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Kari Tanács összefoglaló 

Napirend előtt Dékán úr felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Márki Edit tanárnőt és Pintér Richárd PhD képviselőt, valamint 

köszönetet mond Dr. Vatai Gyulának az Élelmiszertudományi Doktori Iskola vezetéséért. 

Napirend: 

 
1. Szervezeti, személyi és gazdasági ügyek: 

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

a) Véleménynyilvánítás az Élelmiszertudományi Kar kari kitüntetéseinek módosításáról. 
 

Dr. Friedrich László Dékán javaslatot tett a Dr. Vatai Gyula Professzor Úr dékánsága alatt megfogalmazott „kari kitüntetések 
adományozásával kapcsolatos kari szabályzat” módosítására az alábbiak szerint: 
 
Az „Élelmiszertudományi Kar Kiváló Dolgozója” jutalom leírása módosul. Az új definíció: „a kar munkájában való kiemelkedő 
tevékenységéért járó elismerés a karral jogviszonyban álló munkatársak számára. Adományozása nincs szabályzatban rögzítve. 
Hozzárendelt anyagi elismerése nincs, a dékán jutalmat adhat mellé.”  
 
A kari szabályzat emellett egy új kitüntetés típussal bővült. Az új kitüntetés neve „vezetői jutalom”, definíciója szerint: „nem rendszeres 
elismerés, oklevél, vagy egyéb, az elismerésre emlékeztető okirat az adományozással nem jár együtt.” 
 
A kari szabályzat fent említett módosításait az Élelmiszertudományi Kar Tanácsa egyhangúan elfogadta.  
 

b) Előterjesztés és véleménynyilvánítás a 2018/19-es tanévzáró ünnepségen átadandó kari kitüntetések 
vonatkozásában.  

Az Élelmiszertudományi Kar Tanácsa írásbeli titkos szavazás útján szavazott arról, hogy a Dékán Úr által kitüntetésre javasolt 

személyek érdemesek-e a kitüntetésekre, melyre felterjesztették őket. A szavazás eredménye az alábbiak szerint alakult: 
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Név Kitüntetés típusa Igen szavazat Nem szavazat 

Marczika 

Andrásné Dr. 

Sörös Csilla 

Élelmiszertudományi Kar Elismerő Oklevél, oktatói 
kategória 

17 0 

Taczmanné 

Dr. Brückner 

Andrea 

Élelmiszertudományi Kar Elismerő Oklevél, oktatói 
kategória 

17 0 

Szakács 

László 
Élelmiszertudományi Kar Elismerő Oklevél, nem 

oktatói kategória 

17 0 

Surányi 

József 
Élelmiszertudományi Kar Elismerő Oklevél, nem 

oktatói kategória 

16 1 

Bálint 

Melinda Élelmiszertudományi Kar Kiváló Dolgozó 

17 0 

Jusztin 

Marita Kitti Élelmiszertudományi Kar Kiváló Dolgozó 

14 3 

Tóthné Papp 

Mária Élelmiszertudományi Kar Kiváló Dolgozó 

16 1 

Komlós 

Gábor Élelmiszertudományi Kar Kiváló Dolgozó 

17 0 

Dr. 

Mednyánszky 

Zsuzsanna 
Almási Elemér Díj 

17 0 

Pomázi 

Gyula Pro Facultate Díj 

17 0 

Zsigó Róbert 
Pro Facultate Díj 

16 1 

Éder Tamás 
Pro Facultate Díj 

17 0 

Szomor 

Dezső Pro Facultate Díj 

17 0 

 

 

  



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

a) Előterjesztés és véleménynyilvánítás a 2019/20-as tanév időbeosztásáról. 
 

Pásztorné Dr. Huszár Klára oktatási dékánhelyettes az Élelmiszertudományi Kar Tanácsa elé terjesztette a 2019/20-as oktatási év 

időbeosztásának tervét. A Kari Tanács a tervezettel egyet értett, annak tartalmát egyhangúan elfogadta.   

b) Előterjesztés és véleménynyilvánítás a záróvizsga-bizottságok személyi összetételét illetően. 
 

Pásztorné Dr. Huszár Klára oktatási dékánhelyettes az Élelmiszertudományi Kar Tanácsa elé terjesztette a záróvizsga-bizottságok 

személyi összetételét. A Kari Tanács az összetétellel egyet értett, annak tartalmát egyhangúan elfogadta.   

c) Előterjesztés és véleménynyilvánítás az MSc felvételi bizottságok személyi összetételét illetően. 
 

Pásztorné Dr. Huszár Klára oktatási dékánhelyettes az Élelmiszertudományi Kar Tanácsa elé terjesztette az MSc felvételi 

bizottságok személyi összetételét. A Kari Tanács az összetétellel egyet értett, annak tartalmát egyhangúan elfogadta. 

d) Tájékoztatás a Stipendium Hungaricum és a Keresztény Ösztöndíjprogramra jelentkezők kapcsán. 
 

Pásztorné Dr. Huszár Klára oktatási dékánhelyettes tájékoztatta az Élelmiszertudományi Kar Tanácsát arról, hogy a Keresztény 

Ösztöndíjprogramra első helyen összesen 49 fő, második helyen 37 fő jelentkezett. A Stipendium Hungaricum esetében első helyen 

25 fő, második helyen pedig 31 fő volt jelentkezők száma. Oktatási Dékánhelyettes Asszony az adatok kapcsán megjegyezte, hogy 

ezek a statisztikai adatok pozitív képet vetítenek előre, ugyanis a jelentkezők létszámának folyamatos növekedését mutatják.   

e) Előterjesztés és véleménynyilvánítás a fakultatív tárgyak indításának minimum hallgatói létszámával 
kapcsolatban.  
 

Pásztorné Dr. Huszár Klára oktatási dékánhelyettes az Élelmiszertudományi Kar Tanácsa elé terjesztette a fakultatív tárgyak 

indításának minimum hallgatói létszámát, mely magyar nyelvű képzés esetén 15 fő, külföldi képzés esetében pedig 10 fő. A Kari 

Tanács a meghatározott minimumlétszámmal egyet értett, annak tartalmát egyhangúan elfogadta. 

f) Előterjesztés és véleménynyilvánítás a nappali BSc élelmiszermérnök szak mintatanterv-módosításáról.  
 

Pásztorné Dr. Huszár Klára oktatási dékánhelyettes az Élelmiszertudományi Kar Tanácsa elé terjesztette a nappali BSc 

élelmiszermérnök szak mintatanterv-módosítására tett javaslatát. A Kari Tanács a módosítási javaslattal egyet értett, annak tartalmát 

egyhangúan elfogadta. 

 
3. Tudományos és nemzetközi ügyek 

Előterjesztő: Dr. Friedrich László dékán, Dr. Nguyen Duc Quang dékánhelyettes 

a) Tájékoztatás a XXXIV. OTDK kari eredményeiről  
 

Dr. Nguyen Duc Quang dékánhelyettes tájékoztatta az Élelmiszertudományi Kar Tanácsát a 34. alkalommal megrendezett Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) elért eredményekről. Az Élelmiszertudományi Kar hallgatói az agrárgazdaságtani- és 

marketing, az élelmiszerbiztonság, az élelmiszertechnológia, az élelmiszertudományi és a környezettechnológiai tagozatok ülésein 

összesen 21 pályamunkát mutattak be a szakmai zsűri bizottságok előtt, és 9 helyezést, ebből 3 első, 3 második és 3 harmadik 

helyezést, valamint 4 különdíjat értek el. %). Továbbá a Kar hallgatója, Gál János a TDK dolgozat témája és a benne foglaltak, 

valamint a Szakmai Bizottság döntése alapján meghívást kapott a Prezentációs Díj bemutatására, amelyre májusban kerül sor a 

Magyar Tudományos Akadémián. 

b) Tájékoztatás a Third International Week eseményről. 
 

Dr. Nguyen Duc Quang és Dr. Kovács Zoltán dékánhelyettesek tájékoztatták az Élelmiszertudományi Kar Tanácsát a harmadik 

nemzetközi hét programjairól, valamint az itt felvett televíziós anyag sikerességéről, melyet a VTV4 TV csatornán vetítettek 



Vietnamban, és mely aktívan hozzájárult az egyetem és a Budai Campus hírnevének öregbítéséhez. A Kari Tanács örömmel 

üdvözölte a sikeres lebonyolítást, a szervezők pedig megköszönték mindenki részvételét.  

c) Tájékoztatás a csomagolási konferenciáról. 
 

Dr. Friedrich László Dékán tájékoztatta az Élelmiszertudományi Kar Tanácsát a 2019. április 11-én megrendezett, Élelmiszerekkel 

érintkezésbe kerülő anyagok (food contact materials, FCM) konferenciáról. A konferenciát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal (Nébih) és a Szent István Egyetem Élelmiszer-tudományi Karának (SZIE-ÉTK) Alkalmazott Kémia Tanszéke szervezte, a 

Per-Form Hungária Kft. támogatásával. Az eseményen – az Agrárminisztérium és a Nébih szakemberei mellett – a 

csomagolóanyagok analitikájával és termékfejlesztéssel foglalkozó egyetemek, a csomagolóipar szakmai szervezetei, 

laboratóriumok, ipari képviselők és a vállalatokat segítő tanácsadó szervezetek vettek részt. A több mint száz fő részvételével 

lezajlott rendezvényen az előadások a jogszabályi alapoktól kezdve az azoknak való megfelelés gyakorlati bemutatásán át, a 

laboratóriumi vizsgálatokig a fontosabb sarokpontokat fedték le. A Kari Tanács tetszését fejezte ki a konferenciával kapcsolatban és 

további hasonló konferencia szervezését szorgalmazta.  

 

4. Kommunikációs és vállalati kapcsolati ügyek: 
Előterjesztő: Dr. Fehér Orsolya dékánhelyettes  

a) Tájékoztatás a 2019. június 21-23-án megrendezésre kerülő sárkányhajó regatta rendezvényről. 
 

Dr. Friedrich László Dékán hangsúlyozta a részvétel fontosságát a napirendi pont tárgyát képező eseményen, valamint arra 

bátorította a tanácsülés résztvevőit, hogy minél több kollégához juttassák el az információkat a regattáról. Az esemény 

népszerűsítése érdekében hozzáfűzte, hogy a helyszínen ingyenesen lehet igénybe venni az erre a célra külön kijelölt 

sátorozóhelyeket.   

b) Tájékoztatás a Szent István Egyetem és a Nestlé Hungária Kft. közötti együttműködési megállapodás 
vonatkozásában.  

 

A napirendi pont megvitatására a 2019. május 13-i Kari Tanácsülés alkalmával nem került sor.  

5. Egyebek 

 

 

  

 

 

Márki Edit  Dr. Friedrich László  Pintér Richárd 

egyetemi docens 
dékán 

 


