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Az ülés napirendje: 

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.) 

3. Egyebek 

 

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

1. napirendi pont 

 

Medzihradszky Kálmán professor emeritus - a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke, aki 

21 éve vesz részt a TDK mozgalomban, ami 1950-ben indult - átfogó képet adott a 

szakterületi, a Kari tudományos diákköri mozgalom létrejöttéről, működéséről és bepillantást 

nyújtott az Országos Tudományos Diákköri Tanács tevékenységébe, különös tekintettel az 

Országos Tudományos Diákköri konferenciákra, azok szervezésére, az OTDT kitűntetéseire 

(Pro Scientia, Mestertanár, Honoris causa Pro Scientia aranyérem).  

 

Ennek aktualitása az, hogy a XXXIII. OTDK Kémiai és Vegyipari Szekciója tudományos 

ülése márciusban kerül megrendezésre Miskolcon. A 2015. évi Kari TDK konferencián 8, míg 

a 2016. évi konferencián 28 előadás hangzott el. Az ELTE 1991-ben (XX.) és 2003-ban 

(XXVI.) rendezett Országos TDK konferenciát a Kémiai és Vegyipari Szekció számára, 

amelyen 38 előadás hangzott el egyetemünk hallgatói részéről, akik 23 helyezést (ebből öt 

első helyet) értek el.  2003 és 2015 között a kémiai szakterületen a Kari konferenciákra 

beadott dolgozatok száma 9 és 38 között változott, összesen 337, átlagosan évente 24 dolgozat 

benyújtására került sor.   

 

A TDK tevékenység anyagi támogatása korlátozott mértékű. A Kari TDK 1998 és 2011 

között jellemzően 600 – 5 000 eFt között összegekre számíthatott, elsősorban a felelős tárca 

(oktatással foglalkozó minisztérium), az NKTH és előd intézményei, alapítványok (pl. 

Pázmány (kari), Vegyész (intézeti), Chinoin, Richter, Béres, Peptid (magán)) és legutóbb 

(2011-ben) a TÁMOP révén.  (Érdemes megjegyezni, hogy e TÁMOP projektből az ELTE 

összes TDK tevékenysége 24 millió Ft-ot kapott.)  

 



A hozzászólások (Kiss É., Császár A., mások) hangsúlyozták az anyagi támogatás emelé-

sének a szükségességét, elsősorban a kutatómunka dologi költségeinek fedezet céljából. Erre a 

jelenleg összeállítás alatt álló egyetemi/kari EFOP pályázat is nyújthat lehetőséget. Elhang-

zott, hogy szükség lenne a kémiai szakterületi TDK tevékenység és eredményességének átfo-

gó elemzésére ideértve a Környezettudományi és Biológus diákkörben végzett kémiai inté-

zeti témavezetéssel végzett munkát. Ennek előkészítésére célszerű felkérni Vass Gábor ad-

junktust, aki a szakterületi TDK titkára. Javaslatként megfogalmazódott a fordított TDK, mint 

figyelemfelkeltő/tájékoztató fórum ismételt megszervezése a Kémiai Intézetben. 

 

Szintén felvetődött az ELTE Tehetséggondozási tanács (https://www.elte.hu/bizottsagok/tgt 

és https://www.elte.hu/tehetseggondozas ) 2014-es újjáalakulása utáni munkája megismerésé-

nek igénye, valamint a 2008-ban elfogadott tehetséggondozási koncepció sorsa 

(https://www.elte.hu/file/tehetseggondozas.pdf )?     

 

  

2. napirendi pont 

 

Az előterjesztő Homonnay Zoltán röviden összegezte az előzményeket és kiemelte, hogy az 

Állásfoglalás nemcsak időszerű, de fontos, hogy megtárgyalásával, elfogadásával - akár Kari 

szinten – segítse a mielőbbi racionális megoldást, a jelenlegi pazarló rendszer átalakítását. 

Egy szakmailag megalapozott – az érintettek bevonó – belső vizsgálat után az ELTE rektori 

és kancellári vezetésének teendői két szinten fogalmazhatók meg: egyrészt át kell alakítani a 

belső (kari, egyetemi) gyakorlatot úgy, hogy a közbeszerzési folyamat szolgálja a kutatás és 

az oktatás érdekeit. Másrészt kezdeményezéssel kellene élni a jogi (törvényi, rendeleti) 

szabályozás átalakítására úgy, hogy a felsőoktatás és a kutatás speciális szempontjai 

érvényesülhessenek.  

 

Az élénk vitában számos példa hangzott el a jelenlegi gyakorlatot bemutatva: közbeszerzési 

megállapodás hiányában a H2020 projekt forrásai nem használhatók, (Mező G.), 20mFt 

OTKA (NKFIH) kutatási forrást kellett visszautalni az ELTE közbeszerzési gyakorlata 

következtében (Császár A.), a kiutazásokhoz kapcsolódó repülő/vonatjegyek beszerzése   

hosszú időt vesz igénybe és indokolatlanul drága. Különösen nagy aggodalomra ad okot, hogy 

az elnyert és januárban indult nagy-pályázatok (pl. NVKP) forrásai nem nyíltak meg 

közbeszerzési-szabályozási végiggondolatlanság miatt. Felmerül a kérdés: ki a felelős a 

kutatási pályázati források el nem költéséért? Indokolt-e a közbeszerzés „outsourcing” 

formában való megoldása az ELTE-n? Tisztázandó, hogy az egybeszámítás egyetemi 

gyakorlata a lehetséges legjobb gyakorlat-e vagy terhelve van „kényelmességi” elemekkel? 

Felvetődött továbbá: az ELTE vezetésének érdeke-e a kutatói-pályázati sikeresség vagy 

inkább csak teher? Ha rossz a szabályozás, hárítható-e a projekt szakmai vezetőjére a projekt 

megvalósításáért való felelősség? 

 

Összegezve az ELTE TTK Kémiai Intézet Professzori Tanácsa komoly aggodalmát fejezte ki 

a jelenlegi gyakorlattal összefüggésben. Elvárja az ELTE közbeszerzési eljárások 

gyakorlatának haladéktalan felülvizsgálatát, az ezzel járó adminisztratív terhek azonnali és 

jelentős enyhítését, valamint a szabályozás átalakítására vonatkozó javaslatok kidolgozását és 

átadását a kormányzat illetékesei számára. 

 

https://www.elte.hu/bizottsagok/tgt
https://www.elte.hu/tehetseggondozas
https://www.elte.hu/file/tehetseggondozas.pdf


Az elhangzottak alapján az Állásfoglalást az PT tartalmát tekintve elfogadta azzal, hogy a 

szöveg kiegészül és jóváhagyásra kerül. A módosított szöveg elfogadását követően az Intézeti 

PT vezetője kezdeményezi a Kari Professzori Tanács állásfoglalását.  

 

3. napirendi pont 

 

Az elnök javaslatára  

a) a PT üléseire meghívást kap a jövőben Szalai István. egy. docens, 

tanszékvezető, az Intézet Oktatási igazgatója – tanácskozás joggal.  

b) tekintettel arra, hogy a Karon szerdánként Dékán úr igazgatói értekezletet tart, a 

PT ülései 14:00 óra helyett 15:00 órakor kezdődnek.      

 

A PT tagjai a javaslatokat elfogadták   

 

 

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

Medzihradszky Kálmán és Homonnay Zoltán professzoroknak az előterjesztésekért.  

 

 

 

 

2017. március 16.       Hudecz Ferenc 

   a PT elnöke 

 

 


