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TUDOMÁNYOS TANÁCS ÜLÉSE 

IDŐPONT: 2021. JÚNIUS 4., 14.00-15.45. 

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 14 szavazati joggal rendelkező tag közül 12 jelen van a Tudományos Tanács ülésének 

Teams felületén, így az ülés határozatképes. 

Az elnök a napirend elfogadását szavazásra bocsátja. A Tanács a napirendet egyhangúlag (12 

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

Tudományos Tanács titkárát kéri fel, amit a Tanács egyhangúlag (12 igen szavazattal) elfogad.  

 

1. napirendi pont: „Az ELTE Ígéretes Kutatója” pályázati kiírás jóváhagyása 

Az elnök elmondja, hogy 2021-ben is szeretné az Egyetem vezetése az „ELTE Ígéretes 

Kutatója” pályázatot kiírni az előző években szokásos módon. 

Tavaly a pályázatok bírálatánál segítséget jelentett a „tudomanymetria.com” weboldalon 

található, a kutatók tudományos teljesítményét grafikonokon is megmutató, magyar 

tudósok által indított és kezelt honlap. Kérdésként az merül fel, hogy a honlapot megjelölje-

e a pályázati kiírás vagy – ahogy előző évben is – emailen kérjen a Tanács hozzájárulást a 

pályázóktól arra vonatkozóan, hogy engedélyezik-e tudományos eredményeik ellenőrzését 

a fenti honlapon. 

Fokasz Nikosz elmondja, hogy a weboldalon található grafikonok segítenek a bírálatban, 

ugyanakkor ezt nem formalizálná magában a kiírás szövegében. A „tudománymetria” 

honlap kiegészítő információt adhat a bírálóknak, de nem javasolja nevesítve megjelölni 

azt a pályázati kiírásban. Az elnök elfogadja a javaslatot, és kéri, hogy a kiírás tervezetéből 

kerüljön ki a „tudomanymetria.com” honlapra utaló mondat, de pályázatok bírálata során, 
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ha szükséges, akkor a pályázó hozzájárulását kell kérni a „tudomanymetria.com” 

használatához. 

2021-06-04/1. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (12 igen szavazattal) támogatja 

„Az ELTE Ígéretes Kutatója” pályázati kiírás tervezetét a „tudomanymetria.com” honlapra 

utaló mondat elhagyásával, és a pályázat kiírására Rektor úrnak javaslatot tesz. 

 

2. napirendi pont: „Az ELTE Ígéretes Kutatója – Kinyitjuk a tudományt” különdíj 

pályázati kiírás jóváhagyása 

Az elnök elmondja, hogy a pályázati kiírás 2020-ban jelent meg első alkalommal, és a kiírás 

tavalyi szövegén minimális változtatás történt, de ide is bekerült a „tudomanymetria.com” 

honlapra történő utalás. Az elnök kérdezi, hogy a tanácstagok egyetértenek-e azzal, hogy a 

honlapra utaló mondat innen is kikerüljön. 

Fokasz Nikosz kérdezi, hogy egyértelmű-e az, hogy a „Kinyitjuk a tudományt” c. pályázat 

pontosan milyen tevékenységeket támogat, a tudományos ismeretterjesztéstől jól 

elkülöníthető-e a nyílt tudomány támogatását célzó tevékenység. 

Az elnök válaszol a feltett kérdésre. Elmondja, hogy a pályázat a nyílt tudomány fontosságára 

szeretné felhívni a figyelmet, ennek egyik legfontosabb eleme a tudományos eredmények, 

publikációk nyílt hozzáféréssel történő megjelentetése, többek között az EISZ keretében 

megkötött „Read and publish” szerződések felhasználásával. A nyílt tudomány másik fontos 

eleme a „citizen science”, azaz közösségi tudomány, amely szorosan kapcsolódik a 

tudományos ismeretterjesztés fogalmához is, de annál bővebb területet fed le, mivel a 

társadalmi közösséget is be kívánja vonni a tudományos munkába. A pályázat célja tehát az, 

hogy a tudományos kutatás eredményeit minél inkább láthatóvá tegye, a kiírás ezt próbálja 

megfogalmazni. 

Fokasz Nikosz köszöni a pontosítást és elmondja, hogy a későbbi évek során a gyakorlat 

biztosan finomítani fogja ezt a kérdést, mivel igen különböző tevékenységek és eredmények 

eshetnek ebbe a kategóriába, amelyek idővel biztosan pontosításra fognak kerülni. 

2021-06-04/2. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (12 igen szavazattal) támogatja 

„Az ELTE Ígéretes Kutatója – Kinyitjuk a tudományt” különdíj pályázati kiírás tervezetét a 

„tudomanymetria.com” honlapra utaló mondat elhagyásával, és a pályázat kiírására Rektor 

úrnak javaslatot tesz. 
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3. napirendi pont: Beérkezett pályázatok bírálata  

 

3.1. Idegennyelvi lektorálás támogatására beadott pályázatok 

 

Győri János pályázata: 

Oláh Attila előzetesen írásban jelezte, hogy a pályázatot támogatja. 

2021-06-04/3. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (12 igen szavazattal) támogatja 

Győri János pályázatát 150.000 forinttal, és erre Rektor úrnak javaslatot tesz. 

 

Hetényi Zsuzsa pályázata: 

2021-06-04/4. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (12 igen szavazattal) támogatja 

Hetényi Zsuzsa pályázatát a maxiálisan pályázható összeggel, azaz 150.000 forinttal, és erre 

Rektor úrnak javaslatot tesz. 

 

Aggné Pirka Veronika és Janek Noémi pályázata: 

A Tudományos Tanács kéri a pályázókat arra, hogy pályázatukban pontosan jelöljék meg a 

kiadót. A pályázati „támogatás olyan kéziratok idegen nyelvi lektorálására fordítható, 

amelyeket nemzetközileg jelentős, idegen nyelven megjelenő folyóiratban, 

konferenciakiadványban vagy kiadó által kíván a szerző közzétenni”. 

 

Továbbá a Tanács kéri a pályázókat arra is, hogy a pályázati kiírásban megadott karakterenként 

nyelvi lektorálási díjjal számolják ki a kért támogatás összegét, azaz: „a lektorálás 

karakterenkénti maximális összege 1,5 Ft/leütés”. 

 

A fenti információk birtokában a Tudományos Tanács a pályázatról a következő ülésén fog 

dönteni. 
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3.2. Nemzetközi konferencia szervezésére beadott pályázatok 

 

Sik Domonkos pályázata: 

Fokasz Nikosz előzetesen írásban jelezte, hogy a pályázatot támogatja. 

A Tudományos Tanács egyetért a konferencia jelentőségével és kiemelt nemzetközi jellegével, 

azonban a repülőjegyek költségének csökkentését kéri a szervezőktől, mivel a Tudományos 

Alap korlátozott lehetőségei mellett más rangos konferenciák támogatására is szükséges 

tartalékolni a pénzügyi keretet. 

2021-06-04/5. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (12 igen szavazattal) támogatja 

Sik Domonkos pályázatát 850.000 forinttal, és erre Rektor úrnak javaslatot tesz. 

 

Lukács István pályázata: 

2021-06-04/6. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (12 igen szavazattal) támogatja 

Lukács István pályázatát 841.946 forinttal, és erre Rektor úrnak javaslatot tesz. 

 

Vörösné Rada Roberta pályázata: 

2021-06-04/7. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (12 igen szavazattal) támogatja 

Vörösné Rada Roberta pályázatát 335.949 forinttal, és erre Rektor úrnak javaslatot tesz. 

 

Laczházi Aranka pályázata: 

A pályázatban több olyan tétel is szerepel, amelyek kifizetését a Tudományos Tanács nem 

támogatja. A Tanács javasolja a pályázónak, hogy a konferencia támogatására próbáljon 

keresni olyan szponzorokat, amelyek tevékenysége kapcsolódik a rendezvény témájához, 

szakterületéhez, illetve a karon is adjanak be pályázatot kiegészítő támogatásért. 

2021-06-04/8. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (12 igen szavazattal) támogatja 

Laczházi Aranka pályázatát 200.000 forinttal, amely kizárólag a meghívott vendégek szállás- 

és útiköltségére fordítható. A pályázat fentiek szerinti támogatására a Tudományos Tanács 

Rektor úrnak javaslatot tesz. 
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Horváth Zoltán távozik az ülésről. 

3.3. Online nemzetközi tudományos workshop szervezésére beadott pályázat 

Keller Márkus pályázata: 

2021-06-04/9. határozat: A Tudományos Tanács 8 nem szavazattal  3 tartózkodás mellett nem 

támogatja Keller Márkus pályázatát, mivel a pályázat nem ad elegendő információt arról, hogy 

a pályázati kiírás elvárásainak és az Egyetem céljainak az online workshop mennyiben felel 

meg, illetve a kért támogatás összege arányban áll-e a tervezett online előadások körüli 

szervezési feladatokkal. 

A Tudományos Tanács javasolja, hogy a pályázók a következő alkalommal jobban mutassák 

be a rendezvény tervezett eredményeit, hozadékát, munkájuk jelentőségét, és a szervezési 

feladatokhoz viszonyítva reális összegre nyújtsák be pályázatukat. 

A pályázattal az ELTE céljai az alábbiak: 

 az Egyetem nemzetközi láthatóságának növelése, 

 a workshopból következően kiváló tudományos cikkekből álló folyóirat különszám 

(special issue) és/vagy magas hivatkozottságra számot tartó konferenciakötet 

publikálása, 

 sok, különböző országból érkező résztvevő számára több szekcióval rendelkező 

workshop koordinációjának támogatása. 

 

4. napirendi pont: „A tudományos kutatás napja az ELTE-n” ünnepi rendezvény 

előadóinak kiválasztása 

Az elnök elmondja, hogy az ünnepi rendezvény három előadójának kiválasztásáról kell döntést 

hoznia a Tanácsnak. A járványhelyzet javulását tekintve az elnök bízik abban, hogy idén már 

élőben (nem online módon) kerülhet megrendezésre az ünnepség. 

Természettudomány és informatikatudomány: 

Előző évek előadói voltak: Dr. Frei Zsolt, Dr. Kubinyi Enikő, Dr. Császár Attila, Dr. Bartholy 

Judit, Dr. Lőrincz András, Dr. Perczel András. 
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A Tudományos Tanács további javaslatai: Dr. Ősi Attila, Dr. Kovács Mihály, Dr. Mátyus Edit. 

2021-06-04/10. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (11 igen szavazattal) 

támogatja azt, hogy Dr. Ősi Attila kapjon felkérést az előadásra. 

 

Jog- és társadalomtudomány: 

Előző évek előadói voltak: Dr. Valki László, Dr. Csepeli György, Dr. Vékás Lajos, Dr. Kaló 

Zoltán, Dr. Harmathy Attila, Dr. Tausz Katalin. 

A Tudományos Tanács további javaslatai: Dr. Mezey Barna, Dr. Orosz Éva, Dr. Vokó Zoltán, 

Dr. Sonnevend Pál. 

2021-06-04/11. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (11 igen szavazattal) 

támogatja azt, hogy Dr. Mezey Barna kapjon felkérést az előadásra. 

 

Bölcsészettudomány és pszichológia:  

Előző évek előadói voltak: Dr. Gósy Mária, Dr. Ritoók Zsigmond, Dr. Frank Tibor, Dr. Fülöp 

Márta, Dr. Bányai Éva, Dr. Vida Tivadar. 

A Tudományos Tanács további javaslatai: Dr. Demetrovics Zsolt, Dr. Fehér M. István, Dr. 

Oláh Attila, Dr. Dúll Andrea, Dr. Simon Attila, Dr. Urbán Róbert, Dr. Csányi Tamás. 

2021-06-04/12. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (11 igen szavazattal) 

támogatja azt, hogy Dr. Demetrovics Zsolt kapjon felkérést az előadásra. 

 

5. napirendi pont: A Tudományos Tanács üléseinek időpontjai 2021. második 

felében (javaslat: szept. 3., okt. 1., nov. 5., dec. 3.) 

A Tudományos Tanács 2021. második felében sorra kerülő üléseinek időpontja tekintetében 

nem volt ellenvetés, így az ülések időpontjai az alábbiak: 

szeptember 3., október 1., november 5., december 3. 
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6. napirendi pont: ÚNKP 2021/2022 C posztdoktori keret támogatási javaslatának 

elfogadása levélszavazásról tájékoztatás (2021. július 14-16.) 

Az elnök kéri a tisztelt tanácstagokat arra, hogy szíveskedjenek aktívan részt venni a 

levélszavazásban július 14-16. között, a részvételt előre is nagyon köszöni. 

 

7. napirendi pont: Egyebek 

A Tudományos Tanács következő ülésének időpontja: 2021. szeptember 3. péntek, 14 óra. 

 

Az elnök 15.45. órakor lezárja a Tanács ülését. 

 

Budapest, 2021. június 4. 

 

Dr. Magyari Enikő 

elnök 

dr. Kóré Veronika 

titkár, emlékeztető-vezető 
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