
Emlékeztető 

a Kémiai Intézet Professzori Tanácsának (PT) üléséről 

 
2019. november 27. 16:30–17:30; I. emelet 1.125 tárgyaló 

 

Jelen vannak: Császár Attila, Homonnay Zoltán, Hudecz Ferenc, Keszei Ernő, Kiss Éva, 

Mészáros Róbert, Mező Gábor, Szalai István, Szalay Péter és Tarczay György professzorok 

 

Kimentést kértek: Csámpai Antal, Inzelt György, Perczel András és Orbán Miklós 

professzorok 

Tartós kimentést kértek: Gaizer Ferenc és Sohár Pál professzorok 

 

Az ülés napirendje: 

1. Állásfoglalás a Kémiai Intézet Szerves kémiai tanszékére benyújtott egyetemi tanári 

pályázattal kapcsolatban.   

2. Egyebek   

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

1. napirendi pont 

 

A PT elnöke bejelentette, hogy az egyetemi tanári pályázatra egyetlen jelentkező van. A 

pályázat anyaga és a MAB szempontrendszere az ülés előtt kiküldésre került. A sürgősséggel 

összehívott PT ülés indoka oka: a Kari tanács december 4-én kívánja tárgyalni a kinevezést.  

Szalai István Intézetigazgató elmondta, hogy pályázatot értékelő bizottság ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül támogatta a pályázatot. Hasonló határozatot hozott az Intézeti Tanács 

néhány órával a PT ülés előtt. A pályázattal kapcsolatosan felhívta a figyelmet, hogy a MAB 

útmutatásának megfelelően kiegészítésre került, azaz az oktatási tevékenység kreditszám 

helyett óraszámmal került jellemzésre és utalás történt a tantárgyfelelősi feladatokra is.  

A támogató hozzászólások mellett az új MAB szabályzatról is szó esett. A megszólalók 

egyértelműen aggályosnak tartják az oktatási és kutatási teljesítmény közötti arány 

átalakítását, a kutatási tevékenység indokolatlan mértékű leértékelését.  

A PT tagjai hiányolták a pályázatból az oktatási/kutatási tervek – korábban szokásos –

bemutatását és javasolták a jövőben ez legyen része a benyújtandó pályázatoknak.  

 

A PT elnöke titkos szavazást rendelt el. A szavazatokat Tarczay György professzor számolta 

össze. Eredmény: 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás. A PT támogatja a pályázat elfogadását. 

 

2. napirendi pont 

 

A PT elnökének előzetes felkérésére Szalay Péter professzor ismertette tudományos 

rektorhelyettesi megbízatása megszűnésének körülményeit. A PT tagjai elismerésüket fejezték 

ki és megköszönték a négy éves munkát, amellyel jelentős mértékben segítette az ELTE 

kutatóegyetemi működését.   

 

 

 

2019. november 28.        Hudecz Ferenc 

             a PT elnöke 


