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A Vegyészmérnöki Kar Tanácsának
1994.október 14-i ülésén hozott

HATÁROZATAI

Napirend:
1. Javaslat a Kari Tanács 1994/95 tanévi munkatervére
2. Javaslat tanszékvezetôi pályázat kiírására
3. Javaslat egyetemi tanári és docensi pályázatok kiírására
4. Javaslat kitüntetésekre
5. Javaslat

tiszteletbeli doktori cím
Professor Emeritus cím
BME Emlékérem adományozására

6. Javaslat a Kreditrendszerű képzés tanulmányi és vizsgaszabályzatának kari kiegészítésére
7. Tájékoztató az 1994. évi felvételekrôl
8. Egyebek

Határozatok:

Az ülés kezdetén a Dékán bejelentette, hogy a Rektor kérésére a Kari Tanács (KT) 
mandátumának 1994. december 31-ig történô meghosszabbításáról tartott kari szavazás 
eredménye a következô volt:

támogatta a meghosszabbítást 133 fô, nem támogatta 20 fô, tartózkodott 3 fô.
A Dékán köszöntötte az új tanszékvezetôket, az új hallgatói képviselôket valamint az FDSZ 
új képviselôjét.

1. A KT az elôterjesztett munkaterv elsô félévre vonatkozó részét elfogadta, a második 
félévre tervezett ülésekre vonatkozóan az elôterjesztett napirendeket az újonnan 
megválasztandó KT számára ajánlja.

2. A KT egyhangú titkos szavazással (37 igen) javasolta tanszékvezetôi pályázat kiírását az 
elôterjesztés szerint a Kémiai Informatika Tanszékre.

3. A KT titkos szavazással az elôterjesztés sorrendjében a következô eredménnyel javasolta 
egyetemi tanári és docensi pályázatok kiírását:

egyetemi tanári pályázatok: igen nem tartózkodás
Általános és Analitikai Kémia Tsz.  36   1        0
Biokémia és Élelmiszertech. Tsz.  35   0        2
Szerves Kémiai Technológia Tsz.  31   2        4
Vegyipari Géptan Tsz.  33   1        3
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Vegyipari Műveletek Tsz.  30   5        2
Vegyipari Műveletek Tsz.  28   3        6
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egyetemi docensi pályázatok: igen nem tartózkodás
Általános és Analitikai Kémia Tsz.  31   4        2
Általános és Analitikai Kémia Tsz.  30   1        6
Fizikai Kémia Tsz.  28   0        9
Fizikai Kémia Tsz.  28   2        7
Kémiai Technológia Tsz.  30   1        6
Szerves Kémia Tsz.  32   2        3
Szerves Kémiai Technológia Tsz.  34   1        2
Szervetlen Kémia Tsz.  34   1        2

4. A KT titkos szavazással javaslatot tett Réffy József Apáczai Csere János Díjjal való 
kitüntetésére (35 igen, 0 nem, 2 tartózkodás), valamint Szepesváryné Tóth Klára Szent-
Györgyi Albert Díjjal való kitüntetésére (32 igen, 2 nem, 4 tartózkodás).

5. A KT titkos szavazással tett javaslatot
tiszteletbeli doktori cím adományozására

Manfred Schlosser számára (37 igen, 0 nem, 1 tartózkodás),
Professor Emeritus cím adományozására

Polinszky Károly számára (28 igen, 5 nem, 5 tartózkodás),
BME Emlékérem adományozására

László Elemér számára (34 igen, 2 nem, 2 tartózkodás).

6. Az elôterjesztéshez Pokol György dékánhelyettes az ülésen kiosztott írásos kiegészítést 
fűzött. Az így kiegészített elôterjesztést a KT a következô módosításokkal fogadta el:

törölte a 7. § (2) pontjához fűzött kiegészítést,
törölte a 12. § (3) pontjához fűzött kiegészítést, ez utóbbit az ennek a pontnak a 

megtartására vonatkozó nyílt szavazást (13 igen, 22 nem, 2 tartózkodás) 
követôen,

módosította a 12. § (4) pontjához fűzött kiegészítést a következôképpen:
Vizsgára jelentkezni illetve a jelentkezést törölni a vizsga elôtti munkanapon 
12 óráig, hétfôi vizsgánál reggel 8 óráig lehet. ...

7. A KT (az ülésen kiosztott elôterjesztést kiegészítve) Pokol Györgytôl tájékoztatót 
hallgatott meg az 1994. évi felvételekrôl.

8. Egyebek
• Az egyetem fejlesztési koncepciójáról október 19-én egyetemi fórumot tartanak.
• Erre a tanévre 18 fô posztdoktort és ösztöndíjas kutatóéves hallgatót vettünk fel.
• A legjobb IV. és V. évfolyamos hallgatóink számára predoktori ösztöndíjat 
létesítettünk. Összege a doktoránsi ösztöndíj 2/3-a. Célunk évente 10 fô felvétele, 
szeptembertôl 2 fôt foglalkoztatunk.
• 1995. szeptember 1-tôl a saját kereten felüli, szponzori támogatással felvett 
doktoránsok szponzoraitól a dologi kiadások fedezetéül kérjünk az MKM által biztosítottal 
azonos összeget, kivéve az akadémiai intézeteket.
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• Az idén 81 fô kari dolgozó gyermeke kap a Varga József Alapítványtól havi 2500 Ft-
os ösztöndíjat. Ennek teljes tanévre szóló összege 2 millió Ft.
• A kollégium igazgatójával és diákönkormányzatával megállapodott a kar vezetése, 
hogy valamennyi predoktor és doktoráns a Martos Kollégiumban nyer elhelyezést. Minden 
egyes így elhelyezett hallgató után a kollégium havi 1000 Ft-os keretet kap a dologi 
kiadások fedezetére a Varga József Alapítványtól. Még tisztázandó, hogyan oszlik meg ez a 
keret az igazgató és a diákönkormányzat között.
• A Dékáni Hivatal xerox gépét átadjuk a Hallgatói Önkormányzatnak.
• A Dékáni Hivatal átépítése kapcsán sok munka változni, egyszerűsödni fog, így a 
hallgatói fogadási idôket csökkenteni tudjuk, a számítógépes hálózatot jobban kihasználjuk.
• A Ch. épület földszintjén helyezzük el a tanszékek hallgatói hirdetôtábláit.
• A Silicon gép használatára vonatkozó díjakat a Kari Számítástechnikai Bizottság 
kidolgozta, 50-500 Ft/ó között változik A Ch. épület III. emeletén és az F.11. helyén létesülô 
munkaállomások működési feltételeit is szabályozzuk. A kari kezelésű szervereken csak 
jogtiszta szoftver lehet, ezeket beszerezzük, a tanszéki szoftverekért a tanszékvezetô a 
felelôs.
• A tantermhiány miatt a termek ellenôrzése szigorodik, kérjük lemondani az igénybe 
nem vett termeket.
• A külföldi utakra vonatkozó kari szabályozást a tanszékek megkapták.
• 1995-ben a karon július 24-tôl 4 hétre adjuk ki a dolgozók szabadságát, karácsony és 
űjév között a Dékán felmenti a dolgozókat a munkavégzés alól. A tavaszi szünetben a 
szabadság kivehetô, de nem kötelezô. Nyáron nem kell ügyeletet tartani, de a zárás 
idôpontjáról ügyfeleinket idôben tájékoztassuk.
• A doktoránsok a vonatkozó kormányrendelet értelmében max. 3 alkalommal 
utazhatnak külföldre, legfeljebb 2 évre.
• A diplomakiosztó ünnepséget október 21-én 13 órakor tartjuk az Aulában.

Szabó Mihály Gál Sándor
hivatalvezetô     dékán


