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A Vegyészmérnöki Kar Tanácsának
1997. december 10-i ülésérôl

Jelen voltak:
szavazati jogú tagok: Ágai Béla, Csonka Gábor, Döklen András, Epergyes Attila, 

Farkas  Uzonka,  Fogassy  Elemér,  Fonyó  Zsolt,  Frankó  Tamás,  Gál  Sándor,  Grofcsik 
András (Zrínyi Miklós helyett), Haraszi Réka, Hencsei Pál, Kalaus György, Kállai Mariann, 
Keglevich György, Kollárné Hunek Klára (Horvai György helyett), Kósa Levente, Kovács 
Balázs,  Kubinyi  Miklós,  Meszéna  Zsolt,  Miháltz  Pál,  Molnár  Szabolcs,  Murguly  Tibor, 
Novák Lajos,  Nyitrai  József,  Olajos Csaba, Őrsi  Ferenc,  Pálmai  György,  Pokol György, 
Pukánszky Béla, Réffy József, Sevella Béla, Simándi Béla, Tungler Antal

tanácskozási  jogú  tagok: Bitter  István,  Huszthy  Péter,  Kerekes  Margit,  Salgó 
András, Szabó Mihály, Széchy Gábor, Tôke László

Napirend:

1. Javaslat a BME SzMSz kari kiegészítésére (bmeszmsz.doc és veszmsz.doc)
Előterjesztő: Kubinyi Miklós
2. Javaslat a Kari Bizottságok összetételére (karifel.doc)
Előterjesztő: Kubinyi Miklós
3. Javaslat a Kari Záróvizsga Bizottságok elnökeinek megbízására (zvb.doc)
Előterjesztő: Kubinyi Miklós
4. Javaslat vezetôi megbízásokra (vezmegb.doc)
Előterjesztő: Kubinyi Miklós
5. Tájékoztató a szakirányválasztás új szabályairól (szakirva.doc)
Előterjesztő: Széchy Gábor
6. Tájékoztató az 1998. februárjában meghirdetendő szakmérnöki képzésről
Szóbeli előterjesztő:Bitter István
7. Egyebek

(Az előterjesztések a chem szerver o:\oktatas\karitan\971210 könyvtárban a megjelölt 
file-okban olvashatók voltak)

Határozatok:

1. A Kari Tanács a BME SzMSz kari kiegészítését egyhangú nyílt szavazással (34 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás) elfogadta.
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2. A Kari Tanács titkos szavazással, az előterjesztésnek megfelelő összetételben, a 
következő eredménnyel választotta újjá állandó bizottságait:

igen nem tartózkodás
Oktatási Bizottság 29 1 4
Gazdasági Bizottság 27 1 6
Tudományos Bizottság 24 4 6
Véleményező Bizottság 31 2 1

3.  A  Kari  Tanács  a  kari  Záróvizsga  Bizottságok  elnökeire  előterjesztett  személyeket 
listás titkos szavazással (32 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) bízta meg.

4.  a)  A  Kari  Tanács  minősített  titkos  szavazással  foglalt  állást  Miháltz  Pál 
megbízatásának  meghosszabbításáról  a  Vegyészmérnökkari  Fejlesztő  Laboratórium 
élén. A Dékán 3 évre történő meghosszabbítást terjesztett elő, azzal indokolva, hogy e 
szervezeti  egység  létszáma  a  kritikus  tömeg  határán  van,  egy  esetleges  újabb 
létszámcsökkentés esetén megfontolandó önálló léte. A KT 26 igen (78,8 %), 3 nem, 4 
tartózkodás mellett javasolta a megbízatás 3 évre történô meghosszabbítását.

4.  b)  A  Dékán  bejelentette,  hogy  Szabó  Mihály  hivatalvezető  1997.  december  1-i 
hatállyal kérte felmentését, s erre a feladatra Lengyel L. Tibornét kívánja felkérni. A 
Kari Tanács titkos szavazással véleményezte az előterjesztést, s azt 32 igen, 0 nem, 2 
tartózkodás mellett támogatta. A KT jegyzőkönyvben rögzítendő köszönetét fejezte ki 
Szabó Mihálynak ötévi dékáni hivatalvezetői munkájáért.

5.  A  KT  tájékoztatót  hallgatott  meg  az  szakirányválasztás  új  rendjéről,  amelyet  az 
Oktatási Bizottság fogadott el.

6.  A  KT Bitter  István dékánhelyettes  szóbeli  előterjesztésében tájékoztatót hallgatott 
meg a  szakmérnökképzés  folyamatban  lévő  akkreditációjáról,  az  1997.  februárjában 
elindított, valamint az 1998. februárjában meghirdetendő kurzusokról.
A KT Tungler Antal tanszékvezető helyszíni előterjesztése alapján nyílt szavazással (33 
igen,  1  nem,  0  tartózkodás)  elfogadta  a  Környezetvédelmi  Szakmérnöki  Szak  új, 
Környezetmenedzsment szakirányának tantervét.

7. Egyebek
7. 1. A Dékán bejelentette, hogy
• minden  tanszékvezető  vele  egyeztetett  tervet  készített  az  ezévi  bérhiányok 

kigazdálkodására. Az esetlegesen fennmaradó hiányokat jövőre tovább görgetjük.
• a BME vezetése úgy döntött, hogy a 13. havi fizetéseket 1998. januárjában kifizetik. 

Ennek fedezete egyelőre nem áll rendelkezésre a karon.
• az  Egyetemi  Tanács  már  foglalkozott  az  1998.  évi  gazdálkodás  irányelveivel.  A 

képzési normatíva összege egyelőre nem ismert, a BME hiánya várhatóan nem fog 
csökkenni.

• a nyugdíjasok szerződése lejár az év végén. A korábbinál mintegy 40 %-kal kevesebb 
szerződést engedélyeztetett a rektorral 1998. június 30-ig.
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• újra lehetőség nyílt az 55 év feletti férfi  kollégák korengedményes nyugdíjazására. 

Ezzel 3 fő kívánt élni. Ők egyúttal megpályázták és 3 évre elnyerték a Varga József 
Alapítvány doktoránsi ösztöndíját.

• a vegyész és vegyészmérnök képző intémények dékánjaival beadványt készítenek a 
képzési  normatíva  emelése  érdekében.  Az  első  változat  elkészült,  hamarosan 
benyújtják az MKM-be. A javaslat kiterjed a biológus és biomérnök képzésre is.

• a biomérnök képzésről keretszerződést készítünk elő a képzésben résztvevő ELTE-vel 
és SOTE-vel. Az előkészítésre bizottság jött létre, a javaslat a KT és az ET elé kerül, 
várhatóan  1998.  szeptemberében  lép  életbe.  A  szerződés  szerint  a  beoktató 
intézmények részesülni fognak a képzési normatívából.

• az  oktatók  és  a  kutatók  munkájának  értékelése  a  korábban  elfogadott  egytemi 
tanácsi határozat szerint megkezdődött. A dékánok és rektorhelyettesek munkáját 
már  értékelte  a  rektor,  jelenleg  a  tanszékvezetők  munkáját  értékeli  a  dékán, 
ezután  következnek  a  tanszéki  oktatók  -  kutatók,  akiket  a  tanszékvezető 
véleményez.

• Láng Péter a Gépészmérnöki Karra távozik, Lindner Ernő külföldi munkája miatt kérte 
felmentését egyetemi tanári állásából.

• a  XXIII.  OTDK  alkalmából  a  magyar  felsőoktatás  tudományos  műhelyében  folyó 
diáktudományos tevékenységet támogató, színvonalas és eredményes munkájáért 
Kalaus  György  Ikolateremtő  mestertanár  kitüntetésben  és  Fáy  András  Díjban 
részesült.  A  fenti  alkalomból  Novák  Tibor  és  Le  Than  Giang  doktoránsok  Pro 
Scientia aranyérmet kaptak. (Témavezetőik: Keglevich György és Fetter József.)

• Adonyi Zoltán Mérnökök a békéért díjban részesült.
• a Grand Prix  Chimique  nemzetközi  vegyész  diákversenyen  Újvári  Viktor  és  Gorka 

Álmos I. évfolyamos vegyészmérnök hallgatók eredményesen szerepeltek.

7.2. Szabó Mihály hivatalvezető tájékoztatta a Kari Tanácsot az új hallgatói információs 
rendszer, a Neptun bevezetéséről. Mivel a személyi azonosító kódok nyilvánosak, 
lényeges, hogy valamennyi hallgató és oktató a rendszerbe való első belépéskor, 
majd  ezt  követően  rendszeresen  változtassa  meg  jelszavát.  Az  adatokat  sok 
hibával  konvertálták  át  a  régi  rendszerből,  így  ezek  kijavításáig  a  tanszékek 
fogadják a hiányzó hallgatók vizsgajelentkezését a hagyományos módon.

7.3.  Bitter István dékánhelyettes tájékoztatta a Kari Tanácsot az 1998. január 26-i Ipari 
Nyílt  Nap  rendezvényeiről.  Ezen  a  napon  a  doktoráns  hallgatók  szimpoziumát 
rendezzük, közülük 19 fő jelentkezett előadással, emellett poszter bemutatóra is 
lehetőség nyílik.

7.4.  Szabó Mihály bejelentette, hogy a december 1-i vezetői értekezlet döntése szerint 
a korábbi tervektől eltérően december 22-én és 23-án még külön engedély nélkül 
is be lehet jönni az egyetemi épületekbe. Az intézkedésről körlevél készül.

7.5. Ágai  Béla  az  oktatói  munka  értékelésére  szolgáló  kérdőívvel  kapcsolatban 
kifogásolta, hogy azon nem a megbízásos munka vállalási összege, hanem a felvett 
szeméyes  jutalom  összege  szerepel,  ill.  nem  szerepel  rajta  az  egyéb  forrásból 
szerzett támogatás.

Az ülés végén a Dékán Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újesztendőt kívánt a 
Kari Tanács tagjainak és a Kar valamennyi hallgatójának, dolgozójának.

(Szabó Mihály)
hivatalvezető

(Kubinyi Miklós)
dékán
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Ellenjegyezte:

Frankó Tamás Nyitrai József


