
Emlékeztető 

a Kémiai Intézet Professzori Tanácsának (PT) üléséről 

 
2020. február 26. szerda 15:00–17:00; I. emelet 1.125 tárgyaló 

 

Jelen vannak: Csámpai Antal, Császár Attila, Gilányi Tibor, Homonnay Zoltán, Hudecz 

Ferenc, Keszei Ernő, Kiss Éva, Orbán Miklós, Perczel András, Salma Imre, Surján Péter, 

Szalai István, Szalay Péter, Tarczay György, Turányi Tamás és Túri László professzorok. 

 

Kimentést kértek: Inzelt György, Mező Gábor, Mészáros Róbert és Rábai József 

professzorok 

Tartós kimentést kértek: Gaizer Ferenc és Sohár Pál professzorok 

 

Meghívott: Rohonczy János tanszékvezető  

 

Az ülés napirendje: 

1. A kiválósági programok tapasztalatai az Intézetben. (Perczel A.) 

2. A Szervetlen Kémiai Tanszék tevékenységének megújítása Szervetlen Kémiai és 

Anyagtudományi Tanszék néven - okok és céljaink. (Rohonczy J.) 

3. Egyebek   

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

1. napirendi pont 

Perczel professzor elmondta (1. sz. melléklet), hogy a program 2019 júliusában indult, 

költségvetése mintegy 1,1 milliárd Ft. Futamideje egy év, ami meghosszabbítható. A 

felsőoktatás finanszírozásának ez egy új, kutatóegyetemi formája. Ebből is adódóan többféle 

nehézséggel küzd, de a pénzügyi/gazdasági lebonyolításban, mind a Karon, mind az 

egyetemen a témavezető segítőkészséget tapasztal.  

A tájékoztató után kérdések fogalmazódtak meg: milyen paraméterekkel rendelkezik a 

beszerzett nagyértékű tömegspektrométer (Keszei E.), mire kerül felhasználásra a rezsiköltség 

(Hudecz F.), milyen a két pénzügyi év közötti átmenet (Surján P.), van-e mód a kapacitás 

bővítésére (pl. külső szakemberek bevonása, álláshely bővítés) (Szalai I.). Szóba került az is, 

hogy az ITM vette át a felsőoktatás irányítását az EMMI-től (Szalay P.)   

A PT elnöke megköszönte a jól követhető tájékoztatást, a kérdéseket és a diszkussziót. 

Jelezte, hogy a PT folytatni kívánja az ELTE TTK Kémiai Intézetét is érintő kiválósági 

programok áttekintését. 

2. napirendi pont 

A PT elnöke a bevezetésben elmondta, hogy e név-változtatási gondolatról egy rövid „lift-

beszéd” keretében értesült és örömmel javasolta, hogy a PT napirendje keretében az Intézet 

professzorai közelebbről és részletesebben megismerkedhessenek az ötlet hátterével, az 

elgondolás oktatási és kutatási vonatkozásaival. Rohonczy tanszékvezető összefoglalta az 

okokat és célokat, a szervetlen kémia és az anyagtudomány viszonyát, az Anyagtudomány 

oktatását az ELTE-n és Szervetlen Kémiai Tanszéken (2. sz. melléklet).    

A vitában Szalai István emlékeztetett arra, hogy az Intézet létrejöttekor a négy oktatási 

tanszék elnevezésének célja az egyszerűségre törekvés volt, amihez a kutatással foglalkozó 

laboratóriumok létrehozása társult. Érdemes ezért az átnevezés kérdést, tágabb kontextusban – 

mind a négy tanszékre kiterjedő módon – kezelni (pl. Analitikai és Környezettudományi 

Tanszék). Ideértve a humán erőforrás bővítését, újra allokálását, a finanszírozást (pl. a 

kiválósági programból (Surján P., Perczel A.)).  



Többen támogatták a tanszék nevének kibővítését, átalakítását, időszerűnek tartják a 

névváltoztatást, ami gazdagítja a képzési portfólió megjelenítését, van reklám, illetve 

elhelyezkedést segítő értéke (Keszei E., Homonnay Z., Gilányi T., Csámpai A.) Szalay P. 

professzor véleménye szerint is indokolt a változtatás, hiszen markáns anyagtudományi 

oktatásra szükséges van a Karnak. A mesterszintű oktatás jelen van a TTK-n a két intézet 

közös kezelésében levő Anyagtudományi MSc képzés keretében. Ugyanakkor az „anyag” 

előállításának, a szintetikus vonatkozások megjelenítése elengedhetetlen. Ehhez viszont az 

átnevezés kevés, szintetikus területen elismert anyagtudós bevonása szükséges. Kiss Éva – az 

MSc képzés egyik alapítója, megszervezője – hangsúlyozta, hogy az eddigi tapasztalatok, 

ismeretek alapján át kellene alaposan gondolni mit is jelent az „anyagtudomány” az 

oktatásban, a kutatásban az Intézeten belül. Az átnevezést intézeti szinten és a nemzetközi 

gyakorlatot/tapasztalatokat figyelembe véve kellene végiggondolni (Császár A., Perczel A., 

Salma J., Hudecz F.).  

Az intenzív véleménycsere végén a PT elnöke három határozati javaslatot fogalmazott meg, 

amelyet a PT az alábbi formában fogadott el: 

1. A PT javasolja az Intézet igazgatójának, hogy kezdeményezzen intézeti konzultációt a 

tanszékek nevének megváltoztatására vonatkozóan elsőször a tanszékvezetők, majd az 

Intézetvezetés körében.  

2. A Szervetlen kémiai tanszék közössége dolgozza ki, mit jelent a névváltoztatás az 

anyagtudományra vonatkozó oktatásra illetve kutatásra tekintettel, figyelembe véve az 

Intézet humán erőforrás helyzetét. 

3. A PT javasolja az Intézet igazgatójának, hogy Kiss Éva és Sinkó Katalin professzorok 

véleménye alapján tegyen javaslatot az Anyagtudomány MSc szakfelelősének 

személyére. (A vita során kiderült egy aktuális feladat, amelyre megoldási javaslatot 

vár a Kar vezetése.) 

Az elnök megköszönte a vitaindítót Rohonczy tanár úrnak és a közös gondolkodást a PT 

tagjainak.  

3. napirendi pont 

Az elnök támogatóan ismertette Sohár professzor kérését az ELTE-különszámba küldendő 

kéziratok elkészítésére vonatkozóan a Magyar Kémiai Folyóirat számára. Hangsúlyozta, hogy 

a különszám elsőrendű kérdés! Az ország legrégebbi és legnagyobb egyeteme nem maradhat 

szégyenben a BME, a DTE és a PTE mögött (a BME és a DTE is két számra való kéziratot 

gyűjtött össze). A különszám elsőrendű dokumentuma lesz a jelen és jövő számára az elmúlt 

évek ELTE KI eredményeinek egy kötetben, összegyűjtve. A MKF több mint száz éves 

tradíció megtestesítője. Ezen kívül az ELTE különszám igen jó toborzó eszköz is lehet, leendő 

hallgatók számára. A felelős szerkesztő Baranyai professzor, határidő május vége. 

A PT elnöke felkérte Tarczay professzort, hogy következő PT ülésen tartson 

tájékoztatót a MAB szakbizottság ülésén történtekről. Jelezte, hogy az áprilisi PT ülésen a 

Vegyész Oktatásért Alapítvány tevékenységéről számol be Szalai professzor.  

Bejelentette továbbá, hogy az MTA közgyűlése májusban új vezetőséget választ. 

Megtiszteltetés, hogy a PT elnökét jelölik az MTA matematikai és természettudományi 

alelnök pozíciójára. Az MTA honlapján olvasható az összes jelölt neve és rövid koncepciója: 

 (https://mta.hu/mta_hirei/akademiai-tisztujitas-nyilvanosak-az-elnokjelolti-koncepciok 

110358).   

 

2020. február 28. Hudecz Ferenc 

 a PT elnöke 
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