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A Vegyészmérnöki Kar Tanácsának
1997. június 5-i ülésérôl

Jelen voltak:
szavazati jogú tagok: Abonyi Attila, Ágai Béla, Bárkai János, Faigl Ferenc (Fogassy 

Elemér helyett), Frankó Tamás, Grofcsik András, Hencsei Pál, Horvai György, Hórvölgyi 
Zoltán (Zrínyi Miklós helyett), Kalaus György, Keglevich György, Kósa Levente, Koszorú 
Tamás, Kovács Balázs, Kubinyi Miklós, Meszéna Zsolt, Miháltz Pál, Mizsey Péter (Fonyó 
Zsolt  helyett),  Molnár  Szabolcs,  Novák  Lajos,  Nyitrai  József,  Pálmai  György,  Pokol 
György, Pukánszky Béla, Réffy József, Salgó András, Sevella Béla, Sipter Emese, Szalai 
Mónika, Sztanity János, Török Ildikó, Tungler Antal, Varga Béla

tanácskozási jogú tagok: Bitter István, Gál Sándor, Huszthy Péter, Kerekes Margit, 
Szabó Mihály, Szántay Csaba, Széchy Gábor

Napirend:

1. Jelentés a Mezôgazdasági Kémiai Technológia Tanszék munkájáról (MEZGAZD)
Előterjesztő: Kubinyi Miklós
2. Javaslat a Kari Tanács Tiszteletbeli Tagja cím adományozására (kttt.doc)
Előterjesztő: Kubinyi Miklós
3. Javaslat a kreditrendszerű tanterv módosítására (tanterv.doc)
Előterjesztő: Széchy Gábor
4. Javaslat aranyoklevél adományozására (aranyokl.doc)
Előterjesztő: Bitter István
5. Egyebek

(Az  előterjesztések  a  Ch  szerver  O:\oktatas\karitan\970605  könyvtárban  a  megjelölt 
könyvtárban ill. file-okban olvashatók voltak.)

A tanácsülésen a számítógépes szavazartszámláló berendezés nem működött, ezért a 
nyílt  szavazásokat  kézfelemeléssel,  a  titkos  szavazásokat  szavazócédulákkal 
bonyolítottuk le.

Határozatok:

1. Az írásbeli jelentéséhez Sevella Béla tanszékvezetô szóbeli kiegészítést fűzött. Ebben 
elmondta, hogy 
• a tanszék órarendi terhelése még mindig nô,
• köszönetét fejezte ki a tanszék nyugdíjas oktatóinak áldozatkész, (helyenként nem is 

honorált) munkájáért, ami nélkül nehezen tudnák megoldani a feladatokat,
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• a külsô beoktató intézményektôl a tanszék a késôbbiekben át tud venni tárgyakat, 

de  nem  az  összeset,  ebben  az  Állatorvostudományi  Egyetem  integrációja 
segíthet,

• kérte a tanszék névváltoztatásának napirendre tűzését egy késôbbi idôpontban.
Kubinyi Miklós dékán hozzászólásában
• köszönetét fejezte ki a tanszékvezetői és a bizottsági jelentés elkészítőinek,

• a doktoránsok átlagos óraterhelését (3 ó/hét) felülvizsgálandónak találta,
• a külső előadók kiváltását a normatív finanszírozás miatt is fontosnak tartotta
• a tanszék névváltoztatásáról úgy nyilatkozott, hogy az indokolt lehet, de nem lenne 

szerencsés,  ha  a  tanszék  és  egy  szak  elnevezése  azonos  lenne,  talán  a 
biotechnológia név tűnik a legjobbnak. A névváltoztatási előterjesztésekről a KT és az 
Egyetemi  Tanács  Tudományos  Bizottsága véleménye alapján  az  Egyetemi  Tanács 
minden tanév végén dönt, így ősszel kell e kérdést a KT napirendjére tűzni.

A  Kari  Tanács  ezt  követôen  nyílt  szavazással  (32  igen,  0  nem,  1  tartózkodás)  a 
tanszékvezetôi és a bizottsági jelentést elfogadta.

2. A Kari Tanács egyenkénti titkos szavazással a Kari Tanács Tiszteletbeli Tagja címet 
adományozott  Hermecz István (31 igen,  1 nem, 0 tartózkodás) és  Nagy Imre  (17 
igen, 12 nem, 4 tartózkodás) számára.

3.  A  KT  egyhangú  nyílt  szavazással  (33  igen)  elfogadta  a  kreditrendszerű  tanterv 
módosítására vonatkozó javaslatot.

4.  A  KT  egyhangú  titkos  listás  szavazással  (33  igen)  az  elôterjesztésben  szereplô 
személyek számára aranyoklevelet adományozott.

5. Egyebek
• A Dékán bejelentette, hogy a rektorválasztás második fordulója eredményes volt, az 

ET  Detrekôi  Ákost  választotta  meg az  egyetem rektorának  a  következô  négy 
évre. Az Egyetemi Tanács következô ülésén a felkért rektorhelyettesi pályázókat 
is  véleményezte.  Kutatási  rektorhelyettesi  megbízást  javasolt  Horvai  György 
(Vegyészmérnöki  Kar),  oktatási  rektorhelyettesi  megbízást  Vörös  Ferenc 
(Építészmérnöki Kar) számára 4 éves idôtartamra. A nemzetközi rektorhelyettesi 
megbízást  1  éves  idôtartamra  javasolta  Ginsztler  János  (Gépészmérnöki  Kar) 
számára, mivel a megválasztott rektor szándéka szerint e funkció megszűnik, a 
nemzetközi kapcsolatok adminisztrációját osztály intézné.
Négy karon már lezajlott a dékánválasztás, az Építőmérnöki Karon Farkas György, 
a Közlekedésmérnöki Karon Kövesné Gilicze Éva, a Gépészmérnöki Karon Molnár 
Károly (4-4 évre), a Természet- és Társadalomtudományi Karon Csom Gyula (a 
kar szétválása miatt 1 évre) a megválasztott dékán.

• A Dékán bejelentette,  hogy a kari  Tanévzáró ünnepséget június  26-án 14 órakor 
tartjuk  a  Ch.C14-es  teremben,  amelyre  meghívja  a  kar  összes  dolgozóját  és 
hallgatóját.

• A Dékán tájékoztatást adott a BME ezévi költségvetésének tervezésérôl. Eszerint az 
éves költségvetési  terv  összesen kb.  7 mrd  Ft,  ebbôl  kb.  4  mrd  Ft  az  állami 
támogatás  és  kb.  3  mrd  Ft  a  tervezett  egyéb  bevétel.  A  közalkalmazotti 
béremeléshez  a  BME  a  normatív  finanszírozás  keretében  nem  kapta  meg  a 
szükséges fedezetet,  a hiány összesen mintegy 500 mFt.  A különbözô szakok 
képzési  költségigényét  azonosnak  tekintve  a  hiányokat  karokra  vetítették. 
Eszerint a TTTK és a Vegyészmérnöki Kar hiánya jelentôs. A hiány csökkentése 
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érdekében több javaslat is született,  amelyekrôl még folynak az egyeztetések. 
Tervezik  a  saját  bevételek  nagyobb  mérvű  központosítását,  ösztönzik  a  saját 
bevételek  fokozását,  fontolják  az  eddig  külön  óradíjjal  honorált  oktatási 
tevékenységek (térítéses képzés, szakmérnöki tanfolyamok) munkaköri feladattá 
tételét, a tanszéki alapterület arányában történô rezsihozzájárulás bevezetését, 
esetleg egyetemi, kari alapítványi források felhasználását.
Felhívták a dékánok figyelmét a tanszékek eltérô bevételszerzô tevékenységére 
is, kb. a tanszékek 20-25 %-a szerzi a bevételek 80-90 %-át.

• Ebben a félévben 14 oktató munkáját véleményezték a hallgatók. Az eredményeket 
a vizsgaidôszak után tesszük közzé.

• Hencsei Pál tájékoztatta a Kari Tanácsot a Mérnökkamara vegyészmérnöki szakmai 
tagozatának  megalakulásáról.  Ez  fogja  átvenni  a  szakértôi  jogosultságok 
odaítélését, ezért szakértôi minôsítô bizottság alakult.Az év végén tagösszesítést 
tartanak, a szakértôi testületet kiegészítik.

• Megjelent a Pro Cultura alapítvány Vendégprofesszorok Magyarországon pályázati 
felhívása.  A  jelentkezés  kari  határideje  szeptember  30.,  ezt  követően  kari  és 
egyetemi rangsor készül.

• A  doktoráns  felvételi  eljárásról  Bitter  István  tájékoztatta  a  Kari  Tanácsot.  Az  I. 
évfolyamra 43 fô, a IV. évfolyamra 9 fô jelentkezett. A nyilvános pontrendszer 
szerint  lebonyolított  eljárás  szerint  22  fôt  veszünk  fel  az  I.  és  3  fôt  a  IV. 
évfolyamra.  Az I.  évesek végles felvételi  listája a nyelvvizsgák elbírálása után 
tehetô közzé. Néhány jó tanuló nem nyert felvételt gyengébb tanulmányi átlagú 
hallgatókkal szemben, mert nem volt publikációja. Ez is ösztönzi a kutatómunka 
megkezdését már a graduális képzésben. A felvételi pontozást a kreditrendszer 
felfutása miatt ôsszel módosítani kell.

• A Dékán tájékoztatta a Kari Tanácsot arról, hogy az utóbbi idôben több hallgató ellen 
is indult fegyelmi eljárás. A Martos szerver illegális behatolója megrovásban és 2 
havi  tanulmányi  ösztöndíj  megvonásban,  a  Vegyész  Napokon  veszélyt  okozó 
villanyszerelési  munkákért  felelôsséget  vállaló  hallgatók  megrovásban 
részesültek.  Jelenleg  két  hallgató  ellen  folyik  eljárás,  akik  a  honlapjukon 
bombarecepteket helyeztek el.

• A Dékán bejelentette, hogy a Széchenyi Professzori Ösztöndíj 2. felhívása alapján a 
karról 27 fő oktató és kutató, 5 fő MTA állományú kutató valamint 7 fő a karon 
oktató  külső  szakember  nyújtott  be  pályázatot.Az  első  forduló  nyertesi  közül 
többen jelezték, hogy a nem kötelező pótlékaik egy részének folyósításáról  az 
ösztöndíj  idejére  lemondanak  a  tanszék  javára.  Ez  nagyfokú  szociális 
érzékenységre  vall,  ezért  nevüket  a  tanévzárón ismerteti.  Réffy  József  szerint 
néhányan  kérték,  hogy  esetleges  felajánlásukat  szeretnék  titokban  tartani.  A 
Dékán válaszában ezzel nem értett egyet, hiszen jelentős összegekről van szó.

• Pálmai  György  tájékoztatta  a  Tanácsot  arról,  hogy  a  Varga  József  Alapítvány 
pályázati felhívást tett közzé, amely szerint a kar dolgozói és a karon dolgozó 
MTA állományú kollégák közoktatásban tanuló gyermekei az alapítványtól 1000 
Ft/hó ösztöndíjban részesülhetnek. A pályázat benyújtásának határideje június 20.

• A  Dékán  beszámolt  a  Környezetmérnöki  szak  tantervének  előkészítéséről,  amely 
hamarosan  benyújtható  lesz  az  Országos  Akkreditációs  Bizottsághoz,  így 
reményeink szerint 1998. szeptemberében indulhat.

• A Dékán tájékoztatta a Tanácsot arról  is,  hogy be kell  kapcsolódnunk a felsőfokú 
szakképzésbe is, mert ennek révén bővülhet a beiskolázási létszám, s ez a képzés 
megoldás lehet a karról  kiesetteknek.  Körülbelül  1 éves előkészítő munka kell 
hozzá, s együttműködés a szakirányú középiskolákkal



4
• A  Dékán  az  ülés  végén  elköszönt  a  Tanács  végzős  hallgató  tagjaitól,  Szalai 

Mónikától, Hajgató Balázstól és Varga Bélától.

(Szabó Mihály)
hivatalvezető

(Kubinyi Miklós)
dékán


