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 A Kari Tanács ülésén jelen volt a 20 állandó tanácstag közül 14 - 16 fő, a Kari Tanács határozatképes volt.  

 A jelenlévő állandó tagok, állandó meghívottak névsorát a jelenléti ív tartalmazza. 

 A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a dékán által előterjesztett napirendet. 

Napirend: 

1. Szervezeti és személyi ügyek 

Előterjesztők: Dr. Friedrich László mb. dékán és Dr. Nguyen Duc Quang mb. dékánhelyettes. 

a) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás, az állami és egyetemi kitüntetésekre történő felterjesztésekről. 

b) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás a tervezett oktatói előléptetésekről. 

c) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás Dr. Fehér Orsolya Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszékre beadott 

docensi pályázatáról a bírálóbizottság véleményének ismeretében. 

d) Tájékoztatás a Kari Tanács tervezett 2018. őszi ülésrendjéről. 

2. Oktatási ügyek 

Előterjesztők: Dr. Friedrich László mb. dékán és Pásztorné dr. Huszár Klára mb. dékánhelyettes. 

a) Tájékoztatás a felvételi jelentkezők számáról és a felvételi ponthatárok alakulásáról képzésenként 

b) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás az idegen nyelvű MSc Élelmiszermérnök képzés nulla kredites 

Iparági technológiák tárgyának mintatantervből történő törléséről. 

c) Tájékoztatás az Erasmus+ program értékeléséről. 

d) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás a Hallgatói Felülbírálati Bizottság új oktatói tagjáról. 

e) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás a Gyakorlati Oktatási Bizottság elnökét érintő tervezett személyi 

változásról. 

f) Tájékoztatás a Szakdolgozatkészítés I. tárgyfelvételi határidő változásáról a nappali BSc 

élelmiszermérnök szakon. 

g) Véleménynyilvánítás az Ellátási lánc mérnök MSc, valamint a Biomérnök MSc szakindítás 

feltételrendszerének vizsgálatához történő hozzájárulásról. 

h) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás a négy féléves Gyümölcs-zöldség feldolgozó szakmérnök és 

szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak megszüntetéséről 
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i) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás a két féléves Gyümölcs-zöldség feldolgozó szakmérnök és 

szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról 

j) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás a kari hallgatói normatív támogatás százalékos megosztásáról 

3. Tudományos, kutatási és külügyi ügyek 

Előterjesztő: Dr. Lakner Zoltán mb. dékánhelyettes, Dr. Nguyen Duc Quang mb. dékánhelyettes, Dr. Vatai Gyula 

és Zsomné Dr. Muha Viktória. 

a) Tájékoztatás a FoodConf szervezésének helyzetéről. 

b) Tájékoztatás a Kar nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatainak helyzetéről. Vietnámi, 

kínai, costa ricai és orosz partnerekkel való együttműködési lehetőségek kidolgozása. 

c) Tájékoztatás az EFOP 3.6.3 finanszírozású új pályázati lehetőségekről. 

4. Kommunikációs ügyek 

Előterjesztők: Dr. Fehér Orsolya mb. dékánhelyettes és Dr. Nguyen Duc Quang mb. dékánhelyettes. 

a) Tájékoztatás a kari vonatkozású 2018. őszi tudománynépszerűsítő programokról. 

 

 

 

 

 

 Dr. Friedrich László 

 egyetemi docens 

 mb. dékán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozatok listája, illetve Kari Tanács összefoglaló 
 

 

47/2018 (IX.20.) ÉTK sz. határozat: 

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának Tanácsa egyhangúlag,  15 igen (100 %), 0 nem (0%) 

szavazati arány mellett elfogadja a Dékán Úr által javasolt szavazatszámláló bizottság személyi összetételét, 

melynek tagjai: Dr. Lakner Zoltán, Dr. Kókai Zoltán és Szunyog Bálint. Valamint szintén egyhangúlag 15 igen 

(100%) és 0 nem (0%) mellett elfogadta a jegyzőkönyvhitelesítő bizottságot, melynek tagjai Dr. Friedrich László 

dékán úr és Mohácsiné Dr. Farkas Csilla tanszékvezető asszony. Határozatképesség: 15/20 (75%). 

48/2018 (IX.20.) ÉTK sz. határozat: 

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának Tanácsa az 1. számú mellékletben foglalt szavazati arányok 

mellett elfogadja és támogatja az állami és egyetemi kitüntetésekre történő felterjesztéseket. Valamennyi leadott 

szavazat érvényes volt. Határozatképesség: 16/20 (80%). 

49/2018 (IX.20.) ÉTK sz. határozat: 

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának Tanácsa 16 igen (100%) és 0 nem (0%) szavazati arányok 

mellett elfogadja és támogatja a Kar oktatói előmeneteli tervezetének részeként 2 egyetemi tanár, 1 tudományos 

tanácsadó, 5 docens, 8 adjunktus és 1 egyetemi tanársegéd jövőbeni kinevezését. Valamennyi leadott szavazat 

érvényes volt. Határozatképesség: 16/20 (80%). 

50/2018 (IX.20.) ÉTK sz. határozat: 

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának Tanácsa 15 igen (75%) és 1 nem (5%) szavazati arányok 

mellett elfogadja és támogatja Dr. Fehér Orsolya Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszékre történő docensi 

kinevezését a Bírálóbizottság véleményének ismeretében. Valamennyi leadott szavazat érvényes volt. 

Határozatképesség: 16/20 (80%). 

51/2018 (IX.20.) ÉTK sz. határozat: 

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának Tanácsa egyhangúlag, 15 igen (100 %), 0 nem (0%) 

szavazati arány mellett elfogadja Pásztorné dr. Huszár Klára oktatási dékánhelyettes tájékoztatását és támogatja  

az idegen nyelvű MSc Élelmiszermérnök képzés nulla kredites Iparági technológiák I. és II. tárgyának 

mintatantervből történő törlését. Valamennyi leadott szavazat érvényes volt. Határozatképesség: 15/20 (75%). 

52/2018 (IX.20.) ÉTK sz. határozat: 

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának Tanácsa egyhangúlag, 14 igen (100 %), 0 nem (0%) 

szavazati arány mellett elfogadja a Kari Hallgatói Felülbírálati Bizottság személyi változásáról. A korábbi tagot, Dr. 

Kókai Zoltán egyetemi docenst, Badakné Dr. Kerti Katalin egyetemi docens váltja. Határozatképesség: 14/20 

(70%). 

53/2018 (IX.20.) ÉTK sz. határozat: 

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának Tanácsa egyhangúlag, 15 igen (100 %), 0 nem (0%) 

szavazati arány mellett elfogadja a Gyakorlati Oktatási Bizottság elnökének személyében tervezett változásáról. A 

korábbi elnököt Nyulasné dr. Zeke Ildikó Csilla egyetemi adjunktust, Dr. Zsom Tamás egyetemi adjunktus váltja 

2018. november 1-től. Határozatképesség: 15/20 (75%). 

54/2018 (IX.20.) ÉTK sz. határozat: 

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának Tanácsa egyhangúlag, 15 igen (100 %), 0 nem (0%) 

szavazati arány mellett elfogadja és támogatja az Ellátási lánc mérnök MSc, valamint a Biomérnök MSc szakindítás 

feltételrendszer vizsgálatának elindítását. Határozatképesség: 15/20 (75%). 

55/2018 (IX.20.) ÉTK sz. határozat: 

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának Tanácsa egyhangúlag, 15 igen (100 %), 0 nem (0%) 

szavazati arány mellett elfogadja és támogatja a négy féléves Gyümölcs-zöldség feldolgozó szakmérnök és 

szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak megszüntetését, valamint a két féléves Gyümölcs-zöldség 



feldolgozó szakmérnök és szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását. 

Határozatképesség: 15/20 (75%). 

56/2018 (IX.20.) ÉTK sz. határozat: 

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának Tanácsa egyhangúlag, 15 igen (100 %), 0 nem (0%) 

szavazati arány mellett elfogadja a Pásztorné dr. Huszár Klára oktatási dékánhelyettes által indítványozott 

változtatásokat a félév időbeosztására vonatkozóan. Ennek tartalmát a 2. számú mellékelt tartalmazza.  

Határozatképesség: 15/20 (75%). 

 

 

Kari Tanács összefoglaló 

 

- Napirend előtt a Dékán Úr röviden megemlékezett a Kar közelmúltban rangos állami kitüntetésben részesült 

kollégáiról.   

 

1. Szervezeti és személyi ügyek 

Előterjesztők: Dr. Friedrich László mb. dékán és Dr. Nguyen Duc Quang mb. dékánhelyettes. 

 

d) Tájékoztatás a Kari Tanács tervezett 2018. őszi ülésrendjéről. 

A Kari Tanács meghallgatta Dékán Úr tájékoztatását a Kari Tanács ülésrendjének Szenátusi ülésrenddel történő 

összehangolásáról, melynek célja a szenátusi felterjesztések határidőre történő elkészültének megkönnyítése. 

  

2. Oktatási ügyek 

Előterjesztők: Dr. Friedrich László mb. dékán, Pásztorné dr. Huszár Klára mb. dékánhelyettes. 

 

a) Tájékoztatás a felvételi jelentkezők számáról és a felvételi ponthatárok alakulásáról képzésenként. 

 

A Kari Tanács meghallgatta Pásztorné dr. Huszár Klára oktatási dékánhelyettes asszony tájékoztatását a felvételi 

jelentkezők számának alakulásáról. A korábban már ismertetett szándék szerint a kar próbálja ismét emelni a 

felvételhez szükséges ponthatárt, ezáltal biztosítva a képzés színvonalának fenntartását. 

 

c) Tájékoztatás az Erasmus+ program értékeléséről. 

 

Pásztorné dr. Huszár Klára dékánhelyettes tájékoztatta a Kari Tanácsot az Erasmus+ program 
eredményeiről a záró beszámolóban foglaltakra hivatkozva. Ennek értelmében szakmai teljesülés 
szempontjából kiváló eredményt ért el a program, azonban törekedni kell a magasabb részvételi számra 
oktatói és hallgatói oldalról is. 
 

f) Tájékoztatás a Szakdolgozatkészítés I. tárgyfelvételi határidő változásáról a nappali BSc 

élelmiszermérnök szakon. 

A Kari Tanács meghallgatta Pásztorné dr. Huszár Klára oktatási dékánhelyettes asszony tájékoztatását 
a Szakdolgozatkészítés I. tárgyfelvételi határidő változásáról. Nappali tagozaton október 5-ig, míg 
levelező tagozaton október 25-ig lehet felvenni az adott tárgyat késedelmi díj fizetése nélkül. 



 

j) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás a kari hallgatói normatív támogatás százalékos megosztásáról 

A Kari Tanács elnapolta a kérdésről történő szavazást, amíg nem kap további, releváns információkat a számítás 

módjáról, a határidő ismeretében a kérdésről szóló döntést elektronikus úton történő szavazásra fogja bocsátani. 

 

3. Tudományos, kutatási és külügyi ügyek 

Előterjesztő: Dr. Nguyen Duc Quang mb. dékánhelyettes, Dr. Vatai Gyula és Zsomné Dr. Muha Viktória. 

 

a) Tájékoztatás a FoodConf szervezésének helyzetéről. 

 
A Dékánhelyettes tájékoztatta a Kari Tanácsot az idén november 29 és december 1 között 
megrendezésre kerülő FoodConf szervezésének helyzetéről.  
Rendezőként az ETK mellett a NÉBIH és az MTA Élelmiszertudományi Tudományos Bizottság vesz részt. 
Nagyon fontosak az ipari kapcsolatok és a komoly szakmai elismertségnek örvendő külföldi előadók 
bevonása, ebben minden tanszék közreműködésére és kapcsolataira számítanak.  
A legfontosabb hívószavak közé tartozik az Ipar 4.0, a big data, robotizáció, valamint a tudomány és az 
ipar kapcsolata. 
 
 

b) Tájékoztatás a Kar nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatainak helyzetéről. Vietnámi, 

kínai, costa ricai és orosz partnerekkel való együttműködési lehetőségek kidolgozása. 

 
A Kari Tanács meghallgatta Dr. Lakner Zoltán nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes tájékoztatását 
a kar nemzetközi együttműködési lehetőségeiről Vietnammal, Costa Rica-val és Oroszországgal. Ezek 
jelenthetik a megújulás és a további sikeres működés alapját, ezért kiemelten fontosak a Kar számára. 
 

c) Tájékoztatás az EFOP 3.6.3 finanszírozású új pályázati lehetőségekről. 

 
A Kari Tanács meghallgatta Dr. Vatai Gyula és Zsomné Dr. Muha Viktória tájékoztatását az új. EFOP 
finanszírozású pályázati formákról, melyek mind a hallgatók, mind a tapasztalt oktatók számára kitűnő 
lehetőséget jelentenek. 

d) Kommunikációs ügyek 

Előterjesztők: Dr. Fehér Orsolya mb. dékánhelyettes és Dr. Nguyen Duc Quang mb. dékánhelyettes. 

 

a) Tájékoztatás a kari vonatkozású 2018. őszi tudománynépszerűsítő programokról. 

 
Dr. Fehér Orsolya vállalati kapcsolatokért és kommunikációért felelős dékánhelyettes röviden 
összefoglalta az őszi, kari érintettségű tudománynépszerűsítő programjainak listáját 

 

Budapest, 2018. szeptember 20. 

 

 

 

Dr. Friedrich László                                Mohácsiné dr. Farkas Csilla  Molnár Gergő 

  egyetemi docens                                egyetemi tanár, tanszékvezető  

       mb. dékán  


