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 – EMLÉKEZTETŐ – 

 

 Napirend előtt: Magyari Enikő elnök 14:00-kor megnyitja a Tanács ülését, üdvözölve a 

Tanács megjelent tagjait. Az elnök megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerű volt, 

és a 13 szavazati joggal rendelkező tag közül 10 jelen van a Tudományos Tanács ülésének 

Teams felületén, így az ülés határozatképes. 

Az elnök a napirend elfogadását szavazásra bocsátja. A Tanács a napirendet egyhangúlag (10 

igen szavazattal) elfogadja. Az elnök az emlékeztető vezetésére Kóré Veronikát, a 

Tudományos Tanács titkárát kéri fel, amit a Tanács egyhangúlag (10 igen szavazattal) elfogad.  

Az ülésen részt vesz meghívott szakértőként Papp Gergő nemzetközi adatelemző, a Rektori 

Kabinet Tudománypolitikai Iroda munkatársa. 

 

1. napirendi pont: A Tudományos Tanács 2020 januárja és 2021 januárja között 

elszámolt pályázatainak beszámolói 

Az elnök elmondja, hogy áttekintette az elszámolt pályázatok összefoglalóit: a beszámolók 

részletesek, és elfogadásra javasolja őket. A 2021. évi pályázati kiírások összeállítása során 

majd fog kisebb módosítást javasolni az elszámolások kapcsán, ha lehetőség lesz arra, hogy 

a Tudományos Tanács idén is kiírja a pályázatokat. A támogatott idegennyelvi lektorálások 

esetében az a cél, hogy a tudományos cikkek referált folyóiratokban jelenjenek meg, mert 

csak ezeket számítják be a nemzetközi felsőoktatási rangsorok az intézmények tudományos 

teljesítményébe, illetve ha lehetséges, akkor Q1 vagy Q2-es minősítésű folyóiratokban 

megjelenő cikkek lektorálását támogassa a Tudományos Alap. 

Oláh Attila azt az észrevételt teszi, hogy nem mindegyik támogatott cikk esetében jelölték 

meg a szerzők a lektorálás támogatóját a megjelent publikációban, pedig ez szerepel a 
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pályázati kiírásban is, és erre a következő pályázat esetében hansúlyosabban fel kell hívni 

a nyertesek figyelmét. 

A Tudományos Tanács tudomásul veszi a beszámolókat. 

 

2. napirendi pont: Idegen nyelvű lektorálási pályázat bírálata (előző ülésről 

elhalasztott döntés) 

Papp Barbara pályázata: 

A pályázó pontosította és kiegészítette a pályázatát a Tudományos Tanács előző ülésén 

elhangzottaknak megfelelően. 

A Tudományos Tanács az 1,5 forint/leütés egységárat javasolja a szokásos lektorálási díjakat 

és a korábbi támogatások összegét figyelembe véve. 

2021-02-05/1. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag 10 igen szavazattal támogatja 

Papp Barbara pályázatát 42.000 forinttal, és erre Rektor úrnak javaslatot tesz. 

 

 

3. napirendi pont: A Stratégiai Adatbázis (STA) tudományági besorolási 

rendszerének lehetséges módosítása 

Az elnök elmondja, hogy a Stratégiai Adatbázis tudományági besorolási rendszere kapcsán 

egyeztetett az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár vezetőivel, akik megfogalmazták 

kételyeiket azzal kapcsolatban, hogy az Egyetem átálljon-e az ausztrál tudománybesorolási 

rendszerre. Bár valóban „finomabb hangolású” és részletesebb az ausztrál rendszer, mint a 

Frascati, azonban nehezebben adaptálható más rendszerekhez, például a Scopusban egyáltalán 

nem szerepel. A nemzetközi publikációs adatbázisok (a Scopus is) a Frascatit, mint nemzetközi 

rendszert használják, frissítéséről a nemzetközi szervezetek (elsősorban az OECD) 

gondoskodnak. Az ausztrál rendszerre történő átállás szükségessé tenné azt, hogy a jelenlegi 

rendszerrel történő megfeleltetés feladatait elvégezzék az Egyetem munkatársai, ez sok esetben 

komoly munkaterhet róhat a mind a STA fejlesztésén dolgozó, mind az oktató, kutató 

kollégákra. 

A Frascati előnyeit figyelembe véve az elnök azt javasolja, hogy a Frascati rendszert kis 

mértékben módosítsa az Egyetem a Stratégiai Adatbázisban olyan módon, hogy az informatika 



 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

TUDOMÁNYPOLITIKAI IRODA 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.: +36 1 266 3119, Fax: +36 1 266 9786 

 

 

önálló tudományterületként szerepeljen (azaz kerüljön ki a természettudományok közül) az 

Informatikai Kar kérésének megfelelően. 

A Tudományos Tanács tagjai elmondják, hogy a karokon kezdeményeztek egyeztetéseket a 

napirendi pont kapcsán, és bár általában az ausztrál rendszert a legtöbben valóban 

részletesebbnek ítélték, továbbá előnyös, hogy az egyes tudományterületek differenciáltabban 

jelennek meg benne, de az Egyetemi Könyvtár által megfogalmazott fenntartások több karon 

is felmerültek. A fenti okok miatt a tanácstagok összességében egyetértenek az elnök 

javaslatával. 

Az elnök két szavazást rendel el: 

1. szavazás arról, hogy a Tudományos Tanács támogatja-e azt, hogy a Stratégiai Adatbázis a 

Frascati tudománybesorolási rendszerét használja, de az informatika a természettudományok 

alól kiemelve, önáló tudományterületként szerepeljen a továbbiakban: 10 fő támogatja a 

javaslatot. 

2. szavazás arról, hogy a Tudományos Tanács támogatja-e a Stratégiai Adatbázis átállását az 

ausztrál tudománybesorolási rendszerre: 1 fő támogatja a javaslatot. 

2021-02-05/2. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (10 igen szavazattal) támogatja 

azt, hogy a Stratégiai Adatbázis továbbra is a Frascati tudománybesorolási rendszert 

használja azzal a lokális módosítással, amely szerint az informatika a továbbiakban önálló 

tudományterületként fog megjelenni. 

 

4. napirendi pont: Egyebek 

Az elnök elmondja, hogy Rektor úr még nem tájékoztatta arról, hogy Zsolnai Anikó dékán 

asszony helyett ki lesz az új, rektor által delegált tanácstag. 

Az elnök elmondja, hogy remélhetőleg márciusban kap tájékoztatást a Tudományos Alap 2021. 

évi keretéről, és bízik abban, hogy a szokásos évi költségvetéssel feltöltik az Alapot. Az elnök 

javasolja, hogy az aktuális járványhelyzetet is figyelembe véve a Tudományos Tanács márciusi 

ülésén egyeztesse a 2021. évi lehetséges pályázati kategóriákat, továbbá a pályázati kiírások 

tervezetét. 

A Tudományos Tanács következő ülésének időpontja: 2021. március 5., péntek 14 óra. 
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Az elnök 15.00 órakor lezárja a Tanács ülését. 

 

Budapest, 2021. február 5. 

 

 

Dr. Magyari Enikő 

elnök 

dr. Kóré Veronika 

titkár, emlékeztető-vezető 
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1. SZ. MELLÉKLET 

 

TUDOMÁNYOS TANÁCS ÜLÉSE 

IDŐPONT: 2021. FEBRUÁR 5., 14.00-16.00 

HELYE: ONLINE, MICROSOFT TEAMS 

 

 

NAPIREND 

 

 

1. A Tudományos Tanács 2020 januárja és 2021 januárja között elszámolt pályázatainak 

beszámolói 

2. Idegen nyelvű lektorálási pályázat bírálata (előző ülésről elhalasztott döntés) 

3. A Stratégai Adatbázis (STA) tudományági besorolási rendszerének lehetséges 

módosítása 

4. Egyebek 

 


