Tájékoztató
SZTE Mérnöki Kar Tanácsa 2017. május 31-én, 08.00 órakor megtartotta, a 2016/2017
tanév sorrendben az 8., ezen belül az 7. rendes ülését.
A Tanácsülésen a 15 szavazati jogú tanácstag közül a határozatképesség megállapításakor 11
fő volt jelen, egy tanácstag néhány perccel a kezdés után érkezett.
Az ülésen jelen van Török Márk EHÖK elnök, tekintettel arra, hogy az EHÖK a Mérnöki Kar
egyik hallgatóját, Kávási Noémit Discipuli Pro Universitate díjra jelölte, melyet a Szenátus
ülésen visszavont. Prof Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán a kari HÖK megkeresésére
javaslatot tesz a kérdés napirendre vételére a tekintetben, hogy az EHÖK az előterjesztést
változatlan tartalommal a következő Szenátus elé terjessze-e.
Prof. Dr. Véha Antal még a napirend elfogadása előtt szót kért, melyben a Szenátus egyes
tagjainak - a Szenátus dékánjelölteket rangsoroló ülése előtt - névtelenül elküldött levél
vonatkozásában kérte, hogy azt - az arra adott válaszokkal együtt - a Kar vezetősége a kari
közvélemény tudomására hozza. Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán úr helyt adott a
kérésének, a Kari Tanács határozatot hozott arról, hogy a névtelen levél a Kar honlapjára
kikerüljön és a névtelen feladó ellen feljelentést tegyen a Kar dékánja.

A Tanács az alábbi előterjesztéseket tárgyalta:
1. Az EHÖK, 2017. 05. 29. napján megtartott szenátusi ülésén tett, de az EHÖK
elnöke által visszavont előterjesztésének, - melynek tárgya, javaslat Discipuli pro
Universitate Díj adományozása Kávási Noémi GVA szakos hallgató számáravéleményezése
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán
2. A Mérnöki Karon akkreditált valamennyi alap és mesterképzési szak
tantervének módosítása a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések
képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös
követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről
szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016 (VIII. 5.) EMMI
rendeletben foglaltak alapján
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Panyor Ágota oktatási dékánhelyettes
3. Kari naptár elfogadása a 2017/18 tanévre
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Panyor Ágota oktatási dékánhelyettes
4. Beszámoló a Lakásbizottság 2016. évi tevékenységéről
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán
Kalmárné Tóth Gabriella hivatalvezető
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5. Beszámoló az SZTE MK Karrier Iroda 2016/17. tanévi működéséről
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán
Dr. Csanádi József irodavezető
6. Beszámoló a K+F és Pályázati Iroda 2016/17. tanévi működéséről
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán
Dr. Krisch Judit irodavezető
7. Beszámoló a Képzésfejlesztési Iroda 2016/17. tanévi működéséről
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán
Dr. Bíró István irodavezető
8. Egyebek

A Tanács az alábbi határozatokat hozta:
HATÁROZATOK
Mérnöki Kar Tanácsának 60/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács Prof. Dr. Véha Antal kezdeményezésére 11 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2017. március 26-án az SZTE Szenátus
egyes tagjainak elküldött e-mail szövegét az erre adott válaszokkal együtt a Kar dékánja a kari
honlapon nyilvánosságra hozza és a névtelen feladó ellen feljelentést tegyen
Mérnöki Kar Tanácsának 61/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadta a 2017. május 31-i ülés kibővített napirendjét.
Mérnöki Kar Tanácsának 62/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag
támogatta, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Dr. Bíró István intézetvezető egyetemi
docens és Dr. Zsótér Brigitta főiskolai docens kézjegyével hitelesítse.
Mérnöki Kar Tanácsának 63/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa nyílt szavazással hozott 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1
tartózkodással – támogatja, hogy az EHÖK – változatlan tartalommal – ismételten
előterjessze Discipuli Pro Universitate Díjra Kávási Noémi GVA szakos Mérnöki Karos
hallgatót a Szenátus soron következő ülésén.
Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán, a Tanács elnöke a Discipuli Pro Universitate Díj
adományázására vonatkozó eljárás szabályozatlansága miatt a szavazáson nem vett részt.
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Mérnöki Kar Tanácsának 64/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva nyílt szavazással hozott 12
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatja
az
Élelmiszermérnök alapképzési szak nappali és levelező tagozat tantervének
a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti
követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
módosításáról szóló 18/2016 (VIII. 5.) EMMI rendeletben foglaltak alapján történő módosítását.
Szakfelelős: Dr. habil Gyimes Ernő egyetemi docens

Mérnöki Kar Tanácsának 65/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva nyílt szavazással hozott 12
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatja
az
Élelmiszermérnök mesterképzési szak nappali és levelező tagozat tantervének a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti
követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
módosításáról szóló 18/2016 (VIII. 5.) EMMI rendeletben foglaltak alapján történő módosítását.
Szakfelelős: Prof. Dr. Véha Antal egyetemi tanár
Mérnöki Kar Tanácsának 66/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva nyílt szavazással hozott 12
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatja
az
Élelmiszerbiztonsági- és minőségi mérnök mesterképzési szak nappali és levelező tagozat
tantervének - a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti
követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
módosításáról szóló 18/2016 (VIII. 5.) EMMI rendeletben foglaltak alapján történő módosítását.
Szakfelelős: Dr. Krisch Judit egyetemi docens
Mérnöki Kar Tanácsának 67/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva nyílt szavazással hozott 12
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatja
a
Vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szak nappali és levelező tagozat tantervének a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti
követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
módosításáról szóló 18/2016 (VIII. 5.) EMMI rendeletben foglaltak alapján történő –
módosítását.
Szakfelelős: Dr. habil Gál József egyetemi docens
A tanterv módosítással egyidejűleg a Vidékfejlesztési agrármérnök szakon két
specializáció indítását határozta el a Tanács:
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 Gazdálkodás és Vállalkozás specializáció
specializáció felelős: Dr. Kis Krisztián főiskolai docens
A specializáció keretében oktatott kurzusok a gazdasági folyamatok és összefüggések
magasabb szintű megértését szolgálják. A specializáció elvégzésével a hallgatók
képesek lesznek a vidékgazdaságot, mint rendszert átlátni és annak fejlesztési
lehetőségeit gazdaságilag értékelni, hozzájárulva ezzel a vidéki térségek fenntartható
fejlődéséhez.
 Turisztikai és desztináció menedzsment specializáció
specializáció felelős: Dr. Kotoszné Dr. Székely Andrea főiskolai docens
A specializáció keretében hallgatható kurzusokat a Mérnöki Kar már 4 éve oktatja
modul keretében. Fontos a helyi erőforrások intenzívebb kihasználása érdekében a
vidék értékeinek komplex kezelése és hasznosítása. A specializációban oktatott
tantárgyak egyrészt a turizmus rendszeréhez viszik közelebb a specializációt választót,
másrészt a különböző szolgáltatásfajták speciális ismereteinek elsajátítását teszik
lehetővé.
Mérnöki Kar Tanácsának 68/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva nyílt szavazással hozott 12
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatja
a
Vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzési szak nappali és levelező tagozat
tantervének - a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti
követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
módosításáról szóló 18/2016 (VIII. 5.) EMMI rendeletben foglaltak alapján történő módosítását.
Szakfelelős: Dr. Panyor Ágota egyetemi docens
Mérnöki Kar Tanácsának 69/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva nyílt szavazással hozott 12
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatja Mezőgazdasági
és élelmiszeripari gépészmérnök alapképzési szak nappali és levelező tagozat
tantervének - a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti
követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
módosításáról szóló 18/2016 (VIII. 5.) EMMI rendeletben foglaltak alapján történő módosítását.
Szakfelelős: Prof. Dr. Véha Antal egyetemi tanár
Mérnöki Kar Tanácsának 70/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva nyílt szavazással hozott 12
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatja
a
Gépészmérnök alapképzési szak nappali és levelező tagozat tantervének - a felsőoktatási
szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a
tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016 (VIII.
5.) EMMI rendeletben foglaltak alapján történő – módosítását.
Szakfelelős: Dr. habil Bíró István egyetemi docens
A tanterv módosítással egyidejűleg a Gépészmérnök alapképzési szakon két
specializáció indítását határozta el a Tanács:
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 Gépészeti üzemfenntartás specializáció
specializáció felelős: Dr. Farkas Ferenc tudományos főmunkatárs
A specializáció célja a képzés oldaláról gépek és gépészeti rendszerek diagnosztikai
vizsgálata, karbantartási, megbízhatósági feladatok kidolgozása.
 Folyamattechnikai specializáció
specializáció felelős: Dr. Sárosi József főiskolai docens
A specializáció elsősorban folyamattechnikai eljárások ás berendezések, gépészeti
berendezések és szerkezetek hő- és áramlástechnikai tervezésére, vegyipari
folyamatok modellezésére fókuszál.

Mérnöki Kar Tanácsának 71/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva nyílt szavazással hozott 12
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatja
a
Gépészmérnök mesterképzési szak nappali és levelező tagozat tantervének
a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti
követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
módosításáról szóló 18/2016 (VIII. 5.) EMMI rendeletben foglaltak alapján történő módosítását.
Szakfelelős: Dr. habil Bíró István egyetemi docens
Mérnöki Kar Tanácsának 72/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva nyílt szavazással hozott 12
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatja a Műszaki
menedzser alapképzési szak nappali és levelező tagozat tantervének - a felsőoktatási
szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a
tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016 (VIII.
5.) EMMI rendeletben foglaltak alapján történő - módosítását.
Szakfelelős: Dr. Fabulya Zoltán főiskolai docens
Mérnöki Kar Tanácsának 73/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva nyílt szavazással hozott 12
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatja a Műszaki
menedzser mesterképzési szak nappali és levelező tagozat tantervének - a felsőoktatási
szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a
tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016 (VIII.
5.) EMMI rendeletben foglaltak alapján történő - módosítását.
Szakfelelős: Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor egyetemi tanár
Mérnöki Kar Tanácsának 74/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva nyílt szavazással hozott 12
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatja a Mechatronikai
mérnök alapképzési szak nappali és levelező tagozat tantervének - a felsőoktatási
szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a
tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
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követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016 (VIII.
5.) EMMI rendeletben foglaltak alapján történő - módosítását.
Szakfelelős: Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor egyetemi tanár
Mérnöki Kar Tanácsának 75/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva, nyílt szavazással hozott 12
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 2017/18 tanévre vonatkozó
Kari Naptárat.
Mérnöki Kar Tanácsának 76/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva, nyílt szavazással hozott 12
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Lakásügyi Bizottság 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Az SZTE MK Karrier Iroda 2016/17. tanévi működéséről szóló beszámoló napirendjét Prof.
Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor elnök Dr. Csanádi József vizsgáztatási tevékenysége miatt
levette napirendről
Mérnöki Kar Tanácsának 77/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva, nyílt szavazással hozott 12
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a K+F és Pályázati Iroda
2016/17. tanévi tevékenységéről szóló beszámolót.
Mérnöki Kar Tanácsának 78/2016/2017 (V.31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva, nyílt szavazással hozott 12
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Képzésfejlesztési Iroda
2016/17. tanévi tevékenységéről szóló beszámolót.

Egyebek:
Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán bejelenti, hogy a következő tanácsülés időpontja
2017 június 13. reggel 8 óra.
Dr. Panyor Ágota oktatási dékán-helyettes bejelenti, hogy a záróvizsga időpontja 2017.
június 20-21.
Dr. habil Bíró István 2017. július 1-jén hivatalba lépő dékán megköszöni a Kari Tanács
támogatását, és bejelenti, hogy a dékáni ciklusban 2 helyettese lesz: a Mérnöki Kar általános
és oktatási dékánhelyettese Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna, a köz- és külkapcsolati
dékánhelyettese pedig Dr. habil Gál József lesz.
Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán a tanácsülést bezárta.

Kalmárné Tóth Gabriella s.k.
hivatalvezető

6

