
Emlékeztető 

a Kémiai Intézet Professzori Tanácsának (PT) üléséről 

2021. május 20. 11:00–12:00; on-line, Teams 

Jelen vannak: Csámpai Antal, Császár Attlia, Homonnay Zoltán, Hudecz Ferenc, Inzelt 

György, Keszei Ernő, Kiss Éva, Mészáros Róbert, Mező Gábor, Novák Zoltán, Orbán Miklós, 

Perczel András, Surján Péter, Szalai István, Szalay Péter, Tarczay György, Turányi Tamás és 

Túri László professzor (18 fő) 

Kimentést kért: Gaizer Ferenc, Láng Győző, Salma Imre, Sohár Pál, Záray Gyula professzor   

Az ülés napirendje: 

1. Szalai István intézetigazgató beszámolója (2018. október – 2021. március). 

2. Egyebek 

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

Napirendi előtt 

 

A PT elnöke köszöntötte Novák Zoltán professzort, aki a legutóbbi – személyes jelenlét 

keretében megtartott - ülés óta lett az ELTE Kémiai Intézetének egyetemi tanára. Gratulált és 

jó munkát, szép sikereket kívánt az oktatásban és a kutatás területén.     

 

1. napirendi pont 

 

A PT elnöke bejelentette, hogy Szalai István professzor Intézetigazgatói mandátuma hamarosan 

lejár. A szabályok szerint vezetői munkájáról beszámoló készült, amelyet megtárgyal az 

Intézeti Tanács, a Kar Tanácsa, valamint tájékoztató keretében az Intézet munkatársai. E 

folyamat keretében kerül sor a Professzori tanács ülésére, a 2018 és 2021 között vezetői 

tevékenység véleményezésére. Az igazgatói beszámoló elkészült és a PT tagjai számára az ülést 

megelőzően kiküldésre került. (1. és 1a. sz. mellékletek).  

 

Szalai professzor a PT ülésen előadásban foglalta össze illetve egészítette ki a beszámolóban 

leírtakat (2. sz. melléklet). A kérdések, majd a hozzászólások során a PT tagjai kifejezték 

elismerésüket – a nem mindennapi körülmények között végzett – teljesítményért az elmúlt 3 

évben. Külön kiemelésre került az a vezetői stílus, amely a legfeszültebb pillanatokban is a 

közös megoldások kialakítására, a problémák megoldására törekedett és valósított meg. A 

megszólalók (Surján, Csámpai, Perczel, Homonnay, Császár, Keszei, Hudecz és mások) 

mellett, a kimentésüket kérő kollégák is kifejezték véleményüket – írásban (lásd alább). 

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

Lang G.G. 

2021. 05. 19., Sze, 12:01 

Címzett: Hudecz Ferenc 

 

Tisztelt Elnök Úr, kedves Feri! 

Sajnos, nem tudok részt venni az ülésen, mert az adott időpontban várhatóan az egyik ipari 

partnerünk telephelyén fogok tartózkodni. 

Támogatom a beszámoló elfogadását, a vezetői munka egyetlen hiányosságának azt tartom, 

hogy az Intézetben továbbra sem oldódott meg a mechanikai műszerésszel/műhellyel 

(pontosabban annak hiányával) kapcsolatos probléma. 

Üdvözlettel, Láng Győző 



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

Dr. Záray Gyula 

2021. 05. 19., Sze, 16:21 

Címzett: Hudecz Ferenc 

 

Tisztelt Elnök úr, kedves Feri, 

a részletes beszámoló  reális képet ad intézetünk helyzetéről, az elvégzett vezetői munkáról és 

annak eredményeiről. Az intézet vezetőségének ebben  a sok gonddal terhelt, nehéz 

időszakban tanúsított helytállásért  szerintem  köszönettel tartozunk. A beszámolót 

elfogadásra javaslom. 

Üdvözlettel        Záray Gyula 

 

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

Salma Imre <salma.imre@ttk.elte.hu> 

2021. 05. 19., Sze, 21:25 

Címzett: Hudecz Ferenc 

 

Tisztelt Elnök Úr, 

Kedves Feri, 

kimentésemet kell kérnem a holnapi tanácsülésről, mert az ATOMKI-ba utazom. 

Az igazgatói beszámolót és annak prezentációs anyagát átnéztem. 

Véleményem szerint az anyag igen sokrétű és aktív tevékenységről számol be, és óriási 

mennyiségű vezetői munkát összegez. Az elfogadását feltétlenül javasolom. 

Köszönettel és üdvözlettel, Imre 

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

A megbeszélést követően a Professzori Tanács tagjai értékelték a beszámolót és  

18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadták.   

 

2. napirendi pont - Egyebek 

 

a) A PT elnöke bejelentette, hogy a XXXV. OTDK sikeresen befejeződött. Gratulált 

Császár Attila egyetemi tanárnak és a szervező csapat tagjainak.  

b) Felhívta a figyelmet arra a csütörtök/pénteki konferenciára, amelyet az MTA, a Kínai 

Tudományos Akadémia és az ANSO közösen szervez „Fundamental Science and 

Higher Education” címmel. Az online konferencia megtekinthető az MTA „Youtube” 

csatornáján.  

c) Köszönetét fejezte ki Kochis Rékának az online PT ülés megszervezésért és sikeres 

lebonyolításáért. 

 

Az ülés bezárásakor reményét fejezte ki, hogy a következő (őszi) ülés már jelenléti formában 

lesz megvalósítható. 

 

2021. május 27.        Hudecz Ferenc 

             a PT elnöke 

 

Addendum: a május 27-28-án rendezett konferencia „Fundamental Science and Higher 

Education” anyaga elérhető az MTA „Youtube” csatornáján 

https://www.youtube.com/watch?v=SKxNGayX8cA&t=9621s 

 

 


