HATÁROZATOK
az Erdımérnöki Kar Tanácsa 2008. január 22-i ülésén
EMK Tanácsának 2/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa –hivatkozással a GF-4-102/2007. sz. levélben engedélyezett
újabb vezetıi beosztás betöltésére- az önálló Matematikai Intézet kialakítását 13 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta.

EMK Tanácsának 3/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa a Botanikus Kert szervezetileg és gazdaságilag közvetlenül
a dékáni vezetés irányítása alá rendelését 11 igen és 2 nem szavazattal elfogadta.

EMK Tanácsának 6/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa a Környezet- és Földtudományi Intézetbe 1 fı fıállású
tanársegédi álláshely pályázati kiírását 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
EMK Tanácsának 7/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa a Nyugat-magyarországi Egyetem egységes rendszerébe
illeszkedı kari embléma-terv koncepcióját 10 igen 2 nem szavazattal 1 tartózkodással
elfogadta azzal a kitétellel, hogy a kért módosításokat a Hallgatói Önkormányzat
képviselıi a tervezıvel egyeztetik.
EMK Tanácsának 8/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa 12 igen 1 nem szavazattal elfogadta, hogy a BSc szakok
mintatanterveiben a több szakon különbözı elıtárgyakkal elıforduló azonos tantárgyak
kódja szakot jelzı megkülönböztetı betőkkel egészül ki. A különbözı elıtárgyak tekintetében
mindig az „A” típusú tárgy elıtárgya a követendı, kivéve ha a szak mintatantervében az a
tantárgy nem szerepel.
EMK Tanácsának 9/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a BSc
szakok mintatanterveiben történı módosításokra évente egy alkalommal, március
hónapban kerül sor. Ennek megfelelıen a következı alkalom: 2009. március.

EMK Tanácsának 10/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa az alábbi elıtantárgy módosításokat 13 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta:
Környezettan BSc szakon:
- Biokémia elıtárgya Általános és szervetlen kémia helyett Szerves kémia
alapjai (E02-115)
- Kötelezı nyári gyakorlat I (E71-301) elıtárgya a Matematika II. helyett
Általános földtan (E50-101)
- Szerves kémia laborgyakorlat (E02-116) elıtárgya Általános és szervetlen kémia helyett a Szerves
kémia alapjai (E02-115)
- Szakdolgozat (E160-103) elıfeltétele Kötelezı nyári gyakorlat I. helyett Kötelezı nyári gyakorlat II
(E71-303)
- Környezetünk a Föld (E50-107) tantárgynak nincs elıtárgya
- Meteorológia (3. szem.) elıtárgya Matematika II. helyett Fizika

Környezetmérnöki BSc szakon:
- Növénytársulástani gyakorlatok (E81-113) elıtárgya Növényanatómia és élettan (E81-101) helyett
Növényismeret (E81-103)
- Természetvédelmi biológia (E81-111) tárgy az 5. szemeszterbe kerül
- Vegetációismeret elıtárgya Növényanatómia- és élettan (E81-101) helyett Növényismeret (E81-103)
- Meteorológia (3. szem.) elıtárgya Matematika II. helyett Fizika

EMK Tanácsának 11/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa a Környezetmérnöki BSc szak mintatantervébe az alábbi
tantárgy beillesztését 11 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta:
- Természetvédelmi értékelés és tervezés, „B” típusú tantárgy, felelıse Dr. Bartha Dénes
elıadója Dr. Markovics Tibor
EMK Tanácsának 12/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa a Környezetmérnöki BSc szak mintatantervébe az alábbi
módosítást 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta:
- Természet- és tájvédelem („A” típusú tantárgy, 2+2 óraszámmal) helyett a Természeti
környezet védelme („A” típusú tantárgy, 2+1 óraszámmal, ea: Dr. Pájer József) szerepel
- a mintatantervben új tantárgyként beillesztésre kerül a Természetvédelem tantárgy („B”
típusú tantárgy, szakirányban, ea: Dr. Bartha Dénes)
EMK Tanácsának 13/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar az alábbi módosítást 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta:
- Környezettan BSc szak mintatantervében a Természetvédelmi értékek védelme c. tantárgy
helyett a mintatantervbe új tantárgyként beillesztésre kerül a Természetvédelem tantárgy („A”
típusú tantárgy, ea: Dr. Bartha Dénes)
- Vadgazda mérnöki BSc szak nappali tagozat mintatantervében a Természetvédelmi
ismeretek c. tantárgy helyett a mintatantervbe új tantárgyként beillesztésre kerül a
Természetvédelem tantárgy („A” típusú tantárgy, ea: Dr. Bartha Dénes)

EMK Tanácsának 14/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa a Munkaügyi ismeretek c. tantárgy beillesztését mindegyik
szak mintatantervébe „C” típusú tantárgyként a 6. szemeszterbe 13 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta.
EMK Tanácsának 15/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa a TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc szak
mintatantervét 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
Az új tanterv a 2007/2008. tanév II. félévétıl hatályos.
EMK Tanácsának 16/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa az ERDİMÉRNÖKI BSc szak mintatantervét 13 igen
szavazattal egyhangúan elfogadta.
Az új tanterv a 2007/2008. tanév II. félévétıl hatályos.
EMK Tanácsának 17/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa a KÖRNYEZETTAN BSc szak mintatantervét 13 igen
szavazattal egyhangúan elfogadta.
Az új tanterv a 2007/2008. tanév II. félévétıl hatályos.
EMK Tanácsának 18/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa a KÖRNYEZETMÉRNÖKI BSc szak mintatantervét 13
igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
Az új tanterv a 2007/2008. tanév II. félévétıl hatályos.
EMK Tanácsának 19/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa a VADGAZDA MÉRNÖKI BSc szak NAPPALI
TAGOZATÁNAK mintatantervét 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
Az új tanterv a 2007/2008. tanév II. félévétıl hatályos.
EMK Tanácsának 20/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa a VADGAZDA MÉRNÖKI BSc szak LEVELEZİ
TAGOZATÁNAK mintatantervét 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
Az új tanterv a 2007/2008. tanév II. félévétıl hatályos.

EMK Tanácsának 21/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa a TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc szak
NAPPALI ÉS LEVELEZİ TAGOZATAINAK mintatantervét 13 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta.
Az új tanterv a 2007/2008. tanév II. félévétıl hatályos.
EMK Tanácsának 22/2008. (I. 22.) sz. határozata
Az Erdımérnöki Kar Tanácsa a Kari Tanács 2008. évi ülés- és munkatervét a
határozathoz csatolt módon 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

Sopron, 2008. január 23.
Összeállította:
Dr. Varga Viktória
hivatalvezetı
KT titkára

HATÁROZAT
az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 2008. március 18-i ülésén
EMK Tanácsának 29/2008. (III. 18.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa az Erdőmérnöki Kar 2008. évi költségvetését és a költségvetés
intézeti felosztását 12 igen szavazattal 3 tartózkodással elfogadta.
EMK Tanácsának 30/2008. (III. 18.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa az Erdőmérnöki Kar kutatás-fejlesztési innovációs
stratégiáját 15 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
EMK Tanácsának 31/2008. (III. 18.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa az Erdőmérnöki Kar nemzetközi tevékenységéről készített
dokumentumot 15 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
EMK Tanácsának 32/2008. (III. 18.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa az Erdőmérnöki Kar Ügyrendjét érintő, a KT által korábban
hozott határozatainak átvezetéséből adódó módosításait 15 igen szavazattal egyhangúan
elfogadta.
EMK Tanácsának 33/2008. (III. 18.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 15 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a jövőben az
Erdőmérnöki Kar Ügyrendjét érintő kari tanácsi döntések az egyes határozatok után
automatikusan átvezetésre kerülnek.
EMK Tanácsának 34/2008. (III. 18.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 15 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy Kari
Minőségbiztosítási és Ellenőrzési Bizottság elnöki teendőit Prof. dr. Lakatos Ferenc
egyetemi tanár, dékánhelyettes látja el.

EMK Tanácsának 45/2008. (III. 18.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa a Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet
intézetigazgatói vezetői megbízásra szóló belső pályázati kiírását 16 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta..
EMK Tanácsának 46/2008. (III. 18.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa a VADGAZDA MSc mintatantervekben az alábbi
módosításokat 16 igen szavazattal egyhangúan elfogadta:
1. Programozás tárgy kikerül a 2. félév C típusú tárgyai közül
2. Információs rendszerek C típusú tárgy bekerül az első féléves tárgyak közé
3. Az általános és szakkommunikáció A típusú tárgy kikerült a 3. szemeszter tárgyai közül
4. Információkeresés és szaknyelv használata B típusú tárgy kikerült a 2 szemeszter tárgyai
közül
5. Információkeresés és szakkommunikáció A típusú tárgy bekerült a 3. szemeszter tárgyai
közé
6. A tanulmányút előtárgya a Vadbiológiai Kutatások c. tárgy
7. Európa védett természeti területei tárgy B típusú lett C-ből
8. Idegen nyelv nem szerepel a tantervben.
EMK Tanácsának 47/2008. (III. 18.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa a VADGAZDA BSc LEVELEZŐ tagozat mintatantervében
16 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy az Informatika c. tantárgy (E42-101) 2 óra
előadás és 6 óra gyakorlattal szerepel.
EMK Tanácsának 48/2008. (III. 18.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa a VADGAZDA BSc LEVELEZŐ tagozat mintatantervében
16 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy az Idegen nyelv I. és II. c. tantárgyak (E03)
kritériumként szerepelnek.
EMK Tanácsának 49/2008. (III. 18.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa a VADGAZDA BSc LEVELEZŐ tagozat mintatantervét (a
KT 47-48. sz. határozatok átvezetésével 16 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
A tanterv a 2008. szeptemberben belépő új felvett hallgatókra vonatkozik.

Sopron, 2008. március 19.
Összeállította:
Dr. Varga Viktória
hivatalvezető

HATÁROZATOK
az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 2008. április 1-i ülésén
EMK Tanácsának 50/2008. (IV. 1.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa az Erdőmérnöki Kar 2008-2009. tanévi tanulmányi rendjét a
határozathoz csatolt módon 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 51/2008. (IV. 1.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa az Erdőmérnöki Kar 2008. évi Záróvizsga Bizottságok
összetételét 18 igen szavazattal az alábbiak szerint egyhangúan elfogadta:
Okleveles Erdőmérnöki Szak
időpont: 2008. június 16-17-18.
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 c. egyetemi tanár
Dr. Marosi György c. egyetemi tanár
Nagy Imre igazgató
Ormos Balázs OEE főtitkára
Titkár:
Facskó Ferenc adjunktus
Okleveles Környezetmérnöki Szak
időpont: 2008. június 16-17.
Elnök:
Prof. dr. Mátyás Csaba intézetigazgató egyetemi tanár
Tagok:
Prof. dr. Albert Levente intézetigazgató egyetemi tanár
Dr. Pájer József egyetemi docens
Dr. Csepregi István
Hompasz Gyula fejlesztési mérnök (Vasi Víz ZRt.)
Dr. Vig Péter egyetemi docens
Titkár:
Varga Gábor intézeti munkatárs
Okleveles Környezettudományi Szak
időpont: 2008. június 18.
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. Berki Imre egyetemi docens
Dr. Cserny Tibor egyetemi docens
Dr. Kordos László (a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója)
Dr. Kárpáti László (a FHNP igazgatója)
Titkár:
Vágvölgyi Andrea doktorandusz

Vadgazda Mérnöki Szak
időpont: nappali és levelező tagozat: 2008. június 24-25-26.
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 helyettes (FVM)
Feiszt Ottó vezérigazgató (Zalaerdő ZRt.)
Titkár:
Dr. László Richárd egyetemi docens
Természetvédelmi Mérnöki Szak
időpont: 2007. június 23-24-25.
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
Dr. Markovics Tibor címzetes egyetemi docens
Titkár:
Horváth Tibor tanársegéd
Erdészeti-növényvédelmi szakmérnöki szakirányú szak
időpont: 2007. június 11.
Elnök:
Prof. dr. Varga Szabolcs egyetemi tanár, szakfelelős (Gyomkorlátozás kérdezője)
Tagok:
Prof. dr. Szabó Ilona egyetemi tanár
Prof. dr. Varga Ferenc Professor Emeritus (Erdővédelemtan kérdezője)
Prof. dr. Tenk Antal egyetemi tanár (Erdővédelmi ökonómia és jog kérdezője)
Dr. Eke István (Erdővédelmi ökonómia és jog kérdezője)
Titkár:
Némethné Pogány Csilla intézeti mérnök
Környezetirányítási szakértő szakirányú továbbképzési szak
időpont: 2007. június 20-21.
Elnök:
Dr. Pájer József egyetemi docens, szakfelelős
Tagok:
Dr. Csom József ny. főosztályvezető (KvVM)
Kosztka László igazgató (Sopron és Térsége Környezetvéd. és Hulladékgazd. Kft.)
Nagy Tamás környezetvédelmi szakmérnök (Magyar Telekom Nyrt.)
Prof. dr. Marosvölgyi Béla egyetemi tanár (Hulladékgazdálkodás c. tárgy kérdezője)
Dr. Kucsara Mihály egyetemi docens (Vízgazdálkodás c. tárgy kérdezője)
Titkár:
Pintérné Nagy Edit intézeti munkatárs

EMK Tanácsának 53/2008. (IV. 1.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa a Növénytani és Természetvédelmi Intézetbe 2008.
szeptember 1-től betöltendő főállású teljes munkaidős tanársegédi álláshely pályázati
kiírását 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 54/2008. (IV. 1.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa a Kar Dékáni Hivatalába hivatalvezetői megbízatás
ellátására szóló pályázati kiírást 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
EMK Tanácsának 55/2008. (IV. 1.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a vadgazda
mérnöki MSc szak levelező tagozat mintatantervében az Ökotoxikológia c. tantárgy
mintatantervben lévő 3. szemeszter helyett a 4. szemeszterben kerül meghirdetésre.
EMK Tanácsának 56/2008. (IV. 1.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a Faipari
Mérnöki Kar előterjesztésétől eltérően a Kar kéri, hogy az FMK egységesen az erdőmérnöki
és a vadgazda mérnöki BSc szakokon faanyagismeretet és fatechnológiát tartalmazó egy
tantárgy (1+1 órában) oktatását Faanyagismerettan címmel terjessze a KT elé.

Sopron, 2008. április 7.

Összeállította:
Dr. Varga Viktória
hivatalvezető

HATÁROZATOK
az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 2008. május 13-i ülésén
EMK Tanácsának 58/2008 (V. 13.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa az Erdőmérnöki mesterszak mintatantervét 18
igen, 1 nem szavazattal elfogadta.
EMK Tanácsának 59/2008. (V. 13.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a természetvédelmi mérnöki mesterszak 2008.
évi Felvételi Bizottságának összetételét az alábbiak szerint 19 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta:
A természetvédelmi mesterszakon a szóbeli felvételi időpontja: 2008.június 27. 8.00 óra
A Felvételi Bizottság összetétele:
Elnök: Prof.Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Tagok: Dr.Traser György egyetemi docens
Dr.Király Botond Gergely egyetemi docens
Titkár: Pozsgainé Harsányi Mónika tanársegéd

EMK Tanácsának 60/2008. (V. 13.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a vadgazda mérnöki mesterszak 2008. évi Felvételi Bizottságának összetételét az alábbiak szerint 19 igen szavazattal egyhangúan elfogadta:
A természetvédelmi mesterszakon a szóbeli felvételi időpontja: 2008.június 30. 10.00 óra
A Felvételi Bizottság összetétele:
Elnök: Prof.Dr. Faragó Sándor egyetemi tanár
Tagok: Prof.Dr.Náhlik András egyetemi tanár
Dr.Jánoska Ferenc egyetemi docens
Titkár: Dr. Sándor Gyula egyetemi docens

EMK Tanácsának 61/2008. (V. 13.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a természetvédelmi mesterszak 2-4.szemeszter
tantárgyi programjairól az alábbi határozatot hozta:
Prof.dr. Bartha Dénes szakfelelős 2008. május 20-ig bekéri a hiányzó tantárgyi programokat, majd a
Kari Tanács ezt követően szavaz.

EMK Tanácsának 62/2008. (V. 13.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa – 3 jelölt közül egyenkénti titkos szavazás eredményeképpen- ALMA MATER EMLÉKÉREM kitüntetésre Kovács András erdőmérnökmérnök-jelöltet (17 igen szavazattal) valamint Szépligeti Mátyás természetvédelmi mérnök-jelöltet (17 igen szavazattal), javasolja és terjeszti jóváhagyásra a Szenátusnak.
EMK Tanácsának 63/2008. (V. 13.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa – 4 jelölt közül egyenkénti titkos szavazás eredményeképpen- REKTORI DICSÉRET kitüntetésre Eredics Attila erdőmérnök-jelöltet (12
igen szavazattal) valamint Károlyi Andrea környezetkutató-jelöltet (10 igen szavazattal), javasolja és terjeszti jóváhagyásra a Szenátusnak.
EMK Tanácsának 67/2008. (V. 13.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az Környezeti és Földtudományi Intézetbe 1 fő részére 2008. szeptember 1-től betöltendő főállású teljes munkaidős egyetemi tanári
álláshely pályázati kiírás előterjesztését 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
EMK Tanácsának 68/2008. (V. 13.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az Erdővagyon-gazdálkodási Intézetbe 1 fő részére
2008. szeptember 1-től betöltendő főállású teljes munkaidős egyetemi docensi álláshely pályázatként történő kiírását 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
EMK Tanácsának 69/2008. (V. 13.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézetbe 1 fő részére 2008. július 1-től betöltendő főállású teljes munkaidős adjunktusi
álláshelyek belső pályázatként történő kiírását 18 igen szavazattal egyhangúan
elfogadta.
EMK Tanácsának 70/2008. (V. 13.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a „Kar saját halottá nyilvánításról” szóló szabályzatot az előterjesztetthez képest az alábbi módosítással 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta:
a d) –f) pontok törlésre kerültek, helyette:
d) továbbá az önálló szervezeti egységek vezetői.
A Szabályzat kari mellékletként a hatálybalépése napjától érvényes, mely a kari honlapon is elérhető.

EMK Tanácsának 71/2008. (V. 13.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa az egyetemi docens – adjunktus –tanársegéd kinevezési követelményrendszer tervezetét 18 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:
Egyetemi tanársegéd – adjunktus – docens kinevezés követelményrendszere
Tudományos fokozat
Beosztás
Leírás
Beiratkozott PhD. hallgató
Tanársegéd
- Gyakorlatok tartása
- Előadást nem tarthat
PhD. Megvédése (jelenlegi
- Alkalmasság tudományos mundoktori szabályzat alapján)
kára
Adjunktus
- Előadást tarthat
- Nem tantárgyfelelős
Habilitáció (átdolgozott, új
- Előadói alkalmasság
követelményrendszer szerint)
- Idegen nyelvű vitakészség
- Kutatási eredmények (pl. min. 5
publikáció IF-ral rendelkező,
vagy az MTA által elfogadott folyóiratban)
Docens
- Min. 5 év a PhD. megszerzése
után
- Tantárgyfelelős
MAB elbírálás, vagy akadé- Iskolateremtés
miai doktor
- Nemzetközi, hazai elismertség
(idézettség, impakt faktor)
Tanár
Átmeneti szabályozás:
- Átmeneti időszak: 6 év
- 50 éves kor felett nem
- Jelenlegi habilitációs követelmények szigorítása (PhD követelmények figyelembevételével)
EMK Tanácsának 72/2008. (V. 13.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa az Erdészeti Felsőoktatásért Alapítvány Mészáros
Károly emlékére Alapítvány létesítését 18 igen szavazattal elfogadta, és egyben megbízza Prof. Dr. Lett Béla egyetemi tanárt az alapítvány további ügyintézésével.
EMK Tanácsának 73/2008. (V. 13.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a környezetmérnöki alapszak tantervének módosítását egyszeri alkalommal 18 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta.
A mintatanterv módosítása:
A 7. szemeszterben (2008/09. tanév 1. félévben) a Szakdolgozat című tantárgy 15
kredit.

EMK Tanácsának 74/2008. (V. 13.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa „A ló alkalmazása az erdészetben” című tantárgy
bevezetését és a tantárgy tantárgyi programját az erdőmérnöki BSc és a vadgazda
mérnöki BSc mintatantervében 1 óra előadás, 1 óra gyakorlat óraszámban C típusú
tantárgyként 17 igen, 1 tartózkodással elfogadta.
összeállította:
Koch Róbertné
KT titkára

HATÁROZATOK
az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 2008. szeptember 30-i ülésén
EMK Tanácsának 77/2008. (IX. 30.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a 2008/2009. tanév tanulmányi rend módosítását az alábbiak
szerint egyhangúan elfogadta:
Szóbeli felvételi vizsga a kmMSc és vmMSc szakon: 2008. december 10.
Szakdolgozat leadási határideje a kmBSc szakon: 2008. december 1.
Szakdolgozat védés időpontja a kmBSc szakon: 2009. január 5.
Záróvizsga a kmBSc szakon: 2009. január 8.
EMK Tanácsának 78/2008. (IX. 30.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a természetvédelmi mérnöki (kredites) szakon a mintatanterv
módosítását az alábbi előtárgy megszűnésével egyhangúan elfogadta:
Tájvédelem és tájrendezés tantárgy Vegetációismeret előtárgya törölve.

EMK Tanácsának 79/2008. (IX. 30.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa hallgatói kérelem alapján egyszeri alkalommal engedélyezte,
hogy a kredites természetvédelmi mérnöki szak 2008/2009. tanévben végzős hallgatók
párhuzamosan hallgathassák az Élőhelyvédelem tárgyat a Természetvédelmi kutatás
tantárggyal, úgy , hogy a Tájvédelem és tájrendezés tantárgyat az 1. szemeszterben
lehallgatták.

EMK Tanácsának 80/2008. (IX. 30.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a Matematika Intézet intézetigazgatói pályázati kiírását
egyhangúan elfogadta.
EMK Tanácsának 83/2008. (IX. 30.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a Növénytani és Természetvédelmi Intézetbe az intézeti
mérnöki munkakörre a pályázati kiírást egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 84/2008. (IX. 30.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az Erdővagyon-gazdálkodási Intézetbe tudományos munkatársi
munkakörre a pályázati kiírást egyhangúan elfogadta.
EMK Tanácsának 85/2008. (IX. 30.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a Kari Bizottságok mandátumának meghosszabbítását 2010.
június 30-ig egyhangúan elfogadta.
A Kari Bizottságok összetétele az EMK Kari honlapon nyilvános.

EMK Tanácsának 86/2008. (IX. 30.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a 2008 évi felvételi eljárásról szóló beszámolót egyhangúan
elfogadta.

EMK Tanácsának 87/2008. (IX. 30.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a természetvédelmi mérnöki mesterszak 2008/2009. tanév
záróvizsga témaköreit egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 88/2008. (IX.30) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa egyhangúan elfogadta az intézeti beszámolók ütemtervét, mely
szerint a 2009. évi első KT tól kezdve minden második Kari Tanácsülésen az intézetek az
alábbi sorrendben készítik el beszámolóikat:
1.Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet
2.Geomatikai, erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet
3.Vadgazdálkodási és gerinces Állattani Intézet
4.Matematikai Intézet
5.Erdővagyon-gazdálkodási Intézet
6.Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet
7.Környezet- és földtudományi Intézet
8.Idegen nyelvi lektorátus
9.Erdészeti- Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény-Erdészeti Múzeum
10.Kémiai és Termőhelyismerettani Intézet
11.Növénytani és természetvédelmi Intézet

Sopron, 2008. október 1.
Összeállította:
Koch Róbertné
KT titkár

HATÁROZATOK
az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 2008. november 11-i ülésén
EMK Tanácsának 90/2008 (XI. 11.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a környezetmérnöki mesterszak 1.
szemeszterének tantárgyi programjait 15 igen, 1 nem szavazattal elfogadta.
EMK Tanácsának 91/2008 (XI. 11.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a környezetmérnöki BSc szak 2009. január 8-i
Záróvizsga Bizottság összetételét alábbiak szerint 16 igen szavazattal egyhangúan
elfogadta:
A Záróvizsga Bizottság összetétele:
Elnök: Dr. Marosvölgyi Béla egyetemi tanár
Titkár: Pintérné Nagy Edit, környezetvédelmi szakmérnök, intézeti munkatárs
Tagok: Dr. Pájer József tájrendező és környezetvédelmi szakmérnök, e. docens
Varga Gábor környezetvédelmi szakmérnök, intézeti munkatárs
Szörényiné Dr. Kukorelli Irén egyetemi tanár, SZIE, Győr (külső)
Kosztka László környezetvédelmi szakmérnök, igazgató, STKHT, Sopron (külső)
kérdezők:
Dr. Bidló András egyetemi docens (Talajvédelem)
Dr. Vig Péter egyetemi docens (Levegőtisztaság védelem)
Dr. Czupy Imre egyetemi docens (Zaj-, rezgés-, sugárzásvédelem)
Dr. Gribovszki Zoltán egyetemi docens (Vízvédelem)
Dr. Oszvald Ferenc egyetemi adjunktus, FMK (Terület- és településrendezés)
Póttagok: külső:
Hompasz Gyula ny. igazgató, Szombathely
kérdező: Vágvölgyi Andrea okl. környezetmérnök

EMK Tanácsának 92/2008 (XI. 11.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a környezetmérnöki BSc szak 2009. január 8-i
záróvizsga tételsorait 16 igen szavazattal egyhangúan elfogadta:
EMK Tanácsának 93/2008 (XI. 11.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a TVSZ Kari kiegészítését az alábbiak szerint
módosította, és 18 igen, 1 tartózkodással elfogadta:
TVSZ 77.§ (1) pontjához Kari kiegészítés:
A vizsgára bocsátható hallgatók számának legalább kétszerese kell legyen.
A vizsgaidőszak utolsó előtti vizsgahét végéig sikertelen vizsgát tett hallgató számára
biztosítani kell a vizsgalehetőséget a vizsgaidőszakban. Ezekre a vizsgaismétlésekre
külön vizsganapokat kell kijelölni.
TVSZ 87.§ (3) pontjához Kari kiegészítés:
A diplomamunkát/szakdolgozatot a tanulmányi rendben meghatározott határidőig az
EMK Dékáni Hivatal Tanulmányi csoportjánál kell leadni.
TVSZ 87.§ (6) pontjához Kari kiegészítés:
A diplomamunka/szakdolgozat bírálatát a konzulens és egy külső szakember készíti el.
A bírálatok közül akár a konzulens, akár a külső szakember nem javasolja védésre a
dolgozatot, akkor az intézetigazgató dönt a védésre bocsáthatóságról.

TVSZ 87.§ (7) pontjához Kari kiegészítés:
A diplomamunka/szakdolgozat védés a kiíró intézetben a szóbeli záróvizsga időpontja
előtt, attól elkülönítve történik. A védés osztályzata a Bizottság tagjai által adott
osztályzatok számtani átlaga.
A Bizottság minimális létszáma és összetétele: 1 fő elnök, 1 fő vezető oktató, 1 fő kari
képviselő.
A Bizottságot az intézetigazgató javaslatára az intézet oktatói és kutatói közül a dékán
kéri fel.
TVSZ 88.§ (12) pontjához Kari kiegészítés:
A záróvizsga minősítése a BSc és MSc szakokon:
A záróvizsga eredménye a szóbeli záróvizsga osztályzatainak két tizedes jegyre
kerekített számtani átlaga kétszeres értékkel, és a dplomamunka/szakdolgozat
osztályzatainak két tizedes jegyre kerekített számtani átlaga egyszeres értékkel
számolt súlyozott átlaga.
EMK Tanácsának 94/2008 (XI. 11.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az EMK KT 84/2007 (VI.29) sz. határozatának
kiegészítéseként, miszerint a vizsgáról igazolatlanul távolmaradó hallgatónak
5000Ft/vizsgaalkalom szolgáltatási díjat kell fizetni, 16 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta

EMK Tanácsának 96/2008. (XI.11.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a Kémiai és Termőhelyismerettani Intézetbe 1 fő
részére

főállású

teljes

munkaidős

adjunktusi

álláshely

pályázati

kiírás

előterjesztését 16 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
EMK Tanácsának 97/2008. (XI.11.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa a Környezet- és Földtudományi Intézetbe 1 fő részére
főállású teljes munkaidős tanársegédi álláshely pályázati kiírás előterjesztését 16
igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 98/2008. (XI.11.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az Erdészeti- műszaki és Környezettechnikai
Intézetbe 1 fő részére főállású részmunkaidős tanársegédi
kiírás előterjesztését 16 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

álláshely pályázati

EMK Tanácsának 100/2008. (XI.11.) sz. határozata
Az Erdőmérnök Kar Tanácsa az Erdővagyon-gazdálkodási Intézetbe 2 fő részére
főállású részmunkaidős tudományos segédmunkatársi álláshely pályázati kiírás
előterjesztését 16 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

EMK Tanácsának 102/2008. (XI.11.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 2009. július 1. napjától 2014. június 30. napjáig
terjedő 5 éves időtartamra szóló dékáni vezetői tisztség betöltésére vonatkozó
pályázati kiírás előterjesztését 12 igen
elfogadta.
összeállította:
Koch Róbertné
hivatalvezető

1 tartózkodással 0 nem szavazattal

HATÁROZATOK
az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 2008. december 9-i ülésén
EMK Tanácsának 103/2008 (XII. 9.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa az Erdőmérnöki Kar 2009 évi költségvetési
felosztásáról szóló határozatot az alábbiak szerint 16 igen 2 tartózkodással
elfogadta:

Az Erdőmérnöki Kar 2009 évi költségvetésének felosztása
A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki karának Kari Tanácsa
következő költségvetési felosztási elveket fogadta el:
Néhány alapfogalom:
A javaslatokban szereplő néhány fogalom tisztázása:
Költségvetési fedezet százalékban (KF %) = (Összes járulékkal növelt bérköltség /
Bérre jutó költségvetési támogatás) * 100
(Megjegyzés: 2008 évben ez 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, tanszéki
mérnökök, stb.) jutó bérköltség a 2007. februári létszám bérköltségének a
költségvetési fedezetben szereplő aránya. (2008. évi példa alapján: összes bérköltség
* 0,80, azaz a bérköltség közel 20 %-át leépítéssel, vagy saját bevétellel kell
megszerezni.)
Oktatókra 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 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 aláírást szerző hallgatók
után, megkapják az oktatott órák arányában egy-egy óra arányos értékét. A hallgatói
normatíva az egyes szakokon 2009. évben előreláthatólag a következő:
Megnevezés

Tagozat
Alapképzés

Agrár

Műszaki
Természettudományi

Master képzés
Főiskolai képzés
Egyetemi képzés
Alapképzés
Egyetemi képzés
Alapképzés
Egyetemi képzés

Egy kredit értéke
(Ft)
6.500

Egy óra értéke

11.380
6.000
8.450
6.500
8.450
6.500
8.450

1,897
1,000
1,408
1,083
1,408
1,083
1,408

1,083

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

Az így kapott összeget arányosítjuk a rendelkezésre álló fedezet 50 %-ának
megfelelően, 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 2008/09-es tanév I. és II. félévi oktatás után a
fenti számítás (aláírást szerző 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 teljesítményű intézet esetén a
bérek 40 %-át fedezné.)

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

EMK Tanácsának 104/2008 (XII. 9.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a Kari Tanács 2009 évi ülésrendjét 18 igen
szavazattal egyhangúan elfogadta:
Az EMK KT 2009 évi ülésrendje:
2009. február 10.
2009. március 17.
2009. április 28.
2009. május 26.
2009. szeptember 29.
2009. november 10.

EMK Tanácsának 110/2008 (XII. 9.) sz. határozata
Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa az Erdőmérnöki Kar új kari logot 18 igen
szavazattal egyhangúan elfogadta.

összeállította:
Koch Róbertné
hivatalvezető

