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TUDOMÁNYOS TANÁCS ÜLÉSE 

IDŐPONT: 2021. SZEPTEMBER 3., 14.00-15.45. 

HELYSZÍN: TANÁRI KLUB (1056 BUDAPEST, SZERB UTCA 21-23., I. EM.) 

 – EMLÉKEZTETŐ – 

 

Napirend előtt: Sziklai Péter 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 8 jelen van, további 3 tanácstag a Tudományos Tanács 

ülésének Teams felületén keresztül vesz részt az ülésen, így az ülés határozatképes. (Jelenléti 

ív a 2. sz. mellékletben.) 

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

igen szavazattal) elfogadja. Az elnök az emlékeztető vezetésére Papp Gergőt, a Tudományos 

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

Az elnök rövid bemutatkozást követően köszönti Lehmann Miklóst, a Tudományos Tanács új 

tagját. 

 

1. napirendi pont: A Tudományos Tanács ügyrendjének módosítása 

A GTK megalakulásával a LXXXI/2021. (V. 31.) Szen. sz. határozat. alapján a Tudományos 

Tanács 15 tagúvá bővül, ez a Tanács ügyrendjének módosítását teszi szükségessé. 

2021-09-03/1. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (11 igen szavazattal) úgy 

határoz, hogy a Tudományos Tanács Ügyrendjének 1. § 1. pontjának első mondatát az alábbi 

módon módosítja: „A Tanács tizenöt tagú, elnöke a tudományos ügyekért felelős 

rektorhelyettes.” 

A Tudományos Tanács Ügyrendjének 2. § 1. pontjának második mondata szerint a Tanács 

üléstervét egy tanévre, előre kell megállapítani. A Tanács eddigi gyakorlata szerint az 
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üléstervet egy tanulmányi félévre előre állapítja meg, így az ügyrend módosítása szükséges, 

hogy az a tényleges gyakorlatot tükrözze. 

2021-09-03/2. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (11 igen szavazattal) úgy 

határoz, hogy a Tudományos Tanács Ügyrendjének 2. § 1. pontját az alábbi módon módosítja: 

„A Tanács szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik. Üléstervét egy tanulmányi 

félévre, előre kell megállapítani.” 

A Tudományos Tanács módosított ügyrendje jelen emlékeztető 3. sz. mellékletében található. 

 

2. napirendi pont: Beérkezett pályázatok bírálata  

2.1. Idegen nyelvű lektorálási pályázat bírálata 

Patay-Horváth András pályázata 

2021-09-03/3. határozat: A Tudományos Tanács az elkészült mű terjedelmét, illetve 

kiadójának presztízsét figyelembe véve egyhangúlag, 11 igen szavazattal támogatja Patay-

Horváth András pályázatát a maximálisan pályázható összeggel, azaz 150.000 forinttal, és 

erre Rektor úrnak javaslatot tesz. 

2.2. Nemzetközi konferencia szervezésére beadott pályázatok bírálata 

Patay-Horváth András pályázata 

A Tudományos Tanács nem látja eléggé kidolgozottnak a konferencia tervét, a pályázat alapján 

nem derül ki a Tanács számára, hogy a konferencia mivel járul hozzá a téma eddigi 

diskurzusához. Emellett a pályázatban több olyan tétel is szerepel, amelyek kifizetését a 

Tudományos Tanács nem támogatja. 

2021-09-03/4. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag, 11 igen szavazattal támogatja 

Patay-Horváth András pályázatát 360.000 forinttal, amely kizárólag a meghívott előadók 

szállás- és útiköltségére fordítható. A pályázat fentiek szerinti támogatására a Tudományos 

Tanács Rektor úrnak javaslatot tesz. 

A Tudományos Tanács javasolja a pályázónak, hogy amennyiben a konferencia 

megrendezéséhez pótlólagos forrásra van szükség, adja be újra pályázatát a konferencia 

megközelítésének, illetve a pályázatból támogatandó tételek alaposabb kifejtésével. 
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A pályázat kapcsán Aczél Balázs javasolja az Egyetem számára egy konferenciahonlap készítő 

megoldás beszerzését. Ha ez elérhető lenne az Egyetem polgárai számára, akkor nem kellene 

külsős céget ezzel a feladattal megbízni, és erre a célra külön pályázni. 

Rákóczi István pályázata 

A Tudományos Tanács a pályázat alapján nincs meggyőződve a konferencia 

tudományosságáról, amely kételyt több meghívott előadó személye is erősít. Emellett a 

pályázat költségtervében szerepel olyan tétel is, amely nem támogatható a Tudományos Tanács 

pályázatából. 

2021-09-03/5. határozat: A Tudományos Tanács 8 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett nem 

támogatja Rákóczi István pályázatát, de bíztatja a pályázót a pályázat újbóli beadására a 

konferencia tudományos oldalának kidomborításával. 

 

 

3. napirendi pont: Tájékoztatás publikációs adatbázisokra történő előfizetésről 

Az elnök elmondja, hogy szeptemberben kell véglegesíteni az EISZ-konzorcium keretei között 

megvalósuló adatbáziselőfizetéseket, amelyek között – költségük és fontosságuk miatt is – 

kiemelt helyet foglalnak el a publikációs adatbázisok (Web of Science, illetve Scopus), 

valamint a rájuk épülő elemzőeszközök (InCites, illetve SciVal). Az elnök jelzi, hogy 

valamelyik adatbázisra, és a hozzá kapcsolódó elemzőeszközre elemi szüksége van az 

Egyetemnek, ugyanakkor a beszerzésnek nyilvánvalóan költségvetési korlátai vannak, ezért a 

döntéshez kari véleményeket is szeretne hallani. 

Papp Gergő elmondja, hogy a Scopus a Web of Science-nél szélesebb körű lefedettséggel 

rendelkezik, főleg a humán és társadalomtudományi területeken, valamint hozzáteszi, hogy a 

Scopus-t a QS és a THE, a Web of Science-t pedig az ARWU rangsorainak készítéséhez 

használják fel. Megjegyzi, hogy jelenleg a Web of Science – InCites párosra van előfizetése az 

ELTE-nek, a többi nagyobb hazai egyetem pedig az alábbi előfizetésekkel rendelkezik (az 

EISZ-konzorciumon keresztül): 
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Intézmény 
Web of 

Science 
InCites Scopus SciVal 

Semmelweis Egyetem x x x x 

Szegedi Tudományegyetem x  x x 

Debreceni Egyetem x x x  

Pécsi Tudományegyetem x  x  

Budapesti Corvinus Egyetem x x x  

Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem 
x x x  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem x  x x 

 

Aczél Balázs elmondja, hogy a döntésnél azt kellene figyelembe venni, hogy mekkora összeget 

lehetne megspórolni és más célokra (például APC-re) költeni, ha csak az egyik párosra fizetne 

elő az Egyetem. Hozzáteszi, hogy a két említett adatbázis mellett van egy harmadik is, a 

Dimensions, ami mindkét adatbázisnál szélesebb lefedettséggel rendelkezik, a jövőben 

érdemes ezt is számításba venni. 

Katz Sándor elmondja, hogy az ARWU a leginkább transzparens és a tervezésre lehetőséget 

biztosító rangsor, ezért sajnálná, ha elvesztené a Web of Science – InCites hozzáférést az 

ELTE, ugyanakkor nem állítja, hogy a Scopus-ra nincs szüksége az Egyetemnek. 

Bóna Judit elmondja, hogy a Web of Science-ben a humán tudományok nincsenek olyan 

mértékben képviselve, mint a Scopus-ban, ezért ő az utóbbi mellett érvelne, de a Web of 

Science-ről sem kellene lemondani, mindkettőre szükség van. 

Oláh Attila kijelenti, hogy ebben a kérdésben a Tudományos Tanácsnak határozottan állást kell 

foglalnia, véleménye szerint nem elfogadható, hogy egy tudományegyetemnek nincsenek meg 

a működéshez szükséges feltételei, amik közé a szóban forgó eszközök beletartoznak. 

Horváth Zoltán egyetért a felvetéssel, de kérdezi, hogy az adatbázisok milyen forrásból 

lennének finanszírozva. 

Az elnök válaszul elmondja, hogy az EISZ-megrendelés két forrásból: központi és kari keretből 

van fedezve. Hozzáteszi, hogy van lehetőség mind a Web of Science – InCites, mind pedig a 

Scopus – SciVal párosra előfizetni, ugyanakkor fontos tudni, hogy ha a központi keretből 

nagyobb hányadot fordít az Egyetem ezekre, akkor a többi adatbázisra értelemszerűen szűkebb 

keret marad, vagyis a kari hozzájárulás mértéke emelkedni fog. 
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2021-09-03/1. állásfoglalás: A Tudományos Tanács egyhangúlag (11 igen szavazattal) 

kijelenti, hogy a tudományos teljesítmény méréséhez, és ezen keresztül a nemzetközi 

felsőoktatási rangsorokban való szereplés tervezéséhez és javításához az ELTE számára 

nélkülözhetetlen a mind a két publikációs adatbázishoz, illetve mind a két elemzőeszközhöz 

való hozzáférés. 

A Tudományos Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a fenti álláspontot képviselje az EISZ-

megrendelés kapcsán folyó költségvetési tárgyalások során. 

Az elnök kéri a tagokat, hogy kari szinten vitassák meg a kérdést, és erről e-mailben 

tájékoztassák szeptember 10-ig. 

Bóna Judit elhagyja az ülést. 

 

4. napirendi pont: Egyebek 

Az elnök beszámol az Egyetemi Könyvtár és Levéltár vezetőivel folytatott megbeszélésről, 

amelyen az ELTE-s kötődésű folyóiratok kapcsán két fejlesztési irány lett kijelölve: egyrészt 

minden folyóirat legyen elérhető online, másrészt az arra alkalmasnak ítélt folyóiratok 

legyenek indexálva a nemzetközi publikációs adatbázisokban. Az alkalmas folyóiratok listáját 

az EKL állította össze, de az elnök várja a kari javaslatokat is. 

Oláh Attila elmondja, hogy örül a kezdeményezésnek, és tud olyan ELTE-s kötődésű 

folyóiratról, amelyik tudná teljesíteni az indexáláshoz szükséges kritériumokat. 

Fokasz Nikosz hozzáteszi, hogy bizonyos szakterületeken a tudományos aktivitás fontos része 

könyvek és könyvsorozatok írása/szerkesztése, így javasolja ezek láthatóságának növelését is. 

Az elnök a javaslattal egyetértve elmondja, hogy a továbblépésnek két lehetséges iránya van: 

az egyik a könyvek, a másik a nem ELTE-s kötődésű, de ELTE-s publikációt nagy számban 

megjelentető folyóirat indexálásának elősegítése, de a folyamatot célszerű az ELTE-s 

folyóiratokkal kezdeni. 

Az elnök elmondja, hogy a Tudományos Tanács Ígéretes kutatói és Különdíj pályázatainak 

beadási határideje szeptember 12., és kéri a tanácstagokat, hogy próbálják ösztönözni kari 

közösségüket a pályázásra, illetve készüljenek arra, hogy hamarosan sort kell keríteni a 

bírálatra. Bírálatként tavalyhoz hasonlóan most is rövid szöveges értékeléseket vár, amiket az 

októberi ülésen fog tárgyalni a Tanács. 
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Az elnök beszámol arról, hogy a novemberi, személyes jelenléttel tervezett „Tudományos 

Kutatás Napja az ELTE-n” rendezvényre mindhárom, a Tudományos Tanács által 

megszavazott előadó (Dr. Ősi Attila, Dr. Mezey Barna, Dr. Demetrovics Zsolt) elfogadta a 

felkérést.  

Az elnök elmondja, hogy az idei Kutatók Éjszakája szeptember 24-én kerül megrendezésre, és 

kéri a tanácstagokat, hogy ösztönözzék kollégáikat programok szervezésére. 

Az elnök beszámol arról, hogy az ELTE a 601-800. helyet szerezte meg a Times Higher 

Education globális rangsorában. Az ELTE tavaly is (illetve immár hatodik éve) ebben a 

kategóriában szerepelt, a tényleges helyezés tekintetében a 724. helyről a 702. helyre lépett elő 

annak köszönhetően, hogy az összpontszáma 2-vel nőtt. Az indikátorok többségében javított 

az ELTE, egyedül a kutatási bevétel indikátorában történt nagyobb visszaesés. Jó hír, hogy a 

publikációk száma, illetve a hivatkozottság indikátorában 5 pont körüli javulás volt. 

Az elnök tájékoztatja a Tanácsot, hogy az ÚNKP 2020/2021-es pályázati ciklusának online 

zárókonferenciája sikeresen lezajlott, 32 szekcióban 337 előadás hangzott el. Hozzáteszi, hogy 

a 2021/2022-es pályázati ciklusban az ELTE-n 793 pályázó közül 348 fő részesülhet 

ösztöndíjban. 

 

A Tudományos Tanács következő ülésének időpontja: 2021. október 1. péntek, 14 óra. 

 

Az elnök 15.45. órakor lezárja a Tanács ülését. 

 

Budapest, 2021. szeptember 8. 

 

 

Dr. Sziklai Péter 

elnök 

Papp Gergő 

titkár, emlékeztető-vezető 
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1. SZ. MELLÉKLET 

 

 

TUDOMÁNYOS TANÁCS ÜLÉSE 

IDŐPONT: 2021. SZEPTEMBER 3., 14.00-16.00 

HELYE: TANÁRI KLUB (SZERB UTCA 21-23. I. EMELET) 

 

 

NAPIREND 

 

 

1. Szavazás a Tudományos Tanács ügyrendjének módosításáról (a módosítás oka a GTI 

karrá válása) 

2. Beérkezett pályázatok bírálata 

3. Tájékoztatás publikációs adatbázisokra történő előfizetésről 

4. Egyebek 
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2. SZ. MELLÉKLET 
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3. SZ. MELLÉKLET 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Tudományos Tanácsának ügyrendje 
 

 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) Tudományos Tanácsa (a 

továbbiakban: Tanács) az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és 

Működési Rend (a továbbiakban: SzMSz) 89. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi 

ügyrendet alkotja: 

 

A TUDOMÁNYOS TANÁCS TAGJAI  

1. § 

(1) A Tanács tizenöt tagú, elnöke a tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes. A Tanács 

tagjai a karok tudományos ügyekért felelős dékánhelyettesei, vagy a kar által delegált egy-

egy fő a kar egyetemi tanárai vagy professor emeritusai közül, valamint egy, az EDÖK 

által delegált, a doktori képzésben részt vevő hallgató.  A Tanácsba a rektor további négy 

tagot hívhat meg az Egyetem egyetemi tanárai vagy professor emeritusai közül. 

(2) A Szenátus dönt a Tudományos Tanács létrehozásáról, tagjainak és elnökének 

megválasztásáról. 

(3) A Tanács elnöke tanácskozási joggal bárkit meghívhat a Tanács ülésére, illetve bárkit 

felkérhet a Tanács munkájában való részvételre. 

(4) A Tanács mellett a titkársági feladatokat a Rektori Kabinet Tudománypolitikai Iroda látja 

el, vezetője tanácskozási joggal részt vesz a Tanács munkájában. 

 

A TANÁCS ÖSSZEHÍVÁSA 

2. § 

(1) A Tanács szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik. Üléstervét egy tanulmányi 

félévre, előre kell megállapítani. 

3. § 

(1) A Tanács üléseit – az üléstervben meghatározott időpontban – a Tanács elnöke a 

napirendet tartalmazó meghívó kiküldésével hívja össze. Az üléstervtől eltérő időpontban 

a Tanács ülését az elnök a tagokkal történt előzetes egyeztetés alapján hívhatja össze. 

(2) A meghívókat elektronikus úton kell a tagok részére elküldeni úgy, hogy a kézbesítés és 

az ülés között lehetőleg legalább 6 napnak el kell telnie. 

(3) A meghívóhoz csatoltan meg kell küldeni mindazokat a dokumentumokat, amelyek a 

napirend megtárgyalásához szükségesek. 

(4) A Tanács elnökének – amennyiben azt szükségesnek tartja – lehetősége van arra, hogy a 

tagok közül egy vagy több személyt felkérjen vagy megbízzon egy-egy napirendi ponttal 
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kapcsolatban előzetes szakmai javaslat, vélemény kialakítására, és ennek az ülésen való 

előterjesztésére. 

(5) A Tanács tagjainak egyharmada, valamint a Rektor az ok és a javasolt napirend 

megjelölésével írásban kezdeményezheti az elnöknél a Tanács rendkívüli ülése 

összehívását.  

(6) Ilyen kezdeményezés esetén az elnök az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon 

belül köteles az ülés összehívásáról a jelen szakasz (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően intézkedni, az időpontnak a tagokkal történt előzetes egyeztetése alapján. 

(7) Amennyiben ennek az elnök a jelen szakasz (6) bekezdésében meghatározott határidőn 

belül nem tesz eleget, a kezdeményezők maguk hívhatják össze a Tanács ülését. 

 

A TANÁCS ÜLÉSÉNEK HATÁROZATKÉPESSÉGE 

4. § 

(1) A Tanács ülése határozatképes, és az ülésen határozathozatal szükséges, ha tagjainak több 

mint fele jelen van. 

(2) Ha a Tanács ülése nem határozatképes, legfeljebb 15 napon belül az ülést változatlan 

napirenddel újra össze kell hívni, amely a megjelentek számától függetlenül 

határozatképes. 

(3) A Tanács ügyrendjének elfogadásával, illetve módosításával kapcsolatos határozatok 

meghozatala során a (2) bekezdés nem alkalmazható, ebben az esetben a határozathozatal 

feltétele, hogy a tagok több mint fele jelen legyen. 

 

A HATÁROZATHOZATAL RENDJE 

5. § 

(1) A Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg.  

(2) A Tanács egyszerű szótöbbséggel hozza döntéseit. A Tanács ügyrendjének, az ülések 

napirendi pontjainak és a Tudományos Alap pályázataival kapcsolatos döntésének 

elfogadásakor határozatot hoz, egyéb esetekben állásfoglalást fogalmaz meg. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. E rendelkezés titkos szavazás esetén 

nem alkalmazható. 

(3) A Tanács egyszerű szótöbbséggel történő állásfoglalása (határozata) során a tagok „igen”, 

„nem”, „tartózkodom” szavazatot adhatnak le. Az előterjesztést akkor lehet elfogadottnak 

tekinteni, ha az „igen” szavazatok száma meghaladja a „nem” és a „tartózkodom” 

szavazatok számának összegét. Ellenkező esetben az előterjesztést elutasítottnak kell 

tekinteni. 

(4) A Tanács állásfoglalásait általában nyílt szavazással hozza, kivéve, ha  

a) bármely tag indítványára tartott szavazáson egyszerű szótöbbséggel titkos szavazást 

rendel el, vagy ha   

b) személyi kérdésben foglal állást. 
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(5) Titkos szavazás esetén a szavazólapon fel kell tüntetni az érvényes szavazásra vonatkozó 

szabályokat. Az érvénytelen szavazatokat a határozathozatal szempontjából figyelmen 

kívül kell hagyni.  

(6) A Tanács levélszavazás formájában is hozhat határozatot, illetve állásfoglalást. Ebben az 

esetben az elnök e-mail-ben ismerteti a tagokkal a határozat vagy az állásfoglalás tárgyát, 

valamint a szavazás leadásának határidejét, amely nem lehet kevesebb mint 2 és nem lehet 

több mint 8 nap. Az elnök a szavazás határidejét követő munkanapon összesíti a leadott 

szavazatokat. Ha a leadott szavazatok száma nem éri el a 4. § (1) bekezdés szerinti 

határozatképességi küszöböt, akkor a szavazás érvénytelen, újabb szavazás a kérdésben 

csak ülésen tartható. Ha a levélszavazás érvényes (a tagok több mint fele leadta 

szavazatát), a szavazás eredményére a (3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

A TANÁCS ÜLÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

6. § 

(1) A Tanács ülésének összehívása, megnyitása, levezetése és berekesztése a Tanács 

elnökének feladata. Akadályoztatása esetén a feladatokat az elnök által felkért tag látja el. 

(2) A Tanács üléséről írásbeli emlékeztetőt kell készíteni.  

(3) Az emlékeztetőt az ülést követő 10 napon belül kell elkészíteni. 

(4) Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell  

a) az ülés összehívásának szabályszerűségére való utalást, 

b) az ülés helyét, kezdetének és befejezésének időpontját, 

c) az elnök megnevezését, 

d) a megjelentek, a magukat kimentők és a távolmaradók nevét, 

e) az elfogadott napirendet, 

f) a javaslatokat, azok elfogadásának módját, az előterjesztett módosító indítványokat, 

a hozzászólókat, a javaslatok, a módosító indítványok elfogadásának módját, a 

határozathozatal eredményét és a meghozott állásfoglalást (határozatot), 

g) ha valamely tag a döntéssel szemben tiltakozást jelentett be, akkor ennek tényét és a 

tiltakozás rövid indokolását, 

h) minden egyéb, az ülés lefolytatásával kapcsolatos lényeges körülményt.  

(5) Az emlékeztetőt az elnök írja alá. Az emlékeztetőhöz csatolni kell az ülés jelenléti ívét, 

továbbá a napirendi pontokat és egyéb, a napirendi pontokhoz kapcsolódóan szükséges 

dokumentumokat. 

(6) Az elnök köteles az emlékeztetőt az elkészítését követően 5 napon belül a tagoknak 

megküldeni. A tagok és harmadik személyek az emlékeztetővel kapcsolatosan annak 

kézhezvételét követően lehetőleg 5 napon belül írásban észrevételt tehetnek. A Tanács 

titkársága intézkedik, hogy az elfogadott és végleges emlékeztető a Rektor számára 

megküldésre kerüljön és az ELTE honlapjára felkerüljön. 
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Záró rendelkezések 

 

7. § 

(1) Jelen Ügyrendet a Tanács 2017. április 28-i ülésén elfogadta, 2021. szeptember 3-i ülésén 

módosította és elfogadta. 

(2) A módosított Ügyrend 2021. október 1. napjától hatályos. 
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