
Emlékeztető 

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

 

2017. február 1, 14:00 – 16:00 

 

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

György, Keszei Ernő, Kiss Éva, Rábai József, Surján Péter, Szalay Péter, Turányi Tamás és 

Záray Gyula professzor 

 

Kimentést kért: Gaizer Ferenc, Gilányi Tibor, Láng Győző, Mészáros Róbert, Orbán Miklós, 

Pasinszki Tibor, Perczel András, Salma Imre, Sohár Pál és Turi László professzor 
 

Irásos véleményt küldött: Mészáros Róbert 

 

Az ülés napirendje: 

1. Tájékoztató az óraszámcsökkentésről (Láng Gy.) 

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

tekintettel a finanszírozásra (Császár A., Inzelt Gy.) 

3. Egyebek 

 

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

1. napirendi pont 

 

Az elnök bejelentette, hogy az előterjesztő Láng Győző professzor betegsége miatt az első 

napirendi pont tárgyalására később, egy rendkívüli PT ülésen kerül sor még februárban. 

 

2. napirendi pont 

 

Az elnök felkérte az előterjesztőket a javaslat előzményeinek, a kémiai doktori iskola 

működési körülményeinek ismertetésére. Császár Attila a doktori iskola vezetője és Inzelt 

György professzor a doktori iskola korábbi vezetője vázolta a 2016 évi helyzetet és azokat a 

trendeket, amelyek a jelen helyzet kialakulásához vezetettek. Az élénk vitában Keszei 

professzor nemzeközi egytemi példákon illusztrálta a kutatásra forditott hazai állami 

támogatás elégtelenségét. Szalay professzor vázolta az egyetemi doktori tanács által tárgyalás 

alatt álló vitairat – gazdasági részére vonatkozó – főbb megállapításait, valamint a TTK 

doktori iskolákra vonatkozó pénzügyi részleteket. A PT hozzászólások és vita után – 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta a módosított előterjesztést és megállapodott 

abban, hogy az Állásfoglalás közzétételre kerül. A dokumentumot a PT elküldi  

A. Az ELTE rektorának. 

B. Az ELTE kancellárjának. 

C. A TTK dékánjának. 

D. A TTK Doktori Iskolák vezetőinek. 

E. A TTK Doktori tanács elnökének 

F. Az ELTE Egyetemi Doktori tanács elnökének. 

G. A Kari Professzori Tanács elnökének. 

H. A TTK szakterületi Professzori Tanácsok elnökeinek. 

 



Az állásfoglalás felkerül a PT honlapjára és a Kémiai Intézet honlapjára. Az állásfoglalás 

elfogadásáról szóló hír az említett honlapokon, valamint a TTK honlapján is megjelenik.  

  

3. napirendi pont 

A bejelentések között Homonnay Zoltán professzor rövid tájékoztatása hangzott el a 

Szenátus egyetemi tanári kinevezéssel kapcsolatos gyakorlatáról, amelynek kritikai 

elemzésére feltétlenül szükség lenne. 

 

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

Az elnök megköszönte a hozzászólásokat, a vitát, valamint elismerését fejezte ki Császár 

Attila és Inzelt György professzoroknak az előterjesztés elkészitéséért.  

 

 

Addendum:  

1. A mellékelt „Állásfoglalás” szövegét a PT minden véleményt nyilvánító tagja, 

összesen23 f, támogatta.   
2. Az első napirendi pont tárgyalására, a téma aktualitására való tekintettel február 14-

én, kedden 14:00 órakor – rendkívüli PT ülés keretében – kerül sor a szokásos 

helyszínen (I. emelet 1.125 tárgyaló). 

 

 

 

 

2017. február 6.       Hudecz Ferenc 

   a PT elnöke 

 

 


