
 
  DÉKÁNI TITKÁRSÁG 

ügyintéző: dr. Pogány Márton 

telefon: 06-209218122 

e-mail: pogany.marton@etk.szie.hu 

dátum: 2019. március 20. 

honlap: https://etk.szie.hu/ 

tárgy: Meghívó – ÉTK Kari Tanács 

2019. március 28. 16.00 óra 

iktsz.:   SZIE-ETK/566-2/2019 

 

 

Kari Tanács összefoglaló 

Napirend előtt Dékán úr felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Felföldi József tanár urat és Klosz Katalin tanszéki mérnököt.  

Napirend: 

1. Szervezeti és személyi és gazdasági ügyek 

Előterjesztők: dr. Friedrich László dékán 

a) Bejelentés és gratuláció az Élelmiszer-tudományi Kar munkatársainak március 15-e alkalmából kapott díjaihoz. 
 

Nagy István agrárminiszter Pro Alimentis Hungariae Díjat adományozott dr. Fodor Péternek, az Élelmiszertudományi Kar professor 

emeritusának több évtizede a kémiai műszeres élelmiszervizsgálatok és ezek minőségjavítása területén kifejtett tudományos és 

iskolateremtő tevékenységéért. Újhelyi Imre-díjban részesült Hegyesné dr. Vecseri Beáta, az Élelmiszertudományi Kar 

nyugalmazott egyetemi docense három évtizede a söripari termékfejlesztésben, különösen az egyedülálló, első magyar Alakor biosör 

előállításában végzett kiváló tevékenységéért. Elismerő oklevélben részesült Badakné Dr. Kerti Katalin az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma részéről.  

Dékán úr gratulál a kitüntetett kollégáknak a Kari Tanács nevében.  

b) Előterjesztés és véleménynyilvánítás az Élelmiszertudományi Kar dékánhelyettesi pályázatai kapcsán. 

2019. január 21-én a fenti pozíciókra a pályázatok kiírásra kerültek, a benyújtási határidő 2019. február 21-én járt le. Az 

Élelmiszertudományi Kar Kari Tanácsa 6/2019 (II.28.) ÉTK sz. határozatával a pályázatok véleményezésére Bíráló Bizottságot hozott 

létre, melynek tagjai Mohácsiné Dr. Farkas Csilla tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Lakner Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár. 

elnöke: Dr. Felföldi József. A Bíráló Bizottság 2019. március 18-án a beérkezett pályázati anyagokat határidőben véleményezte. A 

Szent István Egyetem hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet I/1. rész: Szervezeti és Működési Rend 5. mellékletének 

5.§ (1) bekezdés c) pont cb) alpontja értelmében a Kari Tanács véleményt nyilvánít a benyújtott dékánhelyettesi pályázatokról.  

2023. november 30-ig az alábbi személyeket javasolja a Bizottság megbízni a dékánhelyettesi feladatok ellátásával: 

 

 Pásztorné Huszár Klára egyetemi docenst az Élelmiszertudományi Kar oktatási dékánhelyettesi feladatainak ellátásával, 

 Dr. Nguyen Duc Quang egyetemi tanárt az Élelmiszertudományi Kar tudományos és innovációs dékánhelyettesi feladatainak 
ellátásával,  

 Dr. Kovács Zoltán egyetemi docenst az Élelmiszertudományi Kar nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettesi feladatainak 
ellátásával, 

 Dr. Fehér Orsolya egyetemi docenst az Élelmiszertudományi Kar vállalati kapcsolatok és kommunikációs dékánhelyettesi 
feladatainak ellátásával. 
 

c) Előterjesztés és véleménynyilvánítás a Sör-és Szeszipari Tanszék adjunktusi pályázatáról 
Csernus Olívia az Élelmiszertudományi Karon végzett, több éves nemzetközi és hazai tapasztalatszerzést követően ismételten a Szent 
István Egyetemen, az ÉTK Sör- és Szeszipari Tanszékén folytatná szakmai pályafutását, melyet Dr. Nguyen Duc Quang 
tanszékvezető úr és Dékán úr is messzemenőkig támogat.  
 

d) Tájékoztatás az 1/2019 (III.1.) Stipendium Hungaricum rektori-kancellári együttes utasítás kapcsán 
Mindenképpen javasolja Dékán úr az itt lévő Stipedniumos hallgatók teljesítésének és hatékonyságának vizsgálatát. Azokban az 

esetekben ahol az érintett tanszékvezetők úgy ítélik meg, hogy a hallgató nem tartja be a szerződésben előírt és rá vonatkozó 

kötelezettségeket, indokolt ennek kivizsgálása. A jogi háttér esetleges újra szabályozását megfontolásra javasolja.  

https://etk.szie.hu/


 

2. Oktatási ügyek: 
Előterjesztők: dr. Friedrich László dékán, Pásztorné Dr. Huszár Klára dékánhelyettes 

a) Tájékoztatás a BSc élelmiszermérnök képzés mintatanterv átdolgozásának állapotáról. 
Dékán úr javasolta a tanszékvezetőknek a további oktatási, különösen az óraszámokra vonatkozó racionalizációt. A jelen lévő 

tanszékvezetőknek ezzel egyetértettek.  

 

 

b) Javaslat az évfolyam-felelősi rendszer visszaállítására. 
Dékán úr javasolja az évfolyam-felelősi rendszer visszaállítását tekintettel arra, hogy segíti az első évfolyamos hallgatók 

beilleszkedését, és így támogatást kaphatnak a tapasztaltabb társaiktól. A HÖK üdvözölte a kezdeményezést.  

 

 

Dr. Felföldi József  Dr. Friedrich László  Klosz Katalin 

egyetemi docens 
dékán 

 

 

 

 


