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Összefoglaló
A Kémiai Intézet elmúlt három éve az előrelátható feladatok mellett szá-

mos váratlan kihívást is tartogatott. A 2018-as igazgatói munkatervben négy
fontos célt jelöltem meg: 1) a vegyészképzés modernizálása, 2) a gazdaság
szereplőivel való szorosabb kapcsolat kiépítése, 3) a fiatal oktató-kutató ge-
neráció munkakörülményeinek javítása, valamint 4) új munkatársak felvétele.
Mind a négy területen fontos eredményeket értünk el: 2020-ban megújult az
alap- és a mesterképzés tanterve; erősödtek a kapcsolataink korábbi és új ipari
partnereinkkel; az intézet lehetőségeit kihasználva laborok és szobák átadásá-
val és felújításával segítettük a fiatal kollégáink munkáját; nyílt pályázatokon
való megmérettetést követően 4 adjunktust és egy tudományos munkatársat
vettünk fel. A habilitált vagy MTA doktora címet szerzett kollégáink előre-
léptetése rendre megvalósult. Mindeközben végrehajtottuk a Szenátus által
2019. április 15-én előírt takarékossági intézkedéseket: a területleadást (kiin-
duló terület 10278m2, csökkenés 840m2), ennekmentén nyereségként számos
labort és dolgozószobát felújítottunk, és a bértömegünk csökkentését (nyug-
díjazások közös megegyezéssel). A gazdálkodásunk a teljes időszakban feszes
volt, de a jövő szempontjából fontos fejlesztésekre általában sikerült forrást
találni. Elkészítettük az intézet helyzetét felmérő és a jövőbeli lehetőségein-
ket bemutató stratégiai dokumentumot a kar vezetése számára. Átfogó telje-
sítményértékelést végeztünk 2020-ban, amelynek során az adatszolgáltatást
követően minden kollégával személyes beszélgetést folytattunk a közös célok-
ról. 2020 tavasza óta a távolléti oktatás megszervezése és működtetése a fő
feladatunk. A 2020 őszi félév laboratóriumi gyakorlatait tömbösítéssel sikerült
megszerveznünk, a tavaszi félév esetén még keressük a megoldást. A kémia
alapszak iránti érdeklődés országos csökkenése nálunk is jelentős hatást gya-
korolt a felvett hallgatók létszámára. Ennek tompítására fokoztuk a rekrutá-
ciós tevékenységünket és igyekeztünk szorosabbra fűzni a kapcsolatainkat a
középiskolákkal. A felvételi ponthatárt növekvő pályára állítottuk. Az intézet
tudományos teljesítményét és pályázati eredményességét ösztönző programo-
kat indítottunk el (publikációs pályázat, ERC pályázat beadását támogató pá-
lyázat. . . ) azzal a céllal, hogy megalapozzuk a nemzetközi rangsorokban való
előrelépésünket. A pályázati és ipari bevételünk ∼1500 MFt illetve ∼65 MFt
volt ebben az időszakban. Az intézeti közösség megerősítésére Tudományos
Napot szerveztünk.
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Az intézet szervezeti működése
Az Intézet működése ebben a ciklusban is a szokásos és bevált mederben folyt. A
Kémiai Intézet oktatási tevékenységét 4 intézeti tanszék szervezi, a kutatómunka
24 kutatólaboratóriumban folyik, néhányan kolléga pedig egyéni kutatóként dol-
gozik. Az Intézet működésével kapcsolatos döntéseket az Intézet Tanács hozza. A
napi működés során felmerülő kérdések megválaszolása és a döntés-előkészítés
a vezetői testület feladata, melynek tagjai az igazgató és az igazgatóhelyettesek,
a tanszékvezetők, a doktori iskola vezetője és a Professzori Tanács vezetője. A
hallgatókat érintő kérdésekben a szakterületi koordinátor támogatja az intézet-
vezetés munkáját. Az igazgató rendszeresen, de legalább félévente, intézeti fó-
rumot tart, ahol egyrészt tájékoztatást ad a közösség számára, másrészt válaszol
a kollégák kérdéseire. A Professzori Tanács az intézetet érintő fontos kérdések-
ről folyamatosan véleményt alkot. Ez a működési mód biztosítja a gördülékeny
munkát és az átláthatóságot.
Az intézeti adminisztráció létszáma egy fővel csökkent ebben a 2,5 évben. A

feladatok átszervezésével olyan munkarendet alakítottunk ki, hogy ez a létszám-
csökkenés ne járjon a szolgáltatási színvonal érzékelhető romlásával. A dokto-
ri iskola adminisztrációs feladatainak megoldására az egyik adminisztrátorunk
munkaidejének felét allokáltuk.

Oktatás és kutatás
Az oktatás és a kutatás szerves egységet alkot Intézetünkben. Az oktatásunk
legfontosabb célja, hogy a nálunk végzett hallgatók sikeresen álljanak helyt a
munkaerőpiacon, biztosítsuk a tanárutánpótlást és színvonalas kémia oktatással
segítsük a társintézetek és társegyetemek képzéseit. A Kémiai Intézet oktatási
feladatai továbbra is szerteágazóak:

• kémia alapszak,

• vegyész mesterszak,

• tanárképzés,

• kurzusok a Hevesy György Kémia Doktori Iskola számára,

• gyógyszerészképzés,

• anyagtudományi mesterszak,

• biotechnológia mesterszak,

• környezettan alapszak és környezettudomány mesterszak,

• biológia és földtudományi alapszak.

A többletbevételt biztosító idegen nyelvű gyógyszerészképzés és a Stipendium
Hungaricum ösztöndíjprogram kiemelten fontos területek (mind MSc, mind PhD
szinten) a számunkra.
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A kémia alapszakon folytatódott a már közel 10 éve tartó csökkenés a jelent-
kezők számában. 2011-ben még 163 első helyes jelentkezőnk volt, 2021-ben ez
már csak 61 fő. Az országos adatok is hasonló képet mutatnak: 2011-ben 406
első helyes jelentkező volt kémia alapszakra, 2021-ben már csak 154. A felvettek

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
felvettek száma 1. helyes

pótfelvételi és keresztfélév nélkül jelentkezés
Országos (eFő) 74,1 72,2 74,9 72,7 75,3 78,9 68,2
ELTE TTK 1227 1185 1226 1063 1119 1051 1011 1147
Kémia BSc 121 118 128 101 90 100 70 61
Vegyész MSc 33 32 28 27 30 21 12 20
Chemistry MSc 6 11 3
Kémia tanár 49 38 46 44 29 29 17 11

Forrás: Felvi.hu

1. táblázat. A felvettek számának alakulása az elmúlt években

számában természetesen ez a tendencia azóta vált markánsan láthatóvá, amióta
már nem tudjuk feltölteni a 120 fős keretszámot második helyen jelentkezőkkel
sem. Ez a folyamat magával vonta a ponthatár drámai csökkenését, a 2011-es
353 pontról a 2018-ra 288 pontra süllyedt a bejutási küszöböt jelző pontszám.
Ezt 2019-ben 305-re, majd 2020-ban 308-ra emeltük. A csökkenő jelentkezés
mellett nehéz feladat a ponthatár növelése, de ezt az irányt 2021-ben is folytatni
szeretnénk. Mivel a kémia alapszakos jelentkezési adatok országosan is csökke-
nő tendenciát mutatnak, a felvételizők érdeklődésének felkeltése a saját képzé-
sünk iránt egyre komolyabb erőfeszítést fog kívánni. A tanárképzésre jelentkezők
száma 2021-re ismét kritikus szintet ért meg, hiszen csak 11 első helyes jelentke-
zőnk van. Ez hosszú távon drámai hatású lehet az Intézet, de az ország számára
is. A középiskolákban tovább csökkent a kémia óraszáma, ami nyilvánvalóan ne-
gatívan hat az érdeklődő diákok várható számára. Ezt a negatív hatást erősíti a
kémiatanárok számának csökkenése.
A vegyész mesterszak, az SH diákokat leszámítva, szinte kizárólag a saját alap-

szakosainkra támaszkodik, ezért az alapszak csökkenő tendenciája megjelenik a
mesterszakos felvettek számában is. A kémia alapszakot elvégzők nagyjából fele
máshol tanul tovább és nem vegyész mesterszakon, ami jelentős veszteség. Alap-
szakosaink közül sokan a BME valamelyik mérnöki mesterképzését választják. A
vegyész mesterszakra keresztfélévben is lehet jelentkezni, ezen az úton az utóbbi
években általában 6-8 fő kerül, ez nem szerepel az 1. táblázatban. A mesterszak-
ra beiratkozó SH diákok száma alacsony, 10 fő alatti. A bővülés szempontjából
komoly nehézség, hogy nem tudtunk elegendő számukra is érdekes (környezet-
védelem, analitika) szakdolgozati témát felajánlani.
Az előbb vázolt problémák ismertek voltak már 2018-ban is. A kedvezőtlen

folyamatok megállítására a kémia alapszakon és a vegyész mesterszakon a kö-
vetkező lépéseket tettük az elmúlt három évben:

• Megújítottuk a kémia alapszak tantervét oly módon, hogy a felzárkóztatás és
a tehetséggondozás egyaránt hangsúlyosan jelen legyen. A mentoráció és az
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első két félévben kis csoportos felzárkóztatás is segít a hallgatóinknak beil-
leszkedni. Az elméleti órákhoz kapcsolódó gyakorlatok alap és emelt szinten
választhatók, ezzel minden hallgató az érdeklődésének megfelelő többlettu-
dásra tehet szert. A kutatómunkába való bekapcsolódást (TDK) kredittel is-
merjük el. Elvárjuk, hogy minden kurzushoz tankönyv legyen rendelve és a
Canvas/Moodle rendszerek használatát. A szaktárgyak mellett megjelentek
a hallgatók számára fontos egyéb tudáselemek („soft skills”), mint a tudo-
mányos kommunikáció és a szakmai angol nyelvű képzés.

• A kémia alapszakos hallgatók a korábbi teljesítményük alapján megajánlott
pontot kapnak a vegyész mesterszakos felvételin. A rendszer népszerűségét
jelzi, hogy szinte 100%-ban elfogadják a hallgatók amegajánlott pontszámot.

• Megújítottuk a vegyész mesterszak tantervét. A képzést két nyelven, ma-
gyarul és angolul is lehet választani. A kötelező órák számát lecsökkentet-
tük, ezzel nagyobb mozgásteret hagyva a hallgatók egyéni érdeklődésének.
A tanterv kialakítása során, az óraszámok duplázódását elkerülendő, olyan
rendszert hoztunk létre, amelyben a kötelezően választható tárgyakat min-
den tanévben csak az egyik nyelven hirdetjük meg. A kutatómunkába való
bekapcsolódást támogatják az irányított kutatómunka és a tudományos di-
ákkör kurzusok. Bevezetésre került a tudományos szövegírás kurzus.

• A képzésünk fontos részét képző és az ipari kapcsolatok szempontjából is
fontos nyári szakmai gyakorlatok szervezését a korábbinál szervezettebb
formában végezzük.

• Rendszeresen konzultálunk a hallgatóinkkal, hogy közvetlenül jelezhessék
gondjaikat és elmondhassák véleményüket.

• A hallgatóink eligazodását a képzéseket és az azon belül található válaszható
utakat bemutató elektronikus anyagokkal segítjük.

• A rekrutációs tevékenységet megerősítettük. A korábban elkészült intézeti
kiadványokat igyekeztünk eljuttatni a középiskolákba és az online közössé-
gi médiában terjeszthető videóanyagokat is készítettünk. A 2018-2021-es
időszakban több mint 120 rekrutációs célú megjelenésünk volt.

• Kezdeményeztük, hogy a kar vegye fel a kapcsolatot a Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrummal annak érdekében, hogy ezzel is megerősítsük a
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari Környezetvédelmi és Informatikai
Technikummal kapcsolatainkat.

• Folytattuk az évek óta sikeres előadás-sorozatainkat: Észbontogató, Észbon-
tó és Alkímia Ma.

Az gyógyszerészoktatás terén jelentős változást hozott számunkra a 2020 őszén
a Semmelweis Egyetemen elindult új képzési struktúra. A korábban kötelező fizi-
kai kémia és kolloidika tárgyak átalakultak és az új tárgyakat oktatását már nem
tőlünk kérte a Semmelweis Egyetem. Az általános kémia és az analitikai kémia
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óraszáma lecsökkent, de ezeket továbbra is mi oktatjuk. A gyógyszerészoktatás-
ban általunk oktatott órák száma a korábbi mennyiség 40%-ra csökkent. A pénz-
ügyi elszámolásban a korábbinál kedvezőbb feltételekben sikerült megállapodni
a két érintett kar vezetőinek.
A tanárképzés sok szempontból sürgető átalakítása 2020 decemberében indult

el. Jelenleg a képzési és kimeneti követelmények újragondolása zajlik, amit a
tanterv módosítása fog követni. A tervek szerint a megújított tanárképzés 2022-
ben fog elindulni.
A távolléti oktatás megszervezése és működtetése komoly kihívást jelentett és

jelent még most is. A kezdetben jellemző eszközhiányt és a digitális oktatásra va-
ló felkészültség hiányát kollégáink szorgalma és elkötelezettsége pótolta. Mára
részben sikerült orvosolni az eszközhiányt és a digitális eszközök használatában
is jártasak lettünk. A hallgatói visszajelzések alapján csak kevés olyan kurzusunk
volt, ahol az átállás a távolléti oktatásra számottevő gondot okozott volna. A mes-
terszakos hallgatók a 2020-as tavaszi félévről tárgyanként lebontott visszajelzést
adtak, az sokat segít ennek a helyzetnek a kezelésében.
Sikeres oktatás nem működhet sikeres kutatás nélkül. Az intézet pályázati

tevékenységét a 2. táblázat összegzi. A 2018-2021 időszakban az elnyert pá-
lyázati források összege ∼1500 MFt volt. A kutatómunka a legfontosabb része

Pályáztató Pályázat típusa Elnyert pályázatok
száma

NKFIH K 8
NKFIH KH 1
NKFIH PD 1
NKFIH FK 4
NKFIH NKP 1
NKFIH Lendület 2
Kétoldalú pályázatok 4
EU H2020 ERC 1
EU H2020 MSCA ITN 2
EU H2020 INFRAIA 1
MTA Bolyai ösztöndíj 3

2. táblázat. Nyertes pályázatok a 2018-2021 időszakban

diákjaink tanulmányainak. Ettől függ a nemzetközi rangsorokban való szereplé-
sünk és ezáltal a jelentkezők szemében a vonzerőnk is. A Kémiai Intézet jelenleg
a QS rangsorban a 451-500. helyen található. Az intézet szerény forrásai szinte
alig teszik lehetővé a kutatómunka direkt támogatását. Az egyetem költségvetési
rendszerében viszont a kutatólaboratóriumok műszaki (területalapú) költségeit,
nagyjából évi 65 MFt-ot az intézeti költségvetésből fizetjük.
A sikeres kutatómunka támogatására és annak láthatóságának növelése érde-

kében, a következő lépéseket tettük:

• A doktori iskolában elvárás az ELTE affiliáció feltüntetését a publikációkon.

• A szakdolgozatok és TDK munkákból született publikációkon szintén elvá-
rássá tettük az ELTE affiliáció feltüntetése.
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• 2020-ban publikációs pályázatot hirdettünk, amelyen a D1 és Q1 rangú folyó-
iratokban megjelent cikkekkel lehetett pályázni. A pályázaton nyolc kolléga
(köztük öt 45 év alatti) és két HKDI hallgató kapott pénzjutalmat.

• 2020-ban ERC pályázat beadását ösztönző pályázatot hirdettünk.

• Intézeti Tudományos Napot szerveztünk, melyen átadásra került az intézet
kiváló oktatója és kutatója díj. A nap szakmai programjának fő része a dok-
tori iskola hallgatóinak előadása. Ez a rendezvény 2020-ban a járvány miatt
elmaradt, de a folytatását tervezzük.

Kollégáink 2019-ben és 2020-ban, 121 illetve 140 Q1-Q4 besorolású folyóirat-
ban megjelent cikket publikáltak. Ebből 2019-ben 82, 2020-ban 106 volt Q1-es
cikk. Öröm látni a Q1-es cikkek számának növekedését, hiszen ez annak ellenére
valósult meg, hogy az intézet kutatói létszáma csökkent. Az intézeti kutatómun-
ka minősége szempontjából ebben az időszakban kulcsszerepe volt a kiválósági
programoknak. Intézetünk három ilyen programban is érintett, ezek a Szint+,
az Anyagtudomány és a Diagnosztika és terápiás fejlesztések programok. Ezek
a programok az elmúlt években jelentős mértékben támogatták az intézet infra-
struktúrájának fejlődését.
A Tudományos Diákköri tevékenység ösztönzésére az alapszakon és mester-

szakon is külön kurzust vezettünk be. A XXXIV. OTDK Kémiai és Vegyipari szek-
cióban diákjaink közül hatan első, öten második, négyen harmadik díjat nyertek
és egy diákunk pedig különdíjban részesült. A házi TDK konferencia megszerve-
zését a Vegyész Oktatásért Alapítvány és az EGIS gyógyszergyár folyamatosan
támogatja. Munkatársaink most azon dolgoznak, hogy a XXXV. Kémiai és Vegy-
ipari OTDK, melyet mi rendezünk online módon, a lehető legjobban sikerüljön
2021 májusában.
Az intézet kutatói folyamatosan keresik az ipari kapcsolatokat. A megkötött

megállapodásokat a 3. táblázat összegzi, ezek összértéke ∼65 MFt.

Év Ipari partner Együttműködés jellege
2019 Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Kutatási szerződés
2019 Servier Research Institute Kutatási szerződés
2019 XiMo Hungary Kft. kutatási szerződés
2019 Jász Plasztik Kft. Együttműködési megállapodás
2019 Servier Research Institute kutatási szerződés
2019 Imsys Mérnöki Szolgáltató Kft. kutatási szerződés
2020 KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. Együttműködési megállapodás
2020 Advanced Laser Technology Zrt. Kutatási szerződés
2020 CEST Kompetenzzentrum für elekt-

rochemische Oberflächentechnologie
Gmbh

Együttműködési keretszerződés

2020 Medicontur Kft.. Kutatási szerződés

3. táblázat. Ipari kapcsolatok a 2018-2021 időszakban
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Hevesy György Kémia Doktori Iskola
A Hevesy György Kémia Doktori Iskola szimbiózisban működik az intézettel. A
doktori iskola működését ugyan nem célja ennek a beszámolónak részletesen
tárgyalni, azt azonban érdemes megemlíteni, hogy nemrégen lezajlott akkredi-
táció során semmilyen lényeges kifogás nem érte annak működését. A doktori
iskolának jelenleg 22 törzstagja van, ez több mint a háromszorosa minimális el-
várásnak. Előretekintve az látható, hogy a következő 10 évben mindig lesz ele-
gendő számú törzstag az iskola működtetéséhez. Az iskolán belül három program
működik (Synthetic, Organic, and Biomolecular Chemistry Program, Theoretical,
Physical, and Structural Chemistry Program, Analytical Chemistry, Materials Sci-
ence, Electrochemistry, Colloidal and Environmental Chemistry Program), ezek
jól lefedik a kémia fő területeit. A működés azaz a kurzusok, a beszámolónapok és
egyre növekvő számban a védések nyelve is, az angol. A doktori iskola küldetése
és célja egybeesnek az intézetével:

. . . natural sciences, including the chemical discipline, play a fundamen-
tal role in our modern, industrial (and post-industrial) society. Natural
sciences constitute the basis for chemical technology and chemical in-
dustry, the pharmaceutical industry, the health-care system, medicine,
and the protection of the environment, and influence practically all as-
pects of our daily life. At HKDI, young scientists are trained to take up
the future challenges of our society, with a particular emphasis towards
health and the environment.

Self-Assessment Report 2020

Az állami ösztöndíjas helyek száma 2019-ig jellemzően 15 volt, azt követően ez
20-ra növekedett.

1. ábra. A doktori képzésre beiratkozó új hallgatók száma (Self-Assessment Report 2020)
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A legkiválóbb hallgatók Servier, Egis, ÚNKP és KDP ösztöndíjakra is pályáz-
hatnak. A tanulmányaikat megkezdő hallgatók száma hosszú ideje 20 és 30 között
ingadozik, ahogyan ez a 1. ábrán látható.
A doktori védések száma 2019-ben 15, majd 2020-ban 11 volt. Volt diákjaink

a végzés után sokan rangos külföldi intézetben folytatják a kutatómunkát poszt-
doktorként. A most indult Kooperatív Doktori Programban 6 hallgatónk sikerrel
pályázott (országosan 100 fővel indult a program), ők vállalati együttműködésben
végzik tanulmányaikat és kutatómunkájukat.

Humánpolitika
A 2018-ban megfogalmazott elsődleges cél a fiatalok felvétele és számukra meg-
felelő munkakörülmények biztosítása volt. A Szenátus döntését (2019. 04. 15.)
követően lépéseket kellett tennünk a bér jellegű kiadásaink csökkentése érde-
kében. A csökkenő bértömeg mellett nem maradt el a fiatalok felvétele, ez a
korfánkat tekintve is elengedhetetlen. A megkezdett tudatos bérgazdálkodást,
amely a szakmai és gazdálkodási szempontok összehangolására épül, folytatni
kívánjuk 2021-ben is.

2. ábra. A Kémiai Intézet határozatlan idejű alkalmazásban álló oktató-kutató kollégáink
korfája 2021-ben

Az elmúlt időszakban a határozatlan idejű státuszokban bekövetkezett válto-
zásokat a 4. táblázat foglalja össze. A fiatalok megtartására és idevonzására tett
lépések eredménye a négy új adjunktusi állás és egy tudományos munkatárs fel-
vétele. Az intézeti adminisztráció létszáma egy fővel csökkent.
Mindezek a változások jól látszanak az Intézet jelenlegi korfáján (2. ábra), ami

még nem nevezhető ideálisnak, de közeledik egy a korábbinál kiegyensúlyozot-
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Név Beosztás Változás
Gajdos György László laboráns kilépett
Kiss Annamária Nikolett laboráns kilépett
Lunacsek Róbert János laboráns kilépett
Miskolcziné Munkácsi Ágnes laboráns kilépett
Takaró László laboráns kilépett
Reményi Antalné laboráns nyugdíjba vonult
Tamás Zoltánné ügyintéző nyugdíjba vonult
Kerepesiné Lovász Márta laboráns nyugdíjba vonult
Horváth Krisztina laboráns próbaidő alatt kilépett
Kaposvári Dóra laboráns próbaidő alatt kilépett
Kissné Irtzl Henriette ügyintéző kilépett
Engel Rozália ügyintéző kilépett
Dr. Hudecz Ferenc egyetemi tanár közös megegyezéssel

nyugdíjba vonult
Dr. Keszei Ernő egyetemi tanár közös megegyezéssel

nyugdíjba vonult
Dr. Kiss Éva egyetemi tanár közös megegyezéssel

nyugdíjba vonult
Dr. Rábai József egyetemi tanár közös megegyezéssel

nyugdíjba vonult
Oltiné Dr. Varga Margit egyetemi docens nyugdíjba vonult
Dr. Jalsovszky István egyetemi docens nyugdíjba vonult
Dr. Róka András főiskolai docens nyugdíjba vonult
Dr. Tolnai Gergely László adjunktus belépett
Vácziné Dr. Schlosser Gitta adjunktus belépett
Dr. Gyula Gergő adjunktus belépett
Dr. Enyedi Kata Nóra tudományos munkatárs belépett
Dr. Daru János adjunktus felvételt nyert
Kochis Réka Sarolt ügyintéző belépett
Kriszt Jánosné laboráns felvételt nyert
Dr. Hudecz Ferenc professor emeritus felterjesztés alatt
Dr. Keszei Ernő professor emeritus adományozva 2020-ban
Dr. Kiss Éva professor emeritus felterjesztés alatt
Dr. Rábai József professor emeritus adományozva 2020-ban
Dr. Novák Zoltán egyetemi tanár előléptetés
Dr. Bodor Andrea egyetemi docens előléptetés

4. táblázat. A határozatlan idejű intézeti alkalmazásban lévő munkatársak foglalkoztatá-
sában bekövetkezett változások

tabb képhez. Határozatlan idejű alkalmazásban jelenleg 55 fő oktató-kutató (be-
leértve Daru Jánost akinek folyamatban van az adjunktusi felvétele), 4 fő intézeti
adminisztrátor és 16 fő oktatást segítő kolléga dolgozik nálunk. Pályázati forrá-
sokból 45-50 fő határozott idejű alkalmazásban álló, főként kutatással foglalkozó
kolléga tartozik az intézeti munkatársak közé. A határozatlan idejű oktató-kutató
kollégák megoszlása tanszékenként a következő: Analitikai Kémiai Tanszék 15 fő,
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Fizikai Kémiai Tanszék 16 fő, Szerves Kémiai Tanszék 12 fő és Szervetlen Kémiai
Tanszék 10 fő, Módszertani Csoport 2 fő.
A teljesítményértékelés korábbi rendszerét újra beüzemeltük. 2020-ban össze-

gyűjtöttük minden határozatlan idejű alkalmazásban álló kolléga teljesítményét
jellemző adatait az elmúlt 5 évre vonatkozóan. Az értékelés szempontrendszerét
a 5. táblázat mutatja be.

KUTATÁS
Teljes tudományos közlemények, D1 publikációk száma,
D1+Q1 publikációk száma, Első és utolsó szerzős cikkek szá-
ma, Szabadalmak száma ELTE részvétellel, H-index, Idézett-
ség, Age normalized overall score
OKTATÁS
Oktatás BSc, Oktatás MSc, Oktatás Osztatlan, OktatásPhD,
Kontaktóra, Hallgatók BSc, Hallgatók MSc, Hallgatók Osz-
tatlan, Hallgatók PhD, Témavezetés, Tárgyfelelős+
PÁLYÁZAT
Pályázat MO (vezető), Pályázat MO (résztvevő), Pályázat EU+
(vezető), Pályázat EU+ (résztvevő), Ipari együttműködés (ve-
zető), Ipari együttműködés (résztvevő)
KÖZÉLET
Közélet ELTE, Közélet Egyéb

5. táblázat. A 2020-ban alkalmazott teljesítményértékelési szempontok

A teljesítményértékelés alapján a határozatlan idejű alkalmazásban lévő oktató-
kutató munkatársaink az elmúlt 5 év alatt átlagosan:

• 15,9 cikket írtak és ebből 8,9 D1+Q1 besorolású volt;

• 10,3 kontaktórát tartottak.

• félévente 62,8 BSC, 18,8 MSc, 20,5 osztatlan és 1,1 PhD hallgatónak tartot-
tak órát, azaz ezzel arányos mennyiségű vizsga vagy dolgozatjavítás hárult
rájuk;

• 18,6 hallgató témavezetésében vettek részt (szakdolgozat, TDK, doktoran-
dusz);

• 1,2 pályázatot vezettek és 2 pályázatban szerepeltek mint résztvevő.

Ezen adatok alapján a következő fő következtetésekre jutottunk:

• A publikációs teljesítmény emelése elsődleges feladat.

• A doktori képzésben oktatóként alig veszünk részt, a kevés felvehető kur-
zusra a hallgatók is panaszkodnak. El kell érni a vezető oktatók markánsabb
szerepvállalását a PhD kurzusok tartásában.

• Az ipari kapcsolat és a szabadalmak terén komoly javulásra van szükség.
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• A 10,3-as kontaktóra átlag túl magas, hiszen ebben nincs benne a témave-
zetés. Ahhoz, hogy legyen idő témavezetésre és kutatásra, ezt csökkenteni
kell (a tantervek megújítása, valamint a gyógyszerészoktatás volumenének
csökkenése, ehhez hozzájárul majd).

• Az oktatási terhelés egyenletesebb elosztása érdekében azonnali lépéseket
kell tenni.

Az intézet munkájának részletes és alapos áttekintése remélhetőleg segítséget
jelent majd a következő intézeti vezetés számára is.

Munkahelyi közösség
Az intézetvezetés legfontosabb és egyben legnehezebb feladata, hogy olyan mun-
kahelyi légkört és környezetet teremtsen, amelyben örömmel dolgoznak a mun-
katársak. A Kémiai Intézet létszáma és szervezeti felépítése egyaránt világosan
jelzi, hogy egyetlen közösségként kell dolgoznunk. A hagyományos tanszéki kö-
zösségek fontosak és megőrzendőek, de sikeres csak az intézet egésze lehet. A
belső szakmai együttműködések fontos kohéziós erőt jelentenek. Ezen a téren
van még tudunk javulni. Nem ismerjük és nem is használjuk ki eléggé az egy-
más tudásában rejlő lehetőségeket. Számos esetben a házon belül is megoldható
problémákhoz, mérésekhez külső partnereket keresünk.

3. ábra. A 2020-as tavaszi karantén fotópályázat nyertes alkotása ©Kiss-Szemán Anna

A munkahelyi közösség erősítésének eszköze lehet

• az intézeti tudományos nap,

• a házi TDK konferencia,

• az intézeti szemináriumok,

• az intézeti díjak (kiváló oktató és kutató díj, publikációs díj),

• és a 348-as teremben tervezett közösségi tér.
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Év Díjak, kitűntetések Díjazott, kitűntetett
2019 Kémiai Intézet Kiváló Oktatója Díj 2018. év Láng Emma
2019 Kémiai Intézet Tudományos Díj 2018. év Szidarovszky Tamás
2019 Kisfaludy Lajos Alapítvány publikációs nívódíja Pethő Lilla
2019 Kisfaludy Lajos Alapítvány publikációs nívódíja Horváti Kata
2019 Trefort Ágoston Emléklap Bolváriné Orosz Henrietta
2019 Trefort Ágoston Emléklap Dobó Attila
2019 Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata Láng Emma
2019 Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata Róka András
2019 Pro Universitate Emlékérem arany fokozata Csörgeiné Kurin Krisztina
2019 Gróh-emlékplakett Jalsovszky István
2019 Pungor Ernő-díj Schlosser Gitta
2019 OTDT Mestertanár Aranyérem Turányi Tamás
2019 Patonay Tamás-díj Lasányi Dániel
2019 Jedlik Ányos-díj Záray Gyula
2019 Zemplén Géza-díj Mező Gábor
2020 Kémiai Intézet Kiváló Oktatója Díj 2019. év Szalay Péter
2020 Kémiai Intézet Tudományos Díj 2019. év Perczel András
2020 Bolyai-plakett Novák Zoltán
2020 Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata Szoboszlai Norbert
2020 Pro Universitate Emlékérem arany fokozata Turányi Tamás
2020 Akadémiai Ifjúsági Díj Szidarovszky Tamás
2020 Polányi-díj Szidarovszky Tamás
2020 Dirac-díj Mátyus Edit
2021 Széchenyi-díj Perczel András
2021 Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári ta-

gozata
Keszei Ernő

2021 Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári ta-
gozata

Kuzmann Ernő

2021 ERC Motivational Grant Szidarovszky Tamás
2021 Publikációs Díj Bodor Andrea

Fábri Csaba
Furtenbacher Tibor
Karancsiné Menyhárd Dóra
Mező Gábor
Salma Imre
Tajti Attila
Vesztergom Soma
Simkó Irén
Steckel Arnold

6. táblázat. Kitüntetések és díjak a 2018-2021 időszakban

A 2020-21-es járvány pont ezt a fontos területet érintette a leginkább. 2020 tava-
szán az intézetben meghirdetett karantén fotópályázat egy sikeres próbálkozás
volt ennek enyhítésére. Augusztusban még arra is volt módunk, hogy egy kiállí-
tást szervezzünk a képekből (3. ábra). A rövid nyári és őszi nyitást kihasználtuk
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az új sportpálya felavatására és a parkban tartott intézeti évnyitó keretében a
díjaink átadására. Izgalmas volt látni, hogy a fák árnyékában is meg lehet tartani
egy kiváló szakmai előadást. Perczel András, az Intézet Kiváló Kutatója díj nyer-
tese mutatta be ilyen szokatlan körülmények között eredményeit. Szeptember
elején szintén a parkban fogadtuk elsőéves hallgatóinkat.
Fontos, hogy a közösség elismerje a kimagasló teljesítményeket. Az elmúlt

években számos kollégánk kapott díjakat és kitüntetéseseket, ezeket a 6. táblázat
mutatja be.

Költségvetés
A kari költségvetés intézeti lebontását a 7. táblázat mutatja be. A költségvetés
szerkezete megváltozott 2020-ra, ezért az értelmezéshez szükséges némi magya-
rázatot adni. A legszembetűnőbb dolog, hogy az intézet és a doktori iskola közös
egyenlegemindkét költségvetési évben hiányt mutatott. A 2020-as hiánymértéke
rémisztően nagy, de ez összefügg a bevételek allokációjával is, azaz a költségvetés
aktuális számítási módjával. Fontos tudni, hogy ebben az évben a kar egészének
gazdálkodása pozitív mérleget mutatott. A doktori iskolának közel 5 MFt éves

2019 KI HKDI
Bevétel 712 80

kiválósági 15% 155 0
Elvonás 147 17

dologi 4,6 2,5
üzemeltetés 231
személyi+járulék 337 0,5
2018-as elszámolása hiánya 2 2

Kiadás 580 4,9
Kari kiadások 63 5
Egyenleg -78 53,1

2020 KI HKDI
Bevétel 484 80
Elvonás 296 16

üzemeltetés 166
Kiadás 298 6,6

dologi 5 4
személyi+járulék 293 2,3

Kari kiadások 105 5
Egyenleg -215 52,4

7. táblázat. A költségvetés fő számai, néhány tétel részletezésével (egység MFt, kerekí-
tett összegek). 2019-ben a dologi, az üzemeltetési és személyi költségek a „Kiadás” blokk
részei voltak. 2020-ban az intézeti bevételben már nem jelent meg a kiválósági program
ránk eső 15%-a (a kari központban került elszámolásra), valamint az üzemeltetési költ-
ségek átkerültek az „Elvonás” blokkba
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mozgástere van, az ezen felüli többlete az intézet hiányát csökkenti. Ahogy ez
látszik, a doktori iskola évi 53 MFt-tal segíti az intézetet, ami egy szükséges, de
rossz gyakorlat. Rossz, hiszen így nem tudunk olyan munkakörülményeket bizto-
sítani a doktoranduszok számára, amelyet megérdemelnének és ezzel a jövőnket
veszélyeztetjük.
A bevétel jelenleg alapvetően hallgatói létszám arányos (ősszel változás vár-

ható a finanszírozás módjában), de egyéb tételek mellett tartalmazott speciális
támogatásokat. A két év bevételének összehasonlításához a 2019-es bevételből
érdemes levonni a kiválósági programokból származó részt, 712-155=557 MFt.
Látható, hogy a bevétel 2020-ban már 73 MFt-tal kevesebb ennél. Ez azzal ma-
gyarázható, hogy ugyan növekedett a hallgatói „normatíva”, de nálunk csökkent
a hallgatók száma és néhány speciális támogatás is csökkent (vagy megszűnt).
A hallgatói létszám apadását nem tudtuk megállítani és a gyógyszerészképzés
volumenének csökkenése is negatívan hat a 2021-re várható bevételünkre.
A kiadások kapcsán látható, hogy az üzemeltetési költségek csökkentek, ami

várható is volt területünk csökkenése miatt. A területalapú üzemeltetési költség
számításának módszertana azonban változhat az egyetemen, ami nem feltétlenül
nekünk fog kedvezni. Mivel az intézeti költségvetésből fizetjük a teljes épület
üzemeltetését, ezért ebben benne van a kutatólaborok által használt terület is.
Ez közelítőleg azt jelenti, hogy évi 65 MFt-tal támogatja az intézet az itt folyó ku-
tatómunkát, az üzemeltetési költség fedezésével. Amennyiben a pályázatok által
befizetett ÁKTH-ból ez a területhasználat fedezhető lenne, az intézet pozíciója
jelentősen javulhatna.
A személyi kiadások alakulásának pontosabb követéséhez figyelembe kell ven-

ni, hogy a költségvetésben nem a teljes bér, hanem annak a bérkiváltással csök-
kentett része szerepel. 2019-ben a bérkiváltás 10 MFt körüli, tehát a teljes sze-
mélyi kiadás 347 MFt volt. 2020-ban a bérkiváltás 43 MFt körüli, tehát a teljes
személyi kiadás 341 MFt volt, azaz kissé csökkent ez előző évhez viszonyítva. A
beszámoló írásakor még nem látható pontosan a 2021-es bérkiváltás mértéke (a
becsült érték 25 MFt), a teljes személyi kiadás pedig várhatóan 335 MFt lesz. A
hiányunk indokolja ennek a csökkenő tendenciának a folytatását.

Helyiséggazdálkodás
A helyiséghasználat érzékeny kérdés az intézetben. A területleadás kapcsán új
helyiséggazdálkodási szabályzatot alkottunk. Ennek alapvető elveit a 8. és 9. táb-
lázat mutatja be. A területladással kapcsolatban az az intézeti döntés született,
hogy a 2. emeletet ürítjük ki. Ez azt jelentette, hogy az Analitikai Kémiai Tanszék
és a Határfelületi- és Nanoszerkezetek Laboratóriuma munkatársai kellett, hogy
vállalják az átmeneti nehézségek zömét. Sajnos ez az átmeneti idő végül több
mint egy év lett. Ennyi időt dolgoztak kollégák átmeneti irodákban és laborató-
riumokban. A költözés komplex feladata valójában kisebb vagy nagyobb részben
érintette az összes emeletünket. A munkálatok végén számos ponton a megújul-
tak a helyiségeink és jelentős mennyiségű új irodabútort is kaptunk. Sajnos a
projekt még nem fejeződött be. A legnagyobb probléma, hogy a Határfelületi-
és Nanoszerkezetek Laboratóriuma számára átadott laborhelyiségek mind a mai
napig nem készültek el.

14



Beosztás Iroda
egyetemi tanár nagy dolgozószoba egyedül
aktív emeritus professor
egyetemi docens

kis dolgozószoba egyedül, vagy
nagy dolgozószoba fele

emeritus professzor egyete-
mi adjunktus

kis dolgozószoba fele vagy nagy
dolgozószoba harmada

egyetemi tanársegéd / PhD
hallgató

íróasztal dolgozószobában

8. táblázat. Az irodahasználat elvei

Beosztás Labor
Egyetemi tanár Nagy labor ( 34 nm)
Egyetemi docens Egyetemi
adjunktus

Kis labor ( 17 nm)

Akkreditált Laboratórium Kis labor ( 17 nm)
Szerződés alapján működő
Laboratórium

A tudományos tanácsadók, fő-
munkatársak és munkatársak:
kis labor ( 17 nm)

9. táblázat. A laborhasználat elvei

Szeretném megköszönni minden kollégának, aki a költözésben részt vett az
áldozatos munkáját és a türelmét. Külön köszönetemet fejezem ki Bérces Szilvi-
ának, Valentin Zsófiának és Lénárd Lászlónak, akik napi szinten támogatták az
intézetvezetést ennek a munkának a koordinációjában.
A helyiséggazdálkodás áttekintése sürgető feladat. Az új és bővülő kutató-

csoportok valós helyigénye véleményem szerint kielégíthető, ha a nem használt
kapacitásokat felszabadítjuk.

Jövőkép
A Kémiai Intézet sokat tett azért, hogy megalapozzon egy határozott fejlődési pe-
riódust. Őszintén szembenéztünk önmagunk erényeivel és hibáival, vállalva az
ezzel járó belső és külső konfliktusokat, nehéz (vagy annak tűnő) lépésekre ha-
tároztuk el magunkat. Az átalakított oktatás, a kutatási teljesítmény növelése, a
belső és külső kapcsoltaink megerősítése mind előremutató lépés. A fiatal kollé-
gáink teljesítményére (ERC, Lendület. . . ) már most büszkék lehetünk. A hirtelen
elindult felsőoktatási struktúraváltás minden bizonnyal sok feladatot fog adni a
következő vezetésnek. Ezzel együtt a legfontosabb kihívás, hogy a középisko-
lásokban megerősítsük a kémia iránti érdeklődést, mert hallgatók nélkül nincs
egyetem. A 21. század nagy kérdései és kihívásai, a fenntartható környezet és
gazdaság, az energiatárolás, az egészségünk védelme, vagy éppen a Mars meg-
hódítása, nehezen képzelhető el kémia nélkül. A kémia fontos szereplője, sőt az
egyik leginnovatívabb ágazata a magyar gazdaságnak és várhatóan az is marad.
Mindez azt mutatja, hogy szükség lesz a jövőben is kémiához értő szakemberekre.
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Nyilvánvaló, hogy a 21. század kihívásaira nem a 20. század gondolkodásmódja
adja meg majd a választ. Változnunk kell, hogy minden diák és fiatal kolléga, akit
a jövő kémiája érdekel a lágymányosi campusra jöjjön! A következő időszakban
hozzunk ide oktatókat és kutatókat külföldről is! A kémia tanárok képzésének
felelőssége a miénk. Megérdemlik a tanári pályát választó diákok, hogy kiemelt
törődést kapjanak nálunk. A 2022-ben induló új tanári képzés lehetőséget ad
nekünk erre. Éljünk ezzel a lehetőséggel!
A beszámoló írásakor felsejlett egy a következő öt évre szóló olyan infrastruk-

túra fejlesztési lehetőség, amely alapvetően megváltoztathatja intézetünk életét.
Remélem a következő vezetésnek lesz módja kihasználni ezt a ma még csak ígé-
retként létező programot!

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm mindenkinek, aki munkájával segített abban, hogy megoldjuk„ amit
meg kellett és szándékunk szerint jó irányba vezessük az intézetet! Külön köszö-
net illeti az intézet vezetőit Perczel Andrást, Rohonczy Jánost, Csörgeiné Kurin
Krisztinát, Mészáros Róbertet, Császár Attilát, Hudecz Ferencet, Novák Zoltánt
és Varga Imrét és az intézeti adminisztráció munkatársait Perics Gabriellát, Ko-
chis Andreát, Lénárd Lászlót és Kochis Rékát. Köszönöm, a Hallgatói Önkor-
mányzat szakterületi koordinátorainak, Ungi Balázsnak és Barcza Bónisnak a tá-
mogatását. A rekrutációs tevékenységünk koordinálásában és megvalósításában
egyaránt kiemelkedő munkát végezett Szalay Luca, akinek ezért az Intézet nevé-
ben is köszönet mondok. Az elmúlt 2,5 évben folyamatos támogatást kaptam a
kollégáktól, remélem nem bánták meg!1

1Az elmúlt 2,5 év része volt még a levelező program szerint évente 5000 email és ismerve az
adminisztrációnkat egy nagyságrenddel több aláírás (miért kell egy rendelést néha 5-6 helyen is
aláírni??). Szubjektív érzet alapján az üléseken eltöltött órák mennyisége végtelen hosszú volt,
ami szerencsére biztosan lehetetlen.
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