
Emlékeztető 

Kémiai Intézet Professzori Tanács (PT) ülése 
 (I. emelet 1.125 tárgyaló) 

 

2016. november 24, 14:00 – 16:00 

 

Jelen vannak: Baranyai András, Csámpai Antal, Császár Attila, Gilányi Tibor, Hudecz 

Ferenc, Inzelt György, Keszei Ernő, Láng Győző, Medzihradszky Kálmán, Orbán Miklós, 

Salma Imre, Szalay Péter, Turányi Tamás és Turi László professzor 

 

Kimentést kért: Homonnay Zoltán, Kiss Éva, Láng Győző, Mészáros Róbert, Pasinszki 

Tibor, Perczel András, Perl Miklósné Dr. Molnár Ibolya, Rábai József, Sohár Pál és Záray 

Gyula professzor 
 

Az ülés napirendje: 

 

1. a Professzor Tanács lehetőségei, működésének rendje 

2. a PT ülések tematikája 2017 első félévében (január - június), előterjesztők felkérése. 

3. Egyebek 

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

 

Az ülés elején az elnök javaslatára a PT tagjai megemlékeztek Hollósi Miklós professzorról, 

aki a legutóbbi ülés után halt meg.  

Az elnök és a PT gratulált Sohár Pál, professor emeritusnak a Magyar Érdemrend 

középkeresztje kitüntetés, valamint Inzelt György professzornak az ELTE Eötvös-gyűrű 

kitütetéshez és a „Professor Emeritus” cím elnyerése alkalmából Gilányi Tibor, Inzelt György 

és Záray Gyula professzoroknak. 

 

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

1. napirendi pont 

Az elnök ismertette a Kémiai Intézet Professzori Tanács működésére vonatkozó Kari 

(Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat 40. §) és Intézeti (ELTE TTK 

Kémiai Intézet ügyrendje, 14. § (3)-(6)) szabályokat, és javaslatot tett a PT működésének 

módjára vonatkozóan. A PT hozzászólások és vita után elfogadta az alábbiakat: 

 

A. A PT rendszeresen, 4—6 hetente, szerdánként 14:00 és 16:00 között tart ülést, 

amelynek helyszíne a 1.125 tárgyaló. Szükség esetén az ülés más időpontban is 

összehívható. 

B. Az PT ülésekre előterjesztések (pl. vitaindító, határozati javaslat, állásfoglalás 

tervezet) készülnek, amely előzetesen kiküldésre kerül.   

C. A PT munkarendje szerint elemzéseket készít, véleményeket és ajánlásokat 

fogalmaz meg, állást foglal az Intézet igazgatója, a TTK Dékánja, a Kari 

Professzori Tanács, valamint a nyilvánosság számára. 

D. A PT üléseiről emlékeztető készül, amelynek kiküldését követően észrevételek 

tehetők. Amennyiben 72 órán belül nem érkezik észrevétel, az emlékezető 

elfogadottnak tekintendő. 

E.  A PT saját honlapot hoz létre a Kémiai Intézet webfelületén. Ezen megjeleníti a 

 PT tagjainak névsorát, az elérhetőségeket; az ülések emlékeztetőit; az 

ajánlásokat és az állásfoglalásokat. 



F. A PT nevében az elnök jogosult nyilatkozni. 

  

2.  napirendi pont 

 

Az elnök előterjesztése, az előzetes és az ülésen elhangzott javaslatok és vita alapján a PT 

elfogadta a 2016/17 tanév tavaszi félévében tárgyalandó témákat, és felkéri a javasolt 

kollégákat az előterjesztés/vitaindító/állásfoglalás-tervezet elkészítésére.  

 

 

Január:  1. Tájékoztató az óraszámcsökkentésről (Láng Gy.) 

2. Állásfoglalás kialakítása a kémiai doktori (PhD) iskola helyzetére 

vonatkozóan, különös tekintettel a finanszírozásra (Császár A., Inzelt 

Gy.) 

Február: 1. A TDK helyzete, működése, finanszírozása, különös tekintettel a 

tehetséggondozásban elfoglalt szerepére (Medzihradszky K.) 

2. Állásfoglalás kialakítása az egyetemi illetve felsőoktatásra vonatkozó 

közbeszerzési rendszerrel kapcsolatban (Homonnay Z.) 

 

Március:   1. A bolognai oktatási rendszer tapasztalatai, ezzel kapcsolatos teendők. 

(Keszei E.) 

  2. A diplomamunka/szaklaboratóriumi tevékenység finanszirozása 

 

Április:   1. Az oktatói kar: jelen és jövő, a minőségbiztosítás szerepe  

              és helyzete. 

2. Mit kell/kellene biztosítson az Intézet a kiemelt pályázattal (pl. 

Lendület, ERC) kívülről befogadott új kollégák számára? (Szalay P.) 

 

Május:  1.  Az Intézeti működési modell 10 éves tapasztalatai 

2.  A kancellári rendszer – intézeti nézőpontból 

 

3. napirendi pont 

Bejelentés, kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

 

Addendum:  A PT ülések helyszíne – a Fizikai Intézet vezetésével történt egyeztetés alapján –

a 2016/17 tanév tavaszi félévében az I. emelet 1.125 tárgyaló, szerdai napokon,  

14:00 - 16:00 óra között 
 

 

 

2016. november 26.       Hudecz Ferenc 

a PT elnöke 

 

 


