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A Vegyészmérnöki Kar Tanácsának
1997. április 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,  Horvai  György,  Kalaus 
György,  Katona  Zoltán,  Keglevich  György,  Kemény  Sándor,  Kósa  Levente,  Koszorú  Tamás, 
Kovács Balázs, Kubinyi Miklós, Láng Péter, László Elemér, Meszéna Zsolt, Miháltz Pál, Molnár 
Szabolcs,  Murguly  Tibor,  Novák  Lajos,  Nyitrai  József,  Olajos  Csaba,  Pálmai  György,  Pokol 
György, Pukánszky Béla, Réffy József, Salgó András, Sipter Emese, Szabó Judit, Szalai Mónika, 
Sztanity János, Török Ildikó, Tungler Antal, Zrínyi Miklós

tanácskozási jogú tagok: Bitter István, Gál Sándor, Huszthy Péter, Kerekes Margit, Lángné 
Lázi Márta (Petz Dénes helyett), Szabó Mihály, Szántay Csaba, Széchy Gábor, Tôke László

Napirend:

1. Javaslat BME Emlékérem adományozására (emerem97.doc)
Előterjesztő: Kubinyi Miklós
2. Javaslat egyetemi magántanári cím adományozására (MTANAR97)
Előterjesztő: Kubinyi Miklós
3. Javaslat egyetemi docensi kinevezésekre (EGYDOC97)
Előterjesztő: Kubinyi Miklós
4. Beszámoló az 1996. évi gazdálkodásról (gazdbesz.doc)
Előterjesztő: Salgó András
5. Jelentés a kari szolgáltatások helyzetérôl (szolgjel.doc)
Előterjesztő: Salgó András
6. Állásfoglalás a tantervi irányelvekkel kapcsolatban (tanterv.doc)
Előterjesztő: Széchy Gábor
7. Javaslat a Kari Felvételi Bizottság megbízására (felvbiz.doc)
Előterjesztő: Kubinyi Miklós
8. Tájékoztató a felvételi jelentkezésekrôl (felvjel.doc)
Előterjesztő: Széchy Gábor
9. A hallgatói támogatásokról és térítésekról szóló egyetemi szabályzat kari kiegészítése 

(odijszab.doc)
Előterjesztő: Széchy Gábor és Kovács Balázs
10. Együttműködés a Kémiai Technológia és a Szerves Kémiai Technológia Tanszékek között
Szóbeli előterjesztő: Fogassy Elemér
11. Egyebek

(Az előterjesztések a Ch szerver O:\oktatas\karitan\970408 könyvtárban a megjelölt könyvtárakban 
ill. file-okban olvashatók voltak.)

Az ülés elején a Dékán köszöntötte  Láng Pétert,  aki a soronkövetkező póttagként foglalja el  a 
helyét  a Kari  Tanácsban, mivel  Nyulászi  László,  a Kari  Tanács  választott  tagja  hosszabb idejű 
külföldi ösztöndíjas tanulmányútja idejére fel kellett függessze tagságát.

Határozatok:
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1. A Kari Tanács egyhangú titkos szavazással (37 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) javaslatot tett BME 
Emlékérem adományozására Gál Sándornak, a Kar korábbi dékánjának.

2. A Kari Tanács egyenkénti titkos szavazással a következő eredménnyel tett javaslatot egyetemi 
magántanári címek adományozására:

igen nem tartózkodás

Pajkossy Tamás 35 0 4

Paál Zoltán 31 2 6

Hazai László 35 2 2

Trézl Lajos 31 6 2

3. A Kari Tanács egyenkénti titkos szavazással a következő eredménnyel tett javaslatot egyetemi 
docensi kinevezésekre:

igen nem tartózkodás

Pasinszki Tibor Szervetlen Kémia Tsz. 36 0 3

Simándi Béla Vegyipari Műveletek Tsz. 38 0 1

4. Salgó András dékánhelyettes az 1996-os év gazdálkodásáról szóló előterjesztését a Kari Tanács 
ülésén szóban kiegészítette. Eszerint a Varga József Alapítvány a Karnak sokrétű támogatást ad, a 
beszámolási  időszakban  ezek  közül  kiemelte  22  db  kari  telefonkészülék  alapdíja  egy  részének 
kifizetését, valamint a Fizikai Kémia Tanszék átépítéséhez nyújtott 18 millió Ft-os támogatást. Ezt 
követően  a  Tanács  egyhangú  nyílt  szavazással  (39  igen,  0  nem,  0  tartózkodás)  a  beszámolót 
elfogadta.

5.  A  Kari  Tanács  tájékoztatót  kapott  a  kari  szolgáltatások  helyzetéről.  Horvai  György  szóbeli 
kiegészítése  szerint  a  Sybil  szoftvert  valamennyi  kari  dolgozó  használhatja,  licenszét 
meghosszabbították.  A  Challenge  számítógépet  legnagyobb  mértékben  a  Szervetlen  Kémia,  az 
Általános és Analitikai Kémia, a Kémiai Informatika és a Fizikai Kémia Tanszékek használják.

6. A Kari Tanács a tantervi irányelvekről szóló előterjesztést nyílt szavazással (38 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás)  elfogadta.  A napirend  részeként  Széchy  Gábor  dékánhelyettes  szóbeli  kiegészítése 
alapján a Műanyag- és Gumiipari Tanszék kezdeményezésére nyílt szavazással (37 igen, 0 nem, 2 
tartózkodás) úgy döntött, hogy a Makromolekulák kémiája c. tárgy heti óraszáma 4-ről 3-ra, míg a 
Műanyagok fiziája c. tárgyé 2-ről 3-ra változzék.

7. A Kari Tanács a Kari Felvételi Bizottságokat az előterjesztésnek megfelelően titkos szavazással 
(34 igen, 1 nem, 4 tartózkodás) megválasztotta. A napirend kapcsán a Dékán bejelentette, hogy idén 
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15 fő I. évfolyamos doktoráns hallgató felvételét tervezzük a Karra, valamint 10 fő III. éves hallgató 
további  foglalkoztatását  kívánjuk  biztosítani,  valamennyiüket  a  Varga  József  Alapítvány 
ösztöndíjasaként. Az első évfolyamosok tanszékválasztását nem kívánjuk irányítani.

8.  A  Kari  Tanács  tájékoztatót  kapott  az  ezévi  felvételi  jelentkezésekről.  A  Dékán  felhívta  a 
figyelmet arra, hogy erőfeszítéseket kell tenni az érdeklődés fokozására, pl. az MKE-n keresztül a 
középiskolai tanárokkal való kapcsolatfelvétel segítségével.

9. A Kari Tanács a hallgatók részére nyújtott  támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és 
térítésekről  szóló  egyetemi  szabályzathoz  a  helyszínen  írásban  fűzött  kari  kiegészítést  nyílt 
szavazással (35 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) elfogadta.

10. Fogassy Elemér tanszékvezető tájékoztatta a Kari Tanácsot arról, hogy a Karon folyó oktatás 
hatékonyabbá tétele valamint technológiai jellegének erôsítése céljából a Kémiai Technológia és a 
Szerves Kémiai Technológia Tanszékek együttműködési megállapodást kötöttek.
E  megállapodás  szerint  a  szerzôdô  tanszékek  eddigi  tevékenységük  során  több  közös  oktatási 
területet alakítottak ki, ezek a közösen gondozott Általános vegyipari szakirány (szakirányfelelôs: 
Tungler A.), A kémiai technológiák alapjai (elôadók: Fogassy E. és Széchy G., labor Kémiai Techn. 
Tsz.)  és  az  Ipari  szerves  kémia  (elôadó:  Tungler  A.,  labor  Szerves  Kémiai  Techn.  Tsz.)  cimű 
tárgyak a hozzájuk tartozó laboratóriumi gyakorlatokkal együtt.
A  szerzôdôk  a  kutatás  versenyképességének  fokozására  közös  csoportot  és  laboratóriumo(ka)t 
hoznak  létre  az  optikailag  aktív  vegyületek  elôállításának  körében  végzendô  kutatásokra. 
Nevezetesen  az  aszimmetrikus  szintézisek  szerves  kémiai,  enzimatikus,  homogén  és  heterogén 
katalitikus  módszerei  illetve  az  enantiomerek  elválasztási  eljárásainak  együttes  és  alternatív 
megvalósítására.
Az  oktatásban  további  közös  tárgyak,  például  a  katalízis  és  az  optikailag  aktív  vegyületek 
témakörébôl,  új  doktoránsi  témák  kerülhetnek  meghirdetésre  a  határterületek  oktatásának 
erôsítésére.
Megegyezés alapján a tanszékek kölcsönösen lehetôvé teszik egymás számára a közös munkába 
bevont laboratóriumaik és eszközeik használatát.
Mivel a kutatási témákat koordinálják, lehetôség nyílik komplexebb, közös, hazai és nemzetközi 
kutatási munkák, projektek, ipari megbízások vállalására.

11. Egyebek
· Pálmai György tájékoztatta a Kari Tanácsot arról, hogy a tavalyi bérek kiegészítéseként minden 

kari dolgozó 8558 Ft bruttó összeget kap hamarosan, valamint a februári fizetésemelésekről. A 
közalkalmazotti  bértáblázat  módosítása ugyan átlagosan 17 %-os emelést  tesz lehetővé,  de a 
minisztérium a felsőoktatási  intézmények költségvetését az ún. normatív finanszírozás szerint 
adja,  amelyben intézménytípusoktól  függően egy-egy hallgatóra különböző nagyságú képzési 
támogatás jár. Ez nincs összhangban a közalkalmazotti bértábla módosításával. Az MKM idén 
270 mFt dologi keretet elvont, míg a bérkeretet 190 mFt-tal növelte. A gyakran emlegetett adat, 
mely  szerint  a  felsőoktatás  idei  támogatása  32 %-kal  nagyobb a tavalyinál  félrevezető,  mert 
ebben  egyrészt  a  különféle  pályázatok  is  szerepelnek,  amelyeken  elnyert  összegek  csak  a 
megjelölt  célokra fordíthatóak,  másrészt ebben benne van a növekvő hallgatói  létszámra jutó 
képzési és hallgatói normatíva is.

· A dékán bejelentette, hogy a rektori megbízásra kiírt első pályázat eredménytelen volt, az újabb 
pályázatokról az Egyetemi Tanács április 28-án dönt.

· Kalaus  György  és  Salgó  András  adott  tájékoztatást  az  Országos  TDK  Konferenciáról.  A 
Vegyipari szekcióban Novák Tibor (témavezetője Keglevich György), Le Than Giang (Fetter 
József) ért el I. helyezést, Kassai Csaba (Fogassy Elemér-Kozma Dávid) II. helyet szerzett, míg 
Fogassy Katalin (Faigl Ferenc) III. lett. A Mezőgazdasági és élelmiszeripari szekcióban Bollók 
Mónika  (Réczey  Istvánné)  nyert  I.  helyezést,  gratulálunk  a  nyerteseknek  és  helyezetteknek, 
valamint témavezetôiknek.



4§

· A Vegyész Napok zökkenőmentesen lezajlott rendezvényeiről a szervezők nevében Olajos Csaba 
számolt be. Pukánszky Béla kifogásolta, hogy a Inverz Egyetemen csak három tanszék csapata 
indult.

· A Dékán ismertette a készülő új BME SzMSz-ben várható változásokat. Növekvő számuk miatt 
várhatóan csak 1-1 választott képviselője lesz a karoknak. A hallgatók aránya a tanácsokban 1/3 
marad.  A  tanszékvezetői  meghosszabbításoknál  a  korábbi  tanszékvezető  pályázat  esetén 
egyszerű többséggel is újabb megbízatást kaphat.

· A Dékán beszámolt a kollégiumban Széchy Gábor dékánhelyettessel együtt tett látogatásáról. A 
tapasztalatok szerint jó az együttműködés a hallgatók és az állami vezetés között, a gazdálkodás 
eredményes, de néhány hallgató zavarja a többiek életét.

· A Dékán gratulált annak a 9 fő kari és 3 fő kari MTA kutatócsoporti oktatónak-kutatónak, akik 
elnyerték  a  Széchenyi  Professzori  Ösztöndíjat.  Bejelentette,  hogy  hamarosan  meghirdetik  az 
újabb pályázatot, amelyben a korhatárt egyelôre nem módosítják, de pályázhatnak olyan MTA 
állományú kutatók is, akik valamely egytemen félállásban vannak.

· A Dékán meghívta  a  kari  dolgozókat  a  másnapi  Vegyészklubra,  amely  a  Kar  és  a  MKE új 
kezdeményezése.

· A Dékán tájékoztatta a Kari Tanácsot arról, hogy a Soros Alapítvány pályázatot hirdetett a III. 
évfolyamos doktoránsok számára a PhD dolgozatok megírásának elősegítésére. Az elnyerhető 
ösztöndíj összege 35.000 Ft/hó. A pályázati kiírás ellentmondására is felhívta a figyelmet. Ezzel 
kapcsolatban a közeljövőben tájékoztatás várható.

· A  Dékán  bejelentette,  hogy  a  Természet-  és  Társadalomtudományi  Kar  kettéválik,  egy 
Természettudományi és  egy Gazdaság- és Társadalomtudományi Karra.

· Az idei írásbeli felvételi vizsgák május 20-21-én lesznek, amely még a szorgalmi időszak része. 
A Dékán felhívta a tanszékvezetők figyelmét arra, hogy a tanórák tekintetében a korábbi körlevél 
szerint járjanak el.

· Salgó András ismertette a szerzői jogi védelem alá tartozó tevékenységekről szóló 100.319/97 sz. 
főigazgatói kölevelet.

· Salgó András bejelentette, hogy a korábbi vita lezárult, megmaradt az oktatási célból importált 
számítógépek VÁM és ÁFA mentessége. Az oktatási célt azonban bejelentés nélkül ellenőrizheti 
a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága.

· Pukánszky Béla kifogásolta az Oktatási Bizottság legújabb döntését, amely szerint egy oktató 
egyidejűleg  csak  három diplomamunkát  vezethet.  A Dékán a kérdés  újratárgyalását  kérte  az 
Oktatási Bizottságtól, kifejtve, hogy nehéz egyszerre 3-nál több hallgató munkáját színvonalasan 
irányítani. Pokol György javasolta, hogy a diplomamunkák egységes színvonalának biztosítása 
érdekében szülessék körlevél.

· Hajgató Balázs észrevételt  tett  a Ch. épületi  beléptetéssel  kapcsolatban, valamint  kifogásolta, 
hogy  a  hallgatói  személyiségi  jogokat  sértheti,  hogy  a  Dékáni  Hivatalban  kifüggesztették  a 
szociális  segélyeket  tartalmazó  listát.  Szabó  Mihály  válaszában  kérte,  hogy  a  Hallgatói 
Képviselet alakítsa ki a kérdésben álláspontját, s ezt akár a 9. napirendben elfogadott szabályzat 
részeként  rögzítse.  A Hivatal  eszerint  fog eljárni.  Pokol  György javasolta,  hogy a kérdésben 
szakértői véleményekre is támaszkodjuk.

· Széchy Gábor tájékoztatta a Kari Tanácsot arról, hogy az Oktatási Bizottság az egyre szaporodó 
konkrét javaslatok alapján javasolja a tanterv átfogó felülvizsgálatát. A dékáni körlevél szerint a 
javaslatokat szeptember 8-ig várjuk, a módosításokat az 1998/99-es tanévtől vezetjük be.

· Ágai Béla megfontolásra javasolta, hogy az üvegtechnikai szolgáltatások árai között a sürgősségi 
díjak  ne  legyenek magasabbak,  mert  ez  a  diplomázó  hallgatókat  sújthatja,  ill.  a  sürgősséget 
pontosabban definiáljuk. Gál Sándor véleménye szerint a felárnál nincs jobb szabályozó eszköz.

(Szabó Mihály) (Kubinyi Miklós)
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hivatalvezető dékán


