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TUDOMÁNYOS TANÁCS ÜLÉSE 

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

HELYSZÍN: ONLINE 

 – 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 15 

szavazati joggal rendelkező tag közül 13 jelen van, így az ülés határozatképes. (Jelenléti ív a 2. 

sz. mellékletben.) 

Az elnök a napirend elfogadását szavazásra bocsátja. A Tanács a napirendet egyhangúlag (13 

igen szavazattal) elfogadja.  

1. Beérkezett pályázatok bírálata 

a. Idegen nyelvi lektorálási pályázatok bírálata 

Mecsi Beatrix pályázata 

2021-12-03/1. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (13 igen szavazattal) támogatja 

Mecsi Beatrix pályázatát 25.000 forinttal, és erre Rektor úrnak javaslatot tesz. 

Simon Gábor pályázata 

2021-12-03/2. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (13 igen szavazattal) támogatja 

Simon Gábor pályázatát 150.000 forinttal, és erre Rektor úrnak javaslatot tesz. 

b. Nemzetközi konferencia szervezésére benyújtott pályázatok bírálata 

Birtalan Ágnes pályázata 

2021-12-03/3. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (13 igen szavazattal) támogatja 

Birtalan Ágnes pályázatát 625.000 forinttal, amely összegből 150.000 forintot a Tudományos Alap 

2022. évi keretéből fog finanszírozni, és erre Rektor úrnak javaslatot tesz. 
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Németh András pályázata 

2021-12-03/4. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (13 igen szavazattal) támogatja 

Németh András pályázatát 850.000 forinttal, amely összegből 250.000 forintot a Tudományos 

Alap 2022. évi keretéből fog finanszírozni, és erre Rektor úrnak javaslatot tesz. 

Tamás Ábel pályázata 

2021-12-03/5. határozat: A Tudományos Tanács egyhangúlag (13 igen szavazattal) támogatja 

Tamás Ábel pályázatát 1.000.000 forinttal, és erre Rektor úrnak javaslatot tesz. 

c. Online nemzetközi tudományos workshop szervezésére benyújtott pályázat bírálata 

Cserjési Renáta pályázata 

2021-12-03/6. határozat: A Tudományos Tanács 12 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem 

támogatja Cserjési Renáta pályázatát, mert az nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő, a 

workshop alapján születő publikációra vonatkozó kritériumnak. 

 

2. napirendi pont: Egyebek 

 

Sziklai Péter elnök bejelenti, hogy kiírásra került az új Joseph Cours műszerparkfejlesztési 

pályázat, illetve a jövő évi, megemelt keretösszegű Joseph Cours ösztöndíjpályázat. 

Az elnök elmondja, hogy az Egyetemi Kiválósági Alap pályázati kiírásai elkészültek, de az 

Egyetem bizonytalan költségvetési helyzete miatt a pályázatok meghirdetése képlékennyé vált. 

A költségvetés kapcsán elmondja, hogy a normatív támogatás csökkenése, illetve a vártnál 

sikertelenebb kiválósági pályázatok nehezítik az Egyetem jövő évi költségvetési helyzetét. Fokasz 

Nikosz kérdésére válaszolva az elnök megerősíti, hogy valóban alacsonyabb összeget kapott a 

kiválósági pályázatokból az ELTE a többi egyetemnél, és emiatt az Egyetem vezetése további 

lépéseket tervez. Ennek kapcsán Pálfy József megjegyzi, hogy látta az egyik sikertelen pályázat 

eredményét közlő, az NKFIH által küldött egy oldalas levelet, amely semmilyen bírálatra nem 

utal, hanem forráshiányra hivatkozva utasítja vissza a pályázatot. Pálfy József szerint ez az eljárás 

méltánytalan a pályázat elkészítésébe rengeteg energiát fektető pályázókkal szemben, és ezt 

jelezni kell a pályázat lebonyolítója felé. Fokasz Nikosz hozzáteszi, hogy a jelzésben annak is 

szerepelnie kellene, hogy a pályázatok elbírálásában tendenciák látszódnak, amely tendenciák 

nem az ELTE-nek kedveznek. Az elnök nyomatékosítja, hogy az ELTE vezetése jelezni fogja a 

támogatások odaítélésével kapcsolatos ellenvetéseit. 
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Az elnök beszámol arról, hogy az Egyetemi Könyvtár és Levéltár elkezdett foglalkozni a 

szakdolgozatok digitalizációjával. Az EKL kapcsán megjegyzi, hogy az Egyetem vezetése 

támogatja az ELTE-s kötődésű folyóiratokat abban, hogy a nemzetközi publikációs 

adatbázisokban indexálva legyenek, és két folyóirat (a Gyermeknevelés és a Távol-keleti 

Tanulmányok) már jelentkezett ilyen célú támogatásra. Ennek kapcsán Fuglinszky Ádám és 

Könczei György jelzi, hogy az ő látókörükben is van olyan folyóirat, amely szeretne ebbe az 

irányba mozdulni, és kéri ebben az elnök közreműködését, amire az elnök ígéretet tesz. 

Aczél Balázs beszámol arról, hogy a TORCH projekt 6-os munkacsomagja keretében egy gap 

analysis készült, amely felmérte a projektben résztvevő intézmények open science gyakorlatát. 

Ez az elemzés rámutatott arra, hogy több intézményben is a nyílt tudományos gyakorlat 

elterjedésének elősegítése érdekében ún. Open Science Task Force jött létre, amelyben a 

különböző szervezeti egységet (karok, könyvtár stb.) képviseltették magukat és mandátum 

alapján valósították meg az elvek gyakorlatba való áthelyezését. Aczél Balázs megfontolásra 

javasolja ilyen Open Science Task Force létrehozását az ELTE-n. 

Papp Gergő beszámol a Times Higher Education 2022-es szakterületi rangsorának 

eredményeiről. Az ELTE a rangsorban szereplő 11 szakterület közül 7-ben kapott helyezést, idén 

a neveléstudomány területén is rangsorolva lett. A szakterületek közül a pszichológia tudott 

kategóriát lépni, a többi szakterület megőrizte tavalyi helyezését. A tényleges helyezéseket 

tekintve mindegyik tudományterület javított pozícióján. 

Az elnök bejelenti, hogy a Tanács következő ülése 2022. január 7-én lenne, de nagy valószínűség 

szerint napirendi pontok hiányában ez el fog maradni, erről január 3-án a Tanács titkára értesíti 

a tagokat. 

 

Az elnök 15.45-kor lezárja a Tanács ülését. 

 

Budapest, 2021. december 8. 

 

Dr. Sziklai Péter 

elnök 

Papp Gergő 

titkár, emlékeztető-vezető 
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1. SZ. MELLÉKLET 

 

 

TUDOMÁNYOS TANÁCS ÜLÉSE 

IDŐPONT: 2021. DECEMBER 1., 14.00-16.00 

HELYE: ONLINE, MICROSOFT TEAMS 

 

NAPIREND 

 

 

1. A beérkezett pályázatok elbírálása 

2. Egyebek 
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2. SZ. MELLÉKLET 

 

JELENLÉTI ÍV 

TUDOMÁNYOS TANÁCS ÜLÉSE, 2021. DECEMBER 3.  

 
ELNÖK: 

Dr. Sziklai Péter 

rektorhelyettes 
igen 

REKTORI DELEGÁLTAK: 

Dr. Kulcsár Szabó Ernő   

Bölcsészettudományi Kar igen 

Dr. Lévay Miklós 

Állam- és Jogtudományi Kar igen 

Dr. Oláh Attila   

Pedagógiai és Pszichológiai Kar távolmaradását jelezte 

Dr. Pálfy József   

Természettudományi Kar  igen 

KARI DELEGÁLTAK: 

Dr. Bóna Judit   

Bölcsészettudományi Kar  igen 

Dr. Fokasz Nikosz   

Társadalomtudományi Kar  igen 

Dr. Fuglinszky Ádám 

Állam- és Jogtudományi Kar  igen 

Dr. Katz Sándor   

Természettudományi Kar igen 

Dr. Könczei György   

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai igen 

Dr. Lehmann Miklós 

Tanító- és Óvóképző Kar igen 

Dr. Aczél Balázs 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar igen 

Dr. Horváth Zoltán   

Informatikai Kar távolmaradását jelezte 

Dr. Margitay Tihamér 

Gazdaságtudományi Kar igen 

AZ EDÖK ÁLTAL A TESTÜLETBE DELEGÁLT TAG: 

Bencze Norbert igen 

TITKÁR: 

Papp Gergő 

Rektori Kabinet Tudománypolitikai Iroda 
igen 
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