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Napirend:

1. Javaslat egyetemi tanári kinevezésekre (EGYTAN96)
Előterjesztő: Gál Sándor
(A részletes pályázati anyagok megtekinthetôk voltak a Dékáni Hivatalban)

2. Javaslat a Kari Záróvizsgabizottságok elnökeinek megbízására (zvb96-97.doc)
Előterjesztő: Gál Sándor

3. Együttműködés felsôoktatási és akadémiai intézményekkel
Szóbeli előterjesztő: Gál Sándor

4. a) Tájékoztató a kreditrendszerű képzés tapasztalatairól
b) Javaslat az alapképzés tantervének és a Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari 

kiegészítésének módosítására (tanterv.doc)
Előterjesztő: Pokol György

5. Javaslat "A BME hallgatói részére nyújtott támogatásokról és az általuk fizetendô díjakról és 
térítésekrôl" szóló szabályzat kari kiegészítésére (hallgtam.doc)
Előterjesztő: Mayer Zsolt

6. Javaslat az Analitikai Szakmérnöki Szak Műszeres Analitikai Ágazat tantervének 
megváltoztatására (muszanal.doc)
Előterjesztő: Hargittai István

7. Javaslat Vendl Aladár professzor emlékének megörökítésére (vendl.doc)
Előterjesztő: Kubinyi Miklós

8. Egyebek
8.1. Tájékoztató a rövidciklusú felsôfokú képzés vegyész szakirányának beindításáról 
(rovcikl.doc)
8.2. A Vegyészmérnöki Karról 1995-ben távozók (helyszíni elôterjesztés)
8.3. Kari feladatokat ellátó kollégák (karifel.doc)

(Az elôterjesztések a Ch szerver o:\karitan\96febr15 könyvtárban a megjelölt könyvtárban ill. file-
okban olvashatók voltak.)
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Határozatok:

1. A Kari Tanács egyénenkénti titkos szavazással a következô eredménnyel tett javaslatot egyetemi 
tanári kinevezésekre:

tanszék igen nem tartózkodás

Kubinyi Miklós Fizikai Kémia 37 1 2

Novák Béla Mezôgazd. Kém. Tech. 38 0 2

alkalmasság

Keglevich György Szerves Kém. Tech. 39 0 1

Petneházy Imre Szerves Kém. Tech. 35 1 4

két pályázó közötti 
választás  *

Keglevich György Szerves Kém. Tech. 33 2 2

Petneházy Imre Szerves Kém. Tech. 4 24 9

Miháltz Pál Vegyészari Fejl. Labor 31 4 5

*   3 érvénytelen szavazat

A KT a Dékán javaslatára titkos szavazást tartott abban a kérdésben, hogy amennyiben lehetséges 
kezdeményezzük a  Szerves  Kémiai  Technológia  Tanszékre pályázó mindkét  jelölt  egyetemi 
tanári kinevezését. Amennyiben ez nem lehetséges, a jelölt egyetértése esetén tegyünk javaslatot 
Petneházy Imre számára magántanári cím adományozására. A KT a javaslatot 31 igen, 4 nem és 
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5 tartózkodás mellett támogatta.

2. A KT titkos szavazással (40 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) a Záróvizsgabizottságok elnökeit  az 
elôterjesztésnek megfelelôen megválasztotta.

3.  A KT tájékoztatót  hallgatott  meg a Dékántól  az akadémiai  és vegyészképzô intézményekkel 
folytatott  tárgyalásairól,  amelyek  a  folyóiratok  és  eszközök  összehangolt  beszerzésére  és 
használatára irányulnak.

4.  A  KT az  alapképzés  tantervének  és  a  Tanulmányi  és  vizsgaszabályzat  kari  kiegészítésének 
módosítására vonatkozó javaslatot nyílt szavazással (38 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) elfogadta.
A vita kapcsán külön (nyílt) szavazással az Egyetemi Tanács számára ajánlást fogadott el. A KT 24 
igen, 12 nem és 3 tartózkodás mellett javasolta, hogy az elsô szint után szereplô tárgyak esetében is 
lehessen egy kötelezô elôzetes követelményt elôírni.

5. A BME hallgatói részére nyújtott támogatásokról és az általuk fizetendô díjakról és térítésekrôl 
szóló szabályzat kari kiegészítésére vonatkozó elôterjesztést a KT nyílt szavazással (40 igen, 0 nem, 
1 tartózkodás) elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy
• a Diáktanács egyenként vizsgálja meg az 5,0 feletti ösztöndíjindexre fizetendô ösztöndíjat, és 

ha indokolt, szakmai ösztöndíjjal honorálja a kiemelkedô teljesítményt,
• a kollégiumi felvételekrôl az I. évfolyamon a Dékán dönt,
• a  fizetendô  különeljárási  díjakról  szóló  III.  mellékletet  az  egyetemi  egységesítés  után  az 

Oktatási Bizottság fogadja el.

6.  Az  Analitikai  Szakmérnöki  Szak  Műszeres  Analitikai  Ágazat  tantervének  megváltoztatására 
vonatkozó elôterjesztést a KT nyílt szavazással (39 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) elfogadta.

7.  A Vendl Aladár professzor emlékének megörökítésére elôterjesztett  javaslatot  titkos  szavazás 
alapján (40 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) a KT támogatólag terjeszti az Egyetemi Tanács elé.

8. Egyebek

8.1. A KT a rövidciklusú felsôfokú képzés vegyész szakirányának beindításáról szóló tájékoztatót 
tudomásul vette.

8.2. A Vegyészmérnöki Karról 1995-ben távozókról a helyszínen kaptak írásos tájékoztatást a KT 
tagjai. A Dékán bejelentette, hogy Héthelyi László munkaügyi pert indított a BME ellen.

8.3. A kari feladatokat ellátó kollégákról készített összesítést a Ch szerveren állandóan aktualizálni 
fogjuk.

8.4. Salgó András dékánhelyettesnek az 1996. évi dologi keretek felosztására vonatkozó helyszíni 
elôterjesztése alapján a KT beható vita után titkos szavazással (22 igen, 13 nem, 6 tartózkodás) úgy 
határozott,  hogy  a  költségvetés  dologi  kereteit  a  tanszékek  között  a  hagyományos  százalékos 
elosztás alapján osztja fel, míg az MKM ösztöndíjas doktoránsok után a karra jutó 32.040 Ft/hó 
keret 20 %-át kari feladatokra központosítja, 80 %-át pedig a tanszékek között 1/2-1/2 arányban a 
doktoránsok létszáma és a tanszékek hagyományos százalékos részesedése alapján osztja fel.

8.5 Bejelentések
• A Nemzetközi Oktatási Központtól a Kar 500-500 eFt-ot kapott dologi kiadásokra és külföldi 

utakra.
• A 13. havi fizetésekre vonatkozó megállapodást a Karon 2 fô nem írta alá, 9 fô (egyetemi 

tanárok) lemondott a 13. havi fizetésrôl.
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• Lehetséges, hogy fizetésemelést  az elôzô évhez hasonlóan csak a megemelt  minimumoktól 
elmaradók fognak kapni. Kérdéses, hogy a pótlékokra megkapjuk-e az emelést.

• A külföldi utak támogatására vonatkozó 1995-ös KT határozatot mindenkinél betartjuk.
• A tervezett közös egyetemi habilitációs - doktori iroda a karok támogatásának hiányában nem 

jön létre.
• A Karon eddig 47 habilitáció és 8 PhD fejezôdött be, 7 ill. 14 van folyamatban, 1994-ben 3 fô, 

1995-ben 5 fô, 1996-ban 6 vagy 7 fô kap magántanári címet,  Kandidátusi fokozatra 12 fô, 
egyenértékűsítés alapján 4 fô kapott PhD oklevelet.

• Várhatóan gyarapodni fog a PhD fokozatot szerzettek számára kiírt pályázatok száma.
• A Dékán felszólított a szolgálati út betartására az ügyek intézésében.
• A  szabad  bejárású  helyek  (Ch  porta,  számítógéptermek,  Folyóiratkönyvtár)  működésében 

nagyobb zavarok nem voltak.

(Szabó Mihály)
hivatalvezető

(Gál Sándor)
dékán


