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Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar 

Kari Tanács ülésének határozatai 

2018. október 18. 1530 

 A Kari Tanács ülésén jelen volt a 20 állandó tanácstag közül 17 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  

a) Tájékoztató a Szent István Egyetem rektori kinevezéséről. 

b) Tájékoztatás a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére vonatkozó 

pályázati kiírásról. 

c) Tájékoztatás a lejáró tanszékvezetői megbízatások aktuális helyzetéről. 

d) Tájékoztatás a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karát érintő állami kitüntetésekkel kapcsolatos 

döntésekről. 

2. Oktatási ügyek 

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

a) Tájékoztatás a Stipendium Hungaricum pályázat eredményeiről és az idegennyelvű képzések 

előkészítésének tervéről. 

b) Előterjesztés és véleménynyilvánítás a hallgatói szociális ösztöndíj keret változásáról. 

c) Előterjesztés és véleménynyilvánítás a szakdolgozat beadási határidejének módosításáról.  

3. Kommunikációs ügyek 

Előterjesztő: dr. Fehér Orsolya mb. dékánhelyettes 

a) Tájékoztatás az NKOH kommunikációs adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban. 

 

4. Egyebek 

 

Üdvözlettel és megjelenésére feltétlenül számítva: 

 

 Dr. Friedrich László 

 egyetemi docens 

 mb. dékán 
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Határozatok listája, illetve Kari Tanács összefoglaló 
 

 

57/2018 (X.18.) ÉTK sz. határozat: 

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának Tanácsa egyhangúlag,  17 igen (100 %), 0 nem (0%) 

szavazati arány mellett elfogadja Dékán Úr tájékoztatását arról, hogy a Nyelvi Központ esetében vezetői pályázat 

kerüljön kiírásra, valamint a pályázatok elbírálásának vonatkozásában a Dékán Úr által javasolt bírálóbizottság 

személyi összetételét. Elnök: dr. Felföldi József, tagok: dr. Lakner Zoltán, dr. Kókai Zoltán. Határozatképesség: 

17/20 (85%). 

58/2018 (X.18.) ÉTK sz. határozat: 

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának Tanácsa egyhangúlag,  17 igen (100 %), 0 nem (0%) 

szavazati arány mellett elfogadja Dékán Úr tájékoztatását arról, hogy a Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok 

Nemzeti Gyűjteménye esetében vezetői pályázat kerüljön kiírásra, valamint a pályázatok elbírálásának 

vonatkozásában a Dékán Úr által javasolt bírálóbizottság személyi összetételét. Elnök: Mohácsiné dr. Farkas 

Csilla, tagok: dr. Márki Edit, dr. Nguyen Duc Quang. Határozatképesség: 17/20 (85%). 

59/2018 (X.18.) ÉTK sz. határozat: 

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának Tanácsa egyhangúlag,  17 igen (100 %), 0 nem (0%) 

szavazati arány mellett elfogadja és támogatja a hallgatói szociális ösztöndíj keret 1. számú melléklet szerint 

megváltoztatását a Dr. Bódis József államtitkár úr tájékoztató levelében foglaltak figyelembevételével. 

Határozatképesség: 17/20 (85%). 

60/2018 (X.18.) ÉTK sz. határozat: 

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának Tanácsa 17 igen (100%) és 0 nem (0%) szavazati arányok 

mellett elfogadja és támogatja a szakdolgozat beadási határidejének módosítását, amely az eddigi november 5. 

helyett a Tanulmányi Osztállyal való egyeztetést követően november 8-ra módosul.  Határozatképesség: 17/20 

(85%). 

 

Kari Tanács összefoglaló 

 

Jegyzőkönyv hitelesítésre dékán úr Márki Editet kérte fel, aki elfogadta a felkérést. 

 

1. Szervezeti és személyi ügyek 

Előterjesztők: dr. Friedrich László mb. dékán 

 

a) Tájékoztató a Szent István Egyetem rektori kinevezéséről. 

 

Dékán Úr köszöntötte Dr. Palkovics László Rektort, röviden méltatva eddigi szakmai munkásságát és kifejezve 

azon várakozását, hogy az Egyetem Rektor Úr és a karok együttműködésével a jövőbeni kihívásoknak is képes 

lesz sikerrel megfelelni. Rektor Úr válaszában megköszönte a támogatást és hangsúlyozta az Élelmiszertudományi 

Kar kiemelkedő szerepét az Egyetem sikereiben, valamint a megfelelő kommunikáció fontosságát. 

b) Tájékoztatás a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére vonatkozó 

pályázati kiírásról. 

Dékán úr tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy szeptember 24-én megjelent a pályázat, melynek beadási határideje 

október 24. Dékán úr jelezte, hogy beadja pályázatát. 

 



c) Tájékoztatás a lejáró tanszékvezetői megbízatások aktuális helyzetéről. 

Megkezdődött a felsőoktatás átalakítása, erre az egyetemnek is fel kell készülnie. Ennek figyelembevételével 

döntött úgy dékán úr, hogy a tanszékvezetői pályázatok kiírása egy évvel el fog tolódni és erre az időszakra 

megbízott tanszékvezetők lesznek. Át kell gondolni az intézeti rendszer kialakításának létjogosultságát. Két egység 

esetében viszont ki fogják írni a vezetői pályázatot, ezek a Nyelvi Központ és a Mezőgazdasági és Ipari 

Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteménye. 

d) Tájékoztatás a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karát érintő állami kitüntetésekkel 

kapcsolatos döntésekről. 

Az alábbi állami kitüntetésekre történő előterjesztéseket támogatta a Dékáni Kollégium: 

 Magyar Érdemrend Tisztikereszt: dr. Balla Csaba 

 Pedagógus Szolgálati Emlékérem: Fábián Irina 

 Miniszteri elismerő: Badakné dr. Kerti Katalin 

 Újhelyi Imre díj: Hegyesné dr. Vecsery Beáta 

 Pro Alimentis Hungariae: Vozáry Eszter 

 

2. Oktatási ügyek 

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

 

a) Tájékoztatás a Stipendium Hungaricum pályázat eredményeiről és az idegennyelvű képzések 

előkészítésének tervéről. 

 

Oktatási dékánhelyettes asszony tájékoztatta a Kari Tanácsot a Kar pályázatáról, melyet a Tempus Közalapítvány 

kedvezően bírált el. A legfontosabb változás a korábbiakhoz képest, hogy az élelmiszermérnök BSc, és az 

élelmiszerbiztonsági-és minőségi mérnök MSc-re is pályázott az egyetem. Az Alapítvány kevesebb támogatást ítélt 

meg, az egyetem által kértnél, körülbelül 33-40 százalékkal, azonban ezzel együtt is fontos lehetőséget jelent a 

Kar nemzetköziesedési stratégiájában, ezért élni kell a lehetőséggel.  Ehhez megfelelő létszámú jelentkezőre van 

szükség, ezért fontos a képzési lehetőségek megfelelő hirdetése. Az angol nyelven történő oktatásra különösen 

fontos a megfelelő felkészülés, ezért gondoskodni fognak a résztvevő oktatók nyelvi felkészítéséről. Dr. Felföldi 

József arról kérdezte dékán urat, hogy milyen elvonásokra lehet számítani a tárgyalt összegek vonatkozásában? 

Ez azért is lényeges, mert három éves vállalást jelentenek az új képzések, így el kell végezni a megfelelő 

számításokat a terem és humánerőforrás kapacitások tekintetében. Dékán úr válaszában elmondta, hogy a vezetői 

értekezleten nem hangzott el az elvonásokra vonatkozó információ. 

 

3. Kommunikációs ügyek 

Előterjesztő: Dr. Fehér Orsolya mb. dékánhelyettes 

a) Tájékoztatás az NKOH kommunikációs adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban. 

 
2019-től lesz egyetemeknek minden kommunikációs beszerzés vonatkozásában két lépcsős bejelentési 
kötelezettsége lesz az NKOH irányába. Erről a Médiaközpont fog gondoskodni a karoktól kapott adatok alapján. A 
kommunikációs tervet összeghatárok feltüntetésével év végéig kell előkészíteni. Pusztay Gabriella központvezető 
asszony még fog tartani egy részletesebb tájékoztatást ezekről a feladatokról és folyamatokról.  

 

 

 

 



4. Egyebek 

 

 Toxin fórum zajlott karunkon október 2-án, dr. Fodor Péter szervezésében. Nagyon fontosak az ilyen 

szakmai rendezvények, ezért felkérték a tanszékeket, hogy a jövőben minél szélesebb körben 

tájékoztassák kollégáinkat és szakmai partnereiket a hasonló lehetőségekről. 

 EFOP 3.6.3 pályázat: kapcsán tájékoztatták a Kari Tanácsot, hogy projekt mérföldkőnél vagyunk. A 

költésünk nem áll jó. 70 millió forintos határt már el kellett volna érni, viszont a gyakorlatban csupán 20 

millió forint körül járunk. Október 19-én kell leadni a véglegesített számokat. Főleg az eszközbeszerzések 

jelentenek problémát.   

 HÖK vezetőségét felkérte dékán úr, hogy jelezzék a hallgatóink felé, hogy maradjanak a tanszékeken és 

ne más szakmában helyezkedjenek el. Ezt segítheti elő a munkaszerződés, valamint hallgatói aktivitási 

szerződés. 

 Dr. Márki Edit jelezte, hogy a szakmai gyakorlatra vonatkozóan a szie.hu-n nincs angol nyelvű tájékoztató. 

 A kari HÖK képviselője jelezte, hogy a kari TVSZ nem található meg a Kari Honlapon. 

 

Budapest, 2018. október 18. 

 

 

 

Dr. Friedrich László                                            Dr. Márki Edit  Molnár Gergő 

  egyetemi docens                                egyetemi docens, tanszékvezető  

       mb. dékán  


