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1. sz. melléklet: Az MIT által használt bélyegzők adatai 

 

A tanszék által használt bélyegzők képei és adatai MIT 2018 428744/2018. számon a tanszéki 

irattárban és a Poszeidon irat- és dokumentumkezelő rendszerben találhatók. 
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2. sz. melléklet: Az MIT csoportjainak felsorolása 

 

 Beágyazott Rendszerek Kutatócsoport 

 Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport 

 Kritikus Rendszerek Kutatócsoport 
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3. sz. melléklet: Az MIT ellenőrzési nyomvonalai 

 

Tevékenység Bemenet Kimenet Folyamat-

gazda 

Határidő Ellenőrző 

Oktatási 

fejlesztés 

Kari és tanszéki 

rendelkezések 

Tantárgy-

adatlap 

Specializáció-

felelős 

Kari előírások Tanszék-

vezető 

Oktatási 

minőség-

biztosítás 

BME Képzési 

Kódex, OHV 

szabályzat, OHV 

értékelés 

OHV értékelés 

kiértékelése 

Specializáció-

felelős 

Félévente Tanszék-

vezető 

Oktatás Képzési programok, 

tantárgy-adatlapok, 

BME Képzési 

Kódexe, TVSZ 

Oktatási segéd-

anyagok, mérési 

utasítások, 

témakiírások 

Tantárgyfelelős Dékán és 

oktatási 

dékánhelyettes 

írja elő 

félévente 

Oktatási 

felelős 

Tanulmányok 

lezárásának 

folyamata 

(záróvizsga) 

VIK Záróvizsga 

szabályzata, oktatási 

dékánhelyettesi 

körlevelek 

Szakdolgozat, 

diplomaterv 

témakiírások, 

záróvizsga 

hirdetmények 

Diploma-

tervezés és 

záróvizsga-

felelős 

Oktatási 

dékánhelyettes 

írja elő 

félévente 

Oktatási 

felelős 

Doktori és 

habilitációs 

cselekmé-

nyek 

BME Doktori és 

habilitációs 

szabályzat, VIK 

doktori és 

habilitációs 

szabályzat 

kiegészítés, VIK 

szabályzat-

értelmezések 

Doktorandusz 

témakiírások, 

szigorlati 

jegyzőkönyv, 

PhD értekezés 

bírálatok, PhD 

védés 

jegyzőkönyve, 

habilitációs 

védés 

jegyzőkönyve 

Doktorandusz-

felelős 

Tudományos 

dékánhelyettes 

körlevele 

szerint 

Tanszék-

vezető 

K+F+I 

pályázatok 

SZMR 52. §, 2010/6. 

Főigazgatói körlevél 

a kutatási 

szerződésről 

szerződésmintával 

Kutatási 

szerződés, 

kutatási jelentés, 

műszaki alkotás 

dokumentációja 

Témavezető Pályázati 

kiírás szerint 

Tanszék-

vezető 

Szellemi 

alkotás, 

publikálás 

BME Szellemi 

tulajdon kezelési 

szabályzata, 2010/6 

Főigazgatói körlevél 

a kutatási 

szerződésről, 

szerződés mintával 

Szellemi alkotás 

bejelentése 

iparjogvédelmi 

oltalomra, 

hasznosítási 

szerződés, 

publikáció 

benyújtása, 

megjelenítés az 

MTMT-ben 

Témavezető, 

publikáció 

felelős 

K+F+I 

eredmény 

eléréséhez 

illeszkedően 

Tanszék-

vezető 

Tanszéki 

költségvetés 

tervezése 

BME Költségvetési 

szabályzat 53. §, 

VIK SZMSZ 

Tanszéki 

költségvetés 

Gazdasági 

felelős 

Költségvetési 

szabályzat és a 

gazdasági 

dékánhelyettes 

körlevelei 

szerint 

Tanszék-

vezető 
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Tevékenység Bemenet Kimenet Folyamat-

gazda 

Határidő Ellenőrző 

Külföldi 

kiküldetések 

Kiküldetésekkel 

kapcsolatos hatályos 

kancellári utasítások, 

kötelezettségvállalási 

szabályzat 

Útikérelem, 

útijelentés, 

utazás 

(kiküldetés) 

elszámolása 

Gazdasági 

felelős 

Kancellári 

szabályozás 

szerint 

Tanszék-

vezető 

Áruk és 

szolgál-

tatások 

beszerzése 

Közbeszerzési 

szabályzat, 

kötelezettségvállalási 

szabályzat 

Árajánlat, 

szerződés és 

megrendelés, 

teljesítés-

igazolás, 

utalványozó lap, 

nyilvántartások 

Gazdasági 

felelős, 

leltárfelelős 

Kancellári 

szabályozás 

szerint 

Tanszék-

vezető 

 


