HATÁROZATOK
az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 2010. november 23-i ülésén

EMK Tanácsának 84/2010. (XI. 23.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2011 évi keresztféléves felvételi eljárás szóbeli felvételi bizottságainak összetételét az alábbiak szerint, 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:
Minden szakon a felvételi vizsgák időpontja
2010. december 13. 10.00 óra
és
2010. december 16. 10.00 óra
Környezetmérnöki MSc
Helye: Környezet- és Földtudományi Intézet „P” épület
Elnök: Prof. Dr. Albert Levente egyetemi tanár, rektor-helyettes
Tagok: Dr. Péterfalvi József egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Pájer József egyetemi docens, dékán-helyettes
Titkár: Polgár András tanársegéd
Természetvédelmi mérnöki MSc
Helye: Növénytani és Természetvédelmi Intézet”B” épület földszint
Elnök:Prof. Dr.Bartha Dénes intézetigazgató, egyetemi tanár
Dr. Traser György egyetemi docens
Dr. Király Botond Gergely egyetemi docens
Titkár:Vágvölgyi Andrea tanársegéd
Vadgazda mérnöki MSc
Helye: Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet „B” épület magasföldszint
Elnök: Prof. Dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, rektor
Prof. Dr. Náhlik András egyetemi tanár, dékán
Titkár: Dr. Sándor Gyula egyetemi docens
EMK Tanácsának 85/2010. (XI. 23.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2010/2011. tanév decemberi záróvizsgákkal kapcsolatosan a Környezetmérnöki BSc képzés Záróvizsga Bizottságának összetételében az alábbi módosításokat 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:
.
Elnök:Prof.dr. Marosvölgyi Béla ny. egyetemi tanár, professor emeritus ( Prof.dr.Mátyás
Csaba helyett)
Titkár: Polgár András tanársegéd ( Vágvölgyi Andrea tanársegéd helyett)

EMK Tanácsának 86/2010. (XI. 23.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2010/2011. tanév decemberi záróvizsgákkal kapcsolatosan a Vadgazda mérnöki BSc és MSc képzés Záróvizsga Bizottságának összetételében
az alábbi módosítást 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:
Tag: Feiszt Ottó címzetes egyetemi docens ( Giczi Ferenc címzetes egyetemi docens, LajtaHanság igazgatója helyett)

EMK Tanácsának 89/2010. (XI. 23.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetbe 1 fő határozott idejű tudományos segédmunkatársi álláshely pályázati kiírását 17
igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 90/2010. (XI. 23.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a Növénytani és Természetvédelmi Intézetbe 1 fő határozott idejű tudományos segédmunkatársi álláshely pályázati kiírását 17 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 92/2010. (XI. 23.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa – titkos szavazás eredményeképpen -REKTORI DICSÉRET
kitüntetésre Kővágó-Loth Hajnalka természetvédelmi mérnök hallgatót (14 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett) javasolja és terjeszti jóváhagyásra a Szenátusnak.

EMK Tanácsának 93/2010. (XI. 23.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa – titkos szavazás eredményeképpen -DÉKÁNI DICSÉRET
kitüntetésre Pálffy Tamás természetvédelmi mérnök hallgatót (16 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett) javasolja.

EMK Tanácsának 94/2010. (XI. 23.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az Erdőmérnöki Kar 2011 évi költségvetésének felosztási
elveit a beterjesztett változatban 16 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta:

Általános elvek:

- A 2011-es befizetési kötelezettség akkora legyen, hogy az a 2011-es „hiányt” pótolja, (a bevételek és kiadások
egyensúlya maradjon meg),
- Nagy pályázatokból (TÁMOP 4.2.1.B, TÁMOP 4.2.2., RET, KKK) legyen 10 %-os elvonás. A jövőben a
nagy pályázatokból lehet nagyobb mértékű elvonás, de ennek mértékét a pályázat kezdetekor ki kell dolgozni,
- Az egyes intézetek között ne legyen különbség a befizetési kötelezettség számítása során,
- Minden intézetnek legyen egy minimális befizetési kötelezettsége, ennek összege 4 millió Ft,
- A maximális befizetési kötelezettség ne haladja meg az intézet járulékkal növelt bérköltségének 40 %-át,
- Maradjon meg a számítás során felosztásban a bér és oktatási leterheltség aránya között az 50 - 50 %,
- A Dékáni Hivatalnak ne legyen befizetési kötelezettsége,
- Az elszámolás alapja az adott félévre és tantárgyra beiratkozott hallgatók október 15-i, illetve március 15-i
száma legyen,
- Az egyes szakok (BSc., MSc., osztalan képzés, stb.) közötti szorzó maradjon meg, a költségvetési támogatás
arányait figyelembe véve,
- A rendszer vegye figyelembe a szakdolgozat és diplomamunka konzulensi tevékenységet, valamint 10 kredit
értékkel a TDK konzulensi tevékenységet, illetve a PhD. témavezetést (utóbbit maximum 3 évig),
- A rendszer vegye figyelembe a nagygyakorlatokat és a tanulmányutakat is, oly módon, hogy minden nagygyakorlatra tanszékenként és naponként 0,5714 kreditet (8/14) lehet elszámolni minden részt vevő hallgató után,
- A levelező képzés, az állami támogatásnak megfelelően, 50 %-os elszámolással veendő figyelembe.

További döntés:
Az Erdőmérnöki Kar 1 millió Ft-os összeggel létrehoz egy alapot, amely célja az oktatás dologi költségeinek (pl.
vegyszer, üvegáru) részbeli fedezése. A keretre minden év február 15-ig pályázatot írunk ki, melyre az egyes
intézetek pályázhatnak. Az intézetek közötti felosztásra dr. Rétfalvi Tamás intézetigazgató egyetemi docens által
vezetett bizottság tesz javaslatot, amely bizottságban a pályázatot benyújtó intézetek egy-egy tagot delegálnak.

A 2011-es költségvetés felosztásának módja

Néhány alapfogalom:
A javaslatokban szereplő néhány fogalom tisztázása:
Költségvetési fedezet százalékban (KF %) = (Összes járulékkal növelt bérköltség / Bérre jutó költségvetési
támogatás) * 100
(Megjegyzés: 2008 - 2010 évben ez 74-80 % körül volt)

Arányos megtakarítás % = 100 – KF %

Bérköltség és kredit (támogatás) alapú elszámolás

Nem oktatókra jutó bér (NOB)

A nem oktató szervezeti egységekre (Erdészeti Múzeum, Botanikus Kert), illetve személyekre (adminisztrációs dolgozók, laboránsok, stb.) jutó bérköltség a létszám bérköltségének a költségvetési fedezetben

szereplő aránya. (2010. évi példa alapján: összes bérköltség * 0,76, azaz a bérköltség közel 24 %-át saját bevétellel kell megszerezni.) A 2007. év óta bekövetkezett (nem oktatói) létszámcsökkenésből adódó bérmegtakarításokat az egyes intézetek érvényesíthetik az elszámolás során.

Oktatókra és diplomás alkalmazottakra (intézeti mérnök, tudományos munkatárs, stb.) jutó bér (OB)

A Kar az Erdőmérnöki Kar költségvetésében szereplő támogatásokat a költségvetési támogatás szempontjai
alapján arányosan osztja szét az egyes intézetekre. A felosztható összeget a következőképpen állapítjuk meg:

EMK összes költségvetési támogatásából levonásra kerülnek a következő tételek:
-

PPP program költsége,

-

Üzemfenntartás költsége,

-

Kari általános rezsi költség (autóbuszok, Dékáni Hivatal dologi, stb. költsége),

-

Botanikus kert költsége (a tervek szerint a célzott támogatást nem haladja meg),

-

Nem oktatókra jutó bér,

-

Idegen Nyelvi Központ bérköltsége (külön számítás alapján),

-

Erdészeti Múzeum költsége (külön számítás alapján).

A fenti levonások (ezek az összes támogatás kb. 50 %-át tették ki) után kapott összeget osztjuk szét az egyes
intézetek között az alábbi támogatási arányok figyelembevételével.

Bérfüggő támogatás

A rendelkezésre álló fedezet 50 %-át az egyes intézetek oktatóinak és diplomás alkalmazottjainak bérköltségének arányában osztjuk szét, oly módon, hogy a rendelkezésre álló fedezetet elosztjuk a tényleges bérrel, majd az
így kapott szorzószámmal szorozzuk be az egyes intézetek bérköltségét.
(Mintaszámítás: 2008. évben az intézetek között oktatói bérre szétosztható összeg 340 millió Ft volt, ennek 50 %át 170 millió Ft-ot osztanánk szét az intézetek között az oktatói bérköltség arányában, ez kb. bérek 40 %-át fedezné minden intézet esetén.)

Oktatási arány függő támogatás
Az egyes intézetek az általuk oktatott tárgyakban beiratkozott hallgatók után, megkapják a kreditek
arányában egy-egy kredit arányos értékét. A hallgatói normatíva az egyes szakokon 2010. évben a következő
volt (a 2011-es felosztásban a jövőre érvényes arányszámok fognak szerepelni.):

Tagozat

Egy kredit értéke

Alapképzés

1,083

Master képzés

1,897

Főiskolai képzés

1,000

Egyetemi képzés

1,408

PhD. képzés

1,897

Megjegyzés: A táblázatban előzetes számok szerepelnek, amely az állami támogatás változatásának megfelelően
módosulhatnak.

Az oktatási leterheltségbe beszámít a szakdolgozati és diplomatervi konzulensi tevékenység (megfelelő
kredit számmal). A TDK konzulensi tevékenység 10 kredittel / dolgozat, illetve a PhD. konzulensi tevékenység
10 kredit / félév mértékkel.

Az így kapott összeget arányosítjuk a rendelkezésre álló fedezet 50 %-ának megfelelően, oly módon,
hogy a rendelkezésre álló fedezetet elosztjuk az összes kredit értékkel, majd az így kapott számot szorozzuk be
az egyes intézetek kreditértékével.
(Mintaszámítás: Intézetenként összesítjük a 2010/11-es tanév I. és II. félévi oktatás után a fenti számítás (beiratkozott hallgatók létszáma x a tantárgy heti óraszáma x egy kredit értéke adott tagozaton) után kapott összeget.
Majd ezt arányosítjuk a rendelkezésre álló kb. 170 millió Ft-tal (2008. évi adat). Ez az összeg egy átlagos oktatási teljesítményű intézet esetén a bérek 40 %-át fedezné. A számítás során a szakdolgozat / diplomaterv konzultációt félévenként BSc szakon: 7 kredit /szemeszter x fő, MSc szakon 15 kredit / szemeszter x fő erdőmérnöki
szakon: 15 krdeit / szemeszter x fő.)
Összesítés
Intézetenként összesítjük a bérfüggő támogatást és az oktatás (kredit) függő támogatást, ami megadja az
oktatói támogatást.

EMK Tanácsának 95/2010. (XI. 23.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa -a Hallgatói Önkormányzat előterjesztésére- az „Oktató a hallgatóért” és a „Dolgozó a hallgatóért” kitüntetés megalapítását, adományozását, és a Kari
Ügyrendbe történő bevételét 17 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 96/2010. (XI. 23.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a 2010/2011. tanév tanulmányi rendjében a keresztféléves Diplomaosztó Kari Tanácsülés időpontjának módosítását, 2011. február 11.(péntek) 14.00
óra 17 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és elfogadásra terjeszti a Szenátus elé.

EMK Tanácsának 97/2010. (XI. 23.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa -a Hallgatói Önkormányzat előterjesztésére- (EMK KT 7/2007.
(II.20.) sz. határozat) Erdőmérnöki Kar Tanulmányi és vizsgaszabályzat 11.§ módosítását az
alábbiak szerint,17 igen szavazattal egyhangúan elfogadta:

(1) Kedvezményes tanulmányi rendben BSc képzésben 4, MSc képzésben 2 aktív félév
után azok a hallgatók részesülhetnek, akiknek utolsó aktív félévének kreditindexe _ 4.00, illetve kiemelkedő közösségi munka, sportteljesítmény esetén _ 3.50.
(2) A kedvezményes tanulmányi rend a tantárgyi követelményekben kötelező jelleggel
előírt gyakorlatok alól nem ad felmentést.
(3) Az (1) bekezdésben rögzített kritériumok alól egyedi elbírálás alapján a dékán
felmentést adhat.
Sopron, 2010. november 23.

Összeállította:
Koch Róbertné
KT titkár

HATÁROZATOK
az Erdımérnöki Kar Tanácsa 2010. október 12-i ülésén

EMK Tanácsának 76/2010. (X. 12.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa a 2011 évi normál felvétel eljárás során a
mesterszakokra vonatkozó pontszámítási rendszerben az oklevél minısítésének 6-szoros
szorzóval történı számítását 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 77/2010. (X. 12.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa a 2010/2011. tanév decemberi záróvizsgák Záróvizsga
Bizottságainak összetételét és idıpontjait, az alábbiak szerint18 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadta:
Erdımérnöki BSc és Okleveles erdımérnöki szak
Idıpont: 2010. december 14.
Elnök: Prof. dr. Varga Szabolcs intézetigazgató, egyetemi tanár
Tagok: Dr. Gólya János egyetemi docens
Prof.dr.Lett Béla egyetemi tanár
Dr. Frank Norbert egyetemi docens
Dr. Gál János egyetemi docens
Dr. Papp Tivadar címzetes egyetemi tanár
Dr. Marosi György címzetes egyetemi tanár
Dr.Jung László vezérigazgató címzetes egyetemi docens
Dr.Péti Miklós címzetes egyetemi docens
Ormos Balázs címzetes egyetemi docens,OEE fıtitkár
Titkár: Facskó Ferenc intézeti munkatárs
Környezetmérnöki BSc szak,
Idıpont: 2010. december 21.
Elnök:Prof.dr.h.c.dr Mátyás Csaba egyetemi tanár,
Tagok: Dr. Pájer József tájrendezı és környezetvédelmi szakmérnök, e. docens
Dr. Bidló András egyetemi docens (Talajvédelem)
Kosztka László környezetvédelmi szakmérnök, igazgató, STKHT, Sopron (külsı)
Boros Géza környezetvédelmi szakmérnök, környezetvédelmi szakreferens,
címzetes egyetemi docens
kérdezı:Dr. Vig Péter egyetemi docens (Levegıtisztaság védelem)
Dr. Czupy Imre egyetemi docens (Zaj-, rezgés-, sugárzásvédelem)
Dr. Oszvald Ferenc egyetemi docens, FMK (Terület- és településrendezés
Titkár: Vágvölgyi Andrea adjunktus
Környezettan BSc és Okleveles környezettudományi szak
Idıpont: 2010. december 21.
Elnök: Prof. Dr.Mátyás Csaba egyetemi tanár
Tagok: Prof.dr.Albert Levente egyetemi tanár,
Dr.Rétfalvi Tamás egyetemi docens, szakfelelıs

Dr.Berki Imre egyetemi docens
Dr.Cserny Tibor egyetemi docens
Prof.dr. Szarka László egyetemi tanár
Prof.Dr.Kordos László egyetemi tanár
Dr. Kárpáti László címzetes egyetemi tanár ,FHNP igazgató
Titkár: Vágvölgyi Andrea tanársegéd
Természetvédelmi mérnöki BSc szak
Idıpont: 2010. december 14-15.
Elnök: Prof. dr. Bartha Dénes intézetigazgató egyetemi tanár
Tagok: Dr. Traser György egyetemi docens
(Természetvédelmi állattan témakör kérdezıje)
Dr. Király Gergely egyetemi docens
(Természetvédelmi növénytan témakör kérdezıje)
Dr. Berki Imre egyetemi docens
(Magyarország természeti földrajza és értékei témakör kérdezıje)
Dr. Jáger László egyetemi docens
(Természetvédelmi jog és szakigazgatás témakör kérdezıje)
Dr. Kovács Mátyás címzetes egyetemi docens
Dr. Markovics Tibor címzetes egyetemi docens (İrségi Nemzeti park)
Titkár: Horváth Tibor tanársegéd
Vadgazda mérnöki BSc és MSc szak
Idıpont: 2010. december 14-15.
Elnök: Prof. dr. Faragó Sándor intézetigazgató, egyetemi tanár
Tagok: Prof. dr. Náhlik András egyetemi tanár
Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens
Dr. Héjj Botond egyetemi docens
Dr. Sándor Gyula egyetemi docens
Vajai László Vidékfejlesztési Minisztérium fıosztályvezetı
Giczi Ferenc Lajta-Hanság igazgató, címzetes egyetemi docens
Titkár: Dr. László Richárd egyetemi docens
EMK Tanácsának 78/2010. (X. 12.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa az Erdészeti Múzeum múzeumigazgatói vezetıi
álláshely pályázati kiírását 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 79/2010. (X. 12.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa a Környezet- és Földtudományi Intézetbe 1 fı fıállású
tanársegédi álláshely pályázati kiírását 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 80/2010. (X. 12.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa a Kari Tanács állandó bizottságait és azok összetételét
18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta:
Doktori Koordinációs Bizottság
Prof. dr. Náhlik András dékán
Prof.Dr. Faragó Sándor Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Doktori Iskola vezetı
Prof.Dr. Mátyás Csaba Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola vezetı
Kari Minıségbiztosítási Bizottság
Elnök: Dr. Pájer József oktatási dékán-helyettes, egyetemi docens
Tagok:Dr.Berki Imre egyetemi docens
Dr.Király Botond egyetemi docens
Dr.Sándor Gyula egyetemi docens
Dr.Czupy Imre egyetemi docens
Polgár András egyetemi adjunktus
A bizottság feladatai közé tartoznak az oktatásminıségi kérdések, az oktatók hallgatói
véleményezése,a kar minıségbiztosítási rendszerének kidolgozása, annak hatékony
mőködtetése.
Kari Stratégiai és Fejlesztési Bizottság
Elnök: Prof.dr.Náhlik András dékán
Tagok: Prof.dr.Bartha Dénes intézetigazgató
dr. Bidló András intézetigazgató,igazgatási és gazdasági dékánhelyettes
Dékány Zsigmond intézetigazgató
Ezerné Lóth Annamária Botanikus kert vezetı
Prof.dr. Faragó Sándor intézetigazgató, rektor
Prof.dr.Horváth Béla intézetigazgató
dr. Péterfalvi József intézetigazgató
dr. Rétfalvi Tamás intézetigazgató
dr. Schiberna Endre intézetigazgató
Prof.dr.H.Temesvári Ágota intézetigazgató
Prof.dr.Varga Szabolcs intézetigazgató
dr. Varga Tamás múzeumigazgató
A gazdasági dékán-helyettes tanácsadó testülete, feladata a kar gazdasági és gazdálkodási
stratégiájának kimunkálása, a karon rendelkezésre álló keretek felosztása és a megvalósulás
ellenırzése és értékelése, a kari innovációs és kutatási tevékenység összefogása.
Kari Tudományos Diákköri Bizottság
Elnök: Prof.Dr. Bartha Dénes intézetigazgató, egyetemi tanár
Tagok: Prof.dr.Szabó Ilona egyetemi tanár
Horváth Sándor adjunktus
Titkár: Horváth Tamás adjunktus
HÖk társelnök
HÖK társtitkár

A bizottság feladata a hallgatók bevezetése az elméleti és gyakorlati kutató munkába, a
kötelezı tananyagot meghaladó tudományos igényő önképzés elısegítése, a TDK
konferenciák szervezése, adminisztrációja, javaslattétel az OTDK-n való részvételre.
Kari Képzési Bizottság
Elnök: Dr. Pájer József oktatási dékán-helyettes, egyetemi docens
Tag: Koch Róbertné hivatalvezetı
Titkár: Majercsákné Zelenák Andrea doktori elıadó

Albizottságai
a)Kari Oktatási Bizottság
Elnök:Prof. Dr. Albert Levente általános rektor-helyettes -elnök
Tagok:Dr. Péterfalvi József egyetemi docens
Koch Róbertné dékáni hivatalvezetı
HÖK (1fı)
A bizottság feladata új szakok indításával kapcsolatos szakmai munka koordinálása,
tantervmódosítások- új tantárgyak tematikájának véleményezése, és mindazon feladatok
ellátása, amit a kari szabályzatok a hatáskörébe utalnak.

b)Kari Kreditátviteli Bizottság
Elnök Dr. Pájer József oktatási dékán-helyettes, egyetemi docens
Tagok: a szakok szakfelelısei
Prof.dr.Koloszár József egyetemi tanár
Prof.dr.Bartha Dénes intézetigazgató, egyetemi tanár
Prof.dr.Náhlik András dékán, egyetemi tanár
Dr. Rétfalvi Tamás intézetigazgató, egyetemi docens
A bizottság a hallgatók kreditakkumulációival kapcsolatos ügyeivel,kreditátviteli ügyekkel
( tantárgybefogadás, egyenértékőség ellenırzés, felvételi ügyekkel (követelmények, felvételi
bizottságok szervezése, eredmények értékelése)foglalkozik.
c)Kari Tanulmányi Bizottság
Elnök: Dr. Pájer József oktatási dékán-helyettes, egyetemi docens
Tagok: Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens
HÖK (2fı)
A bizottság a hallgató írásbeli kérelme alapján jár el, a hallgató által kifogásolt, A TVSZ
rendelkezéseivel kapcsolatos panaszok kivizsgálása, speciális hallgatói kérelmek elbírálása.
Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt.
Kari Juttatási és Térítési Bizottság
Elnök: Dr. Frank Norbert egyetemi docens

Tagok: Dr. Bidló András gazdasági dékán-helyettes, egyetemi docens
Koch Róbertné hivatalvezetı
HÖK (3fı)
Titkár: Daghefli Adrienn tanulmányi elıadó szavazati jog nálkül
A JTB a NymE SZMSZ III. rész Hallgatói követelményrendszer 105§ szerint kell mőködjön.
Feladata a hallgatói ösztöndíjak szétosztása, segályezési kérdésekben dönt.
Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazat dönt.

EMK Tanácsának 81/2010. (X. 12.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa az Erdımérnöki Kar 2009 évi szakképzési
hozzájárulásainak felhasználására tett javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúan
elfogadta.

EMK Tanácsának 82/2010. (X. 12.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa az Erdıvagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési
Intézetben a Környezettervezési és Térségfejlesztési Intézeti Tanszék nevének módosítását
Tájtudományi és Vidékfejlesztési Intézeti Tanszék névre 18 igen szavazattal egyhangúan
elfogadta.

EMK Tanácsának 83/2010. (X. 12.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa a Környezet- és Földtudományi Intézetben az Ökológia
és Genetika Intézeti Tanszék nevének módosítását Ökológiai és Bioklimatológiai Intézeti
Tanszék, valamint a Talajtani Intézeti Tanszék nevének módosítását Termıhelyismerettani
Intézeti Tanszék névre 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
Sopron, 2010. október 18.

Összeállította:
Koch Róbertné
KT titkár

HATÁROZATOK
az Erdımérnöki Kar Tanácsa 2010. május 4-i ülésén

EMK Tanácsának 52/2010. (V. 4.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa az Erdımérnöki Kar 2010-2011. tanévi tanulmányi rendjét a
kari honlapon megjelentetett módon 17 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 53/2010. (V. 4.) sz. határozata
Az

Erdımérnöki

Kar

Kari

Tanácsa

a

2009/2010.

tanév

júniusi

záróvizsgák

Környezetmérnöki szak Záróvizsga Bizottságában az alábbi módosítást 17 igen
szavazattal egyhangúan elfogadta:
Településfejlesztési szakirány kérdezıje:
Dr.Oszvald Ferenc egyetemi docens

EMK Tanácsának 54/2010. (V. 4.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa 17 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a
2010/2011. tanévtıl a kar összes szakán, minden évfolyamon, a 2010. április 13-i Kari
Tanácsülésen elfogadott mintatantervek alapján folytatja az oktatást.

EMK Tanácsának 55/2010. (V. 4.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa a Kar szervezeti átalakítását, amely 2010. július 1-tıl
lép érvénybe, 16 igen 0 nem 1 tartózkodás mellett elfogadta.

EMK Tanácsának 60/2010. (V. 4.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa a Kémiai Intézetbe intézetigazgatói vezetıi megbízás
pályázati kiírását 17 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
EMK Tanácsának 61/2010. (V.4.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa a Környezet- és Földtudományi Intézetbe
intézetigazgatói vezetıi megbízás pályázati kiírását 16 igen szavazattal egyhangúan
elfogadta.

EMK Tanácsának 64/2010. (V. 4.) sz. határozata
Az Erdımérnök Kar Tanácsa – 2 jelölt közül egyenkénti titkos szavazás eredményeképpen ALMA MATER EMLÉKÉREM kitüntetésre JUHÁSZ PÁL erdımérnök-jelöltet (17 igen
szavazattal) valamint CSONTOS ISTVÁN DÖMÖTÖR erdımérnök-jelöltet (17 igen
szavazattal), javasolja és terjeszti jóváhagyásra a Szenátusnak.

EMK Tanácsának 65/2010. (V. 4.) sz. határozata
Az Erdımérnök Kar Tanácsa – 6 jelölt közül egyenkénti titkos szavazás eredményeképpen REKTORI DICSÉRET kitüntetésre SCHMIDT PÉTER erdımérnök hallgatót (13 igen
szavazattal) valamint Szita Renáta természetvédelmi mérnök hallgatót (7 igen szavazattal),
javasolja és terjeszti jóváhagyásra a Szenátusnak.

EMK Tanácsának 66/2010. (V. 4.) sz. határozata
Az Erdımérnök Kar Tanácsa – 13 jelölt közül egyenkénti titkos szavazás eredményeképpen BÉKÉSI PÉTER erdımérnök hallgatót, BENDER FERENC természetvédelmi mérnök
hallgatót, PÁLFY TAMÁS

természetvédelmi mérnök hallgatót, KOVÁCS JUDIT

erdımérnök hallgatót, MAKK ÁDÁM okleveles környezetkutató-jelöltet és GERENCSÉR
NOÉMI természetvédelmi mérnök hallgatót DÉKÁNI DICSÉRET kitüntetésben részesti.
EMK Tanácsának 67/2010. (V. 4.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa tiszteletdiplomák adományozását az alábbi okl. erdımérnökök
részére 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta:
Aranyoklevélben részesülnek
Név

Okl. dátuma

Okl. száma

Béky Katalin

1960. 06. 15

5-1960.

Füzi Ferenc

1960. 06. 14

2-1960.

Horváth Samu

1960. 06. 17

15-1960.

Juhász Miklós †

1960. 06. 15

7-1960.

Molnár József

1960. 06. 16

13-1960.

Németh János

1960. 06. 15

8-1960.

Proszt Sára, Gyarmatiné Dr.

1960. 12. 16

22-1960.

Solymosi József, ifj.

1960. 06. 17

18-1960.

Stregova Sándor
Szabó Gyula

1960. 12. 16
1960. 06. 16

23-1960.
14-1960.

Szommer József

1960. 06. 17

Név
Ferdinánd István

19-1960.

Okl. éve
1960

Gyöngyösi Sándor
Homoky István János (Homoki G.
J. István)
Józsa József

1960
1960

Koczó Mihály
Koltay István

1960
1960

Komlóssy József

1960

Markó Imre

1960

Nagy Mihály

1960

Németh József
Németh László

1960
1960

Péch Gyula
Porpáczy Lehel

1960
1960

Puskás László

1960

Tóth Géza Gusztáv

1960

Tóth József
Rabóczi László

1960
1960

Spandli Imre

1960

1960

Név
Czeiner Zsolt

Intézmény/hely
Svájc, Zürich, ETH

Jacsman János

Svájc, Zürich, ETH
Svájc, Zürich, ETH

Szilágyi Tibor László
Turza Tibor

Németország, Göttingen –
Hann. Münden
Gyémántoklevélben részesülnek

Név

Okl. dátuma

Okl. száma

Botos Géza

1950. 05. 19

495.

Bısze Aladár

1950. 02. 25

485.

Dallos Andor

1950. 11. 04

24.

Dants Béla
Doklea István

1950. 08. 05
1950. 02. 25

1.
491.

Ernyei István

1950. 12. 21

107.

Füry Mihály, dr.
Guller Imre

1950. 12. 21
1950. 12. 21

33.
35.

Horváth Tibor
Kis Lajos

1950. 09. 29
1950. 02. 25

9.
490.

Kiss Antal
Konyecsni Lóránd

1950. 02. 25
1950. 09. 29

488.
11.

Lıcsey Iván

1950. 12. 21

37.

Magyar Antal

1950. 11. 04

27.

Manninger Ernı, dr.

1950. 02. 25

481.

Mihály László

1950. 04. 29

455.

Mohi György

1950. 12. 21

39.

Ördögh Zoltán, dr.

1950. 02. 25

484.

Péter Sándor

1950. 12. 21

42.

Pintér László

1950. 04. 29

457.

Rónai Ferenc, dr.

1950. 11. 04

29.

Rössler Károly

1950. 08. 05

3.

Strausz József

1950. 05. 19

483.

Szemzı Gyula
Vancsura Rudolf, dr.

1950. 09. 29
1950. 09. 29

18.
20.

Vass Béla

1950. 04. 29

458.

Zilahy Aladár

1950. 07. 03

497.

Zólyomy László

1950. 11. 04

106.

Zsigó László

1950. 12. 21

44.

Vasdiplomában részesülnek
Név
Hábel György

Okl. dátuma
1945. 02. 24

Okl. száma
261.

Hopp József

1945. 09. 07

265.

Sopron, 2010. május 10.
Összeállította:
Koch Róbertné
KT titkár

HATÁROZATOK
az Erdımérnöki Kar Tanácsa 2010. április 13-i ülésén

EMK Tanácsának 42/2010. (IV. 13.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa az Erdımérnöki Kar BSc szakjainak( környezetmérnöki,
környezettan, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki) mintatanterveit – az alább
felsorolt módosításokkal-17 igen szavazattal egyhangúan elfogadta:
- Munkavédelem és biztonságtechnika címő tantárgy a tvmBSC mintatantervben „C” típusú
tárgy,
- Matematika és statisztika címő tantárgy a tvmBSc mintatantervben „A” típusú tárgy;
- Védett természeti területek fenntartása címő tantárgy „A” típusú tárgy;
- Nyelv I.,és Nyelv II. tárgy két féléven át kerüljön oktatásra, kritérium tárgyként,
- Mikrobiológia címő tantárgy elıtárgya törölve a kmBSc és a ktBSc mintatantervben;
- Talajbiológia címő tantárgy elıtárgya törölve a kmBSc és a ktBSc mintatantervben;
- Élıhelyvédelem címő tantárgy elıtárgya Ökológia tárgy helyett Vegetációismeret tárgy a
kmBSc, a ktBSc és a tvmBSc szakok mintatanterveiben,
- Vegetációismeret címő tantárgy elıtárgya a tvmBSc szakon a Növényrendszertan tárgy, a
ktBSc és kmBSc szakokon elıkövetelmény nincs;
- Környezettechnológia címő tantárgy elıtárgya a Méréstechnika tárgy a ktBSc szak
mintatantervében,
- kmBSc mintatantervben AutoCad ismeretek tárgynév szerepeljen;
- Vízfolyások rehabilitációja címő tantárgy elıtárgya a Vízgazdálkodás tárgy a kmBSc és a
ktBSc szakok mintatanterveiben.

EMK Tanácsának 43/2010. (IV. 13.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa az Erdımérnöki Kar erdımérnöki mesterszak egységes
osztatlan képzés mintatantervét – az alább felsorolt módosításokkal-17 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta:
- Statika címő tantárgy értékelése évközi jegy
- Etnobotanika címő tantárgy „ C” típusú tárgy

EMK Tanácsának 44/2010. (IV. 13.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa az Erdımérnöki Kar MSc szakjainak( környezetmérnöki,
környezettudományi, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki) mintatanterveit – az
alább felsorolt módosításokkal-17 igen szavazattal egyhangúan elfogadta:
- Etnobotanika címő tantárgy „ C” típusú tárgy
EMK Tanácsának 45/2010. (IV. 13.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa a kar hallgatói számára a CV vizsgakrzussal felvett
tárgyakra és a méltányossági vizsga letételére vonatkozó kari TVSZ kiegészítést 17 igen
szavazattal egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:
CV vizsgakurzusok
Az ıszi szemeszterben kizárólag a CV (vizsgakurzussal ) felvett tantárgy esetében a
regisztrációs héten egy vizsgázási lehetıséggel a hallgató teljesítheti a tárgyat és felveheti a
teljesített tantárgyra épülı tantárgyat.
A tavaszi szemeszterben kizárólag a CV (vizsgakurzussal ) felvett tantárgy esetében a
szorgalmi idıszak 2. hetében egy vizsgázási lehetıséggel a hallgató teljesítheti a tárgyat és
felveheti a teljesített tantárgyra épülı tantárgyat.

Mindkét esetben a további két CV-s vizsaglehetıség a normál vizsgaidıszakban
felhasználható.
Fentiek a 2010/2011. tanév ıszi szemeszterétıl lép életbe.

Méltányossági vizsga letételére az alábbiak szerint kerülhet sor:

Az ıszi szemeszterben a regisztrációs héten, a tavaszi szemeszterben a szorgalmi idıszak 2.
hetében van lehetıség az egyszeri méltányossági vizsga letételére.
A méltányossági vizsgakérelmek leadási határideje a vizsgaidıszak utolsó napja.
Ezen szabályozás a 2009/2010. tanév tavaszi vizsgaidıszakától érvényesek.
EMK Tanácsának 46/2010. (IV. 13.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa a 2009/2010. tanév júniusi záróvizsga bizottságok
összetételét és idıpontjait, 17 igen szavazattal, egyhangúan az alábbiak szerint határozta
meg:
Okleveles erdımérnöki szak

Idıpont: 2010. június 14-15-16.
Elnök: Prof. dr. Varga Szabolcs intézetigazgató, egyetemi tanár
Tagok: Dr. Gólya János egyetemi docens
Prof. dr. Lett Béla mb. intézetigazgató,egyetemi tanár
Dr. Frank Norbert egyetemi docens
Dr. Gál János egyetemi docens
Dr. Papp Tivadar c. egyetemi tanár
Dr. Marosi György c. egyetemi tanár
Dr.Jung László vezérigazgató helyettes, c.egyetemi docens
Dr.Péti Miklós c.egyetemi docens
Ormos Balázs OEE fıtitkára
Titkár: Facskó Ferenc adjunktus

Okleveles környezetmérnöki szak
Idıpont: 2010. június 15.
Elnök: Prof. dr. Mátyás Csaba intézetigazgató egyetemi tanár
Tagok:Dr. Pájer József egyetemi docens
Kosztka László igazgató
Boros Géza környezetvédelmi szakreferens
Dr. Vig Péter egyetemi docens
Titkár: Varga Gábor intézeti munkatárs
Okleveles környezettudományi szak
Környezettan BSc szak
Idıpont: 2010. június 17. 8.00 – 15.00 óra okl.kt.
15.00-19.00 ktBSc
Elnök: Prof. dr.Mátyás Csaba egyetemi tanár
Tagok: Prof.dr.Albert Levente egyetemi tanár,
Dr.Berki Imre egyetemi docens
Dr.Cserny Tibor egyetemi docens
Prof.dr. Szarka László egyetemi tanár, valamint
Dr.Kordos László Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója
Dr.Kárpáti László Fertı-Hanság Nemzeti Park igazgató
Titkár: Vágvölgyi Andrea tanársegéd

Természetvédelmi mérnöki szak
Idıpont: 2010. június 15
Elnök: Prof. dr. Bartha Dénes intézetigazgató egyetemi tanár
Tagok: Dr. Traser György egyetemi docens
(Természetvédelmi állattan témakör kérdezıje)
Dr. Király Gergely egyetemi docens
(Természetvédelmi növénytan témakör kérdezıje)

Dr. Berki Imre egyetemi docens
(Magyarország természeti földrajza és értékei témakör kérdezıje)
Dr. Jáger László egyetemi docens
(Természetvédelmi jog és szakigazgatás témakör kérdezıje)
Dr. Kovács Mátyás címzetes egyetemi docens
Dr. Markovics Tibor címzetes egyetemi docens
Titkár: Horváth Tibor tanársegéd
Természetvédelmi mérnöki MSC szak
Idıpont: 2010. június 16.

Elnök: Prof. dr. Bartha Dénes intézetigazgató egyetemi tanár
Tagok: Dr. Jáger László egyetemi docens
Prof.dr.Lett Béla mb. intézetigazgató, egyetemi tanár
Dr. Kovács Mátyás címzetes egyetemi docens
Dr. Markovics Tibor címzetes egyetemi docens
Titkár: Horváth Tibor tanársegéd

Vadgazda mérnöki szak
Idıpont: (nappali és levelezı tagozat) 2010. június 14.
Elnök: Prof. dr. Faragó Sándor intézetigazgató, egyetemi tanár
Tagok: Prof. dr. Náhlik András egyetemi tanár
Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens
Dr. Héjj Botond egyetemi docens
Dr. Sándor Gyula egyetemi docens
Pintér István fıosztályvezetı-helyettes (FVM)
Giczi Ferenc Lajta-Hanság igazgató, címzetes egyetemi docens
Titkár: Dr. László Richárd egyetemi docens
Vadgazda mérnöki MSc szak
Idıpont: 2010. június 14. (14.30 óra) -16.
Elnök: Prof. dr. Faragó Sándor intézetigazgató, egyetemi tanár
Tagok: Prof. dr. Náhlik András egyetemi tanár
Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens
Dr. Stark Magdolna egyetemi docens
Dr. Schiberna Endre egyetemi docens
Dr. László Richárd egyetemi docens
Pintér István fıosztályvezetı-helyettes (FVM), címzetes egyetemi docens
Giczi Ferenc Lajta-Hanság igazgató, címzetes egyetemi docens
Titkár: Dr. Sándor Gyula egyetemi docens

EMK Tanácsának 47/2010. (IV.13.) sz. határozata
Az Erdımérnök Kar Tanácsa az Erdımérnöki Kar 2010 év elsı félévének költségvetési
felosztását 16 igen 0 nem 1 tartózkodás mellett elfogadta azzal, hogy félévenkénti minimális
befizetési összeg 2.000.000 Ft, azaz kettımillió forint.

EMK Tanácsának 48/2010. (IV.13.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézetbe
intézetigazgatói vezetıi megbízás pályázati kiírását 17 igen szavazattal egyhangúan
elfogadta.
EMK Tanácsának 49/2010. (IV.13.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa az Idegen Nyelvi Központ vezetıi megbízás pályázati
kiírását 17 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
EMK Tanácsának 51/2010. (IV.13) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa a Nyugat-magyarországi Egyetem SZMSZ 9. sz. melléklete
(Választási Szabályzat) III. 1. pontja alapján Kari Tanács választását rendeli el.
A szavazás idıpontja 2010. június 24-én 9.00-15.00.
A Jelölı- és Szavazatszámláló Bizottság összetétele:
Elnök: Dr. László Richárd egyetemi docens
Tagok: Szakálosné Mátyás Katalin egyetemi adjunktus
Csepregi Imre tudományos segédmunkatárs
Dankó Tiborné laboráns

Összeállította:
Koch Róbertné
KT titkár

HATÁROZATOK
az Erdımérnöki Kar Tanácsa 2010. március 16-i ülésén

EMK Tanácsának 13/2010 (III. 16.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa az erdımérnöki mesterképzési szak egységes
osztatlan képzésbe történı átjelentkezés irányelveit 16 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
EMK Tanácsának 14/2010 (III. 16.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa az Erdıfeltárási szakirányú továbbképzési
szak szaklétesítési és szakindítási dokumentációját 16 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
EMK Tanácsának 15/2010 (III. 16.) sz. határozata
Az Erdımérnök Kar Tanácsa a vadgazda mérnöki BSc szak levelezı tagozat mintatantervének módosítását az alábbiak szerint 16 igen szavazattal egyhangúan elfogadta:
Az Élıhelyvédelem c. tárgy a vadgazda mérnöki BSc (nappali és levelezı) mintatantervbıl 2010/2011. t0név ıszi szemeszterétıl törlésre kerül.
EMK Tanácsának 16/2010 (III. 16.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa a NymE TTMK és EMK közötti együttmőködési
megállapodást ( környezettan BSc szak oktatása témában) az alábbiak szerint 16 igen
szavazattal egyhangúan elfogadta:

Megállapodás
A NymE Erdımérnöki Kara (a továbbiakban EMK) és Természettudományi és
Mőszaki Kara (a továbbiakban TTMK) az alábbi megállapodást köti a környezettan alapszak oktatásával kapcsolatban.

1. A szakért felelıs kar az EMK.
2. A szak felelısét az EMK-val történt egyeztetést követıen a TTMK jelöli ki. Az
EMK-nak a szakfelelıs személyét illetıen véleményezési joga van.
3. Amennyiben a TTMK saját oktatót jelöl szakfelelısnek, az EMK a TTMK véleményét meghallgatva képzési programfelelıst jogosult kinevezni.

4. Amennyiben a TTMK az EMK-ról javasol szakfelelıst, a TTMK az EMK véleményét meghallgatva képzési programfelelıst jogosult kinevezni.
5. A két kar közös tantervét a szakfelelıs és a képzési programfelelıs dolgozza ki.
Az új tantervet az illetékes dékánok javaslatára a kari tanácsok fogadják el.
6. Amennyiben a szakfelelısök nem jutnak konszenzusra, a vitatott pontokat az oktatási dékánhelyettesek bevonásával kell újratárgyalni. Amennyiben továbbra sincs
megegyezés, illetékes felsıbb fórumok (oktatási rektorhelyettes, rektor vagy
OKM) állásfoglalását kell kérni.
7. Minden a szakot érintı döntés csak a szakfelelıs és képzési programfelelıs javaslatára a két kar dékánjának ellenjegyzésével illetve – szükség esetén - kari tanácsának jóváhagyásával hozható meg.
8. A szakért felelıs kar megjelölését a két kar vezetése – szükség esetén az egyetemi
vezetés bevonásával - 3 évenként mindenképpen felülvizsgálja, és ha idıközben
olyan változások következtek be, amelyek indokolják a váltást, javaslatot tesz a
szenátus felé.
Sopron, 2010. február 25.
Prof. Dr. Veress Márton
Dékán, TTMK

Prof. Dr. Náhlik András
dékán, EMK

EMK Tanácsának 17/2010 (III. 16.) sz. határozata
Az Erdımérnök Kar Tanácsa a kar 2010 évi költségvetését 17 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
EMK Tanácsának 18/2010 (III. 16.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa a Környezet- és Földtudományi Intézetbe 1 fı
fıállású adjunktusi álláshely pályázati kiírását 17 igen szavazattal egyhangúan
elfogadta.
EMK Tanácsának 38/2010 (III. 16.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa a kari Juttatási és Térítési Szabályzat módosításának irányelveit 17 igen szavazat mellett egyhangúan elfogadta.
Ennek megfelelıen a kar hallgatói számára a 2009/2010. tanév tavaszi szemeszterétıl
a hallgatói ösztöndíjak felosztása:
53% tanulmányi ösztöndíj
43% szociális ösztöndíj
4% HÖK és kollégiumi bizottsági tagok támogatása (amely esetében a kollégiumi
bizottsági tagok támogatását 3 fıben és 5000 Ft/hó maximálta)
EMK Tanácsának 39/2010 (III. 16.) sz. határozata

Az Erdımérnök Kar Tanácsa a Fertı-Hanság Nemzeti Parkban létrehozandó KIHELYEZETT TERMÉSZETVÉDELMI ÁLLATTANI TANSZÉK létrehozását
az Erdımérnöki Kar Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézetéhez rendelve, a tanszék szakmai irányításával Dr. Kárpáti László igazgatót, címzetes egyetemi tanárt megbízva, 17 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
EMK Tanácsának 40/2010 (III. 16.) sz. határozata
Az Erdımérnök Kar Tanácsa az intézetek kezdeményezésére, elhunyt professzoraira
emlékezve (Dr. Moór Arthur, Dr. Bezzegh László, Dr. Igmándy Zoltán, Dr. Majer Antal) a Botanikus kertben emlékszobrok felállítását - és amely szobrok avatására a 2010/2011. tanév tanévnyitó ünnepségének napján kerül sor- 17 igen szavazattal egyhangúan támogatja.

összeállította:
Koch Róbertné
hivatalvezetı

HATÁROZATOK
az Erdımérnöki Kar Tanácsa 2010. február 16-i ülésén

EMK Tanácsának 2/2010. (II. 16.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa az agrár alapszakok 7. szemeszter szabályzatát – a kari
honlapon megjelent módon -18 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 3/2010. (II. 16.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa az erdımérnöki mesterszak Elemi szilárdságtan címő tantárgy
tantárgyi programját 18 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 4/2010. (II. 16.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa a kar minıségfejlesztési terv megvalósulásáról szóló jelentést
18 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta, és ebben a formában terjeszti a
Szenátus elé.
EMK Tanácsának 5/2010. (II. 16.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Kari Tanácsa az Erdıvagyon-gazdálkodási Intézetbe intézetigazgatói
vezetıi megbízás pályázati kiírását – a megbízás idıtartamát 3 évre módosítva -18 igen
szavazattal egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 9/2010. (II. 16.) sz. határozata
Az Erdımérnök Kar Tanácsa az Erdımérnöki Kar 2009 évi gazdálkodásáról szóló elızetes
beszámolóját 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 10/2010. (II. 16.) sz. határozata
Az Erdımérnök Kar Tanácsa az Erdımérnöki Kar 2010 évi költségvetésének felosztását 17
igen 1 nem 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint:

Az Erdımérnöki Kar 2010. évi költségvetési támogatásának felosztása
Az alábbi javaslat a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdımérnöki Karának Kari
Tanácsa által 2009. évre elfogadott javaslaton nyugszik, attól kisebb részben tér el.
Néhány alapfogalom:
A javaslatokban szereplı néhány fogalom tisztázása:
Költségvetési fedezet százalékban (KF %) = (Összes járulékkal növelt bérköltség / Bérre
jutó költségvetési támogatás) * 100
(Megjegyzés: 2008 és 2009 évben ez 79-80 % körül volt)

Arányos megtakarítás % = 100 – KF %
Bérköltség és kredit (támogatás) alapú elszámolás
Nem oktatókra jutó bér (NOB)
A nem oktató szervezeti egységekre (Dékáni Hivatal, Erdészeti Múzeum, Botanikus
Kert), illetve személyekre (adminisztrációs dolgozók, laboránsok, stb.) jutó bérköltség a
létszám bérköltségének a költségvetési fedezetben szereplı aránya. (2009. évi példa alapján:
összes bérköltség * 0,79, azaz a bérköltség közel 21 %-át saját bevétellel kell megszerezni.)
Oktatókra és diplomás alkalmazottakra (intézeti mérnök, tudományos munkatárs, stb.) jutó
bér (OB)
A Kar az Erdımérnöki Kar költségvetésében szereplı támogatásokat a költségvetési
támogatás szempontjai alapján arányosan osztja szét az egyes intézetekre. A felosztható
összeget a következıképpen állapítjuk meg:

-

EMK összes költségvetési támogatásából levonásra kerülnek a következı tételek:
PPP program költsége,
Üzemfenntartás költsége,
Kari általános rezsi költség (autóbuszok, Dékáni Hivatal dologi, stb. költsége),
Botanikus kert költsége (a tervek szerint a célzott támogatást nem haladja meg),
Nem oktatókra jutó bér,
Idegen Nyelvi Központ bérköltsége (külön számítás alapján),
Erdészeti Múzeum költsége (külön számítás alapján).

A fenti levonások (ezek az összes támogatás kb. 50 %-át tették ki) után kapott összeget
osztjuk szét az egyes intézetek között az alábbi támogatási arányok figyelembevételével.
Bérfüggı támogatás
A rendelkezésre álló fedezet 50 %-át az egyes intézetek oktatóinak és diplomás
alkalmazottjainak bérköltségének arányában osztjuk szét, oly módon, hogy a rendelkezésre
álló fedezetet elosztjuk a tényleges bérrel, majd az így kapott szorzószámmal szorozzuk be az
egyes intézetek bérköltségét.
(Mintaszámítás: 2008. évben az intézetek között oktatói bérre szétosztható összeg 340 millió Ft volt,
ennek 50 %-át 170 millió Ft-ot osztanánk szét az intézetek között az oktatói bérköltség arányában, ez
kb. bérek 40 %-át fedezné minden intézet esetén.)

Oktatási arány függı támogatás
Az egyes intézetek az általuk oktatott tárgyakban aláírást szerzı hallgatók után,
megkapják az oktatott órák arányában egy-egy óra arányos értékét. A hallgatói normatíva az
egyes szakokon 2010. évben elıreláthatólag a következı:
Megnevezés
Tagozat
Egy óra értéke
Alapképzés
1,083
Master képzés
1,897
Agrár
Fıiskolai képzés
1,000
Egyetemi képzés
1,408
Alapképzés
1,083
Mőszaki
Egyetemi képzés
1,408
Master képzés
1,897
Alapképzés
1,083
Természettudományi
Egyetemi képzés
1,408
PhD. képzés
1,897

Megjegyzés: A táblázatban elızetes számok szerepelnek, amely az állami támogatás
változatásának megfelelıen módosulhatnak.

Az így kapott összeget arányosítjuk a rendelkezésre álló fedezet 50 %-ának
megfelelıen, oly módon, hogy a rendelkezésre álló fedezetet elosztjuk az összes óra értékkel,
majd az így kapott számot szorozzuk be az egyes intézetek óraértékével.
(Mintaszámítás: Intézetenként összesítjük a 2009/10-es tanév I. és II. félévi oktatás után a fenti
számítás (aláírást szerzı hallgatók létszáma x a tantárgy heti óraszáma x egy óra értéke adott
tagozaton) után kapott összeget. Majd ezt arányosítjuk a rendelkezésre álló kb. 170 millió Ft-tal
(2008. évi adat). Ez az összeg egy átlagos oktatási teljesítményő intézet esetén a bérek 40 %-át
fedezné. A számítás során - az órarendi elfoglaltságot nem jelentı - szakdolgozat / diplomaterv
konzultációt félévenként BSc szakon: 7 óra /szemeszter x fı, MSc szakon 15 óra / szemeszter x fı
oklevelesek erdımérnöki szakon: 15 óra / szemeszter x fı.)

Összesítés
Intézetenként összesítjük a bérfüggı támogatást és az oktatás (kredit) függı
támogatást, ami megadja az oktatói támogatást.

EMK Tanácsának 11/2010. (II. 16.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa az Universitatea din Oradea –val ( Nagyváradi Egyetem) 18
igen szavazattal egyhangúan támogatta az egyetemi szintő keretszerzıdés megkötését.

EMK Tanácsának 12/2010. (II. 16.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa a NymE SZMSZ III. rész Hallgatói követelményrendszer 70.§
(1) pontjánaknak kiegészítését és a Szenátus elé terjesztését 18 igen szavazattal egyhangúan
elfogadta az alábbiak szerint:
70. §
(1) Másik felsıoktatási intézménybıl, vagy más karról, szakról, munkarendrıl, de azonos
képzési területrıl, a kapacitások figyelembevételével az a hallgató vehetı át,
a)
aki legalább egy aktív félévvel rendelkezik és aktív félévenként legalább 20 kreditet
teljesített, az Erdımérnöki Kar erdımérnöki BSc szakról az erdımérnöki egységes osztatlan
képzésbe történı átjelentkezés esetén a kar külön szabályzatban rendelkezik, és
b)
akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem
szőnt meg, illetve a kötelezı elbocsátás, vagy kizárás feltételei sem állnak fenn.

Sopron, 2010. február 19.
Összeállította:
Koch Róbertné
hivatalvezetı, KT titkára

