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2008. október 9-i ülésén az alábbi 

HATÁROZATOKAT 
hozta 

 
N a p i r e n d: 

1. Személyi ügyek 
 A 2009. évi Rektori és Dékáni hatáskörű személyügyi terv előterjesztése. 

  Előterjesztő: Dr. Csányi Sándor egyetemi tanár, dékán 
 Előterjesztés tudományos főmunkatársi pályázat véleményezésére. 

  Előterjesztő: Dr. Ángyán József egyetemi tanár, intézetigazgató 
 Előterjesztés tudományos segédmunkatársi pályázatok véleményezésére. 

  Előterjesztők: Dr. Kiss József egyetemi tanár, intézetigazgató 
             Dr. Podmaniczky László egyetemi docens, tanszékvezető 

 Előterjesztés a pályáztatási eljárás (személyi állomány fejlesztése, új felvétel) lefolytatása során szükséges 
(állandó) Véleményező Bizottság létrehozására.  

  Előterjesztő: Dr. Csányi Sándor egyetemi tanár, dékán 
2. Egyebek 

 
 

HATÁROZATOK 
 
 
7/2008/2009.KT.sz. 
 
A Kari Tanács a „Professzor Emeritus” cím adományozására tett előterjesztéseket támogatta. 
      
 
8/2008/2009.KT.sz. 
 
A Kari Tanács a „Doctor Honoris Causa” kitüntetés adományozására tett előterjesztést támogatta. 
   
 
9/2008/2009.KT.sz. 
 
A Kari Tanács a „Nagyváthy János Díj” adományozására tett előterjesztést támogatta. 
  
 
10/2008/2009.KT.sz. 
 
A Kari Tanács az „Újhelyi Imre Díj”  adományozására tett előterjesztést támogatta. 
  
 
11/2008/2009.KT.sz. 
 
A Kari Tanács a „SZIE Aranyérem” kitüntetés adományozására tett előterjesztéseket támogatta. 
  
 
 



12/2008/2009.KT.sz. 
 
A Kari Tanács a „Babérkoszorú Arany fokozat” kitüntetés adományozására tett előterjesztéseket 
támogatta. 
  
 
13/2008/2009.KT.sz. 
 
A Kari Tanács a „Babérkoszorú Ezüst fokozat” cím adományozására tett előterjesztéseket támogatta. 
  
 
14/2008/2009.KT.sz. 
 
A Kari Tanács a „Címzetes egyetemi tanár”-i cím adományozására tett előterjesztéseket támogatta. 
  
 
15/2008/2009.KT.sz. 
 
A Kari Tanács a „Munkatárs” cím adományozására tett előterjesztést támogatta. 
   
 
16/2008/2009.KT.sz. 
 
A Kari Tanács a „Dékáni Dicséret” kitüntetés adományozására tett előterjesztéseket jóváhagyta. 
  
 
17/2008/2009.KT.sz. 
 
A Kari Tanács a „Címzetes egyetemi docens”-i cím adományozására tett előterjesztéseket jóváhagyta. 
  
 
18/2008/2009.KT.sz. 
 
A Kari Tanács a „Doby Géza Díj”   adományozására tett előterjesztést  jóváhagyta. 
  
  
19/2008/2009.KT.sz. 
 
A Kari Tanács az „MKK Tiszteletbeli Tanácsadója” cím adományozására tett előterjesztéseket 
jóváhagyta. 
  
 
20/2008/2009.KT.sz. 
 
A Kari Tanács a tudományos főmunkatársi pályázat véleményezésére tett előterjesztést jóváhagyta. 
  
  
21/2008/2009.KT.sz. 
 
A Kari Tanács a tudományos segédmunkatársi pályázatok véleményezésére tett előterjesztéseket 
jóváhagyta. 
  



 
 
22/2008/2009.KT.sz. 
 
A Kari Tanács a 2009. évi személyügyi tervet azzal a feltétellel hagyta jóvá 15 igen 0 nem 0 tartózkodás 
szavazati aránnyal, hogy a saját bevétel terhére előterjesztett előléptetések pályázatai abban az esetben 
kerülnek kiírásra, ha az illetménykülönbözet rendelkezésre áll a megjelölt gazdálkodón. 
 
23/2008/2009.KT.sz. 
 
A Kari Tanács egyhangúlag jóváhagyta az új felvételi eljárások lefolytatására létrehozott állandó  
Véleményező Bizottságot. 
 
 
24/2008/2009.KT.sz. 
 
A Kari Tanács a 2008/2009. tanév őszi félévében lévő Záróvizsgák Záróvizsga Bizottságainak 
összetételére tett előterjesztést 15 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal jóváhagyta. 
 
 
EGYEBEK: 
 

• Dr. Vetési Margit egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes tájékoztatta a Kari Tanács tagjait, hogy 
a MAB Plénuma jóváhagyta az alábbi szakok indítását: 

- Környezetgazdálkodási agrármérnök szak (MSC magyar nyelvű) 
- Növénytermesztő mérnöki szak (MSC angol nyelvű) 
- Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki szak (MSC angol nyelvű) 
- Mezőgazdasági Biotechnológus (MSC angol nyelvű) 
- Agrármérnök (MSC angol nyelvű) 

• Dr. Nagy János egyetemi adjunktus tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy a Botanikus kertet 
természetvédelmi területté nyilvánították.  

 
 
 
 
 
Gödöllő, 2008. október 10. 
 
 
 
 
 
          Dr. Csányi Sándor    
               egyetemi tanár   
                     dékán          
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