
JEGYZÔKÖNYV

A Vegyészmérnöki Kar Tanácsának
1996. december 10-i ülésérôl

Jelen voltak:
szavazati jogú tagok: Abonyi Attila, Ágai Béla, Bárkai János, Fogassy Elemér, Fonyó Zsolt, 

Frankó Tamás,  Grofcsik  András,  Hencsei  Pál,  Horvai  György,  Kalaus  György,  Katona  Zoltán, 
Keglevich  György (a  4.  napirendtôl),  Kemény Sándor,  Kósa Levente,  Koszorú Tamás,  Kovács 
Balázs, Kubinyi Miklós, László Elemér, Miháltz Pál, Molnár Szabolcs, Nagy József (Novák Lajos 
helyett),  Nyitrai  József,  Nyulászi  László,  Olajos  Csaba,  Pálmai  György,  Pokol  György  (a  2. 
napirendtôl), Réffy József, Salgó András, Sevella Béla, Sipter Emese, Szalai Mónika, Török Ildikó, 
Tungler Antal, Varga Béla, Zrínyi Miklós

tanácskozási  jogú  tagok: Bitter  István,  Gál  Sándor  (a  9.  napirendtôl),  Huszthy  Péter, 
Kerekes Margit, Mizsey Péter, Szabó Mihály, Széchy Gábor

Napirend:
1. Javaslat a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett adományozására (mafeempl.doc)

Előterjesztő: Kubinyi Miklós
2. Javaslat a Kari Bizottságok összetételére (karibiz.doc)

Előterjesztő: Kubinyi Miklós
3. Együttműködési megállapodás a Vegyészmérnökkari Fejlesztő Laboratórium, a Vegyipari 

Géptan Tanszék és a Vegyipari Műveletek Tanszék között (tszcsop.doc)
Előterjesztő: Kubinyi Miklós

4. Tájékoztató az egyetemi integrációs folyamatról 
Szóbeli előterjesztő: Kubinyi Miklós

5. Tájékoztató a szakirányválasztásról (szakival.doc)
Előterjesztő: Pokol György

6. a., Javaslat új szakmérnöki képzés tantervére (korved.doc)
Előterjesztő Réffy József

b., Tájékoztató
· a szakmérnöki képzés akkreditációjáról
· az 1997. februárjában meghirdetendő szakmérnöki képzésről 

Szóbeli előterjesztő: Bitter István 
7, Javaslat a kedvezményes tanulmányi rend engedélyezésének módosítárása

Szóbeli előterjesztő: Pokol György
8, Tájékoztató az ipari nyílt napokról

Szóbeli előterjesztő: Bitter István 
9, Egyebek

(Az előterjesztések a Ch szerver  O:\oktatas\karitan\96dec10 könyvtárban a megjelölt  file-okban 
olvashatók voltak.)

Határozatok:
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1. A KT titkos szavazással (31 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) javaslatot tett a Magyar Felsőoktatásért 
Emlékplakett adományozására Pokol György számára.

2.  A  KT  titkos  szavazással  kari  bizottságokat  választott  újjá.  Kubinyi  Miklós  dékán  szóban 
indokolta az elôterjesztést. A szavazás eredménye a következô:

igen nem tartózkodás

Oktatási Bizottság 25 3 6

Tudományos Bizottság 29 2 3

Véleményezô Bizottság 29 2 3

Tárgyakkreditációs Bizottság 25 1 8

Tanulmányi Bizottság 26 3 5

3.  A  KT  nyílt  szavazással   (32  igen,  0  nem,  2  tartózkodás)  támogatta  a  Vegyészmérnökkari 
Fejlesztő Laboratórium, a Vegyipari Géptan Tanszék és a Vegyipari Műveletek Tanszék között 
megkötendô együttműködési megállapodást.

4.A  KT  szóbeli  tájékoztatót  hallgatott  meg  Kubinyi  Miklós  dékántól  az  egyetemi  integrációs 
folyamatról.

5.  A KT a szakirányválasztásról  Pokol  György dékánhelyettestôl  tájékoztatót  kapott.  A vitában 
elhangzott arra vonatkozó javaslat, hogy a következô idôszakban a szakirányválasztás bizonyos 
mértékig irányított legyen. A jövô évi választást megelôzôen a kérdést napirendre kell tűzni.

6.a A KT az Alkalmazott  kémiai  szakmérnöki szak Korróziós szakirány tantervére vonatkozóan 
Hencsei Pál által elôterjesztett javaslatot nyílt szavazással egyhangúlag (35 igen) elfogadta.

6.b  A  KT Bitter  István  dékánhelyettestôl  tájékoztatót  hallgatott  meg  a  szakmérnöki  képzés  (a 
Felsôoktatási  törvény által elôírt) akkreditációs folyamatáról és a februárban indítani tervezett 
szakirányokról.

7.  A  kedvezményes  tanterv  engedélyezése  szabályainak  kiegészítésére  vonatkozó  javaslatot 
terjesztett a KT elé Pokol György dékánhelyettes. A javaslat szerint amennyiben a benyújtott 
tanterv megfelel az Oktatási Bizottság által korábban rögzített követelményeknek és a hallgató 
kumulált átlaga a benyújtásig eléri a 4.00 értéket, az engedélyezés legyen automatikus. A tantervi 
követelmények teljesítése és 3.50 kumulált átlag esetén a döntést az Oktatási Bizottság hozza 
meg a jelölt egyéb tevékenysége (TDK, demonstrátori munka stb.) alapján. A KT a javaslatot 
nyílt szavazással (33 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) elfogadta.

8.  A KT Bitter  István dékánhelyettestôl  tájékoztatót  hallgatott  meg a januári  Ipari  Nyílt  Napok 
programjáról, a szervezômunkáról.

9. Egyebek
· A KT-ot Pálmai György tájékoztatta az 1997. évi béremelési tervekrôl. Ezek szerint egy ízben, 
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február  1-én lesz emelés,  a  pótlékalap  11800 Ft-ra  emelkedik,  de nem eldöntött,  hogy mely 
pótlékokra adja meg a költségvetés az emelést.  Tíz fizetési osztály lesz. mindegyiknek külön 
alapja és az egyes kategóriákra vonatkozó szorzója. Az 1986-ban, vagy azt megelôzôen végzett 
technikusok E osztályba sorolása biztosnak tűnik.

· Kubinyi Miklós dékán bejelentette, hogy az 1996. évi 13. havi fizetést decemberben kifizetjük a 
dolgozóknak. Ennek forrása a tanszékek bérmegtakarítása, a költségvetés által adott 6340 Ft/fôs 
bérkiegészítés és a normatív finanszírozás alapján kapott többlettámogatás. A szükséges 9 millió 
Ft-ból mintegy 3 millió Ft-ot jövöre kell megtakarítani.

· Kemény Sándor szóvátette,  hogy néhány oktató  nem kap nyelvpótlékot,  s  ennek orvosolását 
kérte.  Kubinyi  Miklós  dékán  válaszában  bejelentette,  hogy  a  költségvetés  az  újabb 
nyelvvizsgákhoz pótlólagos forrást nem biztosított, így a probléma csak a tanszéken felszabaduló 
bér terhére oldható meg.

· A  dékán  tájékoztatta  a  KT-ot  arról,  hogy  a  nem  fôállású  dolgozókkal  az  1997.  évi 
munkaszerzôdéseket megkötöttük.

· Salgó András dékánhelyettes tájékoztatta a Tanácsot az 1997. évi költségvetés irányelveirôl. A 
normatív finanszírozás teljeskörű válik. Ennek eredményeként a BME mintegy 220 mFt bér és 
TB, valamint 50 mFt dologi többlettámogatásra számíthat. A karok közötti felosztás még vitatott, 
folynak a számítások. Az új bevételek: a normatív kutatásfinanszírozás, (amelybôl a BME 100-
120 mFt többletbevételre számít), a Széchenyi Ösztöndíj (Magyarországon 1 mrd Ft).

· A  dékán  bejelentése  szerint  a  Varga  József  Alapítvány  a  kar  dolgozóinak  közoktatásban 
résztvevô  gyermekeit  beiskolázási  segélyben  kívánja  részesiteni  1997.  szeptemberében.  Az 
igényjogosultakat az FDSZ összeírja.

· A dékán a közös alaptárgyi képzés megvalósítására vonatkozó tervekrôl tájékoztatta a Tanácsot. 
A  heti  kontaktórák  számát  az  egyetemi  irányelvek  nem rögzítik,  csak  ajánlják.  Az  ajánlott 
óraszámok teljesíthetôségét az Oktatási Bizottság megvizsgálja és a Kari Tanács hoz majd errôl 
döntést.

· Kubinyi Miklós bejelentette, hogy az oktatók hallgatói véleményezésének elsô köre lezárult. A 
hallgatók képviselôivel közösen lefolytatott kiértékelés szerint sok oktatóról jó véleménye van a 
diákoknak.  A  véleményezés  hasznos,  van  értelme,  a  munkát  segíti.  A  nyilvánosságot  úgy 
biztosítjuk, hogy az összesített adatokat az oktatók Kerekes Margit személyügyi referensnél, a 
hallgatók  pedig  a  Hallgatói  Irodában tekinthetik  meg.  A gyengébb eredményű kollégákkal  a 
dékán  beszélt.  Terveink  szerint  kb.15  fô  véleményezésére  kerülhet  sor  félévente.  Az  ôszi 
félévben újabb 15 fôt választottunk. ki. Az értékelés hiányossága, hogy csak az elôadásra terjed 
ki, pedig a vizsgáztatás véleményezésére is szükség volna.

· A  november  8-i  Nyílt  Nap  és  a  TDK Konferencia  jól  sikerült.  Kalaus  György  TDT elnök 
tájékoztatása szerint 33 dolgozat érkezett be. A helyezettek 10, 7 és 4 ezer Ft-os jutalmat kaptak. 
A pénzkeretek  annak  ellenére  szűkösek,  hogy a  TDT tagjai  a  konferencia  megrendezéséhez 
350ezer Ft-ot gyűjtöttek a Varga József Alapítványra. A jövô évi országos konferenciára az I. és 
II. helyezettek jelentkezhetnek. A dékán hozzátette, hogy a helyezettek kreditpontot kaphatnak, a 
PhD felvételinél is beszámítják eredményüket.

· A kari takarítást a tapasztalatok alapján átszervezzük.
· A  dékán  eddig  kilenc  tanszéket  látogatott  meg,  a  többiek  is  hamarosan  sorrakerülnek.  A 

látogatások nagyon hasznosak.
· A  Kari  Habilitációs  Bizottság  és  Doktori  Tanács  megbízatása  márciusban  lejár.  A  dékán 

megkezdte a megújítására vonatkozó elôkészítést.
· A  dékán  tájékoztatta  a  KT-ot  arról,  hogy  a  külföldre  utazó  Kiss  Tünde  helyére  a  Dékáni 

Hivatalban Kovács Györgyné kerül, a hivatalos leveleket továbbra is a dekan@ch.bme.hu címre 
várja.

· A dékán Boldog Újévet kívánt a Kari Tanács tagjainak és a kar dolgozóinak.

(Szabó Mihály) (Kubinyi Miklós)
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hivatalvezető dékán


