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Napirend: 

1. A Kar 2006 évi gazdálkodása 
(előterjesztő Dr. Faigl Ferenc)

2. Javaslat egyetemi magántanári, címzetes tanári és címzetes docensi cím valamint a Kar 
Tiszteletbeli Oktatója cím adományozására
(előterjesztő Dr. Pokol György)

3. Javaslat Zemplén Géza éremre
(előterjesztő Dr. Pokol György)

4. HÖK éves beszámoló  a HÖK választások miatt áttéve a májusi KT ülésre. 
5  Egyebek.

Határozatok.:

1.) A Kar 2006 évi gazdálkodása 
a.) Javaslat a Kar 2006.évi költségvetéséhez.

A Kari Tanács a következő határozati javaslatot fogadta el.:

A Kar helytelennek tartja a karok közötti olyan elosztási elvet, amely a szakmai különbségeket
 nem veszi figyelembe.
A Kari Tanács felhatalmazza a Dékánt, hogy a Kar 2006. évi finanszírozásának biztosítása  
érdekében kezdeményezze a BME Rektoránál a kari különtámogatás folyósítását.

az előterjesztett javaslatot  23 igen 0 nem 3 tartózkodás szavazattal elfogadta.

b.) Javaslat a saját bevételből befizetendő rezsitérítések mértékére.
A Kari Tanács a következő határozati javaslatot fogadta el.:

A Vegyészmérnöki Karon 2006-ban minden pályázati bevételből a pályáztató által megengedett  
maximális mértékű rezsitérítést kell levonni, a vállalkozási típusú bevételekből pedig az árbevétel  
25%-át kell rezsiként levonni. A saját bevételek 5%-át a Kar rezsigyüjtő témaszámain, a rezsi  
többi részét a bevételt szerző szervezeti egység rezsigyüjtő témaszámain kell nyilvántartani. Ez  
utóbbiakról átvezetést, változtatást csak a dékán engedélyezhet. Új pályázatok beadása előtt a  
pályázónak meg kell győződnie arról, hogy a pályázatból vonható-e (és milyen mértékű) általános  
költség (rezsi). Ha az adott pályázatban nincs lehetőség általános költségek elszámolására, akkor  
a pályázat beadása előtt igazolni kell, hogy a szervezeti egység más forrásokból fedezni tudja a  
befizetendő minimum 10%-os rezsit.

2.) Javaslat egyetemi magántanári, címzetes tanári és címzetes docensi cím valamint a Kar 
Tiszteletbeli Oktatója cím adományozására     

Az egyetemi magántanári előterjesztést (Dr.Hunek Klára) 25 igen, 2 tartózkodás és 0 nem 
szavazattal a Kari Tanács javasolja.
A címzetes egyetemi tanár címre Dr Szabó Sándort 23 igen, 3 tartózkodás és 1 nem szavazattal, 
Dr. Lőw Miklóst 25 igen, 2 tartózkodás és 0 nem szavazattal, Dr. Greiner Istvánt 25 igen, 2 
tartózkodás és 0 nem szavazattal javasolja az Egyetemi Tanácsnak.



A címzetes egyetemi docensi címre Dr. Horváth Gábor jelölését a Kari Tanács 25 igen, 2 
tartózkodás és 0 nem szavazattal támogatja.

A Kar Tiszteletbeli Oktatója címre Dr. Mucsi Zoltán jelölését a Kari Tanács 27 igen, 0 
tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.

3.) Javaslat Zemplén Géza éremre.
Dr. Nagy Gábor jelölését a kitüntetésre a Kari Tanács 25 igen, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat 
mellett hagyta jóvá.

4.) HÖK éves beszámoló
A HÖK választások miatt áttéve a májusi KT ülésre.

5.) Egyebek
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