
BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR, OKTATÁSI BIZOTTSÁGI ÜLÉS 

Napirendi pontok és határozatok 

 

Időpont: 2021. 06. 25. - 16:00 (Microsoft Teams rendszeren keresztül) 

 

Jelen vannak 

az Oktatási Bizottság tagjai közül: Vidovszky István (elnök), Daragó László, Fonyódi Mariann, Jancsó 

Miklós, Pék Johanna, Vető Dániel (tagok), Jagudits Enikő, Macsek Kata (hallgató tagok), 

Lepel Adrienn, a DH hivatalvezetője (tanácskozási joggal), 

a második és harmadik napirendi pontnál, meghívott: Takács Lajos (tanácskozási joggal) 

 

Napirend 

1. az Urbanisztika Tanszék szabadon választható tárgyának (Helyteremtés és játékosítás) 

indítása 

2. az Épületszerkezettani Tanszék egyes kötelező és kötelezően választható tárgyaival 

(Épületszerkezettan 4-5., Épületszerkezettan alapszigorlat és az alapszigorlat utáni 

kötelezően választható tárgyak) kapcsolatos előterjesztés 

3. az Épületszerkezettani Tanszék szabadon választható tárgyainak (Épületszerkezettan 1-3-4. 

tehetséggondozó tantárgyak) indítása 

4. egyéb megbeszélnivalók 

 

Határozatok 

I. 1. napirendi pont az Urbanisztika Tanszék szabadon választható tárgyának (Helyteremtés és 

játékosítás) indításáról való tárgyalás, szavazás. 

I. 1. 1. Határozati javaslat: Az Oktatási Bizottság támogatja az Urbanisztika Tanszék szabadon 

választható tárgyának (Helyteremtés és játékosítás) indítását (8 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás). 

 Azaz a bizottság támogatja, hogy az Urbanisztika Tanszék szabadon választható tárgya 

(Helyteremtés és játékosítás) indulhasson. 

I. 2. napirendi pont az Épületszerkezettani Tanszék egyes kötelező és kötelezően választható 

tárgyaival (Épületszerkezettan 4-5., Épületszerkezettan alapszigorlat és az alapszigorlat utáni 

kötelezően választható tárgyak) kapcsolatos előterjesztés. 

I. 2. 1. Határozati javaslat: Az Oktatási Bizottság támogatja az Épületszerkezettani Tanszék egyes 

kötelező és kötelezően választható tárgyaival (Épületszerkezettan 4-5., Épületszerkezettan 

alapszigorlat és az alapszigorlat utáni kötelezően választható tárgyak) kapcsolatos 

előterjesztést, a megtett, javító célú észrevételek mellett (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás). 



 Azaz a bizottság támogatja az Épületszerkezettani Tanszék egyes kötelező és kötelezően 

választható tárgyaival (Épületszerkezettan 4-5., Épületszerkezettan alapszigorlat és az 

alapszigorlat utáni kötelezően választható tárgyak) kapcsolatos előterjesztést, a megtett, 

javító célú észrevételek mellett. 

I. 3. napirendi pont az Épületszerkezettani Tanszék szabadon választható tárgyainak 

(Épületszerkezettan 1-3-4. tehetséggondozó tantárgyak) indítása. 

I. 3. 1. Határozati javaslat: Az Oktatási Bizottság támogatja az Épületszerkezettani Tanszék szabadon 

választható tárgyainak (Épületszerkezettan 1-3-4. tehetséggondozó tantárgyak) indítását 

az OB elé terjesztett formában (4 igen, 2 nem, 2 tartózkodás). 

 Azaz a bizottság nem támogatja, hogy az Épületszerkezettani Tanszék szabadon választható 

tárgyai (Épületszerkezettan 1-3-4. tehetséggondozó tantárgyak) az OB elé terjesztett 

formában indulhassanak. 

 

 

A szavazás a Microsoft Teams rendszeren keresztül történt. 

 

emlékeztetőt összeállította: hitelesítette: 

Vető Dániel Vidovszky István 

titkár  elnök 


