
A Kémiai Intézet helyzete 2020-ban

Szalai István

ELTE Kémiai Intézet



Felvételi

Felvettek száma (felvi.hu)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Országos (eFő) 74,1 72,2 74,9 72,7 75,3 78,9 68,2

ELTE TTK 1227 1185 1226 1063 1119 1051 1011
Kémia BSc 121 118 128 101 90 100 70
Vegyész MSc 33 32 28 27 30 21 12

angol 6 11
Kémia tanár 49 38 46 44 29 29 17

pótfelvételi és keresztfélév nélkül
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Kémia alapszak

Folyamatosan csökkenő érdeklődés a kémia alapszak iránt,
országosan és nálunk is

2 43



ELTE Vegyész – BME vegyészmérnök

A BME vegyészmérnök képzés vezető szerepet ért el, de
2020-ban ott is csökkent a felvételizők száma és a ponthatár
is, ezért mi kevesebb második helyen jelentkezőt kaptunk
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Versenyfutás a felvételizőkért

Az alapszakos létszám növekedése nem várható, erős
rekrutációval legfeljebb a létszám megtartása lehet cél (a
vegyészmérnök és a gyógyszerész szak jelenleg sokkal
népszerűbb)
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Versenyfutás a felvételizőkért

Már megtett lépések:

A képzéseket bemutató prospektusok
(pl. ⇒ Felvételizőknek) és weboldal (⇒ Népszerű kémia)
elkészültek

A hallgatóink számára részletes tájékoztató anyagok készültek:
⇒BSc,⇒ MSc magyar,⇒ MSc angol

A nyári gyakorlatok központi szervezése annak érdekében, hogy a
hallgatóink ipari területen is tapasztalatokat gyűjtsenek (EGIS,
Richter, MOL. . . )

Folyamatban lévő lépések:

Aktívan keressük a középiskolákban való megjelenés lehetőségeit,
készülőben az idei évre tervezett online reklémanyagok

Alkímia ma, Észbontogató, Kutatók Éjszakája, ELTE Feszt, Nyílt Nap

Kapcsolatok erősítése a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű
Technikummal enditemize
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Mi történt a 2017-es évfolyammal?

10-15% be sem iratkozik vagy nem jelenik meg, mivel kb 1/3
nem végez, a lemorzsolódás csak 15%-os, ez sem javítható
lényegesen, de nem szabad megengedni a növekedését sem
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Vegyész mesterszak felvettek

a mesterszak szinte kizárólag a saját alapszakosainkra épül
(egyszerűsített felvételi)
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Vegyész mesterszak (keresztfélévvel)

Országosan itt is csökken a hallgatók száma
A létszám általunk tervezett növelését idén megakadályozták
Növekszik az angol nyelvű képzés népszerűsége
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Megújított képzések 2020-tól

Felzárkóztatás, alapszint, emelt szint és moduláris rendszer
a BSc-ben. Kreditszorzó: 1,52.
Összehangolt magyar és angol nyelvű MSc, amelyben a
kötelezően válaszható tárgyak egy 4 féléves ciklusban egy
adott nyelven csak egyszer kerülnek meghirdetésre.
Kreditszorzó: 1,81.
A kutatómunka a képzés középpontjában: kredit a sikeres
TDK munkáért, illetve „Irányított kutatómunka” kurzusok a
mesterszakon.
„Soft skills” BSc-ben („Tudományos kommunikáció” és
„Scientific English”) és az MSc-ben („Scientific writing”)
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Publikációs adatok

WOS idézettség Q1 Q2
dokumentumok cikkek cikkek

2002-2006 821 19621 305 247
2006-2010 789 17111 291 261
2010-2014 738 13154 282 257
2014-2018 599 6674 196 250

Jelentős a csökkenés az összes publikációk számában és
eltolódás a kevésbé rangos folyóiratok felé, de ezen belűl
bíztató a fiatal generáció teljesítménye (ez a TÉR-ből látszik).
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Publikációs adatok a versenytársak tükrében

2014-2018

WOS idézettség Q1 Q2 id./
dokumentumok cikkek cikkek cikk

ELTE KI 599 6674 196 250 11,1
DE KI 602 5462 172 288 9,1

SZTE KI 886 7951 299 361 9
Ljubljana 1315 13744 394 542 10,5

Az ARWU rangsorban szereplő ljubljanai egyetem kétszer
annyi Q1 cikket produkál, mint mi, de a hazai mezőnyben
sem állunk annyira jól. A cikkekre jutó átlagos idézettségben
jobban állunk, ebben a mezőnyben ezen a téren az élen
állunk.
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Teljesítményértékelés 2020
(csak a határozatlan idejű alkalmazásban lévők adatait tartalmazza)

Kutatási tevékenység 2015-2020 (az adatok 2020. tavaszi
állapotot tükrözik)

Publikációk D1 D1+Q1 Első és utolsó
publikációk publikációk szerzős cikkek

átlag 15,9 3,6 8,9 7,5
medián 11 2 7 6

max 59 19 48 31
Q1 (≥) 22,5 5 14 10,5
Q4 (≤) 6,25 0,25 3 1
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Teljesítményértékelés 2020
(csak a határozatlan idejű alkalmazásban lévők adatait tartalmazza)

Kutatási tevékenység 2015-2020 (az adatok 2020. tavaszi
állapotot tükröznik)

Szabadalmak H-index Idézettség Age normalized
overall score

átlag 0,05 19,6 1 237 60,7
medián 0 18 708 67,3

max 1 54 6976 97,8
Q1 (≥) 0 25,5 1630 83
Q4 (≤) 0 13 351,5 38
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Teljesítményértékelés 2020
(csak a határozatlan idejű alkalmazásban lévők adatait tartalmazza)

Oktatási tevékenység 2015-2020

BSc MSc Osztatlan PhD Kontaktóra
átlag 4,6 2,8 2,4 0,47 10,3

medián 4,3 2,4 0,3 0,0 10,4
max 14,5 10,3 13,1 4,3 27,8

Q1 (≥) 6,8 4,3 4,0 0,75 12,5
Q4 (≤) 2,3 0,7 0,0 0,0 7,0
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Teljesítményértékelés 2020
(csak a határozatlan idejű alkalmazásban lévők adatait tartalmazza)

Oktatási tevékenység 2015-2020

BSc MSc Osztatlan PhD
hallgatók száma

átlag 62,8 18,6 20,5 1,1
medián 40,4 15,4 1,4 0

max 230,0 92,0 186,6 7,5
Q1 (≥) 80,1 29,75 24,6 1,2
Q4 (≤) 19,1 2,7 0,0 0,0
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Teljesítményértékelés 2020
(csak a határozatlan idejű alkalmazásban lévők adatait tartalmazza)

Oktatási tevékenység 2015-2020

Témavezetés Tárgyfelelős
átlag 18,6 24,75

medián 14 23
max 76,0 116,0

Q1 (≥) 25,0 35,0
Q4 (≤) 6,0 3,0
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Teljesítményértékelés 2020
(csak a határozatlan idejű alkalmazásban lévők adatait tartalmazza)

Pályázat 2015-2020

Hazai EU+
vezető résztvevő vezető résztvevő

átlag 1,2 2,0 0,2 0,2
medián 2,0 1,0 0,0 0,0

max 2,0 8,0 2,0 3,0
Q1 (≥) 2,0 3,0 0,0 0,0
Q4 (≤) 0,0 0,25 0,0 0,0
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Teljesítményértékelés 2020
(csak a határozatlan idejű alkalmazásban lévők adatait tartalmazza)

Pályázat 2015-2020

Csak a főállású oktató-kutatókat számítva

28 aktív témavezető (az oktató-kutatók fele)
1 ERC, 1 Swiss NSF, 4 H2020, 1 MC ITN, 1 COST
2 Lendület, 23 OTKA, Szint+, 4 VEKOP/NVKP, MedinProt
MTA Prémium Posztdoktor, TéT, EFOT, TÁMOP. . .
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Teljesítményértékelés 2020
(csak a határozatlan idejű alkalmazásban lévők adatait tartalmazza)

Ipari kapcsolatok 2015-2020

Ipari együttműködés
vezető résztvevő

átlag 0,5 0,1
medián 0 0

max 7,0 2,0
Q1 (>) 0,0 0,0
Q4 (≤) 0,0 0,0
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Teljesítményértékelés 2020
(csak a határozatlan idejű alkalmazásban lévők adatait tartalmazza)

Ipari kapcsolatok 2015-2020

Fontosabb partnerek (szerződéses bevétel volt az elmúlt 5
évben)

Richter, Servier, EGIS, Wessling, FETI, Medicontur.
MediRadiopharma, Imsys, Premed Pharma, Jász-Plasztik, Imsys,
Hidrofilt, Sanofi
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Teljesítményértékelés 2020
(csak a határozatlan idejű alkalmazásban lévők adatait tartalmazza)

Közélet 2015-2020

Közélet ELTE Közélet Egyéb
átlag 8,8 11,4

medián 7 7
max 36,0 67,0

Q1 (>) 13,0 16,0
Q4 (≤) 1,0 3,0
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Teljesítményértékelés 2020
(csak a határozatlan idejű alkalmazásban lévők adatait tartalmazza)

Összefoglalás

A publikációs teljesítmény emelése elsődleges feladat
A doktori képzésben oktatóként alig veszünk részt, a kevés
felvehető kurzusra a hallgatók is panaszkodnak. El kell érni a
vezető oktatók markánsabb szerepvállalását a PhD kurzusok
tartásában
Az ipari kapcsolat és szabadalmak terén komoly javulásra
van szükség
A 10,3-as kontaktóra átlag túl magas, hiszen ebben nincs
benne a témavezetés. Ahhoz, hogy legyen idő témavezetésre
és kutatásra ezt csökkenteni kell (a tantervek megújítása,
valamint a gyógyszerészoktatás volumenének csökkenése,
ehhez hozzájárul majd)
Az oktatási terhelés egyenletesebb elosztása érdekében
azonnali lépéseket kell tenni
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Humánerőforrás 2020

mester tudományos adjunktus docens egyetemi emeritus
oktató/tanár munkatárs tanár

4 1 18 14 19 8

intézeti laboráns műhelyek
adminisztrátor technikus személyzete

4 14 3

Pályázati alkalmazáson ∼40 fő kutató munkatárs
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Tanszéki arányok

1 adjunktus felvétele a szerves kémia területére folyamatban
van
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Adjunktusok

az 50 év felettiek esetében az előrelépés sajnos már nem
várható (6 fő a 18-ból)
a fiatalok teljesítménye garantálja a várható előrelépést
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Docensek

5 docens (a 14-ből) esetén várható egyetemi tanári
előrelépés
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Egyetemi tanárok

1 egyetemi tanár (65 éves) kezdeményezte a nyugdíjazását
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Oktatók összesen
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Költségvetés 2020

Bevételek (eFt)
Képzési bevételek 333 358
Doktori képzés bevételei 77 795
Egyéb saját bevétel (SE gyógyszerész+) 46 750
Speciális támogatás 70 968
Képzési elszámolás 23 375
maradvány 12 007
Kiválósági rezsi 15%-a (kari bevétel) 0
Kiválósági bérkiváltások (DT és Anyaggtud.) 43 337
Pályázati bérkiváltások (ERC, VEKOP. . . ) 8 262
Pályázati 5% (*) 0
Bevétel 615 853

*A korábbi pályázatok elszámolásai kapcsán keletkezett hiány elvitte
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Költségvetés 2020

Központi hozzájárulások (eFt)
ÁKTH (19%+1,5% kari kiv. + 0,5% egyetemi dig.alap) 115 972
szochó elvonás ( előző évek korrekciója) 27 549
üzemeltetési kiadásokra 166 249
informatikai kiadásokra 3 031
közterületesítés (kar) 0
Nemzetköziesítés miatti elvonás (kar) 0
Folyóirat hozzájárulás (kar) 0
Tanárképzés belső átrendezések (RTAK-OTAK) (kar) 0
Központi hozzájárulások 312 800
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Költségvetés 2020

Kiadások összesen (eFt)
Oktató-kutatók bére 293 372
Kiválóságiból bérátvállalás terhére kifiz.személyi 43 337
Pályázat bérátvállalás terhére kifiz.személyi 8 262
Személyi kiadások doktori iskolák 2 350
Dologi kiadás 5 248
Dologi kiadások-terepgyakorlat 0
Dologi kiadások doktori iskolák 4 267
Admin. és technikusok bére 72 588
Központi hivatalokhoz hozzájárulás 32 908
Belső működésre átadás doktori iskola 4 722
Elszámolásköteles bevételek kiadásai 0
D190 bevételek kiadásai 0
előző évi maradványok kötválljai 0
Kiadások összesen 467 054
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Költségvetés 2020

Fő tételek (eFt)
Bevétel 615 853
Központi hozzájárulások 312 800
Kiadások összesen 467 054
Az Intézet elsődleges pozíciója -164 001

Ezek a számok összhangban vannak az egyetemi költségvetéssel, a belső
elosztás a kari vezetés és az intézetigazgatók egyetértésével történt
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Általános következtetések

A kémia alapszakon a tömegképzés nem járható út, mert ehhez
nincs meg az érdeklődés a felvételizők között. A mesterszak és a
doktori képzés létszámának növelése fontos cél.

Az intézet minőségét a hallgatók minősége szabja meg, ezért a cél
a ponthatár növelése. A munkaerőpiac is a minőséget keresi.
Olyan fokozatos lépéseket kell tennim amelyek idecsábítják a
legjobb hallgatókat.

A kémia iránt érdeklődő hallgatókért (főként a jó hallgatókért)
nem (csak) a többi természettudományi képzéssel, hanem a
vegyészmérnök képzéssel versengünk.

A képzési portfólió bővítése gazdasági szempontból csak akkor jó
lépés, ha alacsony költségű és új hallgatókat hoz.

Kiemelt feladat a kutatási teljesítmény, illetve az ezzel összefüggő
pályázati és ipari kapcsolatokat létrehozó tevékenység ntézményi
szintű bővítése.
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Fenntartható működés és pozíciójavítás
2021-2025

Szalai István

ELTE Kémiai Intézet
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Humánerőforrás 2025

Nyugdíjba vonul (2020-2025): 4 docens, 1 gyakorlati oktató és 3
egyetemi tanár

Várható (eltekintve a pénzügyi korlátoktól) 5 egyetemi tanári
előrelépés és 12 docensi előrelépés (a fiatalabb adjunktusi
rétegből)

Ha nincs új felvétel a létszám 56-ról 47-re csökken (16%-os
csökkenés) és nem marad 55 évnél fiatalabb adjunktus

Fiatal adjunktusok felvétele nélkül a hosszútávú működés
feltételei nem lesznek adottak

mester tudományos adjunktus docens egyetemi
oktató/tanár munkatárs tanár

3 1 6 17 21
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Humánerőforrás 2025
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Humánerőforrás 2025
Bérköltség 100% 40%
(oktató-kutató) előléptetés előléptetés
járulékok nélkül 4 új adjunktus 3 új adjunktus
Nyugdíjba vonulás -46 MFt
Előléptetések 25,6 MFt 11 MFt
Új felvételek 16 MFt 12 MFt
Egyenleg -4,4 MFt -23 MFt
2020-as bázison -1,5% -7,8%

2020-es bérköltség 293 372 eFt

További lehetőségek:

A habilitáció feltételeit nem teljesítő, tipikusan 50 év feletti
adjunktusok elbocsájtása: 6 fő, -24 MFt. Általában nem
támasztható alá a teljesítményértékeléssel, az alapoktatás
működési zavarát okozhatja, ha egyúttal nincs új belépő.

A 65 évet elért egyetemi tanárok önkéntes nyugdíjba vonulása: 8
fő, -56 MFt. Jelentős kockázat a kutatási teljesítmény visszaesése.
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Bevételnövelés lehetőségek

Ipari megbízások: amennyiben 10%-os intézeti bevétellel
számolunk, 100 MFt folyamatos éves ipari megrendelés (amit
központi elvonás is terhel) 10 MFt intézeti bevételt jelent.
A reálisan várható intézeti bevétel 1-5 MFt/év.
Laborbérbeadás: a legutóbb megkötött szerződés szerint az
éves díj 21 eFt/m2, ami az ÁKTH levonása után ez,
16590Ft/m2. Ennek megfelelően 10 MFt bevételhez 600 m2

laborterületet (ez több mintegy fél emeletnyi terület) kell
tartósan bérbe adni.
A reálisan várható intézeti bevétel 1-2 MFt/év.
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Bevételnövelési lehetőségek

A pályázatok, különösen a kiválósági programok
bérátvállalásának növelése. A BI és az FI 100 MFt-ot
meghaladó bérátvállalásával szemben nálunk ez 51,6 MFt.
Ennek növelése évi 50 MFt-tal elvben kivitelezhető.
A saját és az itt lévő szerződéses kutatócsoportok
megadóztatása a használt terület arányában. Jogilag és
különösen pénzügyileg kivitelezhetetlennek tűnik. A cél
inkább az oktatásba történő erőteljesebb integráció.
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Oktatási bevételek

A kémia alapszakon a jelenleg reális cél a létszám
stabilizálása. Jelentős bevételnövekedés nem várható (a
fejkvótanövekedés hatását az elmúlt évek
létszámcsökkenése elemésztette).
A vegyész mesterszakon a cél a létszám növelése (SH
hallgatókkal is). A reálisan várható bevételnövekedés 5-10
MFt/év.
A doktori képzésben az ösztöndíjak számának növekedése
nem várható, de a fejkvóta érdemi növelése hatással
járhatna (kormányzati döntés).
Az SH képzésből származó bevétel növekedése reálisan nem
várható külső segítség nélkül.
A gyógyszerészképzés bevétele várhatóan enyhe csökkenést
fog mutatni, 5-10 MFt/év
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Pályázati bevételek

Az alapvető probléma az, hogy a pályázati bevételek csak
bérátvállalásként jelennek meg az intézeti költségvetésben.
A bérátvállalás problémás megoldás, számos pályázat
esetben nem is kivitelezhető (pl. OTKA).
Az intézethez kapcsolódó pályázati bevételek, ami jelenleg
közel 1000 MFt/év, 10%-ának megjelenése az intézet
bevételei között jelenleg legalább 100 MFt/év bevételt
jelentene
Amennyiben az előbbi 10% plusz teher lenne a már meglévő
40% illetve 21% elvonás felett, akkor ez kontraproduktívan
hatna a pályázatokra és a kiválósági programokra
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Intézeti dologi kiadások

2020-ban a teljes képzési portfólió működtetésére és az
intézeti kiadások fedezésre 5,2 MFt állt rendelkezésre
Jelentős kockázat a képzés minőségének és vonzerejének
fenntartása és különösen annak növelése szempontjából, ha
nincs lehetőség a hallgató laborok felszereltségének
javítására
A kari és egyetemi kiválósági keret, valamint a pályázatok és
kiválósági programok ennek a problémának a kezelését csak
részben tudják megoldani. Szükségünk lenne tehát az
intézeti dologi keret növelésére.
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Összefoglalás

Várható változások pénzügyi hatás
(2025-re)
Nyugdíjba vonulás 46 MFt
Reális HR politika -23 MFt
Ipari bevétel 2,5 MFt
Terület-bérbeadás 1,5MFt
Vegyész mesterszak 7,5 MFt (átlag)
Gyógyszerészképzés -7,5 MFt (átlag)
Egyenleg 27 MFt

Intézeti hatáskört
meghaladó lépések
elbocsájtások 24 MFt
egyetemi tanárok nyugdíjba vonulása 56 MFt
bérátvállalás növelése 50 MFt
pályázatok bevételének
10%-os elszámolása 100 MFt
Egyenleg 230 MFt
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Javasolt lépések

1. A Kémiai Intézet 5 év alatt 7%-kal, 56-ról 52 főre csökkenti az intézeti
oktató-kutató létszámot (várható nyugdíjba vonulások: 4 docens, 1
gyakorlati oktató és 3 egyetemi tanár; felvételek: 4 adjunktus (egy
folyamatban van 2021 januári belépéssel, egy tervezett 2022 januári
belépéssel, a további kettő majd a 2023-25-ös időszakban). Előléptetések
legkorábban 2022-ben esedékesek.

2. Amennyiben az egyetem vezetése segít a jogi és pénzügyi keretek
megteremtésében, a vezető oktatók bérének 1/3-át, kb 70 MFt-ot tartósan
kutatási forrásokból fedeznénk

3. A képzési bevételek növelése érdekében folytatjuk az eddigi lépéseket és
keressük az új lehetőségeket (SH hallgatók száménak növelése,
környezetmérnök képzés, esetleg gyógyszeripari analitikus felsőfokú
továbbképzés az SE-vel)

4. A 2020-ban újraindított teljesítményértékelés tapasztalatai alapján
2023-ban, azaz 3 év elteltével, felülvizsgáljuk a kollégák teljesítményét és
amennyiben szükséges javaslatot teszünk az egyetem foglalkoztatási
követelményrendszerével összhangban álló munkáltatói lépések
megtételére

5. Az üzemeltetési kiadások csökkentési lehetőségeinek felülvizsgálata
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