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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 15 szavazati joggal rendelkező tag közül 8 személyesen jelen van, további 6 tanácstag 

a Tudományos Tanács ülésének Teams felületén keresztül vesz részt az ülésen, így az ülés 

határozatképes. (Jelenléti ív a 2. sz. mellékletben.) 

Az ülésen tanácskozási joggal részt vesznek a 2021. évi Ígéretes kutatói pályázatok külsős 

bírálói: Magyari Enikő professzor asszony, Szalay Péter professzor úr, és Müller Viktor 

docens úr személyesen van jelen, Szabó Csaba docens úr pedig online kapcsolódik be. 

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

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

Tudományos Tanács titkárát kéri fel, amit a Tanács egyhangúlag (14 igen szavazattal) 

elfogad.  

1. napirendi pont: a 2021. évi Ígéretes Kutató pályázatok bírálata 

Az Ígéretes Kutató pályázatok tárgyalása előtt az elnök szavazást kér a két, a pályázat 

leadásának határideje után érkezett, de a bírálók által értékelt pályázatról. 

2021-10-01/1. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (14 igen szavazattal) úgy határoz, 

hogy formai okra hivatkozva elutasítja a határidőn túl érkezett pályázatok befogadását. Egyúttal 

javasolja a pályázóknak, hogy a jövőben újra pályázzanak az Ígéretes Kutató díjra. 

A Tudományos Tanács megvitatja a 8 kategóriába érkezett összesen 39 pályázatot. 
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ÉLETTELEN TERMÉSZETTUDOMÁNY 

A kategóriában összesen 8 pályázat került elbírálásra, ezek közül több pályázat is kiváló 

értékelést kapott. 

2021-10-01/2. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (14 igen szavazattal) Vesztergom 

Soma pályázatát sorolja az első helyre, Szidarovszky Tamás pályázatát pedig a második helyre, 

ezzel Vesztergom Soma ELTE ígéretes kutatói díjára tesz javaslatot Rektor úrnak.  

ÉLŐ TERMÉSZETTUDOMÁNY 

A kategóriában 4 pályázó nyújtotta be pályázatát, közülük kettő kiemelkedik. 

2021-10-01/3. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (14 igen szavazattal) Lőrincz 

Péter pályázatát sorolja az első helyre, Knapp Dániel pályázatát pedig a második helyre, ezzel 

Lőrincz Péter ELTE ígéretes kutatói díjára tesz javaslatot Rektor úrnak.  

FILOZÓFIA ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNY 

A Tudományos Tanács megtárgyalja a 4 beérkezett pályázatot.  

2021-10-01/4. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (14 igen szavazattal) Takó Ferenc 

pályázatát sorolja első helyre, és ezzel Takó Ferenc ELTE ígéretes kutatói díjára tesz javaslatot 

Rektor úrnak. 

INFORMATIKA 

A Tudományos Tanács megtárgyalja az 5 beérkezett pályázatot.  

2021-10-01/5. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (14 igen szavazattal) Kovács Péter 

pályázatát sorolja első helyre, és ezzel Kovács Péter ELTE ígéretes kutatói díjára tesz javaslatot 

Rektor úrnak. 

JOGTUDOMÁNY 

A Tudományos Tanács megtárgyalja a 4 beérkezett pályázatot.  

2021-10-01/6. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (14 igen szavazattal) Sulyok Katalin 

pályázatát sorolja első helyre, és ezzel Sulyok Katalin ELTE ígéretes kutatói díjára tesz javaslatot 

Rektor úrnak. 
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NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNY 

A kategóriába 4 pályázat érkezett, ebből egy a határidő lejárta után.  

2021-10-01/7. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (14 igen szavazattal) Deme Andrea 

pályázatát sorolja első helyre, és ezzel Deme Andrea ELTE ígéretes kutatói díjára tesz javaslatot 

Rektor úrnak. 

PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNY 

A Tudományos Tanács megtárgyalja a 6 beérkezett pályázatot.  

2021-10-01/8. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (14 igen szavazattal) Simor Péter 

Dániel pályázatát sorolja első helyre, és ezzel Simor Péter Dániel ELTE ígéretes kutatói díjára tesz 

javaslatot Rektor úrnak. 

Lévay Miklós elhagyja az ülést. 

TÁRSADALOMTUDOMÁNY 

A kategóriába 4 pályázat érkezett, ebből egy a határidő lejárta után.  

2021-10-01/9. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (13 igen szavazattal) Illés Gábor 

István pályázatát sorolja első helyre, és ezzel Illés Gábor István ELTE ígéretes kutatói díjára tesz 

javaslatot Rektor úrnak. 

 

2. napirendi pont: a 2021. évi „Kinyitjuk a tudományt” különdíjra benyújtott 

pályázatok bírálata 

 

A Tudományos Tanács megvitatja a 3 beérkezett pályázatot. 

2021-10-01/10. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (13 igen szavazattal) Szászi 

Barnabás Imre pályázatát sorolja első helyre, és ezzel Szászi Barnabás Imre ELTE „Kinyitjuk a 

tudományt” ígéretes kutatói különdíjára tesz javaslatot Rektor úrnak. 

 

3. napirendi pont: A beérkezett idegennyelvi lektorálási pályázat bírálata 

 

Murber Ibolya pályázata 

 
2021-10-01/11. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (13 igen szavazattal) támogatja 

Murber Ibolya pályázatát 138.751 forinttal, és erre Rektor úrnak javaslatot tesz. 
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4. napirendi pont: A Tudományos Tanács következő üléseinek időpontjai 2022. 

első felében 

 

A Tudományos Tanács üléseit továbbra is a hónap első pénteki napjain, 14 órától fogja 

tartani, amennyiben a járványhelyzet engedi, személyes jelenléttel. Az ülések időpontjai az 

alábbiak: 

 január 7. 

 február 4. 

 március 4. 

 április 1. 

 május 6. 

 június 3.  
 
A Tudományos Tanács következő ülésének időpontja: 2021. november 5. péntek, 14 óra. 

 

Az elnök 15.45. órakor lezárja a Tanács ülését. 

 

Budapest, 2021. október 11. 

 

 

 

Dr. Sziklai Péter 

elnök 

Papp Gergő 

titkár, emlékeztető-vezető 
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1. SZ. MELLÉKLET 
 
 

TUDOMÁNYOS TANÁCS ÜLÉSE 

IDŐPONT: 2021. OKTÓBER 1., 14.00-16.00 

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

 

 

NAPIREND 

 

 

1. 2021. évi Ígéretes Kutató pályázatok bírálata 

2. 2021. évi „Kinyitjuk a tudományt” különdíjra benyújtott pályázatok bírálata 

3. A beérkezett idegennyelvi lektorálási pályázat bírálata 

4. A Tudományos Tanács következő üléseinek időpontjai 2022. első felében (javaslat: jan. 

7., febr. 4., márc. 4., ápr. 1., máj. 6., jún. 3.) 
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2. SZ. MELLÉKLET 
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