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TUDOMÁNYOS TANÁCS ÜLÉSE 

IDŐPONT: 2021. MÁRCIUS 5., 14.00-15.30. 

HELYE: MICROSOFT TEAMS FELÜLETEN, ONLINE 

 – 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 11 jelen van a Tudományos Tanács ülésének 

Teams felületén, így az ülés határozatképes. Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz Aczél 

Balázs is. 

Az elnök a napirend elfogadását szavazásra bocsátja. A Tanács a napirendet egyhangúlag (11 

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

Tudományos Tanács titkárát kéri fel, amit a Tanács egyhangúlag (11 igen szavazattal) elfogad.  

1. napirendi pont: Beszámoló a Tudományos Alap 2020. évi felhasználásáról 

Az elnök elmondja, hogy 2020-ban a koronavírus-járvány miatt nem volt lehetőség 

meghirdetni a nemzetközi konferenciaszervezési és a külföldi előadó meghívását célzó 

pályázati kiírásokat. A beszámoló így csak az idegennyelvi lektorálási, az ígéretes kutatói és a 

Joseph Cours Ösztöndíj pályázatainak beszámolóját tartalmazza. A Tudományos Alap 

pályázatainak fontos célkitűzése az, hogy hozzájáruljanak az ELTE nemzetközi láthatóságának 

és publikációs teljesítményének növeléséhez, amely a nemzetközi rangsorokban elfoglalt 

pozícióra is hatással van. 

Az elnök röviden tájékoztatja a Tudományos Tanács tagjait arról, hogy március elején 

megjelent a Quacquarelli Symonds (QS) szakterületi rangsora. A 2021-es szakterületi 

rangsorban az Eötvös Loránd Tudományegyetem az öt tágabb területből háromban szerepel, 

élettelen természettudományokban a világranglista 309., bölcsészettudományokból a 377. 

helyén, társadalomtudományokból pedig a 451–500-as kategóriában. Tíz szűkebb 

tudományágban szerepel az ELTE, tavalyhoz képest a szűkebb területeket figyelembe véve két 

területen lekerült (filozófia, angol nyelv és irodalom), egy tudományágban (jogtudomány) 

pedig bekerült a rangsorba. 

Csíkos Csaba jelzi, hogy a beszámoló 4. oldalán javítani kell a TÓK sorában a pályázók számát 

és arányát, mivel 2020-ban két munkatársuk is beadott ígéretes kutatói pályázatot. 
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A Tudományos Alap 2020. évi felhasználásáról szóló beszámolót a Tudományos Tanács 

tudomásul veszi. 

2. napirendi pont: A Tudományos Tanács 2021. évi pályázatainak tervezetei 

Az elnök elmondja, hogy az elmúlt években három olyan pályázatot írt ki a Tudományos 

Tanács, amelyek célja az volt, hogy az Egyetem nemzetközi láthatóságát és a publikációs 

teljesítményt növeljék. 2020-ban egy olyan új pályázat tervezetét fogadta el a Tanács, amely a 

koronavírus-járvány alatt is megvalósítható, online workshopok szervezését támogatná. Az 

idei költségvetés még nem készült el, így nem látható pontosan, hogy a Tudományos Alapban 

mekkora összeg fog rendelkezésre állni 2021-ben, de az elnök bízik abban, hogy az előző 

évekhez hasonlóan lesz megfelelő pénzügyi keret a pályázatok kiírására. 

 

Nemzetközi tudományos konferencia szervezésének támogatását célzó pályázati kiírás 

tervezete:  

 

Az elnök elmondja, hogy a pályázati kiírás tervezetében kisebb módosítás történt a korábbi 

pályázatokhoz képest, mivel szigorúbb pénzügyi elszámolást kell majd leadni a nyertes 

pályázóknak. 

 

A pályázat tervezete kapcsán felmerülő legfontosabb kérdés az, hogy 2021-ben lesz-e 

lehetőség személyes részvételű konferencia megszervezésére. A Tanács úgy látja, hogy az év 

második felében, ősszel vagy télen előreláthatólag már lesz lehetőség és igény 

konferenciaszervezésre, ezért javasolják a pályázat kiírását az idei évben, de feltételként 

rögzítve a kiírásban azt, hogy 2021. őszi időpontnál korábban sorra kerülő konferencia 

szervezését nem támogatja a Tudományos Tanács. 

 

Fokasz Nikosz hangsúlyozza, hogy a kiírásban javasolni kell azt, hogy a pályázó dolgozzon ki 

előzetes opciót arra az esetre, ha a járvány miatt mégis online formában kell megszervezni a 

tudományos konferenciát. Az elnök egyetért ezzel a javaslattal. 

 

2021-03-05/1. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (11 igen szavazattal) támogatja 

a nemzetközi konferencia szervezését célzó pályázat kiírását 2021-ben, és erre Rektor úrnak 

javaslatot tesz. 

 

 

Online nemzetközi tudományos workshop szervezését célzó pályázati kiírás tervezete: 

 

Az elnök indítványozza, hogy a korábban javasolt 1,5 millió helyett rendezvényenként 

legfeljebb 1 millió forint támogatásra pályázhassanak a munkatársak ebben a kategóriában, 

ahogy a konferenciaszervezés esetén is, tekintettel a Tudomány Alap korlátozott keretére. Az 
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elnök elmondja, hogy a workshop-szervezési pályálzat egyik fontos célja az, hogy az ELTE 

publikációs teljesítménye növekedjen, ezért kéri a tanácstagokat, hogy minden 

tudományterület esetén határozzák meg azt, hogy a pályázati támogatásért milyen 

publikációkat várnak el a nyertes pályázóktól. 

Fuglinszky Ádám javasolja, hogy a kiadói befogadó nyilatkozatot a pályázás során még ne 

követelje meg a Tudományos Tanács, így a pályázati kiírás rugalmasabb lesz. A javaslattal a 

Tanács egyetért. 

2021-03-05/2. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (11 igen szavazattal) támogatja 

a rendezvényenként legfeljebb 1 millió Ft támogatást biztosító, online nemzetközi tudományos 

workshop szervezését célzó pályázat kiírását 2021-ben, és erre Rektor úrnak javaslatot tesz. 

 

 

Külföldi kutatók előadásainak támogatását célzó pályázati kiírás tervezete: 

2021-03-05/3. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (11 igen szavazattal) támogatja 

azt a javaslatot, hogy a külföldi kutatók előadásának támogatását célzó pályázat 2021-ben ne 

kerüljön meghirdetésre. 

 

 

 

Idegen nyelvű tanulmányok, könyvfejezetek és könyvek nyelvi lektorálásának támogatását 

célzó pályázati kiírás tervezete: 

 

 

Az elnök elmondja, hogy a Tudományos Tanács korábbi javaslatainak figyelembevételével 

néhány módosítást már átvezettek a pályázati kiírás tervezetében, amelyek a következők: a 

megpályázható támogatás legfeljebb 1,5 Ft/leütés lehet, a választott folyóirattal, 

könyvkiadóval szemben minőségi követelményeket kell támasztani, továbbá javaslat érkezett 

arra vonatkozóan is, hogy a megpályázható összeg 150 ezer forintra emelkedjen. 

 

Csíkos Csaba kérdezi, hogy a pályázati kiírásban szereplő editori levélnek mit kell 

tartalmaznia, mit kell pontosan érteni a fogalom alatt. Az elnök elmondja, hogy az editori levél 

olyan dokumentum, amely egy cikk elfogadását prognosztizálja, de a pályázati kiírás szerint 

nem kötelező editori levelet csatolni a pályázathoz. A Tanács megvitatja a javaslatokat, és 

elfogadja a következő pályázati feltételt: „a pályázatnak tartalmaznia kell a kéziratot, az editori 

levelet vagy a benyújtott cikk, könyv, könyvfejezet bírálói véleményeit.” 

A pályázati kiírás szövegébe bekerült az, hogy a választott folyóirattal szemben elvárás, hogy 

referált folyóirat legyen, és lehetőleg Q1 vagy Q2 minősítésű, illetve a jog-, a bölcsész- és a 
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társadalomtudományi területeken használatos MTA osztályozás „A” vagy „B” kategóriáinak 

megfeleljen. A Tanács egyetért azzal, hogy a „lehetőség szerint” kifejezés maradjon a kiírás 

szövegében. 

Horváth Zoltán javasolja, hogy az idegennyelvi lektorálási pályázat kiírásába a lektorálandó 

publikációk közé kerüljön be a konferenciakiadvány is, mivel informatikai területen 

jellemzően konferenciakiadványokban publikálnak tudományos eredményeket a kutatók. Az 

informatikai konferenciakiadványokban megjelenő publikációk nem absztraktok, hanem 

tudományos cikkek, amelyek szigorú bírálati procedúrán mennek keresztül. Bartus Dávid 

támogatja ezt a javaslatot, mert bizonyos bölcsésztudományi területeken is hasonló 

jelentőséggel bírnak a konferenciakiadványok. A Tanács egyetért a javaslattal. 

A Tanács elfogadja, hogy a pályázati kiírásba kerüljön az alábbi feltétel:  „a választott 

folyóirattal/könyvkiadóval/konferenciakiadvánnyal szemben elvárás, hogy lehetőség szerint 

referált, Q1 vagy Q2 minősítésű vagy az akadémiai osztályozás szerinti A vagy B kategóriába 

sorolható legyen. Egyéb esetben kérjük indokolni a folyóirat/könyvkiadó/konferenciakiadvány 

kiválasztását.” 

2021-03-05/4. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (11 igen szavazattal) támogatja  

az idegennyelvi lektorálási pályázat kiírását a 2021. évben, és erre Rektor úrnak javaslatot 

tesz. 

3. napirendi pont: Egyebek 

Bartus Dávid elmondja, hogy a 2021. március 8-i Szenátus fog dönteni a Tudományos Tanács 

új tagjairól: a BTK Bóna Judit dékánhelyettes asszonyt delegálta. Így várhatóan a márciusi az 

utolsó ülés, amelyen Bartus Dávid részt vesz. További jó munkát, sok sikert kíván a 

Tudományos Tanácsnak. 

A Tudományos Tanács következő ülésének időpontja: 2021. április 16. péntek, 14 óra. 

Az elnök 15.30. órakor lezárja a Tanács ülését. 

Budapest, 2021. március 5. 

Dr. Magyari Enikő 

elnök 

dr. Kóré Veronika 

titkár, emlékeztető-vezető 
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