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1. Az előzmények rövid áttekintése 
A 2009/2010-es tanévben ideiglenes tanszékvezetői kinevezésem alatt, valamint az ezt 

követő 2 évben, lehetőségem volt együtt dolgozni az Élelmiszertudományi tanszék 

oktatóival, a tanszék munkáját segítő adminisztratív személyzettel, ugyanakkor 

kialakítani egy reális képet a tanszék helyzetéről, ami a szervezési, oktatási és kutatási 

tevékenységet, valamint az elért eredményeket illeti. 2012-ben és 2016-ban újra 

vállalkoztam a tanszékvezetői feladatok további ellátására négy-négy évig. Szakmai 

pályafutásom és az eddig elért eredményeim a pályázathoz csatolt önéletrajzban és 

publikációs jegyzékben áttekinthetők, ezért a következőkben a tanszékvezetői 

feladatokkal kapcsolatos terveket ismertetem. Jelen pályázatom célja, a tanszékvezetői 

munka folytatásának szándéka, a tanszék fejlesztési stratégiájának megvalósítása, a 

kitűzött feladatok elvégzése a minőségjavítás érdekében, a tanszék szakmai és 

tudományos elismertségének javítása, az élelmiszeripari mérnök képzés további 

megerősítése, az oktatás színvonalának növelése. Mindezen tervek megvalósítása az 

Élelmiszertudományi tanszék összes munkatársával együtt végzett munka által lesz 

eredményes.  

 
2. A jövőre vonatkozó tervek ismertetése 

 
Általános szervezési feladatok 

 A tanszéki image fejlesztése, ami elsősorban a tanszéken zajló összes tevékenység 

pontos, következetes és egybehangolt végrehajtását követeli meg. Magába 

foglalja a tanszéki PR tevékenység javítását is.  

 A tanszéki adminisztratív tevékenység hatékonyságának további növelése. A 

határidős feladatok időbeni elkészítése, a tanszéki dokumentumok megfelelő 

rendszerezése, nyilvántartása, az oktatók megfelelő tájékoztatása a tanszéket 

érintő feladatokról, eseményekről, pályázati lehetőségekről stb.  

 A hallgatókkal való jó kapcsolattartás további fenntartása (megoldások 

kidolgozása vis maior helyzetben is), megfelelő kommunikáció kialakítása a 

hallgatókkal, együttműködés a hallgatói önkormányzattal. A kapcsolattartás 



fenntartása a már végzett hallgatókkal is. Az élelmiszeripari mérnök szak 

honlapjának továbbfejlesztése. 

 Az élelmiszeripari mérnöki szak népszerűsítése, a megfelelő hallgatói létszám 

további fenntartása érdekében. Vetélkedők szervezése, tudományos előadások 

tartása, az egyetem laboratóriumaiban végzett kutatások bemutatása középiskolai 

diákoknak, jó kapcsolat kialakítása a középiskolák igazgatóságával és tanáraival, 

közös szakmai tevékenységek szervezése szakosztályokban tanító tanárokkal. 

 Jó kapcsolat kialakítása a tanszéket szakképzési hozzájárulásukkal támogató 

cégekkel.  

 

Oktatásszervezési feladatok 

 Az élelmiszeripari mérnök szak és a fenntartható biotechnológiák mesterszak 

esetében a képzésnek leginkább megfelelő tanterv megalapozása és fenntartása 

(figyelembe véve az ARACIS elvárásokat is).  

 A tanszék erősítése jól képzett, tudományos fokozattal rendelkező 

szakemberekkel a lehetőségek függvényében. Itt kiemelem a volt, tehetséges 

hallgatóink doktori tanulmányainak a segítését és bevonását a tanszéki 

tevékenységekbe. 

 A tanszék személyi összetételének és az oktatói fokozatok figyelembe vételével, a 

magasabb fokozatba való előlépések hatékony megtervezése, az oktatók által elért 

tudományos és oktatói eredmények megfelelő értékelése által, a tanszék és az 

oktatás további, jövőbeli megalapozása és megerősítése céljából.  

 Az egyes tantárgyak tematikájának, követelményrendszerének összehangolása 

más tantárgyakkal, elsősorban az alapozó ismeretekkel szembeni elvárások 

szempontjából. 

 Az oktatási segédletek (egyetemi jegyzet, laborgyakorlat és terv útmutatók, 

szemléltető eszközök) elkészítésének koordinálása. Szükség esetén, a jelenleg már 

kész oktatói segédanyagok javítása, kiegészítése, valamint előkészítése elismert 

kiadónál való megjelentetésre.  

 Az oktatói laboratóriumok fejlesztése szoros együttműködésben az adott 

laboratóriumért felelős oktatóval, valamint a tanszéken dolgozó laboratóriumi 



asszisztenssel. A laboratóriumok eszköztárának fejlesztése, kihangsulyozva itt a 

nemcsak költségvetési alapból, hanem az oktató és a hallgató közös kutatási-

tervezési munkájából származó eszközök jelentőségét is.  

 Olyan oktatás módszertani lehetőségek, megoldások kidolgozása melyek 

alkalmazhatók vis maior helyzetekben is. 

 A hallgatók bevonása a kutatói és tervezési munkába és ez által lehetővé tenni a 

hallgatók részvételét helyi, országos vagy nemzetközi TDK-án, vagy más szakmai 

versenyeken. 

 Figyelembe véve a szakra felvételiző és bejutó hallgatóknak, esetenként igen 

különböző tudásszintjét az alapozó tantárgyak esetében, jelentős feladat az oktatás 

módszertani fejlesztése ezen a téren is. Olyan megoldások keresése melyek 

lehetővé teszik a hiányos ismeretek pótlását, lehetőséget adva a hallgatóknak a 

megfelelő szintre való felzárkózásra. 

 

Kutatásszervezési feladatok 

A színvonalas kutatói munka és az oktatás elválaszthatatlan egymástól. Ezen a téren 

előrelépés szükséges a tanszéken. Elsősorban az anyagi háttér biztosítása terén vannak 

hiányosságok, ezért maximálisan ki kell használni az elkövetkezendő pályázati 

lehetőségeket.  

 Új kutatási pályázatok megfogalmazása és leadása. 

 További együttműködések kialakítása hazai és külföldi egyetemekkel a kutatás 

területén is. Közös kutatási pályázatokban való részvétel.  

 Az Élelmiszertudományi Kutatóközpont szerepének és működésének javítása. 

 Az élelmiszer-kutató laboratóriumok berendezése, további fejlesztése. 

 Az elért eredmények szélesebb körű elterjesztése hazai szinten, nemzetközi 

szakfolyóiratokban való gyakoribb publikálás, amely a jövő és a pályázási 

lehetőségek szempontjából elengedhetetlenül fontos. 

 Tudományos tanácskozások szervezése a tanszéken. 

 A meglévő műszerek kihasználási lehetőségeinek a növelése. 
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