
JEGYZÔKÖNYV

A Vegyészmérnöki Kar Tanácsának
1995. július 25-i rendkívüli ülésérôl

Jelen voltak:
szavazati jogú tagok: Abonyi Attila, Ágai Béla, Bacsúr György, Bárkai János, Bitter 

István, Farkas Uzonka, Fazekas Zsuzsa, Fogassy Elemér, Frankó Tamás, Gál Sándor, 
Grofcsik András, Hajgató Balázs, Hencsei Pál (Réffy József helyett), Kalaus György, 
Keglevich György, Kemény Sándor, Kolossváry István (Horvai György helyett), Kósa 
Levente, Kovács Balázs, Lángné Lázi Márta (Nagy Béla helyett), Miháltz Pál, Mizsey Péter 
(Fonyó Zsolt helyett), Nagygyôry Szilveszter, Novák Béla (Sevella Béla helyett), Novák 
Lajos, Nyitrai József, Nyulászi László, Örsi Ferenc (Salgó András helyett), Pálmai György, 
Pukánszky Béla, Szebényi Imre (Széchy Gábor helyett), Tátrai Ferenc, Tóth Klára (Hargittai 
István helyett), Török Ildikó, Tungler Antal, Varga Béla, Zrínyi Miklós

tanácskozási jogú tagok: Kerekes Margit, Kubinyi Miklós, Szabó Mihály, Tôke 
László

Napirend:
1. Javaslat a pénzelvonás tanszékek közötti megoszlására

Elôterjesztô: Gál Sándor
2. Javaslat egyetemi tanárok nyugdíjba vonulására

Előterjesztő: Gál Sándor
3. Javaslat egyetemi docensek felmentésére

Előterjesztő: Gál Sándor
4. Javaslat a 13.havi fizetés kigazdálkodására

Előterjesztő: Gál Sándor
5. Javaslat a külföldi tanulmányutakra vonatkozó szabályokra a Vegyészmérnöki Karon

Előterjesztő: Gál Sándor
6. Javaslat szakmérnöki cím megszerzésére a doktoránsi tanulmányok keretében

Előterjesztő: Kubinyi Miklós

Határozatok:

1. A KT a Vegyészmérnöki Karra vonatkozó, - az Egyetemi Tanács elôzô napi rendkívüli 
ülésén  elfogadott  -  bérkeret  csökkentést  a  helyszínen  kiosztott  írásos  elôterjesztésnek 
megfelelôen bértömeg arányosan osztotta szét a tanszékekre, havi 200.000 Ft-os tartalékot 
képezve. A titkos szavazás eredménye: 30 igen, 2 nem, 5 tartózkodás, jelen volt 37 fô (82,2 
%).

2. A KT együttes titkos szavazással (35 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) elfogadta
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László Elemér (Mezôgazdasági Kémiai Technológia Tanszék),
Lásztity Radomir Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék) és
Moser Miklós (Kémiai Technológia Tanszék)

egyetemi tanárok nyugállományba vonulását.
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3.a.  A KT titkos szavazással (25 igen, 4 nem, 8 tartózkodás) elfogadta
Janzsó Béla docens (Mezôgazdasági Kémiai Technológia Tanszék) 
munkaviszonyának megszüntetését felmentéssel.

3.b. A KT a Matematika Tanszék bérkeret csökkentésével kapcsolatban titkos szavazással 
(25 igen, 3 nem, 9 tartózkodás) támogatta a Dékán elôterjesztését, miszerint

Héthelyi László docens munkaviszonyát felmentéssel 
szüntesse meg, - amennyiben az 1996. július 1-én létrehozandó Matematika Intézet leendô 
bérkerete terhére nem oldható meg nevezett foglalkoztatása.
A Dékán az elôterjesztés indoklásában többek között kitért arra, hogy

• Héthelyi László az ülés elôtt fél órával kérte, hogy személyesen is részt vehessen a 
Kari Tanács ülésén, azonban -összhangban a BME SzMSz 29.§ (9) pontjával - ô ezt a 
kérést elutasította,
• sajnálatos, hogy ebben a kiélezett helyzetben sem a tanszék vezetôje, sem helyettese 
nincs Magyarországon,
• a tanszékvezetôvel folytatott levelezésében, mint lehetôség felmerült, hogy a tanszék 
egy másik, kisebb jövedelmű dolgozójának mondjanak fel, és a még hiányzó bérkeretet a 
pótlékok csökkentésével takarítsák meg, de ez rossz megoldás, nem erre tesz javaslatot.

4. A Dékán a jövô évi költségvetéssel kapcsolatban beszámolt arról, hogy a 13. havi alapbér 
változatlan  kifizetése  esetén  a  tanszékek  újra  lehetetlen  helyzetbe  kerülnének.  Ezt 
megelôzendô minden lehetséges fórumon kezdeményezzük, hogy

• a költségvetés bíztosítsa az ehhez szükséges többlet-bérkeretet, amennyiben ez nem 
lehetséges, úgy
• a Parlament módosítsa olyan módon a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt, 
hogy a  13.  havi  iletmény kifizethetô  legyen,  de  nem kötelezôen,  amennyiben  egyik 
javaslat sem nyer elfogadást, akkor
• keresni kell olyan, jogi szempontból támadhatatlan megoldásokat, amelyek a 13. havi 
illetmény automatikus  megtakarítását  eredményezik év közben,  mert  a  kigazdálkodás 
egyik  lehetséges  módja  lehetne  a  további  létszámcsökkentés  is,  de  ezt  a  jelenlegi 
helyzetben a Kar már nem tudná elviselni.

A KT e törekvésekkel külön határozathozatal nélkül egyetértett. 

5. A KT a külföldi utak szabályozására vonatkozó, a helyszínen kiosztott írásos 
elôterjesztést titkos szavazással (30 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) elfogadta.

6. A KT a szakmérnöki oklevél doktoránsi tanulmányok keretében történô megszerzésére 
vonatkozó,  a  helyszínen kiosztott  írásbeli  elôterjesztést  titkos  szavazással  (30 igen,  4 
nem,  3 tartózkodás)  elfogadta  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy egyrészt  a  témavezetôk a 
felvett  tárgyak összeállításánál legyenek tekintettel a megszerezni kívánt szakmérnöki 
oklevélre is, másrészt a doktoránsok számára meghirdetett tárgyak között szerepeljenek a 
szakmérnökképzés tárgyai is.

Szabó Mihály Gál Sándor
hivatalvezetô     dékán


