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Az ELTE Kémiai Intézetében a következő típusú dolgozószobák állnak rendelkezésre: Nagy 

dolgozószoba (18 m2, legalább 3 íróasztal elhelyezésére alkalmas, dolgozószoba-szárny 

észak), kis dolgozószoba (12 m2, legalább 2 íróasztal elhelyezésére alkalmas, dolgozószoba-

szárny dél), és dolgozószobává alakított laboratóriumok a laboratóriumi szárnyakban. Nagy 

dolgozószobának számítanak az Északi Tömbben a Kémiai Intézet rendelkezésére álló 

dolgozószobák is. A dolgozószobákhoz a jogosultság beosztás függvénye, a következő 

táblázat szerint: 

 

egyetemi tanár 

aktív emeritus professor 

 

nagy dolgozószoba egyedül 

egyetemi docens 

aktív nyugdíjas egyetemi tanár 

kis dolgozószoba egyedül vagy 

nagy dolgozószoba fele 

egyetemi adjunktus 

egyetemi tanársegéd 

kis dolgozószoba fele vagy 

nagy dolgozószoba harmada 

aktív nyugdíjas egyetemi oktató általában íróasztal dolgozószobában 

PhD hallgató íróasztal dolgozószobában 

technikus, szaklaboros vagy diplomamunkát 

készítő hallgató  

íróasztal laboratóriumban 

 

Nyugdíjasok esetén előnyben kell részesíteni az „aktív” nyugdíjasokat. Ilyennek számít 

az, aki rendszeresen (legalább heti négy órában) részt vesz az oktatásban, vagy aki pályázat 

témavezetője vagy résztvevője. Ha egy nyugdíjas abbahagyja az aktív részvételt az oktatásban 

vagy a kutatásban, akkor 6 hónap után kerül át a „nem aktív” nyugdíjas kategóriába. A nem 

aktív nyugdíjasoknak a Kémiai Intézet nem köteles dolgozószobát vagy íróasztalt biztosítani. 

Határozott időre alkalmazott főállású kutatók esetén a tudományos tanácsadó az egyetemi 

tanárral, a tudományos főmunkatárs az egyetemi docenssel, a tudományos munkatárs az 

egyetemi adjunktussal, a tudományos segédmunkatárs az egyetemi tanársegéddel ekvivalens 

elhelyezésre jogosult az alkalmazásának időtartamára.  

A Kémiai Intézetben folyamatosan új dolgozószoba- és laboratóriumigények merülnek fel 

új munkatársak és PhD hallgatók megjelenése, és a meglevő munkatársak előrelépése miatt. 

Ugyanakkor folyamatosan helyek szabadulnak fel a PhD hallgatók végzése, a kollégák 

távozása és nyugdíjba vonulása miatt. Gyakori az is, hogy egy aktív nyugdíjas néhány év 

elmúltával nem aktívvá válik. 

Az új helyiségigényeket az igazgatónak kell bejelenteni. Az igazgató felszólíthatja az 

egyes helyiségeket használó dolgozókat és hallgatókat, hogy a fenti táblázatnak megfelelően 

kisebb szobába, vagy mással megosztott szobába költözzenek el, illetve esetleg hogy a 

szobából vigyék el a személyes holmijaikat. Ezeket a változtatásokat lehetőleg két héten belül 

kell végrehajtani. 


