számú határozat
Dr. Horváth Sándor a Szavazatszámláló
Bizottság elnöke bejelentette, hogy 18 érvényes
szavazattal, titkos szavazás útján a Szenátus
az alábbi pályázatokat támogatta:
Pályázatok
Intézetigazgató
 Dr. habil Horváth Csaba
18 igen 0 nem 0 tartózkodás
 DLA habil Kisfaludy Márta
18 igen 0 nem 0 tartózkodás
 Dr. Mészárosné Dr. habil Bálint Ágnes
16 igen 0 nem 2 tartózkodás
Tanársegéd
 Várkonyi Teréz Anna
18 igen 0 nem 0 tartózkodás

Határozatok:
SZ-XCV/53/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a napirendi
pontokra tett javaslatot.

SZ-XCV/60. számú határozat
Dr. Horváth Sándor a Szavazatszámláló
Bizottság elnöke bejelentette, hogy 18 érvényes
szavazattal, titkos szavazás útján a Szenátus
az alábbi kitüntetéseket támogatta:
Kitüntetések
Civis Academicus Honoris Causa – Díszpolgár
 Dr. habil Izsó Lajos
18 igen 0 nem 0 tartózkodás
Pro Universitate
 Dr. Horváth Elek
16 igen 0 nem 2 tartózkodás
Professor Emeritus
 Prof. Dr. Krómer István
18 igen 0 nem 0 tartózkodás

SZ-XCV/54/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai
Egyetem Szervezeti és működési rend
szabályzatára tett módosítási javaslatot.
SZ-XCV/55/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai
Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszer
szabályzatára tett módosítási javaslatot.
SZ-XCV/56/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai
Egyetem
Adományozható
kitüntetések,
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Címzetes egyetemi tanár
 Dr. Fichtinger Gábor
18 igen 0 nem 0 tartózkodás
 Dr. Pálinkás Gábor
18 igen 0 nem 0 tartózkodás
 Dr. Révai Tamás
18 igen 0 nem 0 tartózkodás
Címzetes egyetemi docens
 Váradi László
18 igen 0 nem 0 tartózkodás
 Koschek Vilmos
18 igen 0 nem 0 tartózkodás

SZ-XCV/61/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai
Egyetem Szenátusa 2013/2014. tanév II. félévi
módosított üléstervét.
SZ-XCV/62/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
2014/2015-ös tanévre vonatkozó időbeosztást.
SZ-XCV/63/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag támogatta az alábbi
egyetemi
tanári
pályázatok
szakmai
véleményezésével kapcsolatos fellebbezés
beadását:
 Dr. Hermann Gyula
 Dr. Tóth Péter
 Dr. Vasa László.

Az Óbudai Egyetem Szenátusa
2014. június 16-ai ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:
1. Megbízások, kinevezések átadása
Átadó: Prof. Dr. Fodor János rektor,
2. Szabályzat módosítások
a) Szervezeti és működési rend, Óbudai
Egyetem Szervezeti és működési
szabályzata 1. melléklet
b) Szervezeti
és
működési
rend
kiegészítése Alba Regia Műszaki Kar,
Óbudai Egyetem Szervezeti és működési
szabályzata 1. melléklet, 38. függelék
c) Informatikai szabályzat, Óbudai Egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzata 1.
melléklet Szervezeti és Működési Rend
21. függelék
d) Informatikai
biztonsági szabályzat,
Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és
Működési Rend 22. függelék
e) Óbudai Egyetem Tanulmányi és
vizsgaszabályzata, Óbudai Egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzat 3.
melléklet, 1 függelék
3. Személyi kérdések
4. A tantervfejlesztés eredményeként megújult
BSc, „D” jelű tantervek és egyes MSC
tantervek
5. Egyebek, bejelentések

Határozatok:
SZ-XCVI/64/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a napirendi
pontokra tett javaslatot.
SZ-XCVI/65/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai
Egyetem Szervezeti és működési rend
szabályzatára tett módosítási javaslatot.
SZ-XCVI/66/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a
Szervezeti és működési rend kiegészítése Alba
Regia Műszaki Kar, Óbudai Egyetem
Szervezeti és működési szabályzata 1.
melléklet, 38. függelékét.
SZ-XCVI/67/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai
Egyetem Informatikai szabályzata módosítását.
SZ-XCVI/68/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai
Egyetem Informatikai biztonsági szabályzata
módosítását.
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SZ-XCVI/69/2014. számú határozat
A Szenátus 1 tartózkodással egyhangúlag
elfogadta az Óbudai Egyetem Tanulmányi és
vizsgaszabályzata módosítását.

• villamosenergia–átalakítók, -tárolók és
irányítástechnika specializáció
KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR
 Gazdálkodási és menedzsment BSc
(nappali, levelező)
 Kereskedelem és marketing BSc (nappali,
levelező)
 Műszaki menedzser BSc (nappali,
levelező, távoktatás)
 Vállalkozásfejlesztés
MSc
(nappali,
levelező)
NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI KAR
 Mérnök informatikusi BSc (nappali, esti)
 Mérnök informatikus MSc (nappali, esti)
 Alkalmazott matematika MSc (nappali,
esti)
REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI ÉS
KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR
 Könnyűipari mérnök BSc (nappali,
levelező, távoktatás)
TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI
KÖZPONT
 Mérnöktanár MSc (nappali, levelező)
• had- és biztonságtechnikai szakirány
• könnyűipari szakirány
• gépész szakirány
• műszaki menedzser szakirány
• informatikai szakirány
• villamosmérnöki szakirány
 Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú
továbbképzés (levelező)

SZ-XCVI/70/2014. számú határozat
A
Szenátus
egyhangúlag
elfogadta
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Dr.
Györök György főigazgatót és tagjainak: Dr.
Nagy Viktor adjunktust és Szűcs Dávidot HÖK
részéről.
SZ-XCVI/71/2014. számú határozat
Dr. Györök György a Szavazatszámláló
Bizottság elnöke bejelentette, hogy 20 érvényes
szavazattal, titkos szavazás útján a Szenátus
az alábbi pályázatokat támogatta:
Pályázatok
INTÉZETIGAZGATÓ
 Dr. Fullér Róbert
19 igen 0 nem 1 tartózkodás
EGYETEMI DOCENS
 Dr. Szabó Gyula
20 igen 0 nem 0 tartózkodás
 Dr. Babos Tibor
20 igen 0 nem 0 tartózkodás
 Dr. Allazadeh M. Reza
17 igen 0 nem 3 tartózkodás
SZ-XCVI/72/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az alábbi,
2014. szeptember 1-én hatályba lépő, „D” jelű
BSc és MSc tanterveket:
BÁNKI
DONÁT
GÉPÉSZ
ÉS
BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR
 Gépészmérnöki BSc (nappali, levelező)
 Had- és biztonságtechnikai mérnöki BSc
(nappali, levelező)
 Mechatronikai mérnöki BSc (nappali,
levelező)
 Mechatronikai mérnöki MSc (nappali, esti,
levelező)
KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR
 Villamosmérnöki BSc (nappali, levelező,
távoktatás)
 Villamosmérnöki BSc, AREK (információtechnológiai
rendszerek
szakirány)
(nappali)
 Villamosmérnöki BSc (nappali) angol
nyelvű
 Villamosmérnöki MSc (nappali, levelező)
• ipari felügyeleti és kommunikációs
rendszerek specializáció

SZ-XCVI/72/1/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 2014.
szeptember 1-én hatályba lépő, Keleti Károly
Gazdasági Kar Műszaki menedzser BSc
(nappali, levelező) angol nyelvű „D” jelű
tantervét.
SZ-XCVI/72/2/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 2015.
szeptemberében meghirdetésre kerülő, Keleti
Károly Gazdasági Kar Vállalkozásfejlesztés
MSc (levelező) székhelyen kívüli képzés
Szabadka „D” jelű tantervét.
SZ-XCVI/72/3/2014. számú határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 2014.
szeptember 1-én hatályba lépő, Rejtő Sándor
Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
Környezetmérnöki BSc (nappali) angol nyelvű
„D” jelű tantervét
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REKTORI UTASÍTÁSOK
2/2014. Rektori Utasítás
A vagyon elleni bűncselekmények/szabálysértések megelőzésével, valamint az ezen
cselekmények elleni fellépéssel kapcsolatos eljárások rendjéről
1. Előzmények
Egyetemünkön az utóbbi hónapokban
megnövekedett a vagyon ellen elkövetett
bűncselekmények/szabálysértések
(különösen a lopás, valamint a rongálás)
száma, erre tekintettel fokozott figyelmet
kell fordítani ezen cselekmények
megelőzésére,
illetve
az
ilyen
cselekmények elkövetőivel szembeni
fellépésre.
2. Az eljárásrend célja
Jelen eljárásrend elsődleges célja az,
hogy felkészítse az egyetem rendészeti és
vagyonvédelmi feladataiban közreműködő
kollégákat, különösen a portaszolgálat
munkatársait, valamint az ilyen típusú
cselekményeket észlelő más beosztásban
lévő munkatársakat a különböző helyzetek
kezelésére.
3. Jogszabályi háttér, alapvető fogalmak
Az alapvető jogi hátteret az alábbi
jogszabályok, valamint az Óbudai
Egyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi
Szabályzata – SZMR 27. függelék (a
továbbiakban: Szabályzat) adja meg:
- 2012. évi C. törvény a Büntető
Törvénykönyvről (a továbbiakban: Btk.)
- 1998.
évi
XIX.
törvény
a
büntetőeljárásról (a továbbiakban: Be.)
- 2012.
évi
II.
törvény
a
szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról
és
a
szabálysértési
nyilvántartási
rendszerről
(a
továbbiakban: Szabstv.).
A
bűncselekményi,
illetve
szabálysértési tényállásokat (azaz,
hogy az egyes cselekmények milyen
esetben minősülnek a szigorúbb
kategóriába
tartozó
bűncselekménynek, illetve az enyhébb
kategóriába tartozó szabálysértésnek)
a Btk. és a Szabstv. tartalmazza, míg a
követendő eljárást és különösen a
feljelentés megtételére vonatkozó

szabályokat a Be. és a Szabstb.
határozza meg.
A vagyon (tulajdon) értelmezési köre
A vagyon elleni bűncselekmények
irányulhatnak az egyetem területén
tartózkodó bármely hallgató, oktató,
más munkatárs, vendég, látogató
tulajdona (magánvagyon) ellen, de az
egyetem tulajdona (egyetemi vagyon)
ellen is. A követendő eljárás azonos
ezen bűncselekmények megelőzése,
és kisebb eltérésekkel hasonló az ezen
bűncselekmények észlelését követő
eljárás esetén.
4. A
bűncselekmények,
illetve
a
szabálysértések megelőzési feladatai
a) Az egyetem által biztosított eszközök:
A Szabályzat 4. § (1)-(7) bekezdései
tartalmazzák az egyetem által a
megelőzést biztosító eszközöket, és
azok kezelésének szabályait:
„Az egyetem az oktatók, a dolgozók és a
hallgatók
személyi
tulajdonának
védelmét:
o portaszolgálat működtetésével,
o elektronikus
megfigyelőrendszer
alkalmazásával, valamint
o megfelelő, biztonságosan zárható
irodahelyiségek, öltözők, és zárható
szekrények biztosításával segíti elő.
Az elektronikus megfigyelőrendszer
használatának részletes szabályai:
o Az elektronikus megfigyelőrendszer
kizárólag az egyetem használatában
álló épületrészek, helyiségek és
területek, illetve az ott történt
események megfigyelésére vehető
igénybe.
o Nem alkalmazható elektronikus
megfigyelőrendszer olyan helyen,
ahol a megfigyelés az emberi
méltóságot sértheti, így különösen
öltözőben, mosdóban, illemhelyen, és
kollégiumi lakóhelyiségben.
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o Az
elektronikus
megfigyelőrendszernek kép-, hang-, vagy kép- és
hangrögzítést is lehetővé tevő formája
az emberi élet, testi épség, személyi
szabadság védelme, a veszélyes
anyagok
őrzése,
valamint
vagyonvédelem érdekében abban az
esetben alkalmazható, ha a jogsértések
észlelése, az elkövető tettenérése,
illetve e jogsértő cselekmények
megelőzése, azok bizonyítása más
módszerrel nem érhető el, továbbá e
technikai
eszközök
alkalmazása
elengedhetetlenül szükséges mértékű,
és az információs önrendelkezési jog
aránytalan korlátozásával nem jár.
o A rögzített kép-, hang-, valamint képés
hangfelvételt
felhasználás
hiányában legfeljebb a rögzítéstől
számított három munkanap elteltével
meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.
o A rögzített kép-, hang-, valamint képés hangfelvételt, valamint más
személyes adatot csak az a személy
jogosult megismerni, akinek ez a
szerződésből fakadó kötelezettségei
érvényesítéséhez szükséges, és a
jogsértő cselekmény megelőzése vagy
megszakítása
érdekében
mellőzhetetlen.
o A rögzített kép-, hang-, valamint képés hangfelvételt, valamint személyes
adatot kezelő, vagy egyéb okból annak
megismerésére jogosult személy- és
vagyonvédelmi tevékenységet végző
személy
nevét,
az
adatok
megismerésének okát és idejét
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
o A
munkavállalók
részére
az
elektronikus
megfigyelőrendszer
alkalmazásáról tényleges tájékoztatást
kell kapniuk. A tájékoztatás kiadása a
kancellár feladat- és hatáskörébe
tartozik.
b) Az egyetemi dolgozók általános
kötelezettségei:
A jogszabályok és a Szabályzat által
előírtak betartása mellett minden
dolgozónak fokozottan ügyelnie kell az
magánvagyon és az egyetemi vagyon
védelmére.

A Szabályzat 3. § (7) bekezdés a) és d)
pontja alapján az egyetem valamennyi
dolgozójának kötelessége a Szabályzat
által előírtak ismerete, betartása, emellett
a közvetlen felettesük haladéktalan
tájékoztatása arról, ha hitelt érdemlően
tudomásukra jut, hogy az egyetemi vagy
személyi tulajdont veszély fenyegeti,
bűnvagy
egyéb
cselekmény
következtében kár érte.
A Szabályzat 4. § (8) és (9) bekezdése
szerint:
„Nagyobb értéket képviselő, vagy a napi
munkához, oktatáshoz nem szükséges
személyi tulajdont az egyetem területére
nem célszerű behozni.
Munkaidő, oktatási idő alatt az oktató, a
dolgozó köteles személyes tárgyait
megfelelően óvni (pl: zárral ellátott
szekrényben, fiókban tartani stb.)
munkahelyének
kellő
zártságáról
gondoskodni, a nyílászáró szerkezeteket
napközben és távozáskor bezárni, a
kulcsot a portára leadni, a munka, oktatás
befejezésekor a helyiség feszültségmentesítéséről gondoskodni.
Az egyetem területére behozott és ott
elvesztett személyi tárgyakért az egyetem
semminemű felelősséget nem vállal.”
c) A portaszolgálaton dolgozó kollégák
általános kötelezettségei:
A
bűncselekmények,
illetve
szabálysértések
megelőzésében,
megakadályozásában a közreműködés a
Szabályzat 4. § (10) bekezdése, valamint
a 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
portaszolgálaton
dolgozó
kollégák
elsődleges feladata.
A Szabályzat 18. §-a alapján jogosultak
a portaszolgálati dolgozók a személyek
és csomagok átvizsgálására az alábbiak
szerint:
„Az egyetemről való távozáskor a
portaszolgálati dolgozó felszólítására
mindenki (dolgozók, hallgatók, látogatók)
köteles csomagját megmutatni. Az
ellenőrzés nem sértheti az illető
személyiségi jogait.
A rektor vagy a gazdasági igazgató
jóváhagyásával, a műszaki osztályvezető
elrendelheti a személyek és csomagok
soron kívüli ellenőrzését.
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5.

Abban az esetben, ha olyan tárgyat
találnak a távozni szándékozó személynél,
amely nagy valószínűséggel egyetemi
tulajdon és eredetét hitelt érdemlően nem
tudja bizonyítani, akkor azt vissza kell
tartani és szakszerű, biztonságos
megőrzéséről gondoskodni kell. Az esetet
haladéktalanul jelenteni kell a műszaki
osztályvezetőnek, a biztonságszervezési
csoportvezetőnek, illetve a gazdasági
igazgatónak, aki köteles a szükséges
intézkedéseket megtenni (ld. 5. b pont).”
A bűncselekmények, illetve a
szabálysértések észlelését követő
feladatok
a) A
magánvagyont
érintő
bűncselekmények, szabálysértések:
o Az egyetemi dolgozók általános
kötelezettségei:
A Szabályzat 3. § (7) bekezdés d) és
e) pontja határozza meg az egyetemi
oktatók,
dolgozó
általános
kötelezettségeit:
Az egyetemi oktatók, dolgozók
kötelességei közé tartozik a közvetlen
felettesüket tájékoztatni, amennyiben
hitelt érdemlően tudomásukra jut,
hogy az egyetemi vagy személyi
tulajdont veszély fenyegeti, bűn- vagy
egyéb cselekmény következtében kár
érte; illetve rendkívüli esemény,
bűncselekmény esetén a kár
enyhítésében,
az
elsősegélynyújtásban részt venni;
o A szervezeti egységek vezetőinek
kötelezettségei
A Szabályzat 3. § (4) bekezdés b)
pontja rögzíti a szervezeti egységek
vezetőinek kötelezettségeit:
„Az egyetem oktatási, szolgáltató és
funkcionális egységei vezető feladatai
közé tartozik a társadalmi tulajdont
vétkesen vagy gondatlanul károsító
személyekkel, a személyi tulajdont
megkárosítókkal szemben – a
cselekmény jellegétől, minőségétől
függően – büntető, szabálysértési,
fegyelmi,
illetve
kártérítési
felelősségre
vonás
kezdeményezése.”
o A
portaszolgálaton
dolgozók
kötelezettségei

A Szabályzat 4. § (10) bekezdése
alapján:
„Amennyiben
a
portaszolgálat
munkatársai azt tapasztalják, hogy a
fenti személyi körbe tartozó személy
tulajdonában kár keletkezett, és
büntetőeljárás vagy szabálysértési
eljárás megindításának feltételei
állnak fenn, vagy ennek alapján
feljelentés
megtételére
kapnak
felkérést az érintett személytől, a
szükséges
lépés
megtételéhez
kötelesek
a
portaszolgálaton
rendelkezésre álló eszközt (telefon, email stb.) biztosítani. Ebben az
esetben a feljelentés megtételére a
sértett személy köteles, arra a
portaszolgálat munkatársa nem
jogosult.”
A Szabályzat 11. § (1) bekezdés a) és
i) pontja pedig a portaszolgálaton
dolgozók kiemelt vagyonvédelmi, és
az ezzel kapcsolatos tájékoztatási
feladatait rögzíti ezekben az
esetekben:
A portaszolgálatot ellátó dolgozó
rendészeti
feladatai
során
közreműködik a vagyonvédelmi
feladatok végrehajtásában, a tulajdon
elleni bűn, vagy egyéb cselekmények
megakadályozásában;
rendkívüli
esemény (tűz, robbanás, bombariadó)
esetén
értesíti
a
műszaki
osztályvezetőt, a TMK vezetőt,
valamint a biztonságszervezési
csoportvezetőt. Amennyiben nem
talál intézkedésre jogosult személyt,
haladéktalanul hívja a rendőrséget,
illetve a tűzoltóságot.
b) Az
egyetemi
tulajdont
érintő
bűncselekmények, szabálysértések:
Az
egyetemi
tulajdont
érintő
bűncselekmények,
szabálysértések
esetében a fentiekhez képest a
különbség a Szabályzat 7. § (1)
bekezdése alapján az, hogy a főtitkár
jogosultsági körébe tartozik az
egyetemi tulajdon kárára elkövetett
lopás, illetve rongálás esetén a
rendőrségi feljelentés megtétele.
c) Az
egyes
bűncselekmények
észlelésének konkrét esetei:
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1. Amennyiben a bűncselekményt vagy a
szabálysértést nem az egyetemi dolgozó
észleli, hanem más – az egyetem
területén tartózkodó – személy (hallgató,
vendég, látogató) és az magánvagyon
ellen irányul, az az egyetemi dolgozó,
akinek
a
bűncselekményt
vagy
szabálysértést észlelő személy jelzi az
elkövetést, köteles úgy eljárni, mintha a
cselekményt ő maga észlelte volna,
azaz:
 azonnal értesíteni kell a közvetlen
felettesét (Szabályzat 3. § (7)
bekezdés d) pontja), ezt követően a
közvetlen felettes gondoskodik a
feljelentés megtételéről (Szabályzat 3.
§ (4) bekezdés b) pontja),
 amennyiben a követlen felettes nem
elérhető,
értesíteni
kell
a
portaszolgálatot, akinek biztosítania
kell, hogy a bűncselekményt vagy
szabálysértést
észlelő
személy
telefonon
keresztül
feljelentést
tehessen a területileg illetékes
rendőrkapitányságon (Szabályzat 11.
§ (1) bekezdés a) és i) pontja).
2. Amennyiben a bűncselekményt vagy a
szabálysértést egyetemi dolgozó észleli
és az magánvagyon ellen irányul, az 1.
pontban írtakat kell értelemszerűen
alkalmazni.
3. Amennyiben a bűncselekményt vagy a
szabálysértést egyetemi dolgozó észleli
és az egyetemi vagyon ellen irányul, az
1. pontban írtakat kell értelemszerűen
alkalmazni azzal, hogy a főtitkárt
haladéktalanul értesíteni kell, annak
érdekében, hogy a rendőrségi feljelentést
ő tehesse meg.
4. Amennyiben egy adott helyiségben
erőszakos behatolás nyomát észleli
valaki, a Szabályzat 6. § (2) bekezdés
szerint a helyszín érintetlenül hagyása
mellett az esetet jelenteni kell a
biztonságszervezési csoportvezetőnek.
Az
egyetem
biztonságszervezési

csoportvezetője, és elérhetőségei:
Kovács Attila
1084 Budapest, Tavaszmező u. 15.
06-30/651-9738
06-1-666-5610
kovacs.attila@gmf.uni-obuda.hu
d) A feljelentés megtételének szabályai:
A Szabstv. szerint (78. § (1) bekezdés),
illetve a Be. szerint (170. § (1) bekezdés)
mind a szabálysértési eljárás, mind a
büntetőeljárás feljelentés alapján indulhat
meg.
A Be. 171. § (1) bekezdése szerint:
„Bűncselekmény miatt bárki tehet
feljelentést. A feljelentés kötelező, ha
annak elmulasztása bűncselekmény.”
A 172. § (1) és (4) bekezdése alapján a
feljelentés megtehető a nyomozó
hatóságnál írásban vagy szóban is. A
szóban tett feljelentést a nyomozó
hatóságnak jegyzőkönyvbe kell foglalnia.
A telefonon vagy más technikai eszközzel
(e-mail, fax) történt feljelentés esetében is
kötelező a jegyzőkönyvbe foglalás.
Az
egyetem
területileg
illetékes
rendőrkapitányságainak elérhetőségei az
alábbiak:
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Helyszín

Cím

Telefon

Óbuda

1036 Budapest 430Tímár u. 9/a.
4700/121

Józsefváros

4771084 Budapest 3700/121
Víg u. 36.
4773700/124

Székesfehérvár

8000
22/541Székesfehérvár,
600
Dózsa Gy. u. 3.

KAROK ÉS KÖZPONTOK TANÁCSAINAK NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kari Tanácsa
2014. április 2-ai ülésének napirendjei és határozatai
Napirendi pontok:
0. Születésnapi oklevél átadása
1. Tájékoztató a Kar aktuális helyzetéről
2. A Minőségügyi Bizottság 2013. évi
beszámolója
3. Angol nyelvű Mechatronika MSc szak
indítása
4. Szak-, szakirány-, tárgyfelelősök feladatés hatásköre szabályzat
5. Személyi ügyek

Biztonságtechnikai Intézetbe (9 igen, 0 nem, 0
tartózkodás)
BGK-KT-XCVII/14/2014
A Kari Tanács Prof. Dr. Rudas Imre részére a
kar legmagasabb kitüntetését, a Bánki Donát
emlékérmet adományozta. (8 igen, 0 nem, 0
tartózkodás, 1 érvénytelen szavazat)
BGK-KT-XCVII/15/2014
A Kari Tanács támogatta a Záróvizsga
Bizottság Elnökeinek megbízását 3 évre a
csatolt részletezés szerint. (Minden tagra: 9
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Határozatok:
BGK-KT-XCVII/8/2014
A Kari Tanács Dr. Horváth Sándor dékán úr
beszámolóját a kar aktuális helyzetéről
egyhangúlag elfogadta.
(9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)






BGK-KT-XCVII/9/2014
A Kari Tanács a kari Minőségellenőrzési
Bizottság 2013. évi beszámolóját egyhangúlag
elfogadta. (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)




BGK-KT-XCVII/10/2014
A Kari Tanács a kari Minőségellenőrzési
Bizottság 2014. évi tervét egyhangúlag
elfogadta. (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)



BGK-KT-XCVII/11/2014
A Kari Tanács az angol nyelvű Mechtronika
MSc indítására való előterjesztést egyhangúlag
elfogadta. (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)










BGK-KT- XCVII/12/2014
A Kari Tanács a szak-, szakirány(specializáció)és a tárgyfelelősök feladat- és hatáskörének
szabályzatát
a
szóbeli
kiegészítéssel
egyhangúlag elfogadta. (9 igen, 0 nem, 0
tartózkodás)






BGK-KT-XCVII/13/2014
A Kari Tanács támogatta 2 fő részére egyetemi
docensi pályázat kiírását a Gépszerkezettani és
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Prof. Dr. Berek Lajos egyetemi tanár
Dr. Berek Tamás okl. mk. őrnagy, egyetemi
docens (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
Prof. Dr. Kovács Tibor egyetemi docens
Prof. Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár,
kutatóprofesszor
Dr. Bartha Tibor okl. nyá. mérnök ezredes,
egyetemi adjunktus
Dr. Kiss Sándor nyá. mérnök ezredes,
egyetemi docens
Prof. Dr. Pokorádi László okl. gépészmérnök,
egyetemi tanár
Prof. Dr. Szunyogh Gábor egyetemi docens
Prof. Dr. Gelencsér Endre okl. mg.
gépészmérnök, műszaki tudományok doktora
Dr. Pinke Péter docens, AGI-AAT
Kapás Zsolt okl. gépészmérnök, okl.
munkavédelmi szakmérnök
Komáromi Róbert főigazgató (Nemzeti
Munkaügyi Hivatal)
Dr. Nagy Imre igazgató főorvos, címzetes
egyetemi docens (Nemzeti Munkaügyi Hivatal)
Dr. Bakos József Nemzeti Munkaügyi Hivatal
munkavédelmi és munkaügyi főigazgatóhelyettese
Dr. Groszmann Mária az orvostudományok
kandidátusa, címzetes egyetemi tanár
Dr. Váró György címzetes főiskolai docens,
munkavédelmi szakmérnök

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kari Tanácsa
2014. május 21-ei ülésének napirendjei és határozatai
Napirendi pontok:
0. Emléklapok átadása
1. Beszámoló a kar 2013. gazdálkodásáról
2. Beszámoló a kari Kreditátviteli Bizottság
előző évi munkájáról
3. A Kari Tanulmányi Bizottság beszámolója
4. Fakultatív tárgyak indítása
5. Tantervmódosítás
6. Személyi ügyek
7. Egyebek
Határozatok:
BGK-KT-XCVIII/16/2014
A Kari Tanács a kar 2013. évi gazdasági
beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
BGK-KT-XCVIII/17/2014
A Kreditátviteli Bizottság beszámolóját a Kari
Tanács egyhangúlag elfogadta.
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
BGK-KT-XCVIII/18/2014
A Tanulmányi Bizottság beszámolóját a Kari
Tanács egyhangúlag elfogadta.
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
BGK-KT-XCVIII/19/2014
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta az
alábbi szabadon választható tárgyak indítását.
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Adatbázisprogramozás alapjai

Mechatronikai
és
Autótechnikai Intézet

Mérnöki számítások
Matlab környezetben
Programozás Excel
VBA nyelven
Járműipari
hosszméréstechnika
Rendszerelemzés
Európai gyökereink
Műszaki
megbízhatóság
Wine tasting and the
world of wine
Intézkedéstaktika 2

Anyagtudományi és
Gyártástechnológiai
Intézet
Gépszerkezettani és
Biztonságtechnikai
Intézet

BGK-KT-XCVIII/20/2014
A Kari Tanács a szóbeli kiegészítéssel
egyhangúlag támogatta a Had- és
biztonságtechnikai
mérnöki
szak,
a
Gépészmérnöki szak és a Mechatronikai
mérnöki szak beterjesztett „D” tantervét
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
BGK-KT-XCVIII/21/2014
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta 1 fő
részére tanársegédi pályázat kiírását a
Mechatronikai és Autótechnikai Intézetbe.
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
BGK-KT-XCVIII/22/2014
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta 1 fő
részére egyetemi docensi pályázat kiírását a
Mechatronikai és Autótechnikai Intézetbe.
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kari Tanácsa
2014. június 10-ei ülésének napirendjei és határozatai
Napirendi pontok:
1. Személyi ügyek
2. Egyebek
Határozatok:

BGK-KT-IC/23/2014
A Kari Tanács támogatta Dr. Szabó Gyula
egyetemi
docensi
kinevezését
a
Gépszerkezettani
és
Biztonságtechnikai
Intézetbe. (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

BGK-KT-IC/25/2014
A Kari Tanács támogatta Dr. Babos Tibor
egyetemi docensi kinevezését a Mechatronikai
és Autótechnikai Intézetbe. (10 igen, 0 nem, 0
tartózkodás)

BGK-KT-IC/26/2014
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta 1 fő
részére tanársegédi pályázat kiírását a
Anyagtudományi
és
Gyártástechnológiai
Intézetbe. (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa
2014. május 5-ei ülésének napirendjei és határozatai
Napirendi pontok:
1. Vállalkozásfejlesztés
mesterszak
székhelyen kívüli képzés (Szabadka,
Szerbia) indítására irányuló kérelem
2. Műszaki menedzser alapszak idegen
nyelvű képzés (angol nyelven) indítására
irányuló kérelem
3. Tantervmódosító javaslatok – D tanterv
4. Személyi kérdések
5. Egyebek

KGK-KT-IV/381/2014
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag elfogadta a műszaki
menedzser alapszak idegen nyelvű képzés
indítására irányuló kérelmét.

Határozat:
KGK-KT-IV/379/2014
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag elfogadta az előzetesen
megküldött napirendi pontokat

KGK-KT-IV/383/2014
A Kari Tanács egyhangúlag beleegyezett a
Vállalkozásmenedzsment Intézetbe kiírt, de be
nem töltött adjunktusi pályázat újbóli kiírásába.

KGK-KT-IV/382/2014
A Kari Tanács 11 igen 0 nem 1 tartózkodás
mellett elfogadta a D tantervvel kapcsolatos
tantervmódosító javaslatokat.

KGK-KT-IV/384/2014
A Kari Tanács 12 igen 0 nem és 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag támogatta a Családi
vállalkozások angol nyelvű tárgy indítását.

KGK-KT-IV/380/2014
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
elfogadta
a
vállalkozásfejlesztés mesterszak székhelyen
kívüli képzés indítására irányuló kérelmét.

Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa
2014. június 2-ai ülésének napirendjei és határozatai
Napirendi pontok:
1. 2013/14 tanév II. félév szorgalmi
időszakának értékelése
2. Beszámoló az OE KGK Tanulmányi
Osztályának tevékenységéről
3. Egyebek

KGK-KT-V/385/2014
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag elfogadta az előzetesen
megküldött napirendi pontokat.
KGK-KT-V/386/2014
A Kari Tanács Dr. Francsovics Anna oktatási
dékánhelyettes asszony 2013/2014 tanév II.

Határozatok:
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félév szorgalmi időszakának
egyhangúlag elfogadta.

értékelését

KGK-KT-V/388/2014
A Kari Tanács 12 igen 0 nem 0 tartózkodás
mellett elfogadta a szaknyelvi nyelvvizsgák
listájának frissítését.

KGK-KT-V/387/2014
A Kari Tanács Végh Norbert beszámolóját a
Tanulmányi
Osztály
tevékenységéről
egyhangúlag elfogadta.

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa
2014. április 16-ai ülésének napirendjei és határozatai
Napirendi pontok:
1. Gazdálkodás
1.1. 2013. évi költségvetési beszámoló
1.2. Egyetemi allokáció
1.3. Saját bevételekkel való gazdálkodás
rendje
1.4. Projektek elszámolásának rendje
1.5. Dologi keretek
2. Oktatói pályázatok kiírása
3. Erasmus tájékoztató
4. Kitüntetések Pedagógus nap alkalmából
5. TDK, OTDK
6. Egyebek

6.1. MTMT státusz
6.2. Báthori-Brassai konferencia
Határozatok:
KVK-KT-LXXI/276/2014
A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag
elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot.
KVK-KT-LXXI/277/2014
A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag
támogatta Kandó emlékplakett adományozását
Putz Józsefnek és Dr. Komáromi Ferencnek.

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa
2014. május 21-ei ülésének napirendjei és határozatai
Napirendi pontok:
1. BSc-D tanterv
2. MSc tanterv
3. Félévzárással kapcsolatos feladatok
4. Egyebek, bejelentések
- Gazdálkodás
- Kitüntetési javaslat
- EUPED
- OTDK
- Erasmus

KVK-KT-LXXII/279/2014
A Kari Tanács nyílt szavazással, 16 igen
szavazattal, egyhangúlag támogatta kitüntető
cím adományozását Dr. Temesvári Zsoltnak.
KVK-KT-LXXII/280/2014
A Kari Tanács nyílt szavazással, 16 igen
szavazattal, egyhangúlag támogatta a
kimagasló
oktatási
és
tudományos
tevékenységet végző kollégák Dékáni
dicsérettel történő jutalmazását.

Határozatok:
KVK-KT-LXXI/278/2014
A Kari Tanács nyílt szavazással, 16 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendi
pontokra tett javaslatot.

KVK-KT-LXXII/281/2014
A Kari Tanács nyílt szavazással, 16 igen
szavazattal, egyhangúlag támogatta Dr.
Jermendy László MSc záróvizsga elnöki
megbízását.
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Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa
2014. június 11-ei ülésének napirendjei és határozatai
Napirendi pontok:
1. Személyi ügyek
2. BSc-D tanterv
3. MSc tanterv
4. Egyebek, bejelentések

KVK-KT-LXXIII/284/2014
A Kari Tanács nyílt szavazással, 15 igen 1
tartózkodás
szavazattal
elfogadta
a
Villamosmérnöki MSc képzés tantervének
beterjesztett módon történő módosítását.

Határozatok:
KVK-KT-LXXIII/282/2014
A Kari Tanács nyílt szavazással, 16 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendi
pontokra tett javaslatot.

KVK-KT-LXXIII/285/2014
A Kari Tanács nyílt szavazással, 16 igen
szavazattal, egyhangúlag támogatta a
Villamosmérnöki
MSc
képzés
új
specializációjának beterjesztett módon történő
elfogadását.

KVK-KT-LXXIII/283/2014
A Kari Tanács nyílt szavazással, 16 igen
szavazattal, egyhangúlag támogatta a BSc-D
tanterv beterjesztett módon történő elfogadását.

KVK-KT-LXXIII/286/2014
A Kari Tanács nyílt szavazással, 16 igen
szavazattal, egyhangúlag támogatta Dr. Kovács
Ernő és Dr. Fodor Dénes záróvizsga elnöki
megbízását.

Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa
2014. április 8-ai ülésének napirendjei és határozatai
Napirendi pontok:
1. Írisz partneradatbázis bemutatása
2. Angol nyelvű mérnökinformatikus MSc „C”tanterv előterjesztése
3. Alkalmazott matematika angol nyelvű MSc
tanterv előterjesztése
4. Mérnökinformatikus BSc „D” tanterv
előterjesztése
5. Személyi kérdések
6. Aktuális bejelentések, egyebek
Határozatok:
NIK-KT-XLIV/18/2014: A Kari Tanács tagjai
egyhangúlag megszavazták a napirendi
pontokat és a személyi javaslatokat
(Szavazatszámláló Bizottság tagjai és
jegyzőkönyv hitelesítő).

NIK-KT-XLIV/19/2014: A Kari Tanács tagjai
tudomásul vették az Írisz partneradatbázisról
szóló beszámolót.
NIK-KT-XLIV/20/2014: A Kari Tanács tagjai
egyhangúlag elfogadták az angol nyelvű
Mérnökinformatikus („C”-típusú) MSc tantervet.
NIK-KT-XLIV/21/2014: A Kari Tanács tagjai
egyhangúlag elfogadták az angol nyelvű
Alkalmazott Matematika MSc tantervet, a
tárgyfelelős kérdésének tisztázásával.
NIK-KT-XLIV/22/2014: A Kari Tanács tagjai
egyhangúlag elfogadták a Mérnökinformatikus
„D”-típusú BSc tanterv végleges formáját.

NIK-KT-XLIV/23/2014: A Szenátusba delegált
vezető oktatói képviselő megválasztásához a
Kari Tanács egyhangúlag jelölő bizottsági
tagnak választotta Dr. Galántai Aurélt és Dr.
Fullér Róbertet.

NIK-KT-XLIV/24/2014: A Kari Tanács
egyhangúlag megválasztotta Szenátusba
delegált vezető oktatói képviselőnek Dr. Molnár
Andrást.

Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa
2014. május 13-ai ülésének napirendjei és határozatai
Napirendi pontok:
1. 2013. évi költségvetési beszámoló
2. „Válogatott fejezetek a numerikus
analízisből” c. választható tárgy indítása
3. „Számítási felhő (cloud) technológiák” c.
választható tárgy indítása
4. „Információs
és
kommunikációs
technológiák,
rendszerek
az
egészségügyben” c. választható tárgy
indítása
5. Magyar mérnökinformatikus új („D-típusú)
MSc tanterv elfogadása
6. Személyi kérdések
7. Aktuális bejelentések, egyebek

„Számítási felhő (cloud) technológiák” c.
választható tárgy indítását.

Határozatok:
NIK-KT-XLV/25/2014: A Kari Tanács tagjai
egyhangúlag megszavazták a napirendi
pontokat és a személyi javaslatokat
(Szavazatszámláló Bizottság tagjai és
jegyzőkönyv hitelesítő).

NIK-KT-XLV/31/2014: A Kari Tanács titkos
szavazással, 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
mellett támogatta Dr. Várkonyi Teréz Anna
tanársegédi pályázatát.

NIK-KT-XLV/29/2014: A Kari Tanács tagjai
egyhangúlag támogatták az Alkalmazott
Informatikai Intézet által előterjesztett,
„Információs és kommunikációs technológiák,
rendszerek az egészségügyben” c. választható
tárgy indítását.
NIK-KT-XLV/30/2014: A Kari Tanács tagjai
egyhangúlag elfogadták a magyar nyelvű
mérnökinformatikus új („D-típusú) MSc
tantervet.

NIK-KT-XLV/32/2014: A Kari Tanács titkos
szavazással, 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett támogatta Wagner Endre, Gombás
László, Scheidler Balázs felvételét a záróvizsga
elnöki listára.

NIK-KT-XLV/26/2014:
A
Kari
Tanács
egyhangúlag
elfogadta
az előzetesen
megküldött, 2013-es év pénzügyi beszámolóját.
NIK-KT-XLV/27/2014: A Kari Tanács tagjai
egyhangúlag támogatták az Alkalmazott
Matematikai Intézet által előterjesztett,
„Válogatott fejezetek a numerikus analízisből” c.
választható tárgy indítását, mely az Alkalmazott
matematika MSc képzésben választható
tárgyként fog megjelenni.

NIK-KT-XLV/33/2014: A Kari Tanács titkos
szavazással, 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
mellett támogatta Váradi László címzetes
egyetemi
docensi
kitüntetésre
való
felterjesztését.
NIK-KT-XLV/34/2014: A Kari Tanács titkos
szavazással, 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
mellett támogatta Koschek Vilmos címzetes
egyetemi
docensi
kitüntetésre
való
felterjesztését.

NIK-KT-XLV/28/2014: A Kari Tanács tagjai
egyhangúlag támogatták az Alkalmazott
Informatikai Intézet által előterjesztett,
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Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa
2014. június 3-ai ülésének napirendjei és határozatai
Napirendi pontok:
1. 2014. évi költségvetés tervezet
2. Személyi kérdések
3. Aktuális bejelentések, egyebek

NIK-KT-XLVI/36/2014: A Kari Tanács
egyhangúlag
elfogadta
az előzetesen
megküldött, 2014-es év költségvetésének
tervezetét.

NIK-KT-XLVI/35/2014: A Kari Tanács tagjai
egyhangúlag megszavazták a napirendi
pontokat és a személyi javaslatokat
(Szavazatszámláló Bizottság tagjai és
jegyzőkönyv hitelesítő).

NIK-KT-XLVI/37/2014: A Kari Tanács titkos
szavazással, 6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
mellett támogatta Prof. Dr. Fullér Róbert
Alkalmazott
Matematikai
Intézet
intézetigazgatói pályázatát.

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari Tanácsa
2014. április 29-ei ülésének napirendjei és határozatai
Napirendi pontok:
1. Intézeti beszámolók az elmúlt 5 év
tevékenységéről
2. Intézetigazgatói pályázatok véleményezése
3. Rejtő emlékérem adományozása
4. Ezüst diploma adományozása
5. Könnyűipari mérnöki szak BSc4-D tanterv
véleményezése
6. Egyebek
Határozatok:
RKK-KT-XXXIX/8/2014
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a
Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet
beszámolóját (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
RKK-KT-XXXIX/9/2014
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a
Terméktervező Intézet beszámolóját (14 igen,
0 nem, 0 tartózkodás).
RKK-KT-XXXIX/10/2014
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a
Környezetmérnöki Intézet beszámolóját (14
igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

RKK-KT-XXXIX/11/2014
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta dr.
Kisfaludy Márta intézetigazgatói megbízását a
Terméktervező Intézetbe 2014. július 1. - 2019.
június 18. időtartamra (14 igen, 0 nem, 0
tartózkodás).
RKK-KT-XXXIX/12/2014
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta Dr.
Horváth Csaba intézetigazgatói megbízását a
Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézetbe
2014. július 1- 2018. május 25. időtartamra (14
igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
RKK-KT-XXXIX/13/2014
A Kari Tanács dr. Mészárosné dr. Bálint Ágnes
intézetigazgatói
megbízását
a
Környezetmérnöki Intézetbe 2014. július 1. 2019. június 30. időtartamra az alábbiakban
véleményezte: 5 igen, 2 nem, 7 tartózkodás.
RKK-KT-XXXIX/14/2014
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta Rejtő
Sándor Emlékérem adományozását Majsai
Károly ny. adjunktus számára. (14 igen, 0 nem,
0 tartózkodás).

RKK-KT-XXXIX/15/2014
A Kari Tanács támogatta Rejtő Sándor
Emlékérem adományozását Dr. Szücs Iván ny.
főiskolai tanár számára. (13 igen, 0 nem, 1
tartózkodás).

formában szerepeljen mindegyik BSC szak
tantervében:
GGTKG1A5NC
Közgazdaságtan
I.
Makroökonómia
GGTKG2A5NC
Közgazdaságtan
II.
Mikroökonómia (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

RKK-KT-XXXIX/16/2014
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta
Ezüstdiploma adományozását Hajós Lajos
részére. (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

RKK-KT-XXXIX/21/2014
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta, hogy a
KGK kérésére az alábbi tárgyaknak ne legyen
előkövetelménye mindhárom BSc szak minden
tagozatán:
GSVVG1A5NC Vállalkozásgazdaságtan I.
GVMME1A5NC Menedzsment (14 igen, 0 nem,
0 tartózkodás).

RKK-KT-XXXIX/17/2014
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta
Ezüstdiploma adományozását Ferenczy Aranka
(Csonka Károlyné) részére. (14 igen, 0 nem, 0
tartózkodás).

RKK-KT-XXXIX/22/2014
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta Dr.
Horváth Csaba 2013. november 1-től
visszavonásig szóló szakfelelősi megbízását a
könnyűipari mérnöki BSc és MSc szakon (14
igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

RKK-KT-XXXIX/18/2014
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta
Ezüstdiploma adományozását Csonka Károly
részére. (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
RKK-KT-XXXIX/19/2014
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta, hogy
mindhárom BSc szak minden tagozatán a
Szabályozás
és
vezérlés
tantárgy
előkövetelménye a Matematika I. tárgy legyen.
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

RKK-KT-XXXIX/23/2014
A Kari Tanács támogatta Kertész Zoltán
megbízását a kari minőségügyi megbízott
feladatkörére,
mely
egyben
a
Kari
Minőségirányítási Bizottság elnöki feladatainak
ellátását is jelenti május 1-től visszavonásig.
(13 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

RKK-KT-XXXIX/20/2014
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta, hogy a
KGK kérésére az alábbi tárgyak neve új

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari Tanácsa
2014. május 13-ai ülésének napirendjei és határozatai
Napirendi pontok:
1. A könnyűipari mérnöki BSc szak új BSC4-D
jelű tanterve
2. Egyebek

RKK-KT-XL/24/2014
A Kari Tanács elfogadta a könnyűipari mérnöki
szak új BSc4-D jelű tantervét nappali és
levelező tagozatos képzésben. (15 igen, 0 nem,
1 tartózkodás)

Határozat:
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Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari Tanácsa
2014. június 17-ei ülésének napirendjei és határozatai
Napirendi pontok:
1. A Minőségirányítási és Technológiai
Szakcsoport beszámolója 2009-2013.
2. Beszámoló a kar elmúlt tanévben
lebonyolított 2 TDK konferenciájáról
3. Beszámoló
a
patronáló
tanári
tevékenységről
4. Javaslat ezüst diploma adományozására
5. Záróvizsga naptár
6. Egyebek

RKK-KT-XLI/26/2014
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a kari
TDK konferenciákról szóló beszámolót. (12
igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
RKK-KT-XLI/27/2014
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a
patronáló
tanári
tevékenységről
szóló
beszámolót. (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
RKK-KT-XLI/28/2014
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta
Soponyai István részére ezüstdiploma
adományozását. (12 igen, 0 nem, 0
tartózkodás).

Határozat:
RKK-KT-XLI/25/2014
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a
Minőségirányítási és Technológiai Szakcsoport
beszámolóját a 2009-2013. közötti időszakról.
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

RKK-KT-XLI/29/2014
A Kari Tanács egyhangúlag jóváhagyta a 2014.
júliusi záróvizsgák elnökeinek személyét. (12
igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Tanácsa
2014. május 22-ei ülésének napirendjei és határozatai
Napirendi pontok:
1. Az MA mérnöktanár és a Gyakorlatvezető
mentortanár
pedagógus-szakvizsgára
felkészítő szakirányú továbbképzési szak
tanterveinek felülvizsgálata
2. Választható tantárgyak előterjesztése
3. Egyebek

mérnök informatikus, műszaki menedzser,
könnyűipari mérnöki szakirányát – érintő
tantervi módosításait.
TMPK-KT-XVII/2/2014 határozata
A Tanács szavazása során 5 igen szavazattal,
tartózkodás
és
ellenszavazat
nélkül,
egyhangúlag elfogadta a Gyakorlatvezető
mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő
szakirányú továbbképzési szak tantervének
módosítását.

Határozatok:
TMPK-KT-XVII/1/2014 határozata
A Tanács szavazása során 5 igen szavazattal,
tartózkodás
és
ellenszavazat
nélkül,
egyhangúlag
elfogadta
az
osztott
(hagyományos) MA mérnöktanár szak nappali,
levelező, kiegészítő levelező munkarend
szerinti, hat szakirányát – gépészmérnöki, hadés biztonságtechnikai mérnöki, villamosmérnök,

TMPK-KT-XVII/3/2014 határozata
A Tanácsi szavazás alapján 5 igen szavazattal,
tartózkodás
és
ellenszavazat
nélkül,
egyhangúlag támogatta a Kultúrtörténet című
tantárgy meghirdetését.
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TMPK-KT-XVII/4/2014 határozata
A Tanácsi szavazás alapján 5 igen szavazattal,
tartózkodás
és
ellenszavazat
nélkül,
egyhangúlag támogatta a Viselkedéskultúra
című tantárgy meghirdetését.

TMPK-KT-XVII/7/2014 határozata
A Tanács nyílt szavazását alapul véve, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúlag támogatta a Tudatos
karriertervezés, munkaerő-piaci ismeretek
című, tantárgy meghirdetését, amennyiben a
tantárgyi programok és követelményrendszer
részletes kidolgozása megjelölt határidőre
megtörténik.

TMPK-KT-XVII/5/2014 határozata
A Tanácsi szavazás alapján 5 igen szavazattal,
tartózkodás
és
ellenszavazat
nélkül,
egyhangúlag támogatta az Infografikai projekt
mérnököknek című tantárgy meghirdetését.

TMPK-KT-XVII/8/2014 határozata
A Tanács nyílt szavazását alapul véve, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúlag támogatja a Ötletből
vállalkozás című, tantárgy meghirdetését,
amennyiben a tantárgyi programok és
követelményrendszer részletes kidolgozása
megjelölt határidőre megtörténik.

TMPK-KT-XVII/6/2014 határozata
A Tanácsi szavazás alapján 5 igen szavazattal,
tartózkodás
és
ellenszavazat
nélkül,
egyhangúlag támogatta a Tanulástámogatás
online
eszközökkel
című
tantárgy
meghirdetését.

Alba Regia Egyetemi Központ Tanácsa
2014. május 28-ai ülésének napirendjei és határozatai
Napirendi pontok:
1. Személyi ügyek
2. Kitüntetési javaslatok
3. Egyebek

AREK-KT-XXVIII/47/2014.
A Központ Tanácsa 2014. 05. 28-án megtartott
titkos szavazásán 10 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett támogatta Machata Mariann
nyelvtanár kollégánk részére „Főigazgatói
Dicséret” adományozását.

Határozatok:
AREK-KT-XXVIII/46/2014.
A Központ Tanácsa 2014. 05. 28-án megtartott
titkos szavazásán 10 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett támogatta Prof. Dr. Rudas
Imre egyetemi tanárnak, az Óbudai Egyetem
alapító
rektorának
„AREK
gyűrű”
adományozását.

AREK-KT- XXVIII/48/2014.
A Központ Tanácsa 2014. 05. 28-án megtartott
titkos szavazásán 7 igen 2 nem 1 tartózkodás
mellett támogatta Dr. Mohammad Reza
Allazadeh egyetemi docensi kinevezését.

Alba Regia Egyetemi Központ Tanácsa
2014. június 11-ei elektronikus szavazásának határozata
Határozat:
AREK-KT-XXIX/49/2014. határozata
A Központ Tanácsa 2014. 06. 11-én
elektronikus
szavazásán
egyhangúlag
támogatta a 2014. július 1-én megalakuló Alba
Regia Műszaki Kar Szervezeti és Működési

Rendjének elfogadását. (10 igen, 0 nem, 0
tartózkodás)
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