HATÁROZAT
az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 2007. február 20-i ülésén
EMK Tanácsának 5/2007. (II. 20.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a 2006/2007. tanév Tanulmányi Rend kiegészítéséhez
kapcsolódva 12 igen 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, hogy a
Geodézia nagygyakorlat időpontja a vizsgaidőszak első három napja (május 1416.), amelyre hivatkozással azonban vizsgaidőszak hosszabbítást az érintett hallgatók
nem kaphatnak.
EMK Tanácsának 6/2007. (II. 20.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a 2006/2007. tanév Tanulmányi Rend kiegészítését az
alábbiak szerint 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta:
1. Kiegészítés április hónapban:
A szakdolgozat és diplomamunka leadási határideje: május 2.
2. A tanulmányutak és nagygyakorlatok rendjére vonatkozóan május hónapban:
május 7-11.

Vadgazda mérnöki szak tanulmányútjai
(felelős:Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet)
I. nagytanulmányút (4. szemeszter, nappali és levelező tagozaton)
II. nagytanulmányút (6. szemeszter, levelező tagozaton)

május 7-11.

Természetvédelmi mérnöki szak I nagytanulmányút,
2. szemeszter– növénytan, állattan, természeti földrajz, ökológia,
termőhelyismerettan témakörben
(felelős:Növénytani és Természetvédelmi Intézet, feltétel:
az Általános növénytan és növényrendszertan és/vagy Általános állattan és
állatrendszertan és/vagy Kárpát-medence földrajza és/vagy Ökológia és/vagy
Termőhelyismerettan és /vagy Dendrológia tantárgyak felvétele)

május 7-11.

Természetvédelmi mérnöki szak II. nagytanulmányút,
4. szemeszter- állatvilág védelme, növényvilág védelme, mezőgazdasági
ismeretek, erdőkezelési ismeretek, vizes élőhelyek kezelési ismerete,
vad- és halgazdálkodási ismeretek témakörben
(felelős:Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet, feltétel:
Gerinctelen állatfajok védelme és/vagy Gerinces állatfajok védelme és/vagy
Növényvilág védelme és/vagy Vizes élőhelyek kezelése és/vagy
Mezőgazdálkodás természeti területeken és /vagy Vad- és
halgazdálkodás természeti területeken és/vagy Védett erdők kezelése
tantárgyak felvétele)

május 7-9.

Erdőműveléstan tanulmányút (okl. erdőmérnöki szak 6. szemeszter,
felelős:Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet)

május 14-16. Geodézia nagygyakorlat
(okl. erdőmérnöki szak 6. szemeszter,
felelős:Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet)
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május 7-11.

Erdészeti úttervezés (okl. erdőmérnöki szak, 8. szemeszter,
(felelős:Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet)

május 7-11.

Növényföldrajz-Növénytársulástan-Éghajlattan-TermőhelyismerettanDendrometria tantárgykörben
(4. szemesztert végző okl. erdőmérnök hallgatók számára,
felelős: Matematikai és Ökonómiai Intézet)

május 7-11.

Komplex tanulmányút (4. szemesztert végző környezetmérnök
hallgatók számára, felelős:Környezet- és Földtudományi Intézet)

május 7-11.

Nagygyakorlat zaj-, rezgés, sugárzás- és vizes témakörökben
(6. szemesztert végző okl .környezetmérnök hallgatók számára,
(felelős:Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet)

május 29-június 2.

Okl. környezetmérnöki szak zárótanulmányút:
(felelős:Környezet- és Földtudományi Intézet)

május 29-június 2.

Okl. erdőmérnöki szak zárótanulmányút:
(felelős:Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet)

Megjegyzés: május 28.: Pünkösd hétfő

3. Kiegészítés június hónapban:
Záróvizsga az okleveles környezettudományi szakon: június 20.
Időpont változás:
Záróvizsga a vadgazda mérnöki szakon: június 26-28 (kedd-csütörtök).
EMK Tanácsának 7/2007. (II. 20.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az SzMSz III. rész: Hallgatói Követelményrendszer VII.
fejezet: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat EMK mellékletét a határozathoz csatolt
módon egyhangúan 14 igen szavazattal elfogadta.
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ERDŐMÉRNÖKI KAR
TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA
SZMSZ III. RÉSZ: HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER
VII. FEJEZET MELLÉKLETE
1. §
66.§-hoz: Tantárgyprogram, tantárgy akkreditáció, tantárgyi követelmények
(1) A tantárgyi követelményeket a tantárgyfelelősök készítik el, és az intézetigazgatók
terjesztik a dékán elé jóváhagyásra.
2. §
69. §-hoz: A hallgatói jogviszony, az államilag támogatott és a költségtérítéses
képzés
(1) A Kar a költségtérítéses hallgatók részére minden vizsgaidőszak utolsó hetében
pályázatot ír ki a betöltetlen államilag támogatott hallgatói helyekre.
(2) A pályázat elbírálását a tanulmányi eredmény és szociális rászorultság
mérlegelésével a Dékáni Tanács végzi.
3. §
70. §-hoz: Átvétel
(1) Költségtérítéses képzésből államilag támogatott képzésbe a hallgató a 12 félévnyi
államilag támogatott képzési időben akkor nyújthat be pályázatot, amennyiben utolsó
aktív félévben kreditindexe ≥ 3.00 vagy az utolsó aktív félévben szerzett kreditjeinek
száma ≥ 24.
(2) Másik felsőoktatási intézményből, más karról, szakról ill. tagozatról az hallgató
vehető át,
a.) aki legalább egy lezárt félévvel rendelkezik, és utolsó félévének
ösztöndíjindexe ≥ 2.50 és
b.) akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt
nem szűnt a meg, ill. a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei sem állnak
fenn. (70 § (1))
(3) Átvett hallgatók esetében a fizetési kötelezettségek és az ösztöndíjak
megállapítása a kari hallgatói juttatások és térítések szabályzatban rögzítettek alapján
történik attól függően, hogy mely szemeszterre nyert átvételt, ill. mennyi volt az
utolsó félévben elért kreditindexe.
4. §
71. §-hoz: Párhuzamos képzés
(1) A hallgató a regisztrációs héten köteles bejelenteni és hallgatói jogviszony
igazolással alátámasztani a máshol megkezdett, illetve folytatott párhuzamos képzést.
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5. §
74. §-hoz: A tantárgyak meghirdetése és felvétele
(1) A tantárgyfelvétel végső határideje az adott szorgalmi időszak regisztrációs
hetének utolsó napja 12.00 óra. Ezt követően további 1-1 hétig a tantárgyfelvételre
illetve törlésre a Juttatási és Térítési Szabályzat határidő elmulasztására vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
(2) A kredites képzésben résztvevő hallgatók részére 92/A § alapján a kredites
tantervben szereplő tantárgyak meghirdetését 2013-ig minden mintatanterv
szerinti szemeszterben biztosítani kell.
6. §
75. §-hoz: Részvétel a foglalkozásokon
(1) Az évközi gyakorlati foglalkozásokról távolmaradt hallgató elmulasztott
gyakorlatainak pótlása az adott tantárgy tantárgyi követelményei szerint történik.
7. §
76. §-hoz: Ismeretek ellenőrzése és a kreditgyűjtés (kreditakkumuláció)
(1) A kreditakkumuláció során a hallgató tanulmányi teljesítése során a szabadon
választott tantárgyai (C) közül az előtantárgyak teljesítése esetén az Erdőmérnöki
Kar bármely más szakjának bármely tantárgya figyelembe vehető.
(2) A
megszerzett
ismeret
számonkérése
nem
feltétele
a
félév
igazolásának/aláírásának, de a tantárgyi követelmények szerint előfeltétele lehet a
vizsgára bocsátásnak.
8.§
77. §-hoz: A vizsgák és szigorlatok rendje, a vizsgaidőszak
(1) Vizsgára jelentkezés a Neptunban a vizsgaidőpontot megelőző munkanap 12.00
óra.
9. §
79. §-hoz: Más intézményben, valamint az egyes képzési szinteken és szakokon
megszerzett és összegyűjtött kreditek más képzési szinteken történő elismerése és
beszámítása
(1) Mind az Erdőmérnöki Kar szakjain aktív félévvel rendelkező hallgatók más
intézménybe, karra, szakra történő áthallgatása, mind pedig más intézmények, karok
és szakok hallgatónak az Erdőmérnöki Kar szakjaira történő áthallgatása ügyében a
Kreditátviteli Bizottság dönt.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra irányuló kérelmek benyújtási határideje a
megelőző vizsgaidőszak első hete. A KÁB döntését a vizsgaidőszak második hetében
hozza meg.
(3) Azonos szakon a kredites képzésből a BSc képzésbe átkerülő hallgatók
jegyelfogadása a tantárgyi egyezőség figyelembe vételével a honlapról letölthető és az
oktatási dékánhelyettesnek benyújtandó kérelemmel történik, melyhez a
tantárgyfelelős oktatók külön megkeresése nem szükséges.
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10. §
80. §-hoz: A helyettesítő és a szabadon választható tantárgyak elfogadása
(1) A hallgató az adott félévre való bejelentkezést megelőzően a Kreditátviteli
Bizottságtól a 80 § (1), (2) és (3) bekezdései szerint kérheti a más karon, más
felsőoktatási intézményben felvenni tervezett, vagy korábban teljesített tantárgy(ak)
befogadását.
11. §
85. §-hoz: Kedvezményes tanulmányi rend
(1) Kedvezményes tanulmányi rendben 4 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.
12. §
89. §-hoz: Oklevél
(1) A szakok képesítési követelményeiben meghatározott nyelvismeretet a záróvizsgát
követő 5 éven belül kell igazolni. Az oklevél az igazolás benyújtását követő 30 napon
belül állítandó ki.”
13. § Záró rendelkezések
Ezt a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Tanulmányi és
Vizsgaszabályzatát a Kari Tanács 2007. február 20-án megtárgyalta és EMK KT
7/2007. (II.20.) számú határozatával jóváhagyta.
Sopron, 2007. február 21.
Prof. dr. Náhlik András
dékán
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EMK Tanácsának 26/2007. (II. 20.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az alábbi intézeten belüli tanszékalakításokat 12 igen
szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta:
Matematikai és Ökonómiai Intézeten belül:
- Matematika Tanszék
- Erdőrendezéstani Tanszék
- Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék
Kémiai és Termőhelyismerettani Intézeten belül:
- Kémiai Tanszék
- Termőhelyismerettani Tanszék
Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézeten belül:
- Energetikai Tanszék
- Erdőhasználati Tanszék
- Géptani Tanszék
Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet
- Földmérési és Távérzékelési Tanszék
- Erdőfeltárási Tanszék
- Vízgazdálkodási Tanszék
EMK Tanácsának 27/2007. (II. 20.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az Alapozó matematika c. tantárgy minden szak
mintatantervébe „C” típusú tárgyként történő beillesztését 9 igen szavazattal 3
tartózkodás mellett elfogadta.
EMK Tanácsának 28/2007. (II. 20.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a BSc szakok mintatanterveiben a „Közgazdaságtan
c. tantárgy előtantárgyai közül a „Matematika” tantárgy törlését a 2006/2007.
tanév II. félévétől 9 igen, 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
EMK Tanácsának 29/2007. (II. 20.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a vadgazda mérnöki kredites képzés mintatantervében
„A világ vadgazdálkodása” c tantárgy tavaszi szemeszterből az őszi szemeszterbe
történő áthelyezését 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
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EMK Tanácsának 30/2007. (II. 20.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az okl. erőmérnöki szak mintatantervében a „Zárttéri
vadgazdálkodás” c tantárgy előtantárgyai közül a „Nagyvadállományok
dinamikája” c. tantárgy törlését a 2006/2007. tanév II. félévétől 12 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta.
EMK Tanácsának 31/2007. (II. 20.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a tantárgyak párhuzamos hallgatására vonatkozó
egységes határozat meghozatalát 2 igen, 4 nem szavazattal 6 tartózkodás mellett
elutasította.
EMK Tanácsának 32/2007. (II. 20.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa hallgatói kérelem alapján a környezetmérnöki BSc
szakon a „Légkörfizika” c. tantárgy (mintatanterv 4. szemeszter) párhuzamos
hallgatását előtantárgyával a „Meteorológia” c. tantárggyal (mintatanterv 3.
szemeszter) 0 igen, 12 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett egyhangúan elutasította.
EMK Tanácsának 33/2007. (II. 20.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa hallgatói kérelem alapján az okl. környezetmérnöki
szakon (kredites képzés) a „Vízgazdálkodás” c. tantárgy (mintatanterv 6. szemeszter)
párhuzamos

hallgatását

előtantárgyával

a

„Meteorológia”

c.

tantárggyal

(mintatanterv 3. szemeszter) 6 igen, 4 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett a Kari
Tanács elnökének döntő szavazata alapján elutasította.
EMK Tanácsának 34/2007. (II. 20.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa hallgatói kérelem alapján az okl. környezetmérnöki
szakon (kredites képzés) a „Kémiai analitika” c. tantárgy (mintatanterv 6.
szemeszter) párhuzamos hallgatását előtantárgyával a „Matematikai statisztika” c.
tantárggyal (mintatanterv 3. szemeszter) 0 igen, 12 nem szavazattal 0 tartózkodás
mellett elutasította.
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EMK Tanácsának 35/2007. (II. 20.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa hallgatói kérelem alapján az okl. erdőmérnöki szakon
(kredites képzés) az „Erdőrendezéstan I” c. tantárgy (mintatanterv 8. szemeszter)
párhuzamos hallgatását előtantárgyával az „Erdőneveléstan” c. tantárggyal
(mintatanterv 6. szemeszter) 9 igen, 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett
engedélyezte.
EMK Tanácsának 37/2007. (II. 20.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa hallgatói kérelem alapján a vadgazda mérnöki szakon
(kredites képzés) nappali tagozaton az „Erdőgazdálkodás” c. tantárgy (mintatanterv
4. szemeszter) párhuzamos hallgatását előtantárgyával a „Növénytan II.” c.
tantárggyal (mintatanterv 2. szemeszter) 0 igen, 12 nem szavazattal 0 tartózkodás
mellett egyhangúan elutasította.
EMK Tanácsának 38/2007. (II. 20.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa hallgatói kérelem alapján a vadgazda mérnöki szakon
(kredites képzés) nappali tagozaton a „Növényvilág védelme” c. tantárgy
(mintatanterv 4. szemeszter) párhuzamos hallgatását előtantárgyával a „Növénytan
II.” c. tantárggyal (mintatanterv 2. szemeszter), a „Zárttéri apróvadtenyésztés” c.
tantárgy (mintatanterv 4. szemeszter) és az „Apróvad élőhelygazdálkodás” c.
tantárgy (mintatanterv 4. szemeszter) párhuzamos hallgatását előtantárgyaikkal az
„Apróvadállományok hasznosítása” c. tantárggyal (mintatanterv 3. szemeszter) 0
igen, 12 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett egyhangúan elutasította.
EMK Tanácsának 39/2007. (II. 20.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa hallgatói kérelem alapján a vadgazda mérnöki szakon
(kredites képzés) levelező tagozaton a „Vadászati ökológia” c. tantárgy
(mintatanterv

2.

szemeszter)

párhuzamos

hallgatását

előtantárgyával

a

„Számítástechnika” c. tantárggyal (mintatanterv 1. szemeszter) 11 igen,12 nem
szavazattal 0 tartózkodás mellett engedélyezte.
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EMK Tanácsának 40/2007. (II. 20.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa hallgatói kérelem alapján a vadgazda mérnöki szakon
(kredites képzés) levelező tagozaton az „Apróvadállományok hasznosítása” c.
tantárgy (mintatanterv 4. szemeszter) párhuzamos hallgatását előtantárgyával a
„Vadászati ökológia” c. tantárggyal (mintatanterv 2. szemeszter) 0 igen, 12 nem
szavazattal 0 tartózkodás mellett egyhangúan elutasította.
EMK Tanácsának 41/2007. (II. 20.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa hallgatói kérelem alapján az okl. környezetmérnöki
szakon

(kredites

képzés)

a

„Rendezvény

és

programszervezés”

és

a

„Természetvédelmi értékelés és tervezés” c. tantárgyak (mindkettő mintatanterv 9.
szemeszter) párhuzamos hallgatását előtantárgyaikkal a „Természet- és tájvédelem”
c. tantárggyal, valamint a „Környezetauditálás és tanúsítás” c. tantárgy
(mintatanterv 10. szemeszter) párhuzamos hallgatását előtantárgyával a „Környezeti
hatásvizsgálat” c. tantárggyal,a 0 igen, 12 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett
egyhangúan elutasította.

Összeállította:
Dr. Varga Viktória
Hivatalvezető
KT titkára
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HATÁROZATOK
az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 2007. április 3-i ülésén
EMK Tanácsának 42/2007. (IV. 3.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a Környezeti Kompetencia és Innovációs
Központ megszüntetését 10 igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta.
EMK Tanácsának 43/2007. (IV. 3.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az előterjesztett, és a Szenátus április 18-i ülésén
napirendre kerülő dékáni beszámolót egyhangúan 14 igen szavazattal elfogadta.
EMK Tanácsának 52/2007. (IV. 3.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a BSc szakok nyári gyakorlatainak rendjét az
alábbiak szerint 11 igen és 1 nem szavazattal elfogadta:
1. Erdőmérnöki BSc szak:
A hallgatók a tantervben előírt gyakorlatot a képzés utolsó szemeszterében augusztus
1-i kezdéssel 14 hét alatt egybefüggően teljesítik.
2. Környezetmérnöki BSc szak:
A tanterv szerint a gyakorlatok teljesítése kritérium feltétel:
4. szemeszter követően „Kötelező nyári gyakorlat I.” 160 óra, 0 kredit
6. szemeszter követően „Kötelező nyári gyakorlat II.” 160 óra, 0 kredit
3. Környezettan BSc szak:
A hallgatók a tantervben előírt gyakorlatot a 2. és 4. szemeszter végén egy kritérium
tantárgyként szereplő egyéni gyakorlatként teljesítik.
4. Természetvédelmi mérnöki BSc szak:
A hallgatók a tantervben előírt gyakorlati képzést egyrészt a tanulmányaik során a 6.
szemeszter végéig 40 óra (1 hét) Botanikus kerti gyakorlatként, másrészt a 7.
szemeszterben 13 hét egybefüggő gyakorlatként teljesítik.
5. Vadgazda mérnöki BSc szak:
A hallgatók a tantervben előírt gyakorlatot a képzés utolsó szemeszterében augusztus
1-i kezdéssel 14 hét alatt egybefüggően teljesítik.
EMK Tanácsának 53/2007. (IV. 3.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a 2007. évi Záróvizsga Bizottságok összetételét az alábbiak
szerint 12 igen egyhangúan elfogadta:
Okleveles Erdőmérnöki Szak
időpont: 2007. június 18-19-20.
Elnök:
Prof. dr. Varga Szabolcs intézetigazgató egyetemi tanár
Tagok:
Prof. dr. Rumpf János egyetemi tanár
Prof. dr. Lett Béla egyetemi tanár
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Titkár:

Dr. Frank Norbert egyetemi docens
Dr. Gál János egyetemi docens
Dr. Papp Tivadar c. egyetemi tanár
Dr. Marosi Gyögy c. egyetemi tanár
Hajdú Tibor igazgató
Ormos Balázs OEE főtitkára
Facskó Ferenc egyetemi adjunktus

Okleveles Környezetmérnök Szak
időpont: 2007. június 18-19.
Elnök:
Prof. dr. Mátyás Csaba intézetigazgató egyetemi tanár
Tagok:
Prof. dr. Albert Levente intézetigazgató egyetemi tanár
Konkolyné Dr. Gyúró Éva egyetemi docens
Dr. Csepregi István KVM helyettes államtitkára
Hompasz Gyula KTVF Szombathely igazgatója
Dr. Vig Péter egyetemi docens
Titkár:
Varga Gábor tanszéki munkatárs
Okleveles Környezettudományi Szak
időpont: 2007. június 20.
Elnök:
Prof. dr. Mátyás Csaba intézetigazgató egyetemi tanár (Környezet-biológia)
Tagok:
Prof. dr. Albert Levente intézetigazgató egyetemi tanár
(Környezeti kémia)
Prof. dr. Szarka László egyetemi tanár (Környezeti földtudomány)
Dr. Kordos László (a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója)
Dr. Kárpáti László (a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park igazgatója)
Balogh László (Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója)
Dr. Bíró Péter (MTA Limnológiai Kutatóintézet igazgatója)
Dr. Bartha András vegyész Magyar Állami Földtani Intézet
Titkár:
Dr. Vityi Andrea egyetemi adjunktus (Ember és környezet)
Vadgazda Mérnöki Szak
időpont: nappali és levelező tagozat: 2007. június 26-27-28.
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 főosztályvezető (FVM)
Feiszt Ottó vezérigazgató (Zalaerdő Rt.)
Titkár:
Dr. László Richárd egyetemi docens
Természetvédelmi Mérnöki Szak
időpont: 2007. június 25-26-27.
Elnök:
Prof. dr. Bartha Dénes intézetigazgató egyetemi tanár
Tagok:
Dr. Traser György egyetemi docens
(Természetvédelmi állattan témakör kérdezője)
Dr. Király Gergely egyetemi docens
(Természetvédelmi növénytan témakör kérdezője)
Dr. Berki Imre egyetemi docens
(Magyarország természeti földrajza és értékei témakör kérdezője)
Dr. Jáger László egyetemi docens
(Természetvédelmi jog és szakigazgatás témakör kérdezője)
Dr. Kovács Mátyás címzetes egyetemi docens
(KvVM Természetvédelmi Hivatal főosztályvezetője)
Dr. Markovics Tibor címzetes egyetemi docens
(Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park osztályvezetője)
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Titkár:

Vidéki Róbert egyetemi tanársegéd

EMK Tanácsának 54/2007. (IV. 3.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az erdőmérnöki BSc szak mintatantervét 11 igen
szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A továbbiakban e honlapon is elhelyezésre kerülő mintatanterv az érvényes,
minden korábbi változat hatályát veszti.
EMK Tanácsának 55/2007. (IV. 3.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a környezetmérnöki BSc szak mintatantervét 11 igen
szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A továbbiakban e honlapon is elhelyezésre kerülő mintatanterv az érvényes,
minden korábbi változat hatályát veszti.
EMK Tanácsának 56/2007. (IV. 3.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a környezettan BSc szak mintatantervét –a
környezetpolitika helyett új tantárgy beillesztésével- 11 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett elfogadta.
A továbbiakban e honlapon is elhelyezésre kerülő mintatanterv az érvényes,
minden korábbi változat hatályát veszti.
EMK Tanácsának 57/2007. (IV. 3.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a természetvédelmi mérnöki BSc szak mintatantervét
11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A továbbiakban e honlapon is elhelyezésre kerülő mintatanterv az érvényes,
minden korábbi változat hatályát veszti.
EMK Tanácsának 58/2007. (IV. 3.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a vadgazda mérnöki BSc szak mintatantervét 11 igen
szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A továbbiakban e honlapon is elhelyezésre kerülő mintatanterv az érvényes,
minden korábbi változat hatályát veszti.
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EMK Tanácsának 59/2007. (IV. 3.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az Erdőmérnöki Kar 2007/2008. tanévre vonatkozó
tanulmányi rendjét e határozathoz csatolt módon 12 igen szavazattal egyhangúan
elfogadta.
EMK Tanácsának 61/2007. (IV. 3.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa 12 igen szavazattal egyhangúan az Erdőmérnöki Kar
2006/20087 tanévre vonatkozó tanulmányi rendjében a vadgazda mérnöki szak
levelező tagozat 4. szemeszterének 2. konzultációjának időpontját április 16-20ig időpontra változtatta.

összeállította:
Dr. Varga Viktória
hivatalvezető
KT titkára
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HATÁROZATOK
az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 2007. május 15-i ülésén
EMK Tanácsának 62/2007. (V. 15.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a Kar gazdálkodással kapcsolatos intézkedési
tervét, a hiány szétosztásának elvét 12 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással
elfogadta.
EMK Tanácsának 63/2007. (V. 15.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa az SzMSz III. Hallgatói Követelményrendszer
X. fejezet: Juttatási és Térítési Szabályzatot a 139 § (2) és (3). bekezdéseinek
pontosításával és összehangolásával 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással
elfogadta.
EMK Tanácsának 64/2007. (V. 15.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa az SzMSz III. Hallgatói Követelményrendszer
II. fejezet: A felvételi eljárás rendjét 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással
elfogadta.
EMK Tanácsának 65/2007. (V. 15.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2007. évi Záróvizsga Bizottságokban az alábbi
módosításokat 15 igen szavazattal egyhangúan elfogadta:
Okleveles Környezetmérnök Szak
Elnök: Prof. dr. Mátyás Csaba intézetigazgató egyetemi tanár
Akadályoztatása miatt:
Prof. dr. Albert Levente intézetigazgató egyetemi tanár
További tag: Dr. Bidló András egyetemi docens, dékánhelyettes
Okleveles Környezettudományi Szak
Dr. Kárpáti László (a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park
igazgatója): Akadályoztatása miatt nem vesz részt
Vadgazda Mérnöki Szak
Feiszt Ottó vezérigazgató (Zalaerdő Rt.)
Akadályoztatása miatt:
Giczi Ferenc (Lajta-Hanság ZRt. Igazgatója)

EMK Tanácsának 66/2007. (V. 15.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa – 4 jelölt közül egyenkénti titkos szavazás
eredményeképpen- ALMA MATER EMLÉKÉREM kitüntetésre GÁL BRIGITTA
környezetmérnök-jelöltet (11 igen szavazattal) valamint GERGÁL SÁNDOR
erdőmérnök-jelöltet (9 igen szavazattal), javasolja és terjeszti jóváhagyásra a
Szenátusnak.
EMK Tanácsának 67/2007. (V. 15.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az igényként felmerült Kari Költségvetési Bizottság
felállítását 0 igen, 8 nem szavazattal, és 7 tartózkodással nem támogatta.
EMK Tanácsának 68/2007. (V. 15.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa – 6 jelölt közül egyenkénti titkos szavazás
eredményeképpen- REKTORI DICSÉRET kitüntetésre NAHÓCZKI LÁSZLÓ
erdőmérnök-jelöltet

(13

igen

szavazattal)

valamint

TURZA

PÉTER

környezetmérnök-jelöltet (8 igen szavazattal), javasolja és terjeszti jóváhagyásra a
Szenátusnak.
EMK Tanácsának 69/2007. (V. 15.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a Környezet- és Földtudományi Intézetbe 1 fő
további jogviszonyú egyetemi tanári álláshely pályázati kiírását egyhangúan
támogatta.
EMK Tanácsának 70/2007. (V. 15.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa meghallgatva a benyújtott pályázat (Szakálosné Mátyás
Katalin okl. erdőmérnök) elbírálására alakított Előkészítő Bizottság véleményét, titkos
szavazással hozta meg döntését, melynek alapján a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézetébe a belső
pályázatként meghirdetett adjunktusi álláshelyet SZAKÁLOSNÉ MÁTYÁS
KATALIN nyerte el. (szavazatok száma: 15; 13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás,
egyhangú)
Szakálosné Mátyás Katalin adjunktusi kinevezése 2007. július 1-től hatályos.

EMK Tanácsának 71/2007. (V. 15.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa az Erdőművelési és Erdővédelmi Intézetbe 1
főállású tudományos segédmunkatárs munkakör pályázati kiírását és belső
pályázatként történő meghirdetését egyhangúan támogatta.
EMK Tanácsának 72/2007. (V. 15.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa az Matematikai és Ökonómiai Intézetbe 1
főállású tudományos munkatárs munkakör pályázati kiírását és Oktatási
Közlönyben történő meghirdetését egyhangúan támogatta.
EMK Tanácsának 73/2007. (V. 15.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a Dékáni Hivatalba hivatalvezetői megbízatás
ellátására vonatkozó pályázati kiírást és belső pályázatként történő meghirdetését
egyhangúan támogatta.
EMK Tanácsának 74/2007. (V. 15.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a Doktori és Tudományos Bizottság Roth Gyula
Erdészeti és Vadgazdálkodási Doktori Iskola Tanácsának az alábbi három új
taggal történő kibővítését egyhangúan támogatta:
- Prof. dr. H. Temesvári Ágota egyetemi tanár
- Prof. dr. Rédey Károly egyetemi magántanár
- Prof. dr. Márkus Béla egyetemi tanár, dékán
EMK Tanácsának 75/2007. (V. 15.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa az 1952. szeptemberében beiratkozott
erdőmérnök hallgatók közül, akik 1956 után Európában szereztek erőmérnöki
diplomát, az alábbiaknak aranydiploma adományozását egyhangúan elfogadta:
1. Prof. dr. DIMITRI Lyubomir (végzett: Göttingeni Georg-August-Egyetem
Erdőmérnöki Kar, 1959. május 5.)
2. Prof. dr. KATÓ Ferenc
Erdőmérnöki Kar, 1959. május 5.)

(végzett:

Göttingeni

Georg-August-Egyetem

3. NAGY József (végzett: Göttingeni Georg-August-Egyetem Erdőmérnöki Kar,
1959. május 5.)
4. GÁCSI Vendel (végzett: Göttingeni Georg-August-Egyetem Erdőmérnöki Kar,
1959. május 5.)
5. MOLNÁR Géza (végzett: BOKU, 1959. február 28.)

EMK Tanácsának 76/2007. (V. 15.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a hagyományos képzésben meghirdetett
szaknyelvi kurzusok meghirdetését a BSc képzésben résztvevő hallgatók számára
is, egyhangúan támogatta.
EMK Tanácsának 77/2007. (V. 15.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa egyhangúan támogatta, hogy az okl.
környezettudományi szak mintatantervében a 9. szemeszter „Választandó
témájú, kötelező kutatási gyakorlat III” c. tantárgy törlésre kerül,
helyette a „A” típusú tantárgyként a „Ipar és környezettechnika” c. tantárgy (mint
okl. környezetmérnöki szakon, de előtárgy: Választandó témájú, kötelező kutatási
gyakorlat I.)
illetve a „Szennyvízkezelés” c. tantárgy szerepelnek a mintatantervben.

összeállította:
Dr. Varga Viktória
hivatalvezető

HATÁROZAT
az Erdőmérnöki Kar Tanácsának
írásbeli szavazásáról

Szavazatot adott:
A KT szavazati jogú tagjai közül: 13 fő
1. Prof. dr. Albert Levente intézetig. egyetemi tanár, 2. Prof. dr. Koloszár József
egyetemi tanár, 3. Prof. dr. Horváth Béla intézetig. egyetemi tanár, 4. Prof. dr. Náhlik
András egyetemi tanár, dékán, 5. Prof. dr. Varga Szabolcs intézetig. egyetemi tanár,
dékánhelyettes, 6. Dr. Bidló András egyetemi docens, dékánhelyettes, 7. Dr.
Péterfalvi József egyetemi docens, 8. Facskó Ferenc adjunktus, 9. Varga Zsófia
laboráns, 10. Kaczvinszki Tamás emh, 11. Mészáros Péter kmh, 12. Kisfaludi Balázs
emh., 13. Kiss Boglárka emh.

EMK Tanácsának 78/2007. (V. 23.) sz. határozat
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2007. évi Záróvizsga Bizottságokban az alábbi
módosításokat 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta:
Okleveles Erdőmérnök Szak
Hajdú Tibor igazgató úr akadályoztatása miatt:
Nagy Imre igazgató (MgSzH Szombathelyi Igazgatósága)

Sopron, 2007. május 23.

Prof. dr. Náhlik András
dékán

HATÁROZATOK
az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 2007. június 29-i ülésén
EMK Tanácsának 79/2007. (VI. 29.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa meghallgatva a benyújtott egy pályázat (Dr. Varga
Viktória okl. faipari mérnök, okl. mérnök-tanár, műszaki tud. kandidátusa)
elbírálására alakított Előkészítő Bizottság véleményét, titkos szavazással hozta meg
döntését, melynek alapján Dr. VARGA VIKTÓRIA ügyvivő szakértő dékáni
hivatalvezetői kinevezését 2007. július 1-től 4 év időtartamra, 2011. június 30-ig 12
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
EMK Tanácsának 80/2007. (VI. 29.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa meghallgatva a benyújtott egy pályázat (Dr. Vityi
Andrea

okl.

környezetmérnök,

okl.

szakmérnök, egyetemi adjunktus)

mérnök-tanár,

elbírálására

okl.

alakított

energiagazdálkodási
Előkészítő Bizottság

véleményét, titkos szavazással hozta meg döntését, melynek alapján a NyugatMagyarországi

Egyetem

Erdőmérnöki

Kar

Erdészeti-műszaki

és

Környezettechnikai Intézetébe az Oktatási Közlöny LI. évf. 14. számában
meghirdetett és kiírt főállású egyetemi docensi álláshelyet DR. VITYI ANDREA
nyerte el. (szavazatok száma: 12; 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Dr. Vityi Andrea egyetemi docensi kinevezése 2007. július 1-től hatályos.
EMK Tanácsának 81/2007. (VI. 29.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa meghallgatva a benyújtott egy pályázat (Horváth Tibor
okl. erdőmérnök, intézeti mérnök) elbírálására alakított Előkészítő Bizottság
véleményét, titkos szavazással hozta meg döntését, melynek alapján a NyugatMagyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Matematikai és Ökonómiai Intézetébe
az Oktatási Közlöny LI. évf. 14. számában meghirdetett és kiírt főállású tanársegédi
álláshelyet HORVÁTH TIBOR nyerte el. (szavazatok száma: 12; 12 igen, 0 nem, 0
tartózkodás)
Horváth Tibor tanársegédi kinevezése 2007. szeptember 1-től hatályos.

EMK Tanácsának 82/2007. (VI. 29.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa meghallgatva a benyújtott egy pályázat (Csepregi Imre
okl. erdőmérnök, ált és mezőgazdasági vízgazdálkodó üzemmérnök, intézeti mérnök)
elbírálására alakított Előkészítő Bizottság véleményét, titkos szavazással hozta meg
döntését, melynek alapján a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar
Erdőművelési és Erdővédelmi Intézetébe belső pályázatként meghirdetett és kiírt
tudományos

segédmunkatársa

álláshelyet

CSEPREGI

IMRE

nyerte

el.

(szavazatok száma: 12; 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Csepregi Imre tudományos segédmunkatársi kinevezése 2007. szeptember 1-től
hatályos.

EMK Tanácsának 83/2007. (VI. 29.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a Kémiai és Termőhelyismerettani Intézetbe főállású
teljes munkaidős egyetemi docensi álláshely kiírását és Oktatási Közlönyben történő
közzétételét 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 84/2007. (VI. 29.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az SzMSz III. Hallgatói Követelményrendszer X. fejezet
4. sz mellékletének (EMK Juttatási és térítési szabályzat) részét képező, a 2007/2008.
tanévre vonatkozó HALLGATÓI TÉRÍTÉSI DÍJAK-at az alábbiak szerint 11 igen
szavazattal 1 tartózkodással elfogadta:

Megnevezés

Térítés díja

3.000,- Ft * összes
Költségtérítéses képzések díja nappali tagozaton résztvevők
felvett kredit
számára
(kivéve
jegyelfogadás)
4.000,- Ft * összes
Költségtérítéses képzések díja levelező tagozaton résztvevők
felvett kredit
számára
(kivéve
jegyelfogadás)
Különeljárási díj megadott első határidő elmulasztásakor (pl.
feladatleadás, leckekönyv leadása)

1.000,- Ft

Különeljárási díj megadott második határidő elmulasztásakor

1.500,- Ft

Leckekönyv kitöltésének késedelme

1.000,- Ft/hét

Elveszett leckekönyv pótlása

5.000,- Ft/alkalom

Leckekönyv másodlat kiadása

5.000,- Ft/alkalom

A képzés során kötelezően felveendő kreditszám+10% feletti
tantárgyfelvétel esetén

1.000,- Ft/kredit

Ismételt vizsga második alkalomtól

1.000,- Ft/ tárgy

Ismételt szigorlat második alkalomtól

2.000- Ft/ tárgy

Különleges méltányossági eljárás

4.000,- Ft

Elveszett ideiglenes diákigazolvány műanyag kártya vagy
érvényesítő matrica pótlása (17/2005 (II.8.) Kormrend. 23.§)

2750,- Ft

Diplomamunka (szakdolgozat) késedelmes leadása (max. 6
munkanap)
Tantárgyi program hiteles másolatának kiállítási díja
Egyéb hitelesítés (pl. leckekönyv, oklevél másolat)
Idegen nyelvű jogviszony kiállítása
Egyéb, idegen nyelvű dokumentum (abszolutórium,
tantárgylista, stb.) kiállítása

1.000,- Ft/nap
400,- Ft/tantárgy
100,- Ft/oldal
1.000,- Ft
2.000,- Ft/oldal

EMK Tanácsának 85/2007. (VI. 29.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az 1952. szeptemberében beiratkozott erdőmérnök
hallgatók közül, akik 1956 után Európában szereztek erdőmérnöki diplomát,
MIZSÉR LAJOS részére (végzett: Skogshögskolan, Svédország, 1960. március 21.)
aranydiploma adományozását 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 86/2007. (VI. 29.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az Erdőmérnöki Kar Hallgatói alapjának
létrehozásáról és működtetéséről előterjesztet javaslatot 12 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta.

Sopron, 2007. augusztus 28.
Összeállította:
Dr. Varga Viktória
hivatalvezető

HATÁROZATOK
az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 2007. szeptember 3-i ülésén

EMK Tanácsának 87/2007. (IX. 3.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa a 2007/2008. tanév felvételi eljárásáról előterjesztett jelentést
16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
EMK Tanácsának 88/2007. (IX. 3.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa a Matematikai és Ökonómiai Intézetbe főállású teljes
munkaidős egyetemi docensi álláshely pályázati kiírását 16 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.

EMK Tanácsának 89/2007. (IX. 3.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa a Kar valamennyi szakján, a kredites, BSc és MSc
képzésekben a „TÁBLÁZATKEZELÉSI ISMERETEK” c. „C” típusú tantárgy
tantárgyi programját 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Sopron, 2007. szeptember 17.
Összeállította.
Dr. Varga Viktória
hivatalvezető
KT titkára

HATÁROZATOK
az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 2007. október 2-i ülésén
EMK Tanácsának 90/2007. (X. 2.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa a 2007. évi záróvizsgákról előterjesztett beszámolót 17 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta.
EMK Tanácsának 91/2007. (X. 2.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa a nemzetközi kapcsolatokról készített beszámolót 17 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta.
EMK Tanácsának 92/2007. (X. 2.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az alábbi intézeten belüli tanszékalakítást 17 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta:
Környezet- és Földtudományi Intézeten belül:
- Ökológia és Genetika Tanszék
- Környezetvédelmi Tanszék
- Földtudományi Tanszék
- Környezetbiológiai Kihelyezett Tanszék (Sárvár)
EMK Tanácsának 93/2007. (X. 2.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a tudományos és nemzetközi dékánhelyettesi vezetői tisztség
betöltésére vonatkozó pályázati kiírást 17 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
EMK Tanácsának 94/2007. (X. 2.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézetbe
egyetemi docensi álláshely kiírását 17 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

Összeállította:
Dr. Varga Viktória
hivatalvezető
KT titkára

HATÁROZAT
az Erdőmérnöki Kar Tanácsának
írásbeli szavazásáról

Szavazatot adott:
A KT szavazati jogú tagjai közül: 14 fő

1. Prof. dr. Horváth Béla intézetigazgató egyetemi tanár; 2. Prof. dr. Lakatos Ferenc egyetemi
tanár, dékánhelyettes; 3. Prof. dr. Mátyás Csaba intézetigazgató egyetemi tanár; 4. Prof. dr.
Náhlik András egyetemi tanár, dékán; 5. Prof. dr. Varga Szabolcs intézetig. egyetemi tanár,
dékánhelyettes; 6. Dr. Bidló András egyetemi docens, dékánhelyettes; 7. Dr. Heil Bálint
egyetemi docens; 8. Facskó Ferenc adjunktus; 9. Kalicz Péter adjunktus; 10. Varga Zsófia
laboráns; 11. Kisfaludi Balázs emh; 12. Kiss Boglárka emh.; 13. Kaczvinszky Tamás emh;
14. Mészáros Péter kmh

EMK Tanácsának 95/2007. (X. 8.) sz. határozat
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a KT Juttatási és Térítési Bizottságának alábbi
előterjesztését 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta:
A nem megfelelő kreditszám miatt a 3. szemeszteres emh és kmh hallgatók
tanulmányi eredménye a 30 kredit helyett 25 kredittel kerül megállapításra, valamint
a 2007/2008. 2. félévében a mérföldkőnél az A és B típusú tárgyakból elérendő
határ 40 kreditre csökken.
Jelen határozat egyszeri módosítás, kizárólag a 2007/2008. tanévben a 3.
szemeszteres emh és kmh hallgatókra vonatkozik.

Sopron, 2007. október 12.

Prof. dr. Náhlik András
dékán

HATÁROZAT
az Erdőmérnöki Kar Tanácsának
írásbeli szavazásáról

Szavazatot adott:
A KT szavazati jogú tagjai közül: 15 fő

1. Prof. dr. Albert Levente intézetigazgató egyetemi tanár; 2. Prof. dr. Faragó Sándor
intézetigazgató egyetemi tanár; 3. Prof. dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár, dékánhelyettes; 4.
Prof. dr. Mátyás Csaba intézetigazgató egyetemi tanár; 5. Prof. dr. Náhlik András egyetemi
tanár, dékán; 6. Prof. dr. Varga Szabolcs intézetig. egyetemi tanár, dékánhelyettes; 7. Dr.
Bidló András egyetemi docens, dékánhelyettes; 8. Dr. Gribovszki Zoltán egyetemi docens; 9.
Facskó Ferenc adjunktus; 10. Kalicz Péter adjunktus; 11. Varga Tamás múzeumigazgató; 12.
Varga Zsófia laboráns; 13. Kisfaludi Balázs emh; 14. Kiss Boglárka emh.; 15. Mészáros Péter
kmh

EMK Tanácsának 96/2007. (X. 8.) sz. határozat
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a KT Juttatási és Térítési Bizottságának alábbi, az
51/2007.

sz.

Kormányrendeletben

meghatározott,

a

normatív

finanszírozás

felosztására vonatkozó irányelvei szerinti előterjesztését 15 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta:
1. tanulmányi ösztöndíj: hallgatói normatíva 59%-a (korábban EMK-n: 51%)
2. HÖK működésének támogatására fordítandó keret: hallgatói normatíva 2 %-a
(korábban EMK-n: 3%)
3. A szociális támogatásra fordítandó keret : hallgatói normatíva 39%-a , melynek
további részletes felosztására a javaslat:
- rendszeres szociális támogatás: 87%
- egyszeri szociális támogatás: 7%
- egyéb szociális támogatás: 6%
A fenti konkrét elosztási javaslat a Kari Juttatási és Térítési Szabályzat
vonatkozó pontjainak módosítását is jelenti.

Sopron, 2007. október 12.

Prof. dr. Náhlik András
dékán

