Emlékeztető
a Kémiai Intézet Professzori Tanácsának (PT) üléséről
2019. február 6. 15:00–17:00; I. emelet 1.125 tárgyaló
Jelen vannak: Baranyai András, Csámpai Antal, Fogarasi Géza, Gilányi Tibor, Homonnay
Zoltán, Hudecz Ferenc, Keszei Ernő, Láng Győző, Mészáros Róbert, Salma Imre, Szalai
István, Tarczay György, Turányi Tamás és Túri László professzorok
Kimentést kértek: Császár Attila, Inzelt György, Kiss Éva, Orbán Miklós és Szalay Péter
professzor
Tartós kimentést kértek: Gaizer Ferenc és Sohár Pál professzorok
Az ülés napirendje:
1. Az alap- és mesterképzés átalakításának koncepciója (Szalai István)
2. Felmérés kémia BSc, vegyész MSc és PhD hallgatók körében (Homonnay Zoltán)
3. Egyebek
-----------------------1. napirendi pont
E napirendi pont keretében Szalai igazgató tájékoztatást adott a Kar 2019. évi
költségvetését érintő pénzügyi elvonásról (250 mFt). Ennek fedezetét a Karon, így az
Intézetben is a korhatárt elért kollégák nyugdíjazásával illetve területátengedéssel kívánják
megvalósítani.
Mint korábban, az elemző vitában többen fogalmaztak meg (Baranyai A., Homonnay Z.,
Fogarasi G.) aggályokat az Egyetemen belüli költségvetés igazságtalan, a BTK és a TTK
számára súlyosan hátrányos volta miatt. Ezt csak részben ellensúlyozhatja a szeptembertől
várható „fejkvóta” (képzési normatíva) emelés (pl. kémia BSc esetében 600 eFt/fő helyett
1000 eFt/fő).
Szalai professzor nagy vonalakban vázolta azokat az elképzeléséket, amelyek a kémia BSc
illetve a vegyész MSc szakot érintik a képzés átalakítása során: a laboratóriumi
gyakorlatok (pl. kötelezően választható) választékának csökkentése, a vizsgaszám
csökkentése, a „praktikus” vs. elméleti tárgyak arányának elmozdítása az előbbi irányába,
a tehetséggondozás hatékonyabbá tétele, az angol nyelvű MSc képzés bevezetése a
2020/21-es tanévtől. A vitában elhangzott észrevételek (többek között Láng Győző,
Csámpai Antal, Tarczay Görgy, Homonnay Zoltán) kiemelik a gyakorlati képzés
fontosságát és felvetették a kutatócsoportokon alapuló laboratóriumi képzésben rejlő
lehetőséget. Fontos a szemléleti problémák (pl. a hallgatókat nem veszik emberszámba,
„átnéznek rajtuk”) rendezése is (Mészáros Róbert), amellyel – mások mellett –
összefüggésben lehet a legtehetségesebb hallgatók külföldre távozása (Baranyai András,
Tarczay György). Szalai professzor hangsúlyozta, hogy saját alapszakos hallgatóink
jelenthetik az vegyész MSc hallgatói bázist, ezért a hallgatói létszámot növelni kell
mindkét szinten, bár a mesterszakokon kevésbé. A hozzászólók hangsúlyozták, hogy a
reform nem szabad, hogy rontsa a képzés színvonalát, minőségét, még ha gazdasági
megfontolásokból engedményekre kényszerül is az Intézet. A vitát követően a PT tagjai
jelezték, hogy készek az alap- és mesterképzés átalakítása koncepciójának vitájára, várják a
koncepció kidolgozását, az alapelvek vitáját.

2. napirendi pont
Homonnay professzor átfogó ismertetést adott arról a kérdőívről, annak előkészítéséről (1.
sz. melléklet), amelynek segítségével a Kémiai Intézet fel kívánja mérni a hallgatói
elégedettséget a képzéssel, a képzés folytatásával kapcsolatban. A novemberben kiküldött
kérdőív kiegészült, így a felmérésben a kémia alapszak, vegyész- és anyagtudomány
mesterszak, valamint az osztatlan tanárszak hallgatói vesznek részt.
A vitában elhangzott javaslatok között szerepelt: a tankönyvek korszerűsége,
hozzáférhetősége (Keszei E., Tarczay Gy.), kiemelt szerepet kapott a szakon tapasztalt
„korrektség” és a „szerethetőség”felmérése (Baranyia A., Gilányi T.). Keszei Ernő
professzor javaslata alapján Homonnay professzor ígéretet tett arra, hogy konzultációt
kezdeményez a TáTK-n dolgozó szakértő kollégákkal, akik pl. a „Miért mennek el tőlünk a
BSc után?” típusú kérdések megfelelő feltevéséhez, a válaszok elemzéséhez tudnak
módszertani segítséget nyújtani. A véglegesítést követően a kérdőíves felmérés kezdetét
veszi.
Addendum: A kapcsolatfelvétel a TáTK munkatársával megtörtént, az együttműködés
megkezdődőtt.
3. Egyebek
1. Túri László professzor javaslatára a PT elfogadta, hogy szülessen egy rövid nyilatkozat,
amelyben az intézeti PT szolidaritását fejezi az MTA TTK munkatársaival.
Addendum: A szövegjavaslat elkészült. E-mail egyeztetés után a szöveg véglegesítése és a
nyilatkozat kiküldése az MTA kutatóközpontok/intézetek főigazgatói/igazgatói részére a
javaslatok alapján megtörtént. A nyilatkozat az Intézet, valamint az MTA honlapján
megjelent az alábbi szöveggel:
Nyilatkozat
Az ELTE TTK Kémiai Intézet Professzori Tanácsa aggodalommal figyeli az MTA
finanszírozása körül kibontakozó feszültséget. Úgy véljük, a kialakult helyzet mélységesen
megalázó és igazságtalan az MTA kutatóhelyein dolgozó kutatók és az őket támogató
munkatársak számára.
Jelen levelünkkel szeretnénk kifejezni az érintettekkel való szolidaritásunkat.
az ELTE TTK Kémiai Intézet Professzori Tanácsa
2. Az elnök bejelentette, hogy a PT tagjai támogatják Kiss Éva professzor munkájának
elismerését, a Szent-Györgyi Albert díj állami kitűntetésre való felterjesztést.
Addendum: A felterjesztés megtörtént.
3. A PT tagjai támogatják, hogy a kényszerintézkedések következében nyugdíjba vonuló
Keszei Ernő és Rábai József professzorok az ELTE Professor emeritusai legyenek és
javasolja a megfelelő felterjesztések támogatását az Intézeti tanácsnak.
Addendum: Az Intézeti felterjesztés megtörtént, a Kar Tudományos Tanácsa után a Kari
Tanács is támogatta a javaslatot.
2019. február 18.

Hudecz Ferenc
a PT elnöke

