Tájékoztató
SZTE Mérnöki Kar Tanácsa 2018. január 23-án, 15.00 órakor megtartotta, a 2017/2018 tanév
sorrendben a 3., ezen belül a 3. rendes ülését.
A Tanácsülésen a jelenleg 14 szavazati jogú tanácstag közül a határozatképesség megállapításakor 14
fő volt jelen, majd az ülés folyamán 1 fő tanácstag távozott.
A Tanács az alábbi előterjesztéseket tárgyalta:
1. Javaslat a Kari Ügyrend 189. pontjának módosítására /Hallgatói nívódíj/
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István dékán

2. Javaslat Dékáni dicséret kari kitüntetés adományozására 1 fő részére
Jelölt személyek:
 Dr. Zsarnóczay Gabriella (ÉMI)
 Fehér Anikó (ÉMI)
 Heves Csilla (FMI)
 Dr. Fabulya Zoltán (ÖVI)
 Kovács Róbertné (MŰI)
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István dékán

3. Javaslat „Hallgatói Nívódíj” kitüntető cím arany fokozatának adományozására Szűcs
Herman GM BSc. szakos hallgató részére
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna dékán-helyettes
4. Javaslat „Hallgatói Nívódíj” kitüntető cím ezüst fokozatának adományozására Kuklis
Áron ÉM BSc. szakos hallgató részére
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna dékán-helyettes
5. Javaslat „Hallgatói Nívódíj” kitüntető cím bronz fokozatának adományozására Kőszegi
Edina MM BSc. szakos hallgató részére
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna dékán-helyettes
6. Javaslat „Hallgatói Nívódíj” kitüntető cím bronz fokozatának adományozására Dulai
Dóra GVA BSc. szakos hallgató részére
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna dékán-helyettes
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7. Javaslat a Mérnöki Kar Díszpolgára Kitüntető cím adományozására 1 fő részére a Kari
Ügyrend 188. pontja alapján
Jelöltek:
 Dr. Seres Zita egyetemi docens (Újvidéki Egyetem)
 Prof. dr. Cveticanin Lívia egyetemi tanár (Újvidéki Egyetem)
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István dékán

8. Javaslat a Kiváló tehetséggondozó kitüntető cím adományozására Dr. Kertész Szabolcs
részére a Kari Ügyrend 190. pontja alapján
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István dékán
9. Javaslat a Kiváló tehetséggondozó kitüntető cím adományozására Dr. Beszédes Sándor
részére a Kari Ügyrend 190. pontja alapján
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István dékán
10. Javaslat a Kiváló tehetséggondozó kitüntető cím adományozására Csikós Sándor részére
a Kari Ügyrend 190. pontja alapján
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István dékán

11. Javaslat a Pro Facultate Oktatói Nívódíj kitüntető cím adományozására a Kari Tanács
döntése alapján 1 fő részére a Kari Ügyrend 191. pontja alapján
Jelöltek:
 Prof. Dr. Gulyás László egyetemi tanár
 Bara Tamásné Dr. egyetemi docens
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István dékán
12. Egyebek

A Tanács az alábbi határozatokat hozta:
HATÁROZATOK
Mérnöki Kar Tanácsának 15/2017/2018 (I. 23.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a
2018. január 23-i ülés módosított napirendjét. A módosítás a meghívó szerinti 7. napirendi pont, azaz a
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Pro Facultate hallgatói nívódíj napirendről történő levételére, illetve az eredetileg 9. és 10. napirendi
pontok – Prof. Dr. Rajkó Róbert által javasolt - felcserélésére irányult.
Mérnöki Kar Tanácsának 16/2017/2018 (I. 23.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag támogatta, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Solticzky József tudományos
munkatárs és Kiss Sándor HÖK elnök kézjegyével hitelesítse.
Mérnöki Kar Tanácsának 17/2017/2018 (I. 23.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag támogatta, hogy az ülésen lebonyolítandó titkos szavazások Szavazatszedő és Számláló
Bizottságának elnöki tisztségét Dr. Szabó P. Balázs főiskolai docens töltse be, tagjai pedig Dr. Sárosi
József főiskolai docens és Mezei Csaba hallgató legyenek.
Mérnöki Kar Tanácsának 18/2017/2018 (I. 23.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését megtárgyalva 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a Kari Ügyrend 189.
pontjának módosítását, mellyel megszüntette a díjazásban részesíthető hallgatók számának
fokozatonként 1-1 főre való korlátozását. Egyidejűleg arról is szavazott a Tanács, hogy a jelen
módosítás a szavazással és az mk-info-n való közzététellel hatályba lép.
Mérnöki Kar Tanácsának 19/2017/2018 (I. 23.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az intézetektől érkezett írásbeli előterjesztéseket megtárgyalva titkos
szavazással határozott a Dékáni Dicséretben részesíthető 1 fő kitüntetett személyét illetően. A
szavazás két fordulóban zajlott tekintettel arra, hogy az 1. fordulóban az 5 jelölt közül senki nem kapta
meg a szavazatok több mint a felét. A második fordulóban az 1. fordulóban legtöbb szavazatot kapott
két jelöltről, Dr. Fabulya Zoltán főiskolai docensről és Heves Csilla mesteroktatóról szavazott a
Tanács, melynek során a Mérnöki Kar Tanácsa 14 érvényes szavazatból 9 támogató igen szavazattal
Dr. Fabulya Zoltán főiskolai docens részére adományozta a Kari Ügyrend 187. pontja szerinti Dékáni
Dicséret kitüntetést.
Mérnöki Kar Tanácsának 20/2017/2018 (I. 23.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az oktatási dékánhelyettes által tett, a Kari HÖK által előzetesen támogatott
javaslatot megtárgyalva - titkos szavazással hozott - 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
támogatja Szűcs Herman gépészmérnök BSc. szakos hallgató részére a Hallgatói Nívódíj kari
kitüntetés „Arany fokozatának” adományozását.
Mérnöki Kar Tanácsának 21/2017/2018 (I. 23.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az oktatási dékánhelyettes által tett, a Kari HÖK által előzetesen támogatott
javaslatot megtárgyalva - titkos szavazással hozott - 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
támogatja Kuklis Áron élelmiszermérnök BSc. szakos hallgató részére a Hallgatói Nívódíj kari
kitüntetés „Ezüst fokozatának” adományozását.
Mérnöki Kar Tanácsának 22/2017/2018 (I. 23.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az oktatási dékánhelyettes által tett, a Kari HÖK által előzetesen támogatott
javaslatot megtárgyalva - titkos szavazással hozott - 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
támogatja Kőszegi Edina műszaki menedzser BSc. szakos hallgató részére a Hallgatói Nívódíj kari
kitüntetés „Bronz fokozatának” adományozását.
Mérnöki Kar Tanácsának 23/2017/2018 (I. 23.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az oktatási dékánhelyettes által tett, a Kari HÖK által előzetesen támogatott
javaslatot megtárgyalva - titkos szavazással hozott - 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
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támogatja Dulai Dóra gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc. szakos hallgató részére a
Hallgatói Nívódíj kari kitüntetés „Bronz fokozatának” adományozását.
Mérnöki Kar Tanácsának 24/2017/2018 (I. 23.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az intézetek javaslatait megtárgyalva - titkos szavazással hozott 14 érvényes
szavazattal határozott a Mérnöki Kar Díszpolgára kitüntető cím adományozásáról a Kari ügyrend
188. pontja alapján, melyet 12 támogató igen szavazattal Prof. Dr. Cveticanin Lívia / Újvidéki
Egyetem Műszaki Kar/ akadémikus asszonynak adományozott.
Mérnöki Kar Tanácsának 25/2017/2018 (I. 23.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa a Folyamatmérnöki Intézet javaslatára - titkos szavazással hozott 13
érvényes szavazatból 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja Dr. Kertész Szabolcs tudományos
munkatárs részére a Kiváló tehetséggondozó kitüntető cím adományozását a Kari ügyrend 188.
pontja alapján.
Mérnöki Kar Tanácsának 26/2017/2018 (I. 23.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa a Folyamatmérnöki Intézet javaslatára - titkos szavazással hozott 13
érvényes szavazatból 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja Dr. Beszédes Sándor főiskolai
docens részére a Kiváló tehetséggondozó kitüntető cím adományozását a Kari ügyrend 188.
pontja alapján.
Mérnöki Kar Tanácsának 27/2017/2018 (I. 23.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa a Műszaki Intézet javaslatára - titkos szavazással hozott 13 érvényes
szavazatból 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja Csikós Sándor tanársegéd részére a Kiváló
tehetséggondozó kitüntető cím adományozását a Kari ügyrend 188. pontja alapján.
Mérnöki Kar Tanácsának 28/2017/2018 (I. 23.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az intézetek javaslatait megtárgyalva - titkos szavazással hozott 12 érvényes
szavazattal, 1 érvénytelen szavazattal határozott a „Pro Facultate” Oktatói nívódíj kitüntető cím
adományozásáról a Kari ügyrend 191. pontja alapján, melyet 12 támogató igen szavazattal Dr. Bara
Tamásné egyetemi docens részére adományozott.
.
Egyebek:
Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna oktatási és általános dékánhelyettes asszony ismertette a
keresztféléves mesterképzésekre jelentkező hallgatók előre látható számát, mely alapján elmondható,
hogy nappali tagozaton el tudjuk indítani az Élelmiszermérnök MSc., levelező tagozaton pedig az
Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök MSc. szakokat.
A többi szakon a jelentkezők száma nem érte el a megfelelő (legalább 8 fő) létszámot.
Dr. Gál József kül- és közkapcsolati dékánhelyettes úr bejelentette, hogy a „Kiváló együttműködő
partner” kitüntető címet a vezetőség az alábbi személyeknek adományozza:
Intézményi partnerként:
Nagyváradi Egyetem
Magánszemély partnerként:
Dr. Jerney Zoltán
Dr. Lamper László
Kalmárné Tóth Gabriella hivatalvezető bejelentette, hogy szintén „Kiváló együttműködő partner”
címet adományoz a Kar a Konformitás Tanúsító Kft-nek, amely több éve közreműködik az érdeklődő
hallgatóknak szervezett belső auditor képzések oktatásában.
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Kiss Sándor HÖK elnök tájékoztatta a Tanács tagjait arról, hogy az idei tanévben is a Zeneművészeti
Karral közösen kerül megrendezésre a „MÉZ” Bál, melynek időpontja 2018. február 21., szerda. Az
eseményre szóló meghívókat hamarosan kézbesíteni fogja a Hallgatói Önkormányzat.
Prof. Dr. Rajkó Róbert tudományos ügyekért felelős dékáni megbízott elmondta, hogy az Analecta
Technica Szegedinensia tudományos folyóirat 2017. 2. száma megjelent, tájékoztatta továbbá a Tanács
tagjait, hogy a 2018. évtől a folyóirat új helyen fog megjelenni.
Felvetette továbbá, hogy a tudományos, közéleti és az oktatási pontozótábla vetítési időszakát
egységesíteni kellene, melyre Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna oktatási dékánhelyettes asszony
elmondta, hogy az oktatói óraterhelést a Neptun-ból nyert adatokkal is fel lehet mérni a jövőben, így el
kell rajta gondolkodni, hogy szükség van-e az oktatási teljesítményt mérő pontozó lapokra.
Dr. Bíró István dékán úr elmondta, hogy 2018. február 1-jén 10. órakor összoktatói értekezlet tartunk
az I. előadóban, majd február 2-án 14.00 órakor a TIK Kongresszusi termében lesz a Kar
diplomaátadó ünnepsége.
Tájékoztatta továbbá a Tanács tagjait, hogy a Dékáni Kollégium megtárgyalta a költségvetés
irányelveit, melyre vonatkozóan a jelen ismereteink szerint elmondható, hogy némi korrekcióval a
hallgatók után járó állami normatíva arányában kerül a Karok között elosztásra a támogatási keret.
Prof. Dr. Véha Antal intézetvezető úr elmondta, hogy külső ipari szereplők piaci igénye alapján
élelmiszeripari szakmenedzser képzés indítását tervezi a Kar, melyet a részletek kidolgozását követően
a Kari tanács elé fog terjeszteni
Dr. Bíró István tájékoztatta a tanács tagjait arról, hogy orosházi székhellyel több nagyvállalat,
valamint az orosházi önkormányzat - a Mérnöki Kar közreműködésével - Közösségi Felsőoktatási
Képzési Központ alapítását tervezi, melynek keretében reményeink szerint évente több mint 20
hallgatóval tudjuk működtetni levelező tagozaton a gépészmérnök alapképzési szakot Orosházán.
Dr. habil. Bíró István dékán a tanácsülést bezárta.

Kalmárné Tóth Gabriella s.k.
hivatalvezető
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