Emlékeztető
a Kémiai Intézet Professzori Tanácsának (PT) üléséről
2019. december 16. hétfő 15:00–17:00; I. emelet 1.125 tárgyaló
Jelen vannak: Császár Attila, Hudecz Ferenc, Keszei Ernő, Kiss Éva, Rábai József, Surján
Péter, Szalai István, Szalay Péter, Tarczay György, Turányi Tamás és Túri László
professzorok.
Kimentést kértek: Csámpai Antal, Homonnay Zoltán, Inzelt György, Mező Gábor, Mészáros
Róbert, Perczel András, Salma Imre, Orbán Miklós és Záray Gyula professzorok
Meghívottak: az Intézeti tanács tagjai és Lénárd László
Tartós kimentést kértek: Gaizer Ferenc és Sohár Pál professzorok
Az ülés napirendje:
1. A kiválósági programok tapasztalatai az Intézetben. (Perczel A.)
2. Az Intézeti könyvtár helyzete az összevonás után. (Rábai J.)
3. Köszöntés (az IT és a PT közös programja) (Hudecz F., Szalai I.)
4. Egyebek
-----------------------1. napirendi pont
A PT elnöke bejelentette, hogy az ELTE Szenátus ülése miatt e napirendi pont tárgyalása
halasztást szenved. Perczel professzor a Szenátus tagja.
2. napirendi pont
Rábai professzor összefoglalta az Intézeti könyvtárral kapcsolatos eseményeket, változásokat.
A PT két évvel korábban tárgyalta a Kémia könyvtár helyzetét (2017. november 15.; 1.sz.
melléklet). Kiemelte az Egyetemi és a Kari könyvtár fejlesztésében történteket, amelynek
alapja az a megállapítás, hogy „az ELTE TTK Kari Könyvtár… … nem nyilvános könyvtár,
azaz nem az információs esélyegyenlőség helye. A Könyvtár a tudás megszerzését támogatja
oktató, információ-közvetítő és szolgáltató tevékenységével.” A kémiai szakgyűjtemény
állománya 80 ezer kötet, jelenleg 61 külföldi és 16 magyar folyóirat jár oda. Az
olvasóteremben megtörtént a hardver korszerűsítése, amelynek kezdeményezője a Professzori
Tanács volt. Öt új PC állomás került kialakításra adományokból (Hudecz Ferenc,
Medzihradszky Kálmán (Pázmány-Eötvös Természettudományi Információs Alapítvány),
Mező Gábor, Novák Zoltán, Rábai József, Szalai István támogatásával). További 15
készüléket a Fizikai Intézet munkatársai adományoztak. Így a felszereltség nagymértékben
javult. Megjegyezte, hogy az összevonás során kialakított Kémia-Fizika szakgyűjtemény a
TTK legkedveltebb könyvtára – a fent említett hardver korszerűsítésnek köszönhetően.
Az előadó javaslatokat is megfogalmazott: a) legyen hosszabb a nyitva tartás, b) a SciFinder
adatbázis folyamatos biztosítása mellett fontos, hogy – megfelelő igény esetén – 2020. évi
kezdettel a REAXYS adatbázis előfizetésére kerüljön sor. (2. sz. melléklet)
A vitában Szalay Péter korábbi rektorhelyettes méltatta Kálóczi Katalin főigazgató
tevékenységét, akinek óriási a szerepe az egyetemi könyvtár fejlesztésében, többek között a
„hálózatosításban”, az EISZ rendszer konszolidált működésében (pl. az „olvass és publikálj”).
Surján Péter korábbi dékán a könyvtárfejlesztésre fordított források csökkenéséről szólt

(2018: 180 mFt, 2019: 50 mFt) és felhívta a figyelmet az OTKA támogatás újragondolására.
Ezt a javaslatot Túri László dékánhelyettes is támogatta és jelezte, hogy az
Intézetvezetőkkel/folyóirat-felelősökkel a konzultáció folyamatban van. Kiss Éva az Elsevier
kiadóval kapcsolatos tárgyalások helyzetéről kérdezett. Többen, így pl. Keszei Ernő,
üdvözölték az ELT informatikai szolgáltatás minőségének javulását, az intézetért felelős IT
kollégák munkáját. A PT az előterjesztés és vita alapján az alábbi javaslatokat határozatban
fogadta el:
a) legyen hosszabb a könyvtár nyitva tartás,
b) a SciFinder adatbázis folyamatos biztosítása mellett fontos, hogy 2020-kezdettel a
REAXYS adatbázis előfizetésére kerüljön sor,
c) legyen biztosított továbbra is az ACS előfizetése,
d) kerüljön sor a SciFinder hozzáférési pontok számának bővítésére, legyen biztosított a
WIFI térerő „egyenletessége” a könyvtárban,
e) kerüljön tisztázásra a TTK könyvtár „nyilvánosságának” a kérdése.
f) A PT köszönetét fejezte ki mindazoknak az intézeti kollégáknak, akik segítették az öt
új PC állomás kialakítását.
g)
Addendum 1: Szalay Péter professzor kiegészítése – „azért csökkenhetett a TTK folyóiratra
fordított költsége, mert az Egyetem (a Minisztériumi forrás nyomán) egyre több dolgot vett be
az EISZ keretbe és fizetett ki.” 2. Rábai József professzor azt a jó hírt kapta (december 20án), hogy az ACS folyóiratok előfizetése 2020-ra rendben van.
3. napirendi pont
A PT tagjai és az Intézeti Tanács nevében Szalai István professzor az IT igazgatója és Hudecz
Ferenc, a PT elnöke köszönetüket fejezték ki azért a szolgálatért, amelynek során Keszei Ernő
egyetemi tanár, Rábai József egyetemi tanár és Róka András főiskolai docens évtizedekig
végeztek. A PT illetve az Intézet számít segítségükre és vezető oktatói tapasztalataikra a
továbbiakban is. A köszöntés során az érintettek egy-egy üveg bort és az ELTE történetét
képekben összefoglaló kötetet kaptak.
4. napirendi pont
Keszei Ernő, a kari PT elnöke bejelentette, hogy a kari professzori tanács ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, 62 szavazattal nyilatkozatot adott ki, amelyben támogatta a kar
Dékánjának sürgető fellépését egy új tudományos rektorhelyettes kinevezésére vonatkozóan.
A PT elnöke köszönetét fejezte Lénárd Lászlónak, az év során végzett kiemelkedő munkájáért
a PT ülések előkészítésében, lebonyolításában, a PT honlapjának felépítése és karbantartása
dolgában. (https://chemistry.elte.hu/staticpage.php?var1=49) Megköszönte Kochis Andreának
az ünnepi köszöntés előkészítését.
Az ülés bezárásakor mindenkinek békés, boldog ünnepeket kívánt.
2019. december 20.

Hudecz Ferenc
a PT elnöke

