
Emlékeztető 

a Kémiai Intézet Professzori Tanácsának (PT) üléséről 

 
2019. október 9. 15:00–17:00; I. emelet 1.125 tárgyaló 

 

 

Jelen vannak: Császár Attila, Gilányi Tibor, Hudecz Ferenc, Inzelt György, Keszei Ernő, 

Mező Gábor, Perczel András, Salma Imre, Surján Péter, Szalai István, Szalay Péter, 

Turányi Tamás és Túri László professzorok 

 

Meghívott: Novák Zoltán 

 

Kimentést kértek: Csámpai Antal, Homonnay Zoltán, Mészáros Róbert, Rábai József és 

Záray Gyula professzor 

 

Tartós kimentést kértek: Gaizer Ferenc és Sohár Pál professzorok 

 

 

Az ülés napirendje: 

 

1. Tájékoztató a területátadás megvalósításáról, az átalakításokról. (Szalai István) 

2. A szakmai gyakorlatok helyzete, ipari kapcsolatok, teendők. (Novák Zoltán) 

3.  Egyebek   

 

------------------------ 

 

0. napirendi pont 

 

Hudecz Ferenc elnök bejelentette, hogy Hajós György egyetemi magántanár, valamint 

Lempert Károly egyetemi tanár, aki tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen 

végezte elhunyt. Kérte a PT tagjait, hogy emlékezzünk néma felállással.  

 

1. napirendi pont 

 

Szalai professzor, a kémiai intézet igazgatója elöljáróban megköszönte a közreműködést, 

támogatást e nehéz időszakban. Tájékoztatást adott a Karon folyó átalakítási 

munkálatokról, az Intézetben lezajlott költözésről, folyamatban levő felújításokról. Ennek 

keretében szó esett a közbeszerzés eredményének napokban történő kihirdetéséről, a FIEK 

épület sorsáról, a vegyszertároló elhelyezéséről („tetőn”). Kérdésekre válaszolva (Turányi, 

Mező, Novák, Perczel, Surján, Császár) kiderült: várhatóan 50–60 MFt kerül 

felhasználásra a felújításokra, a kiürített TTK-s területek kiadása, átalakítása 

(óvoda/bölcsöde) nincs napirenden. A vitában felmerült az elszívók szakszerűtlen 

cseréjének/javításának problémája. Többen javasolták hivatalos úton azonnali feljegyzés 

elküldését a kancellárnak (dékánnak). További kérdések, hozzászólások (Inzelt, Keszei, 

Gilányi, Hudecz) érintették a területleadásból származó megtakarítás mértékét, a 

tulajdonviszonyok kérdését (önkormányzati vs. fővárosi). Az IT támogatja a 

vegyszerállomány áttekintését, a raktár racionális működtetésére irányuló IT törekvéseket. 

Az IT köszönetét fejezi az Intézet vezetésének a körültekintő munkájáért. 

 

 



2. napirendi pont 

 

Novák Zoltán, igazgatóhelyettes áttekintést adott az intézeti oktatással és kutatással 

kapcsolatos szakmai gyakorlatok helyzetéről, az ipari kapcsolatokról, teendőkről (lásd: 

Melléklet). 

 

Az IT tagjai üdvözölték annak a tájékoztató dokumentumnak az összeállítását és 

közzétételét a honlapon, amely áttekintést nyújt a hallgatók számára a szakmai gyakorlati 

lehetőségekről, a feltételekről, követelményekről, eljárásról, jelentkezésről. Bemutatásra 

került az EGIS gyakorlata is. Kiemelésre került (Inzelt), hogy fontos a hallgatók 

tájékoztatása a pénzügyi háttérről, feltételekről – hiszen a szakmai gyakorlaton való 

részvételért fizetés/anyagi támogatás jár. 

 

A szakmai gyakorlatok gyakran együtt jelennek meg az Intézetben folyó ipari kutatással. A 

vitában többen (Császár, Hudecz, Salma) örömmel támogatják az intézetvezetés törekvését 

egy olyan adatbázis felállítására, amely tartalmazza az intézeti-ipari közös kutatási 

pályázatok/szerződéses (KK) megkeresések adatait: téma, témavezető, közös projekt 

futamidő, összeg stb.) megadásával. Ez nagyban segítené az Intézet és ipari partnerei 

közötti szakmai (oktatási és kutatási) kapcsolatok láthatóvá tételét például az intézeti 

honlapon (Perczel) – a TTK és az ELTE innovációs potenciáljának hiteles bemutatását.  

 

 

 

2019. október 27.        Hudecz Ferenc 

             a PT elnöke 


