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Az előterjesztés: 
 
Az előterjesztés a BME Építészmérnöki Karán indítandó „Világítástechnikai 
szakmérnök és szakember” szakirányú továbbképzési szak indítására tartalmaz 
javaslatot. 
 
Háttér, részletek: 
 

1. Az Oktatási Hivatal OH-FHF/1754-3/2009. számú határozata alapján az 
Óbudai Egyetem által alapított „Világítástechnikai szakmérnök és szakember” 
szakirányú továbbképzési szakot nyilvántartásba vette.   

2. Az OH-FHF/1754-3/2009. számú határozat alapján a BME Építészmérnöki 
Kar Kari Tanácsának, majd a BME a Szenátusának határozata alapján a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kéri az Oktatási 
Hivatalnál a „Világítástechnikai szakmérnök és szakember” szakirányú 
továbbképzési szak indítását nyilvántartásba venni.   

3. Az előterjesztés előzménye. hogy tanszékünket felkereste a Magyar Mérnöki 
Kamara Elektrotechnikai Tagozatának az elnöke és a Magyar 
Világítástechnikai Társaság vezetője, akik javasolták a „Világítástechnikai 
szakmérnök és szakember” szakirányú továbbképzési szak indítását a karon. 

4. Az előterjesztést megelőzően tárgyalásokat folytattunk Molnár Károllyal, aki az 
Óbudai Egyetemen a „Világítástechnikai szakmérnök és szakember” 
szakirányú továbbképzési szak tanfolyamfelelőse és vezető oktatója. 
Tájékoztattuk a BME-n indítandó képzésről és felkértük bizonyos előadások 
megtartására. Molnár Károly a felkérést elfogadta, neve az előterjesztés 
mellékletében található tanterv oktatói között szerepel. 

5. Tájékoztatom a Tisztelt Kari Tanácsot, hogy a „Világítástechnikai szakmérnök 
és szakember” szakirányú továbbképzési szak indítását – kellő számú 
jelentkező esetén - a 2014/2015-ös tanév őszi félévétől javasoljuk. 
 

Kapcsolódás más anyagokhoz, koordináció, egyeztetés:  nincs 
 
Várható költségkihatások:  nincs 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Kari Tanács úgy dönt, hogy a melléklet szerinti „Világítástechnikai szakmérnök 
és szakember” szakirányú továbbképzési szak indítására vonatkozó javaslatot 
elfogadja. 
 
Felelős:  Dr. Becker Gábor dékán 
Határidő: azonnal 
 
Kérem a Tisztelt Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el! 
 
Budapest, 2014. május 21. 
 
          Dr. Magyar Zoltán 
             tanszékvezető 
               előterjesztő 


