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A SZENÁTUS NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI
A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2007. január 23-ai ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:

a Szenátus egyetértésével - megbízást adhat egyes magasabb vezetői és vezetői feladatok ellátására 3 évnél rövidebb időtartamra. A szabályzat 5. § (13)-(14) bekezdése szerinti véleményezési eljárást ez
esetben is végre kell hajtani.”

1. Beszámoló a főiskola 2006. évi tevékenységéről
2. A főiskola előtt álló 2007. évi feladatok
3. BMF vezetői és magasabb vezetői beosztásokhoz kapcsolódó követelményrendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje
módosítása
4. BMF Etikai Kódex, BMF Etikai Bizottsága Szervezeti és Működési Szabályzat
5. BMF Alapító Okirat módosítása
6. BMF Belső Ellenőrzési Kézikönyv
7. Személyi kérdések
8. Főiskolai bizottságok létesítése
9. Egyebek

SZ-X/4/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF
Etikai Kódexét, BMF Etikai Bizottsága
Szervezeti és Működési Szabályzatát az
alábbi módosító javaslattal:
„(3) Etikai vétség, illetve – a minősítésétől
függően – fegyelmi és büntetőjogi kategória a főiskolán tanultak rosszindulatú felhasználása. Ilyen például számítógépes
vírusok írása, jogosulatlan behatolás mások számítógépébe, szakmailag nem biztonságosnak tartott megoldások alkalmazása tervezésben stb.”

Határozatok:
SZ-X/1/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a főiskola 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

SZ-X/5/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF
Alapító Okirat módosítását az új szervezeti felépítést tükröző szövegrész és az
orgonogram, valamint az alábbi bekezdés
beszúrásával:
„4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelye: 2500 Esztergom, Főapát u. 1.”

SZ-X/2/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a főiskola előtt álló 2007. évi feladatok ismertetését.
SZ-X/3/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF
SZMSZ 2. melléklete, a „Foglalkoztatási
követelményrendszer” 3. függeléke „A BMF
vezetői és magasabb vezetői beosztásokhoz kapcsolódó követelményrendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje” módosítását,
mely szerint a 4. § (1) bekezdés kiegészül:
„A rektor pályázati eljárás mellőzésével, kinevezési hatáskörébe tartozók körében -

SZ-X/6/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF
Belső Ellenőrzési Kézikönyvét.
SZ-X/7/2007. határozata
A titkos szavazás lebonyolításához a Szenátus egyhangú szavazatával megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Dr. Horváth Sándor urat, tagjainak
Fábián Istvánnét és Jezsek Barnabás urat.
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Dr. Szűts István dékán (KGK),
Prof. Dr. Szeidl László dékán (NIK),
Dr. Patkó István dékán (RKK),
Boros András gazdasági főigazgató.

SZ-X/8/2007. határozata
A Szenátus Tóth Béláné dr. egyetemi tanár igazgatói kinevezését 15 igen, 1 tartózkodás, 1 nem szavazattal, Bánhidyné
Dr. Szlovák Éva főiskolai tanár igazgatóhelyettesi megbízását 16 igen, 1 tartózkodással támogatta.
A testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal támogatta Dr. Lőrincz Péter, főiskolai tanár igazgatói kinevezését, Dr. Györök
György főiskolai docens igazgató-helyettesi kinevezését, valamint Lőrincz Katalin
és Venekei Attila dékáni hivatalvezetői
megbízását.

SZ-X/11/2007. határozata
A Szenátus a BMF Monitoring Bizottság
tagjaira tett javaslatot egyhangúlag elfogadta az alábbi – munkakörhöz kötött személyek részvételével:
elnök:Dr. Gáti József kancellár
tagok:
Kertészné Barátosi Rozália gazdasági főigazgató-helyettes,
Kártyás Gyula oktatási igazgató,
Dr. Koczor Zoltán minőségirányítási vezető,
Kártyás Péter belső ellenőr.

SZ-X/9/2007. határozata
A Szenátus az Esélyegyenlőségi Bizottság
tagjaira tett javaslatot egyhangúlag elfogadta az alábbi személyek részvételével:
Borbély Endre, az oktatók/kutatók/tanárok
képviselője,
Fábián Istvánné, az oktatást segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak
képviselője,
Demeter Károlyné, az FDSZ helyi szervezetének képviselője.

SZ-X/12/2007. határozata
A Szenátus a BMF Etikai Bizottság tagjaira tett javaslatot egyhangúlag elfogadta az
alábbi személyek részvételével:
Dr. habil. Tóth Mihály,
Dr. habil. Pomázi Lajos,
Dr. Turmezei Péter, a Fegyelmi Bizottság
elnöke
Balassi Imre, a Közalkalmazotti Tanács
képviselője, nem oktatói körből
Bodnár Barbara (RKK HÖK),
Pausits Péter (KVK HÖK).

SZ-X/10/2007. határozata
A Szenátus az BMF Fejlesztési Kabinet
tagjaira tett javaslatot egyhangúlag elfogadta az alábbi – munkakörhöz kötött személyek részvételével:
elnök: Prof. Dr. Rudas Imre rektor
tagok:
Dr. Gáti József kancellár,
Dr. Horváth Elek oktatási rektorhelyettes,
Prof . Dr. Fodor János tudományos
rektorhelyettes,
Dr. Medve András intézményfejlesztési
rektorhelyettes,
Dr. Tick József informatikai rektorhelyettes,
Dr. Palásti Kovács Béla dékán (BGK),
Dr. Turmezei Péter dékán (KVK),

SZ-X/13/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF
Kooperatív Képzés Szabályzata módosítását, mely szerint a 10. § (7) bekezdése
értelmében a kooperatív képzés
2007/2008-as tanévre vonatkozó összegét
közvetlenül a főiskolára befizetett támogatás esetén minimum 780 e Ft, alapítványon
keresztül, közvetve fizetett támogatás esetén minimum 820 e Ft állapítja meg, 10 hónapos képzési időtartamra.
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A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2007. február 6-ai ülésének napirendje és határozatai
10 a dékán-helyettesek,
11 a Dékáni Hivatal vezetõje, aki egyben a Kari Tanács titkára,
12 az operatív igazgató,
c) állandó meghívott tanácskozási jogú tagok:
13 a fõiskolai Szenátusnak a karról választott
tagjai,
14 a szakszervezet kari képviselõje,
15 a Közalkalmazotti Tanács kari képviselõje,
16 a Fõiskolai Hallgatói Önkormányzat elnöke,
17 a Regionális Oktatási és Innovációs Központ
igazgatója,
18 a dékán által meghívott személyek.
A Kari Tanács az ülések levezetésére tagjai közül
levezetõ elnököt választhat.

Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.

BMF Tűzvédelmi szabályzat
BMF Munkavédelmi szabályzat
NIK SZMR kiegészítés módosítása
Tájékoztató a diákotthoni PPP beruházásról
5. Egyebek, bejelentések
Határozatok:
SZ-XI/14/A/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF
Tűzvédelmi Szabályzatát.
SZ-XI/14/B/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF
Munkavédelmi Szabályzatát.

(2) Abban az esetben, ha a dékán egyben intézetigazgatói megbízással is rendelkezik, akkor a Tanács ülésén az általa megbízott helyettese képviseli teljes jogkörrel.
(3) A Kari Tanács ülései a Kar dolgozói és hallgatói
számára nyilvánosak. A megjelent érdeklõdõk tetszést, vagy nemtetszést nem nyilváníthatnak. A rend
és a csend megzavarása esetén a levezetõ elnök
az érdeklõdõk egészét, illetve egy részét az ülésrõl
kiutasíthatja.
(4) A Kari Tanács ülései bármely tag javaslatára
egyes napirendek tárgyalásának idejére zárttá tehetõk, amennyiben a szavazati jogú tagok többsége támogatja a zárttá nyilvánítást. Zárt ülésen csak
a szavazati jogú tagok és a hivatalból tanácskozási jogú tagok vehetnek részt.

SZ-XI/15/2007. határozata
A Szenátus a BMF NIK SZMR módosítási
javaslatot egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:
SZMR 20. § A Kari Tanács összetétele
(1) A Kari Tanács összetétele:
a) szavazati jogú tagok:
1 dékán, mint a Tanács elnöke (1 fõ),
2 intézetigazgatók (3 fõ),
3 oktatók választott képviselõi (4 fõ),
4 nem oktató (1 fõ),
5 a Kari Hallgatói Önkormányzat elnöke (1 fõ),
6 a hallgatói önkormányzat képviselõi (2 fõ)
összesen: 12 fõ,
b) hivatalból tanácskozási jogú tagok:
7 a rektor (illetve megbízottja),
8 a kar alapító fõigazgatója (mindaddig, amíg
a fõiskolával közalkalmazotti jogviszonyban
áll),
9 a kar elõzõ dékánja,

SZ-XI/16/2007. határozata
A Szenátus a józsefvárosi diákotthon átvételéről és az óbudai Kandó kollégiumi beruházásról szóló beszámolót egyhangúlag
elfogadta.
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A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
2007. március 13-ai ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:

temi tanár rektori megbízását a 2012. június 30-áig terjedő időszakra.

1. A rektori megbízatás ellátására benyújtott pályázat véleményezése
2. A BMF 2006. évi költségvetési beszámolója
3. A BMF 2007. évi költségvetése
4. MA mérnöktanár szak, kiegészítő képzés, levelező tagozat tanterve
5. Belső ellenőrzési vezető megbízása
6. Egyebek, bejelentések

SZ-XII/19/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a BMF
2006. évi költségvetési beszámolóját.
SZ-XII/20/2007. határozata
A Szenátus 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a főiskola 2007. évi
költségvetését.

Határozatok:

SZ-XII/21/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a mérnöktanár mesterszak, kiegészítő képzés,
levelező tagozat tantervét.

SZ-XII/17/2007. határozata
A Szenátus egyhangúlag megválasztotta
a Szavazatszámláló Bizottság elnökének
dr. Turmezei Pétert, tagjainak dr. Bartos
Istvánt és Bodnár Barbarát.

SZ-XII/22/2007. határozata
A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
titkos szavazással, 18 érvényes szavazatból 16 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta Kártyás Péter belső ellenőrzési vezető megbízását a 2012.
március 31-éig terjedő időszakra.

SZ-XII/18/2007. határozata
A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa
titkos szavazás során, egyhangú 19 szavazatával támogatta Dr. Rudas Imre egye-
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REKTORI UTASÍTÁSOK
1/2007. Rektori Utasítás
a felsőoktatási információs rendszerbe történő adatszolgáltatás
rendjéről
A Budapesti Műszaki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szervezeti és Működési Szabályzata alapján, figyelemmel a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Ftv.) 29. és 35. §-ában, a
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.), az Oktatási
Hivatalról szóló 307/2006. (IV. 5.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ohr.) rendelkezéseire az alábbiakat rendelem el:

neve, születési helye és ideje, állampolgársága,
2 állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma,
3 nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
4 a hallgatói jogviszony keletkezésének,
szünetelésének és megszűnésének időpontja,
5 a hallgató képzésnek adatai, a képzés
finanszírozására vonatkozóadatok, a
megkezdett államilag támogatott és költségtérítéses félévek adatai,
6 a záróvizsga letételének időpontja,
7 kollégiumi (diákotthoni) elhelyezés adatai,
8 a fogyatékossággal élőket megillető különleges bánásmód elbírálásához szükséges adatok,
9 a hallgató diákigazolványának sorszáma,
10a hallgató hallgatói azonosító száma.
A fenti adatok feltöltéséért felelős személyek: kar (központ) Tanulmányi Osztályvezető.

1. §
(1) A Vhr. 7. mellékletében és az Ohr. 2.
mellékletében meghatározott, a felsőoktatási információs rendszer számára továbbítandó adatokat az alábbi nyilvántartásokba kell rögzíteni, illetve az alábbi rendszerekben kell azokat nyilvántartani:
a) hallgatói adatok: tanulmányi rész
b) a diákotthonban lakó hallgatókról tárolt
adatok:
tanulmányi rész
c) doktorjelöltekről tárolt adatok: tanulmányi rész
d) az alkalmazottakról tárolt adatok:
munkaügyi rész
e) a kiadott oklevelekről, bizonyítványokról tárolt adatok: tanulmányi rész
f) a felsőoktatási törvény 62.§-ának (7) bekezdése alapján kiadott igazolásokról
tárolt adatok
g) intézményi adatok: intézményi rész
h) képzésekre vonatkozó adatok: képzési
rész

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, diákotthonban lakó hallgatókról
tárolt adatok:
11 a hallgató neve, születési neve, anyja
neve, születési helye és ideje, állampolgársága,
12állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma,
13nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
14diákotthoni elhelyezés adatai,

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulmányi rendszerbe feltöltendő
adatok:
1 a hallgató neve, születési neve, anyja
9
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15a hallgató hallgatói azonosító száma.
A fenti adatok feltöltéséért felelős személyek: Kollégium megbízott munkatársa.

30

a hallgató neve, hallgatói azonosítója,
31 a felsőoktatási intézmény neve, intézményi azonosítója,
32 a záróvizsga szakjának megnevezése,
33 a hallgató törzskönyvi száma,
34 a záróvizsga időpontja.
A fenti adatok feltöltéséért felelős személyek: kar (központ) Tanulmányi Osztályvezető.

(4) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, munkaügyi rendszerben tárolt
adatok:
16 név, születési név, születési hely és
idő, anyja neve, állampolgárság,
17 azonosító szám,
18 állandó lakcím és tartózkodási hely,
19 a munkáltató (több esetén valamennyi munkáltató) megnevezése, megjelölve, hogy mely munkáltatóval létesített foglalkoztatásra irányuló további jogviszonyt,
20 végzettségi szint, szakképzettség,
szakképesítés, idegennyelvtudás, tudományos fokozat,
21 munkakör, vezetői megbízás,
22 kutatói tevékenység, tudományos
munka, művészeti alkotói tevékenység, azok eredményei.
A fenti adatok feltöltéséért felelős személyek: Bér- és Munkaügyi Osztályvezető.

(7) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott, az Alapító Okiratban szereplő és
ahhoz kapcsolódó, a FIR-be feltöltendő
adatok:
a) az intézmény hivatalos neve, rövidített neve, székhelye, OM azonosítója, internet címe, gazdálkodási rendje, gazdasági tanács működtetésének ténye,
b) a fenntartó(k) neve, címe, képviselője,
c)
a felsőoktatási intézmény jogelődjeinek OM azonosítója, megnevezése,
d) a tisztségviselők (rektor, gazdasági
főigazgató, belsőellenőrzés vezetője, gazdasági tanács elnöke és tagjai, előkészítő testület elnöke és tagjai, karok vezetői, igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetője), továbbá a
tisztségviselők feladatait átmenetileg
ellátók neve, címe, elérhetősége)
e) alaptevékenység, kiegészítő tevékenység, alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb feladatok,
f)
azok a képzési területek, tudományterületek, művészeti ágak, képzési
szintek, ahol képzést folytat(hat) a
székhelyen,
g) azok a képzési területek, tudományterületek, művészeti ágak, képzési
szintek, ahol képzést folytat(hat) a
székhelyen kívül (a székhelymegjelölésével),
h) felsőfokú szakképzés szakmacsoportjai, ahol az intézmény képzést
folytathat,

(5) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, tanulmányi rendszerben az oklevelekről és bizonyítványokról tárolt adatok:
23 a hallgató neve, azonosítója,
24 a felsőoktatási intézmény neve, intézményi azonosítója,
25 az oklevél, bizonyítvány alapján igazolt szakképzettség megnevezése,
26 az oklevél, bizonyítvány kelte, aláíróinak neve,
27 az oklevél, bizonyítvány kiállítására
szolgáló nyomtatvány sorszáma,
28 a hallgató törzskönyvi száma,
29 az oklevél, bizonyítvány egyéb adatai.
A fenti adatok feltöltéséért felelős személyek: kar (központ) Tanulmányi Osztályvezető.
(6) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott igazolásokról tárolt adatok:
10
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i)

ellátott közoktatási feladatok (a közoktatási intézmény OM azonosítója,
megnevezése, típusa, gyakorlóintézményi jellege),
j)
közművelődési, közgyűjteményi,
egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, más feladatok (megnevezés, típus, engedélyezés, gyakorlóintézményi jelleg),
k)
szakképzési, felnőttképzési, pedagógus továbbképzési tevékenység
(megnevezés, engedélyezés),
l)
vállalkozási tevékenységek (megnevezés, besorolás, tevékenységkezdete és vége),
m) székhely címe; telephelyek címe;
székhelyen kívüli képzés címe és elérhetősége (telefon, telefax, e-mail),
n) a kollégium hivatalos neve, rövidített
neve, székhelyének címe, szakkollégiumi jellege, férőhelyeinek száma
komfortfokozat szerint, a kollégium
vezetőjének neve és elérhetősége,
o) szervezeti tagolás elvei,
p) használt ingatlanvagyon (az ingatlan
címe, helyrajzi megjelölése, a rendelkezés módja és mértéke),
q) maximális hallgatói létszám,
r)
képzéssel kapcsolatos együttműködési megállapodásokról az együttműködő szervezet típusa, hivatalos neve, azonosítója, székhelyének címe,
internet címe, vezetőjének neve és
elérhetősége (telefon, telefax, e-mail),
a megállapodás célja, kelte, kezdete
és tervezett vége,
s)
kutatási alaptevékenység tudományterületei és fajtái.
A fenti adatok feltöltéséért felelős személyek: a Rektori Hivatal megbízott előadója.

c)

megszerezhető végzettség(ek) és
szakképzettség(ek),
d) a képzés folytatásához szükséges
határozat(ok) adatai,
e) nyilvántartásba vétel ideje,
f)
meghirdetés kezdetének ideje,
g) meghirdetés végének ideje,
h) szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója,
i)
esetleges képzési együttműködések,
j)
a képzés helye,
k)
a képzés közös képzés keretében
történő megvalósítására vonatkozóadatok,
l)
a képzés végén az oklevelet (bizonyítványt) kiállító intézmény adatai.
A fenti adatok feltöltéséért felelős személyek: a Rektori Hivatal megbízott előadója.
2. §
(1) Az 1. § (2)-(6) bekezdésében meghatározott felelősök (adatgazdák) feladata
a) személyes adatok rögzítése (hivatalos okirat, bizonylat alapján),
b) adatmódosítások rögzítése.
c)
gondoskodás az adatok folyamatos
karbantartásáról.
(2) Az 1. § (7)-(8) bekezdésben meghatározott felelősök (adatgazdák) feladata
a) intézményi és képzési adatok rögzítése,
b) ezen adatok módosítása,
c)
karbantartása.
Vhr. 7. § (…) (5) A felsőoktatási információs rendszer részére történő elektronikus
adatközlés hitelesítése a felsőoktatási intézmény vagy a (7) bekezdés szerint kijelölt intézményi kapcsolattartó közigazgatási célra alkalmas elektronikus aláírásával vagy a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer üzemeltetőjével kötött megállapodás alapján az Ügyfélkapu által biztosított rendszerben történhet.

(8) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott, a főiskola által bejelentett képzések FIR-be feltöltendő adatai:
a) képzés megnevezése,
b) esetleges szakirányok,
11
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(7) A felsőoktatási intézmény rektora kijelöli azt a személyt, aki a felsőoktatási információs rendszer kérdésében az Országos Felsőoktatási Információs Központtal
tartja a kapcsolatot. A kijelölt kapcsolattartók adatait az Országos Felsőoktatási Információs Központ részére továbbítani kell,
aki ezeket - az (5) bekezdés szerinti hitelesítés ellenőrzése érdekében - nyilvántartja.

(5) A felsőoktatási intézmény az oktatónak
a felsőoktatási információs rendszerben
nyilvántartott személyes adataiban bekövetkezett változást a saját nyilvántartásában történt átvezetést követő első adatszolgáltatáskor köteles jelenteni a felsőoktatási információs rendszer felé.
(6) Amennyiben az oktató foglalkoztatása
megszűnik, a munkáltató a jogviszony
megszűnését a megszűnést követő első
adatszolgáltatáskor jelenti a felsőoktatási információs rendszer felé. Amennyiben
az oktató másik felső oktatási intézménnyel jogviszonyt nem létesít, a felsőoktatási törvényben szabályozott határidővel
törölni kell a felsőoktatási információs rendszerből a rá vonatkozó adatokat.

Vhr. 11. § A felsőoktatási intézmények
minden hónap első tizenötödik napján teljesítenek adatszolgáltatást a felsőoktatási
információs rendszer felé.
Vhr. 12. § (1) A felsőoktatási intézmény
a hallgatói jogviszony létrejöttétől számított első adatszolgáltatáskor köteles bejelenteni a hallgató személyes adatait és a
hallgatói jogviszony létrejöttének tényét a
felsőoktatási információs rendszer felé.

(7) A felsőoktatási intézmény a felsőfokú
bizonyítványok, alap-és mesterképzési, valamint szakirányú továbbképzési oklevelek és doktori fokozatok e rendelet 7. számú mellékletében meghatározott adatait,
legkésőbb azok kiadásától számított második adatszolgáltatáskor megküldi a felsőoktatási információs rendszer felé.

(2) A felsőoktatási intézmény a hallgatónak a felsőoktatási információs rendszerben nyilvántartott személyes adataiban bekövetkezett változást a saját nyilvántartásában történt átvezetést követő első adatszolgáltatáskor köteles bejelenteni az Országos Felsőoktatási Információs Központnak.

Vhr. 13. § A felsőoktatási intézmény a kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező
hallgatók e rendelet 7. számú mellékletében meghatározott adatairól, azok változásáról a jogviszony létrejötte, megszűnése, illetve e hallgatók adataiban bekövetkezett változásokat követő első adatszolgáltatáskor tájékoztatást ad a felsőoktatási információs rendszer felé.

(3) A hallgatói jogviszony megszűnésének
tényét az intézmény vezetője a megszűnést követő első adatszolgáltatáskor továbbítja a felsőoktatási információs rendszer felé. Amennyiben a hallgató újabb hallgatói jogviszonyt nem létesít, a felsőoktatási törvényben szabályozott határidővel a
hallgató adatait törölni kell a felsőoktatási
információs rendszerből.

Vhr. 14. § (1) A felsőoktatási információs
rendszer üzemeltetője félévente - az adott
félév első adatközlése után 5 munkanapon belül - tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket a hallgatóik által igénybe vett
államilag támogatott félévek számáról. Az
ebben bekövetkezett változásról a felsőoktatási információs rendszer üzemeltetője a változást eredményező adatközlést kö-

(4) A felsőoktatási intézmény az oktatói,
kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottakat (a továbbiakban: oktatók) a
jogviszony létrejöttét követő első adatszolgáltatáskor köteles jelenteni a felsőoktatási információs rendszer felé.
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vető 5 munkanapon belül tájékoztatja az
érintett felsőoktatási intézményt.

(2) Az intézmény
a) szervezeti felépítésére,
b) szakjaira, képzéseire
vonatkozó, a 307/2006. Korm. rendeletben
meghatározott, adatokat a FIR webes
felületén keresztül kell bejelenteni az
Oktatási Hivatalba.

3. §
(1) A Vhr. 7. § (7) bekezdése alapján
a) hallgatói adatok tekintetében az oktatási igazgatót,
b) a diákotthonban lakó hallgatókról tárolt adatok tekintetében a kollégiumigazgatót,
c)
az alkalmazottakról tárolt adatok tekintetében a gazdasági főigazgatót,
d) a kiadott oklevelekről, bizonyítványokról tárolt adatok tekintetében az oktatási igazgatót,
e) a felsőoktatási törvény 62. §-ának (7)
bekezdése alapján kiadott igazolásokról tárolt adatok tekintetében az
oktatási igazgatót
f)
az intézményi adatok tekintetében a
kancellárt,
g) a képzési adatok tekintetében a kancellárt
jelölöm ki az adatküldésre és hitelesítésére.

5. §
(1) A FIR által a főiskolának megküldött válaszüzenetei az alábbiak lehetnek:
a) figyelmeztetés,
b) technikai hiba,
c)
átvételi nyugta,
d) feldolgozási nyugta,
e) törzsadat terítés,
f)
adathiba,
g) személyes adat terítés.
(2) Az Oktatási Hivatal a főiskola által bejelentett adatok nyilvántartásba vétele tárgyában a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) szerint jár
el.

(2) A Vhr. 11. §-a szerinti adatszolgáltatás
az (1) bekezdésben meghatározott vezetők kötelezettsége.

(3) Az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban felsorolt üzenetek kezelését az 1. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartást üzemeltető szervezeti egység végzi.

(3) Az adatküldésre kijelölt személyek a
küldő rendszerben digitális aláírásukkal hitelesítik a nyilvántartott adatokat, majd a
rendszerben kezdeményezik az adatoknak
a FIR számára történő továbbítását. Ezt a
feladatot hetente kötelesek elvégezni.
4. §

(4) Az (1) bekezdés f)-g) pontjaiban felsorolt üzenetek kezelését az adatgazdák végzik.
(5) A FIR webes felületén keresztül az Oktatási Hivatalba bejelentett adatokkal kapcsolatban az Oktatási Hivatal hiánypótlási
felhívásait, határozatait
a) a kancellár,
b) az oktatási igazgató, illetve
c)
a gazdasági főigazgató kezeli.

(1) Az 1. §-ban meghatározott rendszereknek az adatküldésre történő informatikai
felkészítése
a) a tanulmányi rendszer tekintetében
az Oktatási Igazgatóság NEPTUN
csoport rendszergazdája,
b) a munkaügyi rendszer tekintetében
a GMF informatikai rendszergazdája
felelős.

Vhr. 36. § (3) A felsőoktatási információs rendszert 2007. május 1-jéig létre kell
hozni. A felsőoktatási intézmények e ren13
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delet szerinti első adatközlésüket a felsőoktatási információs rendszer üzemeltetője felé 2007. május 1. és június 30. között
teljesítik, az üzemeltető által meghatározott rendben. Ez az adatközlés kiterjed
azokra is, akik a felsőoktatási törvény hatálybalépésekor a felsőoktatási intézménnyel hallgatói, illetve oktatói jogviszonyban
álltak.

(1) Jelen 1/2007. számú Rektori Utasítás
2007. március 14. napján lép hatályba.
(2) A jelen utasítás alapján az adatok feltöltését, az adatállományok tisztítását úgy
kell elvégezni, hogy az első adatközlés legkésőbb 2007. június 30-án megtörténhessen.
Prof. Dr. Rudas Imre
rektor

6. §

2/2007. Rektori Utasítás
az év végi munkarendről
A 2007. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendről szóló 4/2006. (IX.28.) SZMM
rendelettel összhangban a Budapesti Műszaki Főiskolán az év végi ünnepek körüli időszak munkarendjét az alábbiak szerint szabályozom:

december 31. hétfő pihenőnap
január 1. kedd pihenőnap
A két ünnep között időszakban a főiskola
épületei zárva lesznek, ezért az érintett három munkanapra – december 27-29-e között – minden dolgozónak szabadságot
kell tartalékolni. A jelzett időszakban csak
külön engedély alapján lehet a főiskola
épületeiben tartózkodni.

december 24. hétfő pihenőnap
december 25. kedd pihenőnap
december 26. szerda pihenőnap
december 27. csütörtök munkanap
december 28. péntek munkanap
december 29. szombat munkanap
december 30. vasárnap pihenőnap

Prof. Dr. Rudas Imre
rektor

KANCELLÁRI UTASÍTÁSOK
1/2007. Kancellári Utasítás
a 2006/2007. tanév II. félévi munkarendjéről
A Budapesti Műszaki Főiskola 2006/2007.
tanév II. félévi időbeosztása – a szociális
és munkaügyi miniszter rendeletével összhangban – két alkalommal munkarend áthelyezést tartalmaz.

2007. árpilis 21., szombat
páros
hét szerinti, hétfői munkarend
Kérem a karok és a központok vezetőit,
hogy szíveskedjenek intézkedni a fenti
munkarend szerinti oktatás feltételeinek
megteremtéséről, a képzés biztosításáról.

Az egységes órarendszervezés érdekében
az áthelyezett munkanapok munkarendjét
az alábbiakban határozom meg:

Dr. Gáti József
kancellár

2007. március 10.,szombat p á r a t lan hét szerinti, pénteki munkarend
14
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KARI TANÁCSOK NAPIRENDJEI ÉS HATÁROZATAI
A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Kari Tanácsa
2007. január 22-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:

2 Dr. Simon Ákos
(14 támogatom, 0 nem támogatom,0 tartózkodom)
2 Kovács Tünde
(14 támogatom, 0 nem támogatom,0 tartózkodom)
3 Szakács Tamás
(14 támogatom, 0 nem támogatom,0 tartózkodom)

0. Díszoklevél átadása
1. MA mérnöktanár szak nappali (gépész
és had- és biztonságtechnikai mérnök
alapképzésre épülő) és kiegészítő (már
főiskolai mérnöktanári diplomával rendelkezők) képzésének tantervei
2. Személyi ügyek
3. Éves kari eseménynaptár összeállítása
4. Kiváló tanulmányi eredményt elért hallgatók jutalmazása
5. Szabályzatok aktualizálása
6. Egyebek

Fegyelmi Testület (3 évre)
150 Stein Vera elnök
(13 támogatom,0 nem támogatom,1 tartózkodom)
151 Nagyné Halász Erzsébet (14 támogatom, 0 nem támogatom,0 tartózkodom)
152 Moharos Sándor
(13 támogatom, 0 nem támogatom,1 tartózkodom)

Határozatok:
BGK-KT/ XXXIX/1/2007. határozata
A Kari Tanács a szervezetileg a Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központba kerülő Suplicz Sándor helyett a BMF Szenátusába a vezető oktatók képviselőjének Dr.
Horváth Sándor dékán-helyettest választotta (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás).

Minőségellenőrzési Bizottság (3 évre)
153 Galla Jánosné vezető
(13 támogatom, 1 nem támogatom, 0 tartózkodom)
154 Lőrincz Katalin
(14 támogatom, 0 nem támogatom, 0 tartózkodom)
155 Barányi István
(14 támogatom, 0 nem támogatom, 0 tartózkodom)

BGK-KT/ XXXIX/2/2007. határozata
A Kari Tanács Lőrincz Katalin hivatalvezetői pályázatát támogatja (14 igen, 0 nem,
0 tartózkodás).

Tanulmányi Bizottság (4 évre)
156 Dr. Kovács Mihály elnök (10
támogatom,1 nem támogatom, 2 tartózkodom)
157 Dr. Harkay Gábor
(14 támogatom, 0 nem támogatom, 0 tartózkodom)
158 Gyurecz György
(14 támogatom, 0 nem támogatom, 0 tartózkodom)

BGK-KT/ XXXIX/3/2007. határozata
A Kari Tanács az alábbi bizottsági tagokat
választotta meg:
1. KARI BIZOTTSÁGOK
Kreditátviteli Bizottság (4 évre):
1 Langer Ingrid elnök
(13 támogatom, 0 nem támogatom,1 tartózkodom)

2. BMF BIZOTTSÁGOK
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BMF- Jogorvoslati Bizottság
Moharos István
(14 támogatom, 0
nem támogatom, 0 tartózkodom)

februári diplomaátadó ünnepségen a januárban záróvizsgázó, kiváló tanulmányi
eredményt elért hallgatók Emléklapot kapjanak (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

BMF Tudományos Diákköri Tanácsba (5
évre) delegált
Dr. Bagyinszki Gyula
(14 támogatom, 0 nem támogatom, 0 tartózkodom)

BGK-KT/ XXXIX/6/2007. határozata
A Kari Tanács felhatalmazta Lőrincz Katalin hivatalvezetőt, hogy a szabályzatokban
a szervezeti egységek névváltozásait átvezesse (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

BGK-KT/ XXXIX/4/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a MA
Mérnöktanár szak nappali (gépész és hadés biztonságtechnikai mérnöki alapképzésre épülő) és kiegészítő (már főiskolai mérnöktanári diplomával rendelkezők) képzés
tanterveit (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

BGK-KT/ XXXIX/7/2007. határozata
A Kari Tanács A 2007. évi rendezvénynaptárt egyhangúlag elfogadta (14 igen, 0 nem,
0 tartózkodás).
BGK-KT/ XXXIX/8/2007. határozata
A Kari Tanács köszönetet mondott a Mérnökpedagógiai Intézet Kari tanácsi képviselőinek eddigi munkájukért (14 igen, 0
nem, 0 tartózkodás).

BGK-KT/ XXXIX/5/2007. határozata
A Kari Tanács hozzájárult ahhoz, hogy a

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Kari Tanácsa
2007. március 7-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:

vezésének 4 éves meghosszabbítását támogatja (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

0. Díszoklevél átadása
1. A Könyvtár 2006. évi munkájáról tájékoztató
2. BSc tantervek módosítása
3. Személyi ügyek
4. Bánki Donát Emlékérem adományozása
5. Szakdolgozattal kapcsolatos ügyrend aktualizálása
6. Tájékoztató a Kar aktuális helyzetéről
7. Egyebek

BGK-KT/ XL/11/2007. határozata
A Kari Tanács Bakosné Diószegi Mónika intézeti mérnök gyakornoki kinevezését 2007.
szeptember 1-től támogatja (12 igen, 0 nem,
0 tartózkodás).
BGK-KT/ XL/12/2007. határozata
A Kari Tanács támogatja belső pályázat kiírását 1 fő részmunkaidős docens számára az Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézetbe 2007. szeptember 1-től (12
igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

Határozatok:
BGK-KT/ XL/9/2007. határozata
A Kari Tanács Kerekes Sándor mestertanár
(0,5) kinevezésének meghosszabbítását támogatja (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

BGK-KT/ XL/13/2007. határozata
A Kari Tanács támogatja belső pályázat kiírását 1 fő adjunktus számára 2007. szeptember 1-től a Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézetbe (12 igen, 0 nem, 0
tartózkodás).

BGK-KT/ XL/10/2007. határozata
A Kari Tanács Kiss Gábor adjunktus kine-
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BGK-KT/ XL/14/2007. határozata
A Kari Tanács támogatja Dr. Bede Barnabás adjunktus kinevezésének meghosszabbítását 4 évre (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

BGK-KT/ XL/17/2007. határozata
A Kari Tanács az átdolgozott BSc tanterveket egyhangúlag elfogadta (12 igen, 0 nem,
0 tartózkodás).
BGK-KT/ XL/18/2007. határozata
A Kari Tanács Bánki Donát Emlékérmet adományoz az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Gépészeti Szakosztálya
részére (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

BGK-KT/ XL/15/2007. határozata
A Kari Tanács támogatja külső pályázat kiírását 1 fő adjunktus számára az Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézetbe
2007. szeptember 1-től (12 igen, 0 nem, 0
tartózkodás).

BGK-KT/ XL/19/2007. határozata
A Kari Tanács a szakdolgozat ügyrendjének
változtatását egyhangúlag elfogadta
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

BGK-KT/ XL/16/2007. határozata
A Kari Tanács támogatja külső pályázat kiírását 1 fő adjunktus számára a Mechatronikai és Autótechnikai Intézetbe 2007. szeptember 1-től (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa
2007. január 31-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:

Határozatok:

1. Oktatással kapcsolatos félévi teendők
2. Az Intézmény és a Kar auditálása
3. Egyebek

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Kari Tanácsának 2007. január 31-i ülésén határozat nem született.

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kari Tanácsa
2007. március 28-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:
1. Tantervek
2. Személyi ügyek
3. Egyebek

támogatta Dr. Nagy Lóránt intézetigazgatói
kinevezését.
KVK-KT-IX/3/2007. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 19 igen,
0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag
támogatta Vadász István adjunktusi kinevezésének meghosszabbítását.

Határozatok:
KVK-KT-IX/1/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta a 7
féléves Villamosmérnök BSc levelező tanterv beterjesztett módon történő elfogadását.

KVK-KT-IX/4/2007. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 18 igen,
0 nem, 1 tartózkodás mellett támogatta
Boráros Bakucz András tanársegédi kinevezését.

KVK-KT-IX/2/2007. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 19 igen,
0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag

KVK-KT-IX/5/2007. határozata
A K a r i Ta n á c s t i t k o s s z a v a z á s s a l ,
19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás

17

BMF Közlöny 7. évfolyam

2007/1

m el let t, egyh angúl ag tám ogat ta Dr.
Krómer István egyetemi tanári kin ev e zé s ét .

KVK-KT-IX/7/2007. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 19 igen,
0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta Dr. Kádár Péter főiskolai tanári kinevezését.

KVK-KT-IX/6/2007. határozata
A Kari Tanács titkos szavazással, 19 igen,
0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta Dr. Schuster György főiskolai tanári kinevezését.

A Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa
2007. február 13-ai ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:

nélkül elfogadta a 2006/2007. tanév II. félévének eseménynaptárát.

1. A BMF KGK 2006/2007. tanév II. félévének eseménynaptára
2. A BMF KGK Kari Tanácsának ülésterve
a 2006/2007. tanév II. félévére
3. Felsőfokú szakképzés beszámítása a
KGK BSc és BA szakjain
4. A BMF KGK KT Bizottságainak újraválasztása
5. Pályázatok kiírása
6. Egyebek

KGK-KT-XXX/2/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a
2006/2007. tanév II. félévének üléstervét.
KGK-KT-XXX/3/2007. határozata
A Kari Tanács bizottságaira tett javaslatot a
Kari Tanács egyhangúlag elfogadta.
KGK-KT-XXX/4/2007. határozata
A Kari Tanács bizottságainak személyi összetételére tett javaslatot 15 érvényes szavazattal az alábbiak szerint támogatta a Kari Tanács:

Határozatok:
KGK-KT-XXX/1/2007. határozata
A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás

Minőségirányítási Bizottság
Dr. Bartos István
Dr. Elek Erzsébet

Igen
Igen

15
15

Nem
Nem

0
0

Tartózkodom
Tartózkodom

0
0

Enyedi Miklósné dr.
Kerklecz Médea
Dr. Kiss Mariann

Igen
Igen
Igen

14
15
15

Nem
Nem
Nem

1
0
0

Tartózkodom
Tartózkodom
Tartózkodom

0
0
0

Kormosné Csete Gabriella

Igen

15

Nem

0

Tartózkodom

0

Solymosiné Molnár Margit

Igen

15

Nem

0

Tartózkodom

0

Bácsi Rózsa
Enyedi Miklósné dr.

Igen
Igen

15
14

Nem
Nem

0
1

Tartózkodom
Tartózkodom

0
0

Kovácsné Bukucs Erzsébet

Igen

15

Nem

0

Tartózkodom

0

Bácsi Rózsa
Enyedi Miklósné dr.

Igen
Igen

15
15

Nem
Nem

0
0

Tartózkodom
Tartózkodom

0
0

Tóth Gábor

Igen

15

Nem

0

Tartózkodom

0

Kari Tanulmányi Bizottság

Kreditátviteli Bizottság
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Költségvetési Bizottság
Dr. Bencsik Mária
Dr. Elek Erzsébet

Igen
Igen

15
15

Nem
Nem

0
0

Tartózkodom
Tartózkodom

0
0

Pappné Nagy Valéria

Igen

15

Nem

0

Tartózkodom

0

Dr. Bartos István
Dr. Dobi Sándor

Igen
Igen

15
15

Nem
Nem

0
0

Tartózkodom
Tartózkodom

0
0

Fábry Györgyné dr.

Igen

15

Nem

0

Tartózkodom

0

Borbás László
Dr. Bujdosó László

Igen
Igen

15
15

Nem
Nem

0
0

Tartózkodom
Tartózkodom

0
0

Dr. Csatári András

Igen

15

Nem

0

Tartózkodom

0

SZMR Bizottság

Hallgatói Fegyelmi Tanács

KGK-KT-XXX/5/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag egyetértett az
oktatási és a kutatási dékán-helyettesi, va-

lamint az IKI intézetigazgatói pályázat kiírásával.

A Keleti Károly Gazdasági Kar Kari Tanácsa
2007. március 20-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:
KGK-KT-XXXI/8/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta az Üzleti tanácsadás szakirányú továbbképzési
szak indítását a Vállalkozásmenedzsment
Intézetben.

1. Dékáni pályázat kari véleményezése
2. Posztgraduális képzés indítása a Vállalkozásmenedzsment Intézetben
3. A műszaki menedzser BSc és a gazdálkodási és menedzsment BA szakok levelező tagozatos tanterveinek módosítása
(7 féléves képzési időre)
4. Felsőfokú szakképzés beszámítása a
KGK BSc és BA szakjain
5. Egyebek

KGK-KT-XXXI/9/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a gazdálkodási és menedzsment BA alapszak,
valamint a műszaki menedzser BSc alapszak levelező tagozat 7 féléves képzési időre szóló tantervét, valamint a szakirány/szakmai modul választás feltételét az
alábbi módosítással: Műszaki menedzser
szakon Matematika I., Mikro-ökonómia, Vállalkozás-gazdaságtan I.; gazdálkodási és
menedzsment szakon: Matematika I., Mikro-ökonómia és Vállalkozás-gazdaságtan
tantárgy lesz az előkövetelmény.

Határozatok:
KGK-KT-XXXI/6/2007. határozata
Dr. Medve András dékáni pályázatát 16 érvényes szavazat mellett 15 igen szavazattal és egy tartózkodással támogatta a Kari
Tanács.
KGK-KT-XXXI/7/2007. határozata
A Kari Tanács véleményezte a főiskolai tanári pályázatokat.
A Kari Tanács 16 érvényes szavazat mellett
Dr. Francsovics Anna pályázatát 15 igen
szavazattal, 1 tartózkodással,
Dr. Kóczy László Áron pályázatát szintén
15 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.

KGK-KT-XXXI/10/2007. határozata
A Kari Tanács két tartózkodással elfogadta
a módosított kreditbeszámítási táblázatot
azzal a feltétellel, hogy a rendelkezés átmeneti jellegű, a felsőfokú szakképzésre vonatkozó új jogszabályok érvénybe lépésével újra tárgyalja a Kari Tanács.
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A Neumann János Informatikai Kar Kari Tanácsa
2007. január 29-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:
1. Választható tárgyak és szakirányok elfogadása
2. Új államvizsga bizottsági elnökök választása
3. Szervezeti és Működési Rend kari kiegészítésének elfogadása
4. Egyebek

NIK-KT-XXI/4/2007. határozata
A Kari Tanács módosítási javaslatokkal egyhangúlag támogatta (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) a Regionális Oktatási és Innovációs Központ által előterjesztett választható tárgyakat.
NIK-KT-XXI/5/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta (11
igen, 0 nem, 0 tartózkodás), hogy Dr. Fodor
János, Dr. Galántai Aurél, Dr. Rudas Imre,
Dr. Sima Dezső és Dr. Szeidl László államvizsga bizottsági elnöki listára való felvételét.

Határozatok:
NIK-KT-XXI/1/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta (11
igen, 0 nem, 0 tartózkodás) az Intelligens
Mérnöki Rendszerek Intézet által előterjesztett választható tárgyakat.

NIK-KT-XXI/6/2007. határozata
A Kari Tanács támogatta (10 igen, 0 nem, 1
tartózkodás) Szervezeti és Működési Rend
kari kiegészítésének módosítását.

NIK-KT-XXI/2/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta (11
igen, 0 nem, 0 tartózkodás) az Informatikai
Rendszerek Intézet által előterjesztett választható tárgyakat.

NIK-KT-XXI/7/2007. határozata
A Kari Tanács támogatta (10 igen, 0 nem, 1
tartózkodás) új választható tárgy indítását
a kooperatív képzésben résztvevő hallgatók számára. A választható tárgy részleteiről később hoz döntést a Kari Tanács.

NIK-KT-XXI/3/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta (11
igen, 0 nem, 0 tartózkodás) a Szoftvertechnológia Intézet által előterjesztett választható tárgyakat és szakirányokat.

A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari Tanácsa
2007. január 25-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:
1. Szakirány választás szabályzatának módosítása
2. Tantervi változások
3. Államvizsga naptár
4. Egyebek : 2006/2007 tanév II. félévi időbeosztása, rendezvények a karon

RKK-KT- IX/2/2007. határozata
A Kari Tanács a Távoktatásos tagozat Divattermék technológia szakirány tantervének módosítását – a szakmai törzsanyag
műszaki rajz és dokumentáció őszi trimeszter vizsgakövetelményét félévközi jegy követelményre – egyhangú szavazatával elfogadta.

Határozatok:
RKK-KT- IX/1/2007. határozata
A Kari Tanács 14 igen, 0 nem, 2 tartózkodó
szavazatával elfogadta a Könnyűipari mérnöki (BSc) és Környezetmérnöki (BSc)
szakon belüli szakirány választás szabályzatát.

RKK-KT- IX/3/2007. határozata
A Kari Tanács egyhangú igen szavazatával
elfogadta a 2007. január 31 és február 1 közötti időszak államvizsga naptárát.
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A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari Tanácsa
2007. március 27-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:
1. Személyi kérdések
2. Nappali és levelező tantervek
3. Egyebek
1 Némethné Katona Judit (adjunktus, KMI)
PhD címet szerzett.
2 Dr. Endrédy Ildikónak a Magyar Nyomda és Papíripari Szakmai Szövetség a
nyomdaiparban kifejtett több évtizedes
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként a „Magyar Nyomdászatért” díjat adományozott.
3 Borbély Endréné Dr. részére a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos
Szövetség kiemelkedő szakmai tevékenységéért, a csomagolástechnológus
képzés kialakításáért életmű díjat adományozott.
4 A könnyűipari mérnökképzés megalapításának 35. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi rendezvénysorozat.
5 Rejtő Sándor Emlékgyűrű adományozása.
6 Rejtő Sándor Emlékplakett adományozása.

RKK-KT- X/7/2007. határozata
A Kari Tanács 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazatával egyhangúlag támogatta
Dr. Juvancz Zoltán kutatói kinevezésének
meghosszabbítását újabb 1 évre.
RKK-KT- X/8/2007. határozata
A Kari Tanács 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazatával egyhangúlag támogatta
Kisfaludy Márta DLA (DTI) főiskolai tanári kinevezését.
RKK-KT- X/9/2007. határozata
A Kari Tanács 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazatával elfogadta a könnyűipari
mérnöki és környezetmérnöki szakok nappali tagozatos tanterveit.
RKK-KT- X/10/2007. határozata
A Kari Tanács 14 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazatával elfogadta a könnyűipari
mérnöki és környezetmérnöki szakok levelező tagozatos tantervei.
RKK-KT- X/11/2007. határozata
A Kari Tanács 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazatával elfogadta a választható
tárgyak listáját.

Határozatok:
RKK-KT- X/4/2007. határozata
A Kari Tanács 15 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazatával támogatta Konorót Ferenc (KMI) adjunktusi kinevezésének meghosszabbítását.

RKK-KT- X/12/2007. határozata
A Kari Tanács 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazatával elfogadta a Környezetmérnöki szak „kredites” (K) és „BSc” tantervek közötti megfelelőség és befogadott
kreditek listáját.

RKK-KT- X/5/2007. határozata
A Kari Tanács 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazatával egyhangúlag támogatta
Kovács András (DTI) adjunktusi kinevezésének meghosszabbítását.

RKK-KT- X/13/2007. határozata
A Kari Tanács 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazatával elfogadta Benyák Ferenc
részére Rejtő Sándor Emlékgyűrű adományozását.

RKK-KT- X/6/2007. határozata
A Kari Tanács 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazatával egyhangúlag támogatta
Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanári kinevezésének meghosszabbítását újabb 1 évre.

RKK-KT- X/14/2007. határozata
A Kari Tanács 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazatával elfogadta Kátai István részére Rejtő Sándor Emlékplakett adományozását.
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A Regionális Oktatási és Innovációs Központ Stratégiai Tanácsa
2007. február 14-i ülésének napirendje és határozatai
Oktatási-nevelési igazgatóhelyettes: Kovács Józsefné 2010. június 30-ig
Szakcsoport-vezetők: Dr. Lőrincz Péter,
Bicsák Boldizsár, Kovács Józsefné, Dr.
Györök György, Dr. Seebauer Márta
Rendszermérnökség vezető: Fiedler József 2010. június 30-ig.

Napirendi pontok:

1. Vezetők megbízása
2. Minőségirányítási Tanács megválasztása
3. Stratégiai tanácsadó testület tagjaira javaslat
4. Egyebek, különfélék

ROIK-I/3/2007. határozata
ROIK Minőségirányítási Tanács tagjainak
a jelenlévők egyhangúlag megszavazták
az alábbi kollégákat:
Nemeskéri Istvánné, mint a tanács vezetője
Bicsák Boldizsár főiskolai docens
Fiedler József rendszermérnökség vezetője.

Határozatok:
ROIK-I/1/2007. határozata
Határozat vezetői megbízásokra:
1. Oktatási – nevelési igazgatóhelyettes:
Kovács Józsefné, főiskolai docens, 2010.
június 30-ig.
2. Rendszermérnökség vezető: Fiedler József, 2010. június 30-ig.
Mindkét esetben a feladatokat a munkaköri leírás tartalmazza.

ROIK-I/4/2007. határozata
A Stratégiai Tanács szakértői testületének
létrehozását a jelenlévők egyhangúlag
megszavazták 3 éves időtartamra. A testület elnökét és tagjait a ROIK igazgatója
kéri fel.

ROIK-I/2/2007. határozata
Többletfeladatként az alábbiak kapnak
megbízást:

A Regionális Oktatási és Innovációs Központ Stratégiai Tanácsa
2007. március 21-i ülésének napirendje és határozatai
zésének harmadik alkalommal történő
meghosszabbítását 2007. július 1-jétől
2011. június 30-ig támogatja a ROIK Stratégiai Tanácsa.

Napirendi pontok:

1. Adjunktusi kinevezés meghosszabbítása
2. Egyebek, különfélék

ROIK-II/6/2007. határozata
László István határozott idejű részmunkaidős tanársegédi kinevezés meghosszabbítását 2007. szeptember 1-jétől 2008. június 30-ig támogatja a ROIK.

Határozatok:
ROIK-II/5/2007. határozata
Horváth Árpád főiskolai adjunktusi kineve-
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A Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Tanácsa
2007. február 26-i ülésének napirendje és határozatai
Napirendi pontok:

TMPK-KT-I/6/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással,
egyöntetű 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Dr.
Hassan Elsayed Kiss Árpád díjra való előterjesztését.

1. Személyi ügyek
2. Az MA mérnöktanár és BSc műszaki
szakoktató szak tantervei
3. Egyebek

TMPK-KT-I/7/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással,
egyöntetű 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Makó
Ferenc Rektori Dicséretre való előterjesztését.

Határozatok:
TMPK-KT-I/1/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással,
egyöntetű 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Dr.
Hassan Elsayed TDK felelősi megbízását.

TMPK-KT-I/8/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással, 7
igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
támogatja Gombocz Jánosné dr. Rektori
Dicséretre való előterjesztését.

TMPK-KT-I/2/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással,
egyöntetű 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Szűcs
Ferenc Károly tűz- és rendvédelmi felelősi megbízását.

TMPK-KT-I/9/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással, 7
igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
támogatja Tulics Helga igazgatói dicséretre való előterjesztését.

TMPK-KT-I/3/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással,
egyöntetű 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Makó
Ferenc minőségügyi felelősi megbízását.

TMPK-KT-I/10/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással, 7
igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
támogatja Szórád László igazgatói dicséretre való előterjesztését.

TMPK-KT-I/4/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással,
egyöntetű 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja
Veszelszki Tibor gazdasági felelősi megbízását.

TMPK-KT-I/11/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással, 6
igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett
támogatja Bánhidyné Dr. Szlovák Éva irodavezetői megbízását a Felnőttképzési Irodába.

TMPK-KT-I/5/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással,
egyöntetű 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Dr.
Pentelényi Pál megbízását a TMPK képviseletére a BMF Informatikai Bizottságában.

TMPK-KT-I/12/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással, 6
igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett
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támogatja Makó Ferenc irodavezetői megbízását a Távoktatási Irodába.

igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
támogatja Gombocz Jánosné dr. elnöki
megbízását a TMPK Kreditátviteli Bizottságában.

TMPK-KT-I/13/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással, 6
igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett
támogatja Dr. Tóth Péter oktatási igazgatóhelyettesi megbízását.
TMPK-KT-I/14/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással, 7
igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
támogatja Dr. Hassan Elsayed szakcsoportvezetői megbízását az Oktatástechnológiai és Módszertani Szakcsoportban.

TMPK-KT-I/21/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással, 7
igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
támogatja Dr. Simonics István megbízását
a TMPK Kreditátviteli Bizottsága munkájában tagként való közreműködésre.
TMPK-KT-I/22/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással, 7
igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
támogatja Pócza Kálmán megbízását a
TMPK Kreditátviteli Bizottsága munkájában tagként való közreműködésre.

TMPK-KT-I/15/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással, 7
igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
támogatja Suplicz Sándor szakcsoportvezetői megbízását Pedagógiai és Pszichológiai Szakcsoportban.

TMPK-KT-I/23/2007. határozata
A Központ Tanácsa megtárgyalta és elfogadta az MA mérnöktanár szak, kiegészítő képzés, levelező tagozat tanterveit.

TMPK-KT-I/16/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással, 6
igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett
támogatja Dr. Tóth Péter főiskolai tanári kinevezését.

TMPK-KT-I/24/2007. határozata
A Központ Tanácsa elfogadta a Technikatörténet és a Kultúrtörténet tantárgy bekerülését az MA mérnöktanár képzés szabadon választható tárgyai közé.

TMPK-KT-I/17/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással, 6
igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett
támogatja Kuthy Julianna felmentését.

TMPK-KT-I/25/2007. határozata
A Központ Tanácsa megtárgyalta és elfogadta az MA mérnöktanár szak, nappali tagozat tanterveit.

TMPK-KT-I/18/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással, 4
igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodás
mellett támogatja Szabó Fekete Györgyné
felmentését.

TMPK-KT-I/26/2007. határozata
A Központ Tanácsa megtárgyalta és elfogadta a BSc műszaki szakoktató szak tanterveit.

TMPK-KT-I/19/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással, 6
igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett
támogatja Seregélyesiné dr. Szuh Katalin
felmentését.

TMPK-KT-I/27/2007. határozata
A TMPK Tanácsa támogatja a BSc műszaki szakoktató szak informatikai és biztonság-technikai szakirány akkreditálási folyamatának elindítását.

TMPK-KT-I/20/2007. határozata
A Központ Tanácsa titkos szavazással, 7
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