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Szalai István

ELTE Kémiai Intézet



Beszámoló

A 2018-as igazgatói munkatervben négy fontos célt jelöltem meg:
1. a vegyészképzés modernizálás
2. a gazdaság szereplőivel való szorosabb kapcsolat kiépítése
3. a fiatal oktató-kutató generáció munkakörülményeinek

javítása
4. új munkatársak felvétele
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Beszámoló

Előre nem (tisztán) látott kihívások
1. a Szenátus által 2019. április 15-én előírt takarékossági

intézkedések: területleadás és a bértömegünk csökkentése
2. a jelentkezők számának további csökkenése
3. az intézeti költségvetés hiánya
4. Covid
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Szervezeti működés

vezetői testület: igazgató és az igazgatóhelyettesek, a
tanszékvezetők, a doktori iskola vezetője és a Professzori
Tanács vezetője
Az intézeti adminisztráció létszáma egy fővel csökkent
Doktori iskolához rendelt adminisztrátor
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Oktatás és kutatás : kémia alapszak

Országos adatok
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Oktatás és kutatás : kémia alapszak

Elsőhelyes jelentkező 61 fő (tavaly 76 fő), országosan 154 fő (tavaly
161), DE 20, PTE 7, SzTE 34+12(lev.), EKE 8+2(lev.), PE 8 fő
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Oktatás és kutatás : kémia alapszak

BME vegyészmérnök elsőhelyes jelentkező 179 fő (tavaly 204 fő) ⇒
keményebb verseny így nehéz lesz másodikhelyes hallgatót
szerezni
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Oktatás és kutatás : kémia alapszak
(diplomantul.hu)

/

Képzési területi különbségek a munkaerőpiacon
alapképzés (BA/BSc)
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Képzési terület agrár államtudományi bölcsészettudomány gazdaságtudományok hitéleti informatika jogi műszaki művészet művészetközvetítés orvos- és egészségtudomány pedagógusképzés sporttudomány társadalomtudomány természettudomány

Jövedelem és diplomás munka, alapképzések (2017/2018-ban abszolvált hallgatók)
Az egyes képzési területeken végzettek havi bruttó átlagjövedelme (Ft) és foglalkozásuk vertikális illeszkedése (%) 2019-ben
N = 24 370, átlagjövedelem = 345 468 Ft, átlagos vertikális illeszkedés = 74,49%

A frissdiplomások munkaerőpiaci helyzetét az alábbi ábrák két szempontból mutatják be: egyrészt az adminisztratív adatbázisokban rögzített havi bruttó átlagkereset adatai, másrészt a szintén adminisztratív célú foglalkozási kategorizáció (FEOR-kódok) alapján  
ábrázolják. Az első esetben a 2019. évi havi bérekből számított átlag az ábrázolás alapja, a másodikban a diplomát igénylő foglalkozásokat fedő FEOR-kódok (1–3 főcsoport, valamint 0110-es) gyakorisága, amelyet vertikális illeszkedésként definiálunk. E két átlag 
képzési területenként egy olyan pontfelhődiagramon jelenik meg, melynek az egyik tengelyén a frissdiplomások átlagjövedelme, a másikon a diplomás munkát végzők aránya szerepel. A közölt ábrán az alapképzésen végzettek munkaerőpiaci adatai szerepelnek. 
A jelölők mérete arányos a jövedelemmel rendelkezők számával.

kémia alapszak
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Oktatás és kutatás : kémia alapszak
diplomantul.hu
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Intézményi különbségek a munkaerőpiacon
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A frissdiplomások munkaerőpiaci helyzetét bemutató képzési területi ábrák az intézmények szerinti eltéréseket szemléltetik. Az összevetés alapja az adminisztratív adatbázisokban rögzített havi bruttó átlagkereset és a foglalkozási kategorizáció (FEOR-kódok)  
alapján számított vertikális illeszkedési arány. Az ábrák e két változó intézményi átlagait mutatják az egyes képzési területeken belül. Az egyik tengelyen a frissdiplomások átlagjövedelme, a másikon a munkaerőpiacra kilépett végzettek
közül diplomás munkát végzők intézményi arányai szerepelnek.
A megjelenítés kritériuma az intézményenként 10 főt meghaladó, jövedelemmel rendelkező esetszám. A jelölők mérete arányos a jövedelemmel rendelkező végzettek számával. 

Jövedelem és diplomás munka, természettudomány képzési terület, alapképzések (2017/2018-ban abszolvált hallgatók)
A természettudomány képzési területen végzettek havi bruttó átlagjövedelme (Ft) és foglalkozásuk vertikális illeszkedése 
intézményenként (%): N = 1 094, átlagjövedelem = 290 312 Ft, átlagos vertikális illeszkedés = 65,37%

360 eFt

87%

??
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Oktatás és kutatás : kémia alapszak
diplomantul.hu
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Oktatás és kutatás : kémia alapszak
diplomantul.hu
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Oktatás és kutatás : kémia alapszak

Megújítottuk a kémia alapszak tantervét oly módon, hogy a
felzárkóztatás és a tehetséggondozás egyaránt
hangsúlyosan jelen legyen.
Rendszeresen konzultálunk a hallgatóinkkal, hogy
közvetlenül jelezhessék gondjaikat és elmondhassák
véleményüket.
A rekrutációs tevékenységet megerősítettük.
Megállapodás a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrummal
Közös kémia népszerűsítés az Egis koordinálásával (ELTE, SE,
BME, SZTE)
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Oktatás és kutatás : vegyész mesterszak

Sajnos a tavalyi történet hatott (a pontszám rögzítése utólag). . .De
a kérdés, hogy a 39 végzős BSc hallgatónk mellett miért csak 23
elsőhelyes jelentkezőnk van? Miért mennek máshova?
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Oktatás és kutatás : vegyész mesterszak
(diplomantul.hu)
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4

200 000 Ft

300 000 Ft

400 000 Ft

500 000 Ft

600 000 Ft

700 000 Ft

Diplomás munkát végez (2019. dec.)

H
av

i b
ru

tt
ó 

át
la

gj
öv

ed
el

em
 (2

01
9.

 é
vi

)

60% 70% 80% 90% 100%

műszaki

bölcsészettudomány

pedagógusképzés

gazdaságtudományok

természettudomány

társadalomtudomány

agrár

informatika

művészet

államtudományi

orvos- és egészségtudomány

jogi

sporttudomány

Képzési terület agrár államtudományi bölcsészettudomány gazdaságtudományok informatika jogi műszaki művészet orvos- és egészségtudomány pedagógusképzés sporttudomány társadalomtudomány természettudomány

Jövedelem és diplomás munka, mesterképzések (2017/2018-ban abszolvált hallgatók)
Az egyes képzési területeken végzettek havi bruttó átlagjövedelme (Ft) és foglalkozásuk vertikális illeszkedése (%) 2019-ben
N = 8 790, átlagjövedelem = 413 263 Ft, átlagos vertikális illeszkedés = 87,63%

A frissdiplomások munkaerőpiaci helyzetét az alábbi ábrák két szempontból mutatják be: egyrészt az adminisztratív adatbázisokban rögzített havi bruttó átlagkereset adatai, másrészt a szintén adminisztratív célú foglalkozási kategorizáció (FEOR-kódok) alapján  
ábrázolják. Az első esetben a 2019. évi havi bérekből számított átlag az ábrázolás alapja, a másodikban a diplomát igénylő foglalkozásokat fedő FEOR-kódok (1–3 főcsoport, valamint 0110-es) gyakorisága, amelyet vertikális illeszkedésként definiálunk. E két átlag 
képzési területenként egy olyan pontfelhődiagramon jelenik meg, melynek az egyik tengelyén a frissdiplomások átlagjövedelme, a másikon a diplomás munkát végzők aránya szerepel. A közölt ábrán a mesterképzésen végzettek munkaerőpiaci adatai 
szerepelnek. A jelölők mérete arányos a jövedelemmel rendelkezők számával.

vegyész mesterszak
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Oktatás és kutatás : vegyész mesterszak
diplomantul.hu
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A frissdiplomások munkaerőpiaci helyzetét bemutató képzési területi ábrák az intézmények szerinti eltéréseket szemléltetik. Az összevetés alapja az adminisztratív adatbázisokban rögzített havi bruttó átlagkereset és a foglalkozási kategorizáció (FEOR-kódok)  
alapján számított vertikális illeszkedési arány. Az ábrák e két változó intézményi átlagait mutatják az egyes képzési területeken belül. Az egyik tengelyen a frissdiplomások átlagjövedelme, a másikon a munkaerőpiacra kilépett végzettek
közül diplomás munkát végzők intézményi arányai szerepelnek.
A megjelenítés kritériuma az intézményenként 10 főt meghaladó, jövedelemmel rendelkező esetszám. A jelölők mérete arányos a jövedelemmel rendelkező végzettek számával. 

Jövedelem és diplomás munka, természettudomány képzési terület, mesterképzések (2017/2018-ban abszolvált 
hallgatók) A természettudomány képzési területen végzettek havi bruttó átlagjövedelme (Ft) és foglalkozásuk vertikális 
illeszkedése intézményenként (%): N = 797, átlagjövedelem = 372 653 Ft, átlagos vertikális illeszkedés = 87,44%

417 eFt

94%
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Oktatás és kutatás : vegyész mesterszak
diplomantul.hu
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Oktatás és kutatás : vegyész mesterszak
diplomantul.hu
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Oktatás és kutatás : vegyész mesterszak
diplomantul.hu

A kémia alapszakos hallgatók a korábbi teljesítményük
alapján megajánlott pontot kapnak a vegyész mesterszakos
felvételin.
Megújítottuk a vegyész mesterszak tantervét. A képzést két
nyelven, magyarul és angolul is lehet választani.
Rendszeresen konzultálunk a hallgatóinkkal, hogy
közvetlenül jelezhessék gondjaikat és elmondhassák
véleményüket.
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Oktatás és kutatás : tanárképzés

Országos adatok
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Oktatás és kutatás : gyógyszerészképzés

2020 őszén a Semmelweis Egyetemen elindult új képzési
struktúra
A korábban kötelező fizikai kémia és kolloidika tárgyak
átalakultak és az új tárgyakat oktatását már nem tőlünk
kérte a Semmelweis Egyetem.
Az általános kémia és az analitikai kémia óraszáma
lecsökkent, de ezeket továbbra is mi oktatjuk.
A gyógyszerészoktatásban általunk oktatott órák száma a
korábbi mennyiség 40%-ra csökkent.
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Oktatás és kutatás : pályázatok

Pályáztató Pályázat típusa Elnyert pályázatok
száma

NKFIH K 8
NKFIH KH 1
NKFIH PD 1
NKFIH FK 4
NKFIH NKP 1
NKFIH Lendület 2
Kétoldalú pályázatok 4
EU H2020 ERC 1
EU H2020 MSCA ITN 2
EU H2020 INFRAIA 1
MTA Bolyai ösztöndíj 3
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Oktatás és kutatás : pályázatok

2021-ben felhasználható
forrás (MFt)

Egyéb hazai pályázatok 22,9
Nemzetközi projektek 160,7
NKFIH pályázatok 377,4
Strukturális Alap pályázatai 178,7
Kiválósági Pályázat 686,7
Összesen 1426,4

TTK összesen 5700
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Oktatás és kutatás : pályázatok

A doktori iskolában elvárás az ELTE a�liáció feltüntetését a
publikációkon.
A szakdolgozatok és TDK munkákból született publikációkon
szintén elvá- rássá tettük az ELTE a�liáció feltüntetése.
2020-ban publikációs pályázatot hirdettünk, amelyen a D1 és
Q1 rangú folyóiratokban megjelent cikkekkel lehetett
pályázni.
2020-ban ERC pályázat beadását ösztönző pályázatot
hirdettünk.
Intézeti Tudományos Napot szerveztünk
A Tudományos Diákköri tevékenység ösztönzésére az
alapszakon és mesterszakon is külön kurzust vezettünk be.
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Oktatás és kutatás : ipari kapcsolatok

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.
Servier Research Institute
XiMo Hungary Kft.
Jász Plasztik Kft.
Imsys Mérnöki Szolgáltató Kft.
Advanced Laser Technology Zrt.
CEST Kompetenzzentrum für elektrochemische
Oberflächentechnologie Gmbh Medicontur Kft.
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Oktatás és kutatás : publikációk
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Oktatás és kutatás : publikációk
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Hevesy György Kémia Doktori Iskola

A doktori iskolának jelenleg 22 törzstagja van, ez több mint a
háromszorosa minimális elvárásnak. Előretekintve az látható,
hogy a következő 10 évben mindig lesz elegendő számú törzstag
az iskola működtetéséhez.
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Humánpolitika

2018
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Humánpolitika

2021

28 29



Költségvetés
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