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Kubinyi Miklós dékán az ülés elején átadta az ezévi Erdey László díjat  Zrínyi Miklós 
egyetemi  tanárnak,  aki  a  kari  tanévzárón  külföldi  útja  miatt  nem tudott  résztvenni, 
valamint bejelentette, hogy az előző tanév utolsó ülése óta az Egyetemi Tanács úgy 
határozott, hogy a Kari Tanácsokat újjá kell választani, így a jelenlegi összetételben ez 
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az utolsó ülésünk, s ennek megfelelően az 1997/98-as tanév munkatervét csak az új 
Kari Tanács elé fogja terjeszteni.

Határozatok:

1. A Kari Tanács titkos szavazással (32 igen 0 nem, 3 tartózkodás ) úgy határozott, hogy 
az  előző  évi  előterjesztéseit  megismételve  javasolja  az  Apáczai  Csere  János  díj 
odaítélését  Fogassy  Elemér egyetemi  tanárnak,  míg  a  Szentgyörgyi  Albert  díj 
odaítélését Tőke László egyetemi tanárnak.

2.  A  Kari  Tanács  egyenkénti  titkos  szavazással  javaslatot  tett  egyetemi  tanári 
álláshelyek meghirdetésére a Fizikai Kémia Tanszékre (31 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) 
és a Műanyag- és Gumiipari Tanszékre (26 igen, 5 nem, 5 tartózkodás).

3.  A  Kari  Tanács  a Tanulmányi  és  vizsgaszabályzat  kari  kiegészítésére előterjesztett 
javaslatot néhány szövegpontosító észrevétellel kiegészítve nyílt szavazással (34 igen, 0 
nem, 1 tartózkodás) elfogadta, valamint a tantárgyak elindításához szükséges minimális 
létszám emelésére  vonatkozó,  a  vitában elhangzott  javaslat  alapján  úgy  határozott, 
hogy  e  kérdésben  a  napirendre  tűzést  megelőzően  a  Tanszékvezetői  Értekezlet,  az 
Oktatási Bizottság és a Hallgatói Képviselet foglaljon állást.

4. A Kari Tanács a hallgatói támogatásokról és térítésekről szóló egyetemi szabályzat 
kari  kiegészítésére  tett  javaslatot  nyílt  szavazással  (35  igen,  0  nem 1  tartózkodás) 
elfogadta.

5. A Kari Tanács tájékoztatót hallgatott meg a Dékántól a Vegyészmérnöki Kar ezévi 
gazdasági helyzetéről, valamint Salgó András dékánhelyettes előterjesztésében az ülés 
előtt két nappal a tanszékekre faxon eljuttatott írásos javaslatot vitatott meg az 1997. 
évi hiányok csökkentésére teendő intézkedésekről.
A Kari Tanács részletes vitát folytatott a kialakult helyzetrôl és a megoldás lehetséges 
módjairól,  majd  a  következô  határozatot  hozta  nyílt  szavazással  32 igen,  0  nem,  2 
tartózkodás mellett:

Az 1997. évben teljeskörűen bevezetett normatív finanszírozás a Vegyészmérnöki Kart 
rendkívül  kedvezôtlen  helyzetbe  hozta.  A  normatíva  alapján  számított  költségvetési 
összegek egyetemen belüli felosztására tett, többfordulós terhelés ill. elosztás számítás 
nem járt sikerrel.
A Karok közötti támogatás elosztás rektori döntéssel kialakított változatát az Egyetemi 
Tanács 1997. szeptember 29-én fogadta el.
A döntés eredményeképpen a Vegyészmérnöki Kar 1997 évben elôreláthatólag 50.747 
eFt hiánnyal zárná az esztendôt.
A  Kar  a  várható  költségvetési  hiány  csökkentésére  az  alábbi,  átmeneti  jelleggel 
bevezetendô intézkedéseket teszi:

5.1.  A  Kar  leállítja  minden,  költségvetési  eredetű  jutalom  vagy  más  javadalmazás 
kifizetését.

5.2. A Kar 50 millió Ft-nyi várható adósságának 50%-át a tanszékek önállóan kötelesek 
megtakarítani.
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A  tanszékek  által  megtakarítandó  összegeket  a  korábbi  tanszéki  bérarányok  és  az 

1996/97-es  tanév  oktatási  statisztikájának  50-50  %-os  figyelembevételével  kell 
kiszámítani.

5.3.  A  szakmérnökképzésből,  térítéses  képzésből,  posztszekunderi  képzésből,  0. 
évfolyamos  képzésből,  tanfolyami  képzésekbôl  származó  bevételek  9  %-át  kari 
kezelésbe vonjuk.

5.4. Ugyanilyen mértékű (9 %) kari elvonást vezetünk be az MKM pályázatok (Kutatás-
fejlesztés, Programfinanszírozás) és egyéb pályázatok esetén, ahol a jogszabályok ezt 
lehetôvé teszik.

5.5. Ugyancsak 9 %-kal megemeljük az ipari K+F munkák rezsitérítésének mértékét, így 
az összesen 10+1+3+2+9% = 25% . Ezzel a kari rezsitérítés összértéke 11 % lesz.

5.6. A 3., 4. és 5. pont szerint keletkező keretek az adott tanszék megtakarításának 
tekintendôk, amíg a tanszék 2. pont szerinti hiánya össze nem gyűlik. A megnövelt 
rezsi ezen felüli összege a kari megtakarítást szolgálja.

5.7.  A  kari  hiány csökkentésére  fordítjuk a magyar nyelvű graduális  költségtérítéses 
képzés teljes összegét.

5.8.  A  térítéses  idegennyelvű  képzés  dologi  keretét  szintén  a  kari  hiány  pótlására 
fordítjuk.

5.9. A kari hiányok pótlására használjuk fel a HIR rendszer bevezetésével kapcsolatos 
korábbi kari kiadások többi kar általi visszatérítését (1250 eFt), valamint a felújítási 
célú kari költségvetési bevételt (3850 eFt).

5.10. A Kar a nagy hiánnyal küzdô karok egyikeként az Ipar a Korszerű Mérnökképzésért 
Alapítvány támogatását kéri 10 000 eFt értékben.

6.  Réffy József,  a Dékán által  felkért  Választási  Bizottság elnöke tájékoztatta a Kari 
Tanácsot az október 9-i és 10-i Kari Közgyűlések előkészítéséről.

7. A Kari  Tanács tájékoztatót kapott az 1997. évi  felvételekről  az alapképzésre és a 
doktoránsképzésre.

8. Egyebek

8.1. Bitter István dékánhelyettes tájékoztatta a Kari Tanácsot az 1998. évi doktoráns 
felvételi szabályzat előkészületeiről. A tervek szerint a tanulmányi eredmény, - ami 
a kreditrendszer felfutása miatt a teljes képzésre vonatkozó súlyozott átlag lesz, - 
súlya  50  %-ról  60  %-ra  nő,  valamint  az  előadások,  közlemények  pontszámát 
differenciáltabban  állapítják  meg.  A  szabályzatot  a  Doktori  Tanács  fogja 
jóváhagyni.

8.2.  A Dékán bejelentette, hogy alapos előkészítőmunkát követően a Kar a középiskolai 
kémia  és  biológia  tanárok  számára  ankétot  szervez  október  14-én  a  bio-  és 
vegyészmérnök képzésről annak érdekében, hogy növekedjék a Karra jelentkezők 
száma.
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8.3.  Gál Sándor a Varga József Alapítvány Kuratóriuma nevében köszönetet mondott a 

Kar dolgozóinak, mert a személyi jövedelemadó 1 %-ából 755 ezer Ft-ot ajánlottak 
fel kari és más támogatók az alapítvány javára.

8.4. Kubinyi Miklós dékán megköszönte a jelenlegi összetételében utoljára ülésezett Kari 
Tanács közel három évi munkáját.

(Szabó Mihály)
hivatalvezető

(Kubinyi Miklós)
dékán


