
JEGYZÔKÖNYV

A Vegyészmérnöki Kar Tanácsának
1995. október 17-i ülésérôl

Jelen voltak:
szavazati  jogú  tagok: Ágai  Béla,  Bárkai  János,  Bitter  István,  Farkas  Uzonka,  Fazekas 

Zsuzsa, Fogassy Elemér, Fonyó Zsolt, Gál Sándor, Grofcsik András, Hajgató Balázs, Hornyánszky 
Gábor, Horvai György, Kalaus György, Keglevich György, Kósa Levente, Kovács Balázs, Kômíves 
József (Hargittai István helyett), László Elemér, Lásztity Radomir (Salgó András helyett), Mayer 
Zsolt, Meszéna Zsolt, Molnár Szabolcs, Nagy Béla, Novák Lajos, Nyitrai József, Nyulászi László, 
Pálmai György, Pukánszky Béla, Réffy József, Sevella Béla, Szalai Mónika, Széchy Gábor, Török 
Ildikó, Tungler Antal, Varga Béla, Wolf János, Wootsch Attila

tanácskozási jogú tagok: Kerekes Margit, Szabó Mihály, Fehér Zsófia (Tóth Klára helyett)

Napirend:
1. Javaslat a Kari Tanács 1995/96 évi munkatervére

Elôterjesztô: Gál Sándor
2. Javaslat vezetô oktatói pályázatok kiírására

Elôterjesztô: Gál Sándor
3. Javaslat kari díjak alapítására

Elôterjesztô: Gál Sándor
4. Javaslat művelôdési és közoktatási miniszteri kitüntetésekre

Elôterjesztô: Gál Sándor
5. Javaslat az 1995/96-os tanévben felülvizsgálandó tanszékre

Elôterjesztô: Gál Sándor
6. Egyebek

A Dékán az ülés elején  Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adott át a nyugállományba 
vonuló

Moser Miklós egyetemi tanárnak
Balla József egyetemi docensnek,
Varga János egyetemi docensnek és
Szeghy Lajos egyetemi adjunktusnak

A Dékán köszöntötte Meszéna Zsoltot, aki a fizetés nélküli szabadságát töltô Tátrai Ferenc helyét 
az elsô helyen megválasztott póttagként foglalja el a továbbiakban a Tanácsban.

Határozatok:

1. A KT az Oktatási Bizottság javaslatára azzal a kiegészítéssel fogadta el a munkatervét, hogy a 
decemberi ülésen is szerepeljen a "Javaslat kedvezményes tanulmányi rendre" c. elôterjesztés.

2.  A  KT  egyenkénti  titkos  szavazással  a  következô  eredménnyel  foglalt  állást  vezetô  oktatói 
pályázatok kiírásáról:

igen nem tartózkodás
egyetemi tanári pályázatok:

Fizikai Kémia Tanszék  32   3 2
Mezôg. Kém. Techn. Tanszék  31   2 4
Szerves Kém. Techn. Tanszék  33   1 3
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Vegyészmérnökkari Fejl. Lab.  28   6 3

egyetemi docensi pályázatok:
Általános és Anal. Kém. Tanszék  32   4 1
Biokémiai és Élelm. Techn. Tsz.  34   2 1
Mezôg. Kém. Techn. Tanszék  34   1 2
Mezôg. Kém. Techn. Tanszék  29   5 3
Szerves Kém. Techn. Tanszék  30   2 5

3. A KT a kari díjak alapításával kapcsolatban az ülésen felvetett módosító javaslatokról egyenkénti 
titkos szavazással a következô eredménnyel döntött:

elfogadta (26 igen, 8 nem, 3 tartózkodás) azt a módosító indítványt, amely szerint a Doszlop 
Sándor díjat doktoráns hallgató is kaphatja

nem fogadta el (9 igen, 23 nem, 5 tartózkodás) azt a javaslatot, amely szerint a Doszlop 
Sándor díjat elsô ízben csak kollégista kaphatja

elfogadta (23 igen, 11 nem, 3 tartózkodás) azt a módosítást, hogy a kari díjakat az a hallgató 
kaphatja, akinek az addigi súlyozott tanulmányi átlaga legalább 3,5

Végül a KT titkos szavazással (35 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) a kari díjakat az elôzô döntéseit is 
figyelembe véve megalapította.

4. A KT egyénenkénti  titkos szavazással a következô eredménnyel tett  javaslatot művelôdési és 
közoktatási miniszteri kitüntetésekre:

Apáczai Csere János Díj adományozását javasolta
Fogassy Elemérnek (34 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Szentgyörgyi Albert díj adományozását javasolta
Hargittai Istvánnak (26 igen, 3 nem, 7 tartózkodás).

5. A KT nyílt szavazással (34 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) elfogadta azt a javaslatot, amely szerint az 
1995/96-os tanévben a Szerves Kémiai Technológia Tanszék munkáját kívánja felülvizsgálni. A 
Felülvizsgáló Bizottság elnökének Manczinger József egyetemi tanárt kéri fel.

6. Egyebek

6.1. A Dékán tájékoztatást adott a Kar létszám- és bércsökkentési elôírásainak teljesítésérôl. 

Idén  126  fô  távozik  a  Kar  állományából.  Ebbôl  12  fô  nyugdíjas  lesz,  51  fô  korengedményes 
nyugdíjba megy, 52 fô végkielégítéssel, 11 fô áthelyezéssel távozik. Részükre kifizettük a jövô évi 
13. havi fizetést és 32 mFt prémiumot. A korengedményes és öregségi nyugdíjasok foglalkoztatását 
igyekszünk  megoldani.  Összesen  45  fôvel  csökken  a  diplomások  száma..  A  tanszékek  közötti 
eloszlás egyenlôtlen.
16 fô új belépôt vettünk fel, határozott idejű mérnöki és fômérnöki állásra, ill. dolgoznak a Karon 
poszt doktori,  vagy Magyary Zoltán ösztöndíjjal.  A fokozat nélküliek alapfizetése 30.000 Ft, az 
egyetemi doktoroké 35.000 Ft, a PhD fokozatot szerzetteké 40.000 Ft.
1996. január 1-én a teljes létszám 244 fô lesz, (1988. szeptember 1-én 525,5 fô volt), ebbôl 104 fô 
oktató, 39 fô kutató és mérnök, 101 fô nemoktató. Az átszámított hallgató / oktató arány 8,1 lesz.
A jövô évi 13. havi fizetéssel kapcsolatban a Dékán a KT titkos állásfoglalását kérte. A KT a 
következô határozatot hozta 26 igen, 6 nem szavazattal és 2 tartózkodással. 

1. Kérjük a központi költségvetésből - az egyetem és a kar vezetése tegyen meg ennek értekében 
mindent. 

2. Ha nem kapjuk meg a fedezetet, kezdeményezze az egyetem a törvény módosítását, úgy, hogy 
ki lehet fizetni, de nem kötelező.
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3. Ha az első két feltétel nem teljesül, akkor az alábbi megoldást válasszuk:
• A kar minden dolgozójával egyenként megállapodást köt a tanszékvezető illetve a dékán, 

hogy éppen annyi fizetés nélküli szabadságot ad ki a dolgozónak, amennyi a 13.havi fizetés. 
(A 13. havi fizetés csak az alapilletményt jelenti, pótlékok után nem jár!)

• A  fizetés  nélküli  szabadságot  akkor  kell  kiadni,  amikor  a  dolgozó  kéri,  de  6  napot 
tartalékolni kell az év végi bezárásra.

• Amelyik tanszék rendelkezik megtakarított pénzzel, azt a kar nem vonja el, ebből jutalom 
fizethető, a tanszékvezető döntése alapján.

• Ha valaki nem írja alá a megállapodást, akkor a tanszékvezető dönt a megtakarítás módjáról, 
de a keretét nem lépheti túl. Például pótlékot elvon vagy munkaidőt csökkent, stb. 

A Kari Tanács nem támogatta, hogy a 13. havi fizetést a Vegyészmérnöki Kar egységesen az 
alábbi módon gazdálkodja ki: 
• az étkezési hozzájárulás megvonásával,
• a nyugdíjasok foglalkoztatásának megtiltásával,
• pótlékok csökkentésével (vezetői-, nyelv-, veszélyességi-, címpótlék),
• külföldi utaknál fizetés megvonásával.

6.2. A további bércsökkentés esélye miatt a dékán javaslatot tett a nyugdíjazás új rendjére:
Ha egy egyetemi tanár 65 éves kora előtt vonul nyugállományba, úgy 65 éves koráig a Kar úgy 
oldja  meg a foglalkoztatását,  hogy a nyugdíjazáskor meglévő nettó  fizetése 65 éves koráig 
(beleértve  a  nyugdíját  is)  megmaradjon.  65-70  év  között  a  tanszék  erkölcsi  kötelezettsége 
legyen a foglalkoztatás. 
Ha egy egyetemi docens 60 éves korában nyugdíjba megy, úgy erkölcsi kötelesség legyen 65 
éves koráig a visszajárás biztosítása. 
Az adjunktusok esetében a tanszékvezető döntsön a foglalkoztatásról. 
Nők esetében a korhatár jelenleg 5 évvel kisebb. 
A javaslatot a Kari Tanács titkos szavazással (28 igen, 2 nem, 4 tartózkodás) elfogadta. 

6.3. Bejelentések:
• A Dékán kultúráltnak minősítette a hallgatók tandíj ellenes megmozdulásait. 
• A Diáktanács újjáválasztára kerül, a dékán köszönetet mondott a leköszönő hallgatói 

tagoknak munkájukért. 
• Az oktatói-kutatói követelményrendszer előírásainak végrehajtását a leépítések miatt 

módosítjuk. A feladattervek kiadásának határideje 1995.december 31., az értékelésé 
1996.december 31. 

• A hallgatói takarítás a kari kézbesítés beindult, köszönet érte a közreműködőknek.
• Az új szakmérnöki tanfolyamok óradíjai: előadás 2.000.-Ft/ó, gyakorlat 1.200.-Ft/ó, 

technikus 600.-Ft/ó. 
• A Központi Könyvtárban mód nyílik új kari könyvtár létesítésére. 
• Az egyetem közös, beléptető rendszeres számítógépes laborok kialakítását tervezi az R. 

épületben. 
• A diplomakiosztót október 20-án 13 órakor tartjuk. 

(Szabó Mihály)
hivatalvezető

(Gál Sándor)
dékán


