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A Vegyészmérnöki Kar Tanácsának
1996. október 8-i ülésérôl

Jelen voltak:
szavazati  jogú  tagok: Abonyi  Attila,  Ágai  Béla,  Bárkai  János,  Farkas  Uzonka,  Fogassy 

Elemér,  Fonyó  Zsolt,  Frankó  Tamás,  Grofcsik  András,  Hajgató  Balázs,  Hencsei  Pál,  Horvai 
György,  Kalaus  György,  Keglevich  György,  Kemény  Sándor,  Kósa  Levente,  Kovács  Balázs, 
Kubinyi  Miklós,  László Elemér,  Meszéna Zsolt,  Miháltz  Pál,  Molnár Szabolcs,  Murguly Tibor, 
Novák Lajos,  Nyitrai  József,  Nyulászi  László,  Pálmai  György,  Pokol  György, Pukánszky Béla, 
Réffy József, Rónyai Erika, Salgó András, Sevella Béla, Szabó Judit, Török Ildikó, Tungler Antal, 
Zrínyi Miklós

tanácskozási jogú tagok: Bitter István, Gál Sándor, Huszthy Péter, Kerekes Margit, Mizsey 
Péter, Szabó Mihály

meghívottak a 7. napirendhez: Bajnóczy Gábor, Berta István, Kovács Endre, Örvös Mária, 
Somlyódi László, Szlávik János

Napirend:

1. Javaslat a Kari Tanács 1996/97 tanévi munkatervére (munkterv.doc)
Elôterjesztô: Kubinyi Miklós
2. Javaslat egyetemi tanári pályázatok kiírására (EGYTAN97)
Elôterjesztô: Kubinyi Miklós
3. Javaslat a levelezô kiegészítô képzés tantervére (levkieg.doc)
Elôterjesztô: Nyitrai József
4. Javaslat művelôdési és közoktatási miniszteri kitüntetésekre (KITUNT)
Elôterjesztô: Kubinyi Miklós
5. Javaslat az 1996/97 tanévben felülvizsgálandó tanszékre
Szóbeli elôterjesztô: Kubinyi Miklós
6. Tájékoztató az egyetemi integrációs elképzelésekrôl 
Szóbeli elôterjesztô: Kubinyi Miklós
7. Javaslat a Környezetmérnöki Szak tantervére (kornytan.doc)
Elôterjesztô: Pokol György
8. Javaslat a kreditrendszerű képzés Tanulmányi és Vizsgaszabályzata kari kiegészítésének 

módosítására (tvsz.doc)
Elôterjesztô: Pokol György
9. Jelentés az 1996. évi felvételekrôl (felv96.doc)
Elôterjesztô: Pokol György
10. Egyebek

(Az elôterjesztések a Ch szerver o:\oktatas\karitan\96okt08 könyvtárban a megjelölt könyvtárakban 
ill. file-okban olvashatókvoltak)

Határozatok:
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1. A KT az 1996/97-es tanévi munkatervét észrevétel nélkül elfogadta.

2. A KT az Általános és Analitikai Kémiai és a Szerves Kémiai Technológia Tanszékekre kiírandó 
1-1  egyetemi  tanári  pályázat  kiírását  külön-külön  megtartott  nyilt  szavazással  mindkét  esetben 
egyhangúlag (36 igen) támogatta.

3. A KT a levelezô kiegészítô vegyészmérnökképzés tantervét nyílt szavazással (30 igen, 0 nem, 6 
tartózkodás) azzal a módosítással fogadta el, hogy a Matematika félévi óraszáma 18 helyett 16 óra 
legyen, míg a Szerves kémiáé 14 helyett 16 óra.

4.  A KT egyenkénti  titkos  szavazással  a  következô eredménnyel  véleményezte  az elôterjesztett 
kitüntetési javaslatokat:

név kitüntetés igen nem tartózkodás

Gál Sándor Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 33 2 1

Fogassy Elemér Apáczai Csere János-díj 31 2 2

Tôke László Szent-Györgyi Albert-díj 30 5 1

5. A KT titkos szavazással (32 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) úgy foglalt állást, hogy az 1996/97-es 
tanévben  a  Mezôgazdasági  Kémiai  Technológia  Tanszék  munkáját  vizsgálja  felül,  és  a 
Véleményezô Bizottság elnökeként Gál Sándort kéri fel.

6. Kubinyi Miklós dékán 
· az egyetemek közötti,
· a karok közötti integrációról és 
· a közös alapképzésról
szóbeli  tájékoztatót  tartott.  Az  elsô  ponthoz  a  helyszínen  kiosztott  határozati  javaslat  is 

kapcsolódott.  Az  elsô  ponttal  kapcsolatban  a  KT  az  elôterjesztést  kiegészítve,  nyílt 
szavazással (31 igen, 0 nem, 5 tartózkodás) a következô határozatot hozta:

A Vegyészmérnöki Kar Tanácsa megtárgyalta a felsőoktatási  intézmények integrációjával 
kapcsolatos FEFA előpályázati dokumentumnak a Kart közvetlenül érintő vonatkozását.

A  Budapesti  Műszaki  Egyetem  Vegyészmérnöki  Kara  vezető  szerepet  játszik 
Magyarországon a vegyészmérnöki és a velük szorosan rokon biomérnöki tudományok oktatásában 
és  kutatásában.  A  jövőben  is  ezen,  a  műszaki  tudományokon  belül  alapvető  diszciplináknak 
tekintett  tudományágak  művelését  tartjuk  fő  feladatunknak.  Karunkkal  kapcsolatban  az 
integrációnak csak olyan formáját tudjuk elfogadni, amelynek során olyan külső egyetemi kar vagy 
tanszék olvad be karunkba, amely szintén a fenti tudományokhoz tartozó terület művelését tekinti 
céljának. 

Az  esetleges  egyesítést  követően  is  meg  kívánjuk  őrizni  hagyományos  nevünket.  A 
Vegyészmérnöki  Kar  nevét  világszerte  ismerik,  tömören és  világosan kifejezi  a  kar  oktatási  és 
kutatási profilját, és kifejezné azt az esetleges integrációt követően is. 
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A  Kari  Tanács  megállapítja,  hogy  a  pályázatban  szereplő  elképzelés  a  BME 
Vegyészmérnöki Karának, a KÉE Élelmiszeripari Karának és az ÁE egyik tanszékének egy karban 
történő egyesítéséről  olyan horderejű  javaslat,  amely  a Kar  jövőjét  alapvetően érinti.  A Tanács 
hiányolja, hogy véleményét a pályázat anyagával kapcsolatban nem kérték ki, és hogy a pályázatban 
foglaltakat nem egyeztették a Kar vezetőségével. A Kari Tanács szerint célszerű lett volna, ha a 
pályázat beadása előtt bizottság vizsgálja meg a közös kar létrehozásának megvalósíthatóságát, a 
várható  előnyöket  és  hátrányokat.  A  Tanács  kéri,  hogy  a  Kar  vezetőségét  és  Tanácsát  az 
integrációval, előkészítésével kapcsolatos munkába az Egyetem vezetősége az eddigieknél nagyobb 
mértékben vonja be. 

7.  A  KT  a  Környezetmérnöki  Szak  tantervének  kidolgozására  létrehozott  bizottság  tagjainak 
jelenlétében  tárgyalta  az  elôterjesztést,  amely  a  tanterv  (bizottsági  üléseken  elfogadott)  utolsô 
változata.  A KT annak ellenére  napirendre  tűzte  a  kidolgozott  tantervet,  hogy azt  az  egységes 
alaptárgyi oktatás bevezetése esetén át kell  dolgozni. A jelenlegi változathoz egyetlen észrevétel 
érkezett:  a  Vegyipari  Műveletek Tanszék kérte  a  művelettan  szerepeltetését.  A KT a javaslatot 
tudomásul  véve nyílt  szavazással  (32  igen,  1  nem,  3  tartózkodás)  a  tantervet  elsô  változatként 
elfogadta.

8. A KT a kreditrendszerű képzés Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát az elôterjesztés alapján nyílt 
szavazással (34 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) a következôk szerint módosította:

Kari kiegészítés a TVSZ 4.par.(1) pontjához:

Azok számára, akiket más intézményből veszünk át, vagy másoddiplomásként vesszük fel, 
illetve akik a hagyományos képzésből kerülnek át a kreditrendszerű képzésbe, a tárgyakkreditáció 
keretében elfogadott tárgyaik pontszáma alapján az oktatási dékánhelyettes határozza meg az első 
két  aktív  félévben  elérendő  pontok  számát,  (ez  maximum  30  pont  lehet),  és  az  egyes  szintek 
eléréséhez rendelkezésre álló időt. A más intézményből át- ill. felvett hallgatók esetében a számítás 
alapja az, hogy 30 elfogadott kreditpont egy aktív félévnek felel meg. Azok esetében pedig, akik 
Karunk  hagyományos  tantervű  képzéséből  kerülnek  át,  minden  olyan  félév  aktívnak  számít, 
amelyben az illető hallgató legalább egy tárgyból érdemjegyet szerzett.

Kari kiegészítés a TVSZ 4.par.(2) pontjához:

El kell bocsátani azt a hallgatót, aki Általános és szervetlen kémiából, Kémiai számításokból 
és Kémiai laborból tanulmányai megkezdésétől számítva 5 féléven belül, Matematika II.-ből, 
Matematika gyakorlat II-ből, Szerves kémia I-ből, és Szerves kémia gyakorlatokból 6 féléven belül 
nem szerez legalább elégséges érdemjegyet.

A  KT  nyílt  szavazással  (25  igen,  8  nem,  3  tartózkodás)  a  következô  kiegészítést  fogadta  el 
(amennyiben ez az egyetemi TVSZ elôírásaival ez nem ellentétes):

Kari kiegészítés a TVSZ 15.par.(1) pontjához:

Ha  valaki  egy  tárgyat  már  sikeresen  elvégzett,  a  jegy  javításának  céljával  egyszer  ismételten 
felveheti, ha ehhez csak vizsga (vagy szigorlat) letétele szükséges. Kreditpont ilyen esetben nem 
szerezhető.

9. A KT a tájékoztatót tudomásul vette.
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10. Egyebek

· Az integrációs FEFA elôpályázat anyaga a ccMail-en megtekinthetô (127 oldal)
· A  Villamosmérnöki  és  Gépészmérnöki  Karokkal  együtt  szervezzük  1997.  január  14-én  az 

innovációs termékbörzét.
· A  szakmérnöki  tanfolyamok  az  új  Felsôoktatási  törvény  szerint  csak  akkreditáció  után 

indíthatók.  Az  egyetem  meghirdeti  a  jövô  évi  tanfolyamokat  és  elindítja  az  akkreditációs 
folyamatot.

· Gál  Sándor  dékáni  megbízottként  tájékoztatta  a  Kari  Tanács  tagjait  az  F.  és  CH.  épületi 
építkezésekrôl és a kari vállalkozás helyzetérôl.

· Pálmai György tájékoztatást adott a nyugdíjpénztári szervezés állásáról: a kar dolgozóinak több, 
mint 2/3-a belépett valamelyik pénztárba, a BME-n ez az arány 1/3.

· Pokol György dékánhelyettes bejelentette, hogy a dékán a Kari Tudományos Diákköri Tanács 
elnökeként  Kalaus  Györgyöt,  titkáraként  Lovász  Tündét,  tagjaiként  Oláh  Károlyt,  Marosi 
Györgyöt, Réczey Istvánnét és Vida Lászlót kérte fel.

(Szabó Mihály)
hivatalvezető

(Kubinyi Miklós)
dékán


