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Dékáni Hivatal titkársága 

 

Emlékeztető és Határozatok 

a Kari Tanács 2019. október 2-án (szerdán) megtartott üléséről 

 

I. 

 

Napirend előtt a Dékán köszöntötte a megjelent vendégeket, és ünnepélyesen átadta a 

Professor Emeritus okleveleket Tél Tamás és Détári László professzoroknak, valamint a 

Trefort Ágoston emléklapokat Dobó Attila vegyésztechnikusnak és Bolváriné Orosz Henrietta 

üvegtechnikusnak. A vendégek ezután távoztak. 

 

A Dékán megállapította, hogy a Kari Tanács 25 szavazati jogú tag jelenlétével 

határozatképes. 

 

A Dékán tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a tudományos főmunkatársi pályázat kiírására 

vonatkozó előterjesztést az érintett Matematikai Intézet kérelmére visszavonja. A Kari Tanács 

a módosított napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

A dékán előadta, hogy a személyi kérdések előterjesztései nagyrészt a Fizikai Intézetet 

érintik. Ennek oka, hogy a szeptemberi Kari Tanács ülésére az intézetet érintő személyi 

előterjesztésekre az intézeti tanács ülésének hiányában nem került sor. Az előterjesztések 

fedezete jelen esetben is vizsgálatra került valamennyi esetben.  

 

A személyi kérdésekben történő döntéshozatal során számos esetben felmerült a határozatlan 

idejű közalkalmazotti kinevezés igénye a kiválósági programok terhére, a mai előterjesztések 

egy része is a kiválósági programot érinti. Ez azonban kockázatot jelent a Kar számára, 

tekintettel a kiválósági programok határozott időtartamára (ezt az információt kapta a dékán 

Dr. Rikker Emíliától, a Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság 

igazgatójától és Morvainé Medgyes Andreától, az Emberi Erőforrás Igazgatóság igazgatójától 

is). A kapcsolódó rektori és kancellári közös utasítás tervezete szerint a kutatói státuszok 

rendezése körében csak olyan döntés hozható, amely igazodik a kiválósági program 

időtartamához, amely alól az utasítás hatályba lépését követően a rektor adhat majd felmentést 

külön eljárás keretében. Dékánként ezen programok végrehajtására ráhatása nincs, azonban a 

programok végrehajtása érdekében szükséges közalkalmazotti kinevezésekért, illetve azok 

határozott vagy határozatlan időtartamáért felelősség terheli. A kiválósági program 

megszűnése esetén esetlegesen egyéb pályázati forrás hiányában az alkalmazás költsége a kari 

költségvetést terheli. 

 

A kiválósági programok vezetőinek érvelése szerint a kiválósági programok keretében 

nyújtott támogatások vélhetően beépülnek a felsőoktatási intézmények finanszírozásába. A 

kar költségvetésének alapját adó oktatási normatíva is bármikor csökkenhet, amennyiben a 

Kormány a Karra felvehető állami ösztöndíjas hallgatói létszámot csökkenti, ahogyan ez 

korábban a jogász képzés esetében is történt. Kiválósági programok terhére jelenleg is vannak 

határozatlan idejű kollégák alkalmazva. A határozott idejű felvétel csökkenti a TTK 
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vonzerejét a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kutatók körében a kiszámítható és tervezhető 

életpálya hiányában. Mindezért javasolták, hogy a kiválósági programhoz kapcsolódó forrást 

ilyen szempontból, mint a kari költségvetés része kezeljük, ez ugyanis stabil forrás. A dékán 

véleménye szerint egyes kiemelt esetekben a fenti kockázat vállalása megfontolandó, hiszen 

egy 2,4 Mrd Ft összegű éves személyi jellegű kifizetési tervben van bizonyos mozgástér az év 

közbeni személyi változásokra tekintettel. 

 

A Fizikai Intézetet érintő előterjesztéseket Frei Zsolt igazgató, a Matematikai Intézetet érintő 

előterjesztéseket Simon Péter igazgató ismertette. 

 

 

II. 

 

A Kari Tanács titkos szavazással támogatta Kovács Tamás György egyetemi tanári pályázatát 

a Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszékére 22 igen, 1 nem, 2 érvénytelen szavazattal. 

 

III. 

 

A Kari Tanács 25 igen szavazattal egyhangúlag támogatta egyetemi tanári pályázat kiírását a 

Fizikai Intézet Biológiai Fizika Tanszékére. 

 

A Kari Tanács 25 igen szavazattal egyhangúlag támogatta egyetemi tanári pályázat kiírását a 

Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszékére. 

 

IV. 

 

A Kar Tanácsa titkos szavazással támogatta Vidnyánszky Zoltán határozott idejű adjunktusi 

kinevezését a Matematikai Intézet Analízis Tanszékére 24 igen, 0 nem, 1 érvénytelen 

szavazattal. 

 

V. 

 

A Kari Tanács bizottságainak választott tagjairól a Kari Tanács az alábbiak szerint szavazott. 

A bizottságok tagjainak felsorolását -ideértve a választott, valamint a hivatalból eljáró tagokat 

is- az 1. sz. melléklet 

 

1. 

A Kari Tanács lista szerint, 25 igen szavazattal egyhangúlag az 1. sz. mellékletben foglaltak 

szerinti összetétellel megválasztotta a Tudományos Tanács tagjait. 

 

2. 

A Kari Tanács lista szerint, 23 igen szavazattal, 2 tartózkodással az 1. sz. mellékletben 

foglaltak szerinti összetétellel megválasztotta a Minőségbiztosítási és Stratégiai Bizottság 

tagjait. 

 

3. 

A Kari Tanács lista szerint, 25 igen szavazattal egyhangúlag az 1. sz. mellékletben foglaltak 

szerinti összetétellel megválasztotta a Költségvetési Bizottság tagjait, azzal, hogy annak a 
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Matematikai Intézet által delegált tagja az Intézeti Tanács döntésének módosítására tekintettel 

Kiss Emil helyett Simon Péter. 

 

4. 

A Kari Tanács lista szerint, 24 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az 1. sz. mellékletben 

foglaltak szerinti összetétellel megválasztotta a Tanulmányi és Oktatási Bizottság tagjait. 

 

5. 

A Kari Tanács lista szerint, 24 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az 1. sz. mellékletben 

foglaltak szerinti összetétellel megválasztotta a Jegyzetbizottság tagjait. 

 

6. 

A Kari Tanács lista szerint, 25 igen szavazattal egyhangúlag az 1. sz. mellékletben foglaltak 

szerinti összetétellel megválasztotta a Kreditátviteli Bizottság tagjait. 

 

7. 

A Kari Tanács titkos szavazással, tagonkénti szavazással támogatta a Természettudományi 

Doktori Tanács választott tagjainak összetételére tett személyi javaslatokat a 1. sz. 

mellékletben foglaltak szerint az alábbi szavazati arányokkal:  

 

- doktori iskolánként két törzstag: 

 

Nyitray László, Biológiai Doktori Iskola törzstag 25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal; 

Török János, Biológiai Doktori Iskola törzstag 24 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal; 

Groma István Fizika Doktori Iskola törzstag 22 igen, 2 nem, 1 érvénytelen szavazattal; 

Katz Sándor Fizika Doktori Iskola törzstag 25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal; 

Harangi Szabolcs Földtudományi Doktori Iskola törzstag 25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

szavazattal; 

Karátson Dávid Földtudományi Doktori Iskola törzstag 25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

szavazattal; 

Kiss Éva Kémiai Doktori Iskola törzstag 24 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal; 

Surján Péter Kémiai Doktori Iskola törzstag 22 igen, 2 nem, 1 érvénytelen szavazattal; 

Szabó Csaba Környezettudományi Doktori Iskola törzstag 23 igen, 1 nem, 1 érvénytelen 

szavazattal;  

Turányi Tamás Környezettudományi Doktori Iskola törzstag 24 igen, 1 nem, 0 érvénytelen 

szavazattal; 

Szőnyi Tamás Matematikai Doktori Iskola törzstag 23 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal; 

Keleti Tamás Matematika Doktori Iskola törzstag 25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal; 

 

- doktori iskolánként egy póttag:  

 

Dobolyi Árpád Biológia Doktori Iskola póttag 25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal; 

Kürti Jenő Fizika Doktori Iskola póttag 24 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal; 

Zentai László Földtudományi Doktori Iskola póttag 23 igen, 2 nem, 0 érvénytelen szavazattal; 

Perczel András Kémia Doktori Iskola póttag 25 igen 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal; 

Borsodi Andrea 25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal; 

Karátson János Matematika Doktori Iskola póttag 24 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal; 

 

- doktori képzésben részt vevő hallgató: 
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Árvai Anett 25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal 

 

- külső tag: 

 

Soós Tibor külső tag 25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal; 

Bíró Tamás Sándor külső tag 25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal; 

 

- titkár: 

Bíró Éva, a TDT titkára 25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal. 

 

8. 

A Kari Tanács lista szerint, 22 igen szavazattal, 3 tartózkodással az 1. sz. mellékletben 

foglaltak szerinti összetétellel megválasztotta a Kari Habilitációs Bizottság tagjait. 

 

9. 

A Kari Tanács lista szerint, 22 igen szavazattal, 3 tartózkodással az 1. sz. mellékletben 

foglaltak szerinti összetétellel megválasztotta a Kari Könyvtári Bizottság tagjait. 

 

10. 

A Kari Tanács lista szerint, 22 igen szavazattal, 3 tartózkodással az 1. sz. mellékletben 

foglaltak szerinti összetétellel megválasztotta a Honorácior Bizottság tagjait. 

 

11. 

A Kari Tanács, tekintettel arra, hogy a Kari Etikai Testületbe nem történt meg valamennyi tag 

jelölése, illetve delegálása, 22 igen szavazattal, 3 tartózkodással támogatta a következő Kari 

Tanács üléséig a bizottság megbízatásának meghosszabbítását. 

 

VI. 

Bejelentések 

 

A Dékán bejelentette, hogy  

- Szeptember 19-én együttműködési megállapodás született az ELTE TTK és a Fővárosi 

Vízművek között. A cél az, hogy a szakmai gyakorlatukat töltő vagy gyakornoki 

programban résztvevő leendő szakemberek átfogó képet kapjanak a közel kétmilliós 

város víziközmű-szolgáltatásáról. Az együttműködés keretei azonban ennél 

szélesebbek. A TTK-n folyó komoly tudományos tevékenység alkalmat ad akár közös 

K+F programok megvalósítására, akár pályázati források felkutatására és 

megcélzására. 

- Vicsek Tamás akadémikus, az ELTE TTK professor emeritusa Lars Onsager-díjban 

részesült a kiemelkedő elméleti statisztikai-fizikai kutatásai miatt. 

- Több tízezren látogattak el szeptember 21-én megtartott Tudományok Fővárosára, 

amelynek idén az ELTE Lágymányosi Campusa adott otthont. Az eseményt Bartók 

Marcell főszervező nyitotta meg, de a megnyitón beszédet mondott többek között 

Darázs Lénárd, az ELTE rektorhelyettese és Gulyás Tibor innovációért felelős 

államtitkár is. 
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- Bunford Nóra nyerte el a L’Oréal és az UNESCO ösztöndíjat. Az Etológiai Tanszék 

tudományos munkatársa az elismerést az MTA székházában szeptember 23-án vehette 

át.  

- Váratlan forrásból sikerült rekonstruálni a világ népei mitokondriális DNS 

haplocsoportjainak eloszlását az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék 

fiatal kutatóinak, Pipek Orsolyának és Medgyes-Horváth Annának. A Csabai István 

témavezetésével folyó kutatás során városi szennyvízminták DNS szekvenálásával 

határozták meg a gyűjtési területen élő lakosság összetételét. Tanulmányuk a 

Scientific Reports folyóiratban jelent meg. 

- Magyar Örökség Díjat kapott báró Eötvös Loránd életműve. A kitüntető címet 2019. 

szeptember 21-én az MTA Dísztermében vette át Borhy László akadémikus, az ELTE 

rektora. 

- Október 3-án az ELTE Innovációs Központja Újbuda Önkormányzatával 

együttműködésben ismét megrendezte az ELTE-Újbuda Innovációs Nap konferenciát. 

 

kmf. 

       Kacskovics Imre sk. 

dékán 

Boros Melinda sk. 

a KT titkára 


