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Az Egyetemi Tudományos Tanács (ETT) 2017. évi beszámolója 

 

1. Az ETT ügyrendjének elfogadása 

 

A Semmelweis Egyetem Szenátusának (továbbiakban: Szenátus) 9/a/b/2015. (II.05.) számú 

határozatával elfogadott, a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. Rész III. 

fejezet 25. § (3) bekezdés m) pontjában megjelölt „Tudományos Tanács”, - mint a Szenátus által 

létrehozott, az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező, állandó feladatú bizottság az 

SzMSz 25. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján készítette el ügyrendjét. 

A Szenátus 16/2017. (II.23.) számú határozatával elfogadta az ETT ügyrendjét, melyet a 

108/2017. (IX.28.) számú határozatával módosított, mivel az ETT összetételének meghatározása, 

és ezzel összefüggésben a határozatképesség, valamint a szavazás érvényességének megállapítása 

- részben a Pető András Kar (PAK) létrejötte miatt - technikai korrekcióra szorult. 

 

2. Az ETT ülése (2017. május 29.) 

 

Napirendi pontok: 

1. Szavazás a 2017. évi tudományos jutalomdíjakról 

2. Pályázati szabályzat módosítására vonatkozó javaslatok 

3. Az 'MTMT 2.' helyzetének ismertetése 

4. Lendület kutatócsoportok továbbtámogatása 

5. MTA-SE kutatócsoportok továbbtámogatása 

6. Honlap struktúrájának átalakítására vonatkozó javaslatok 

7. napirendi pont: Az ETT két tagjának delegálása a Semmelweis Tudományos és Innovációs 

Alap Tanácsába. 

 

1. napirendi pont: Az Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami 

kitüntetések felterjesztési eljárásáról szóló szabályzat értelmében a jutalomdíjakra tárgyévben 

beérkezett pályázatok véleményezésére és a pályázók, valamint a jelöltek rangsorolására az ETT 

titkos szavazással jogosult. 

A szavazás eredményeként az egyetemi tudományos jutalomdíjakra felterjesztett személyek: 

 Semmelweis Budapest Award nemzetközi díjra Sir Ravinder Maini emeritus professor, 

FRS, FMedSci, FRCP. 

 Semmelweis Ignác jutalomdíjra Dr. Szendrői Miklós egyetemi tanár, az Ortopédiai 

Klinika igazgatója. 
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 Hugonnai Vilma jutalomdíjra Dr. Tőkés Anna-Mária, a II. sz. Pathológiai Intézet 

tudományos főmunkatársa. 

 Huzella Tivadar jutalomdíjra Dr. Ferdinandy Péter egyetemi tanár, a Farmakológiai és 

Farmakoterápiás Intézet igazgatója. 

 Jendrassik Ernő jutalomdíjra Dr. Maurovich-Horvat Pál egyetemi adjunktus, a 

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológus szakorvosa. 

(A Szenátus – az ETT értékelése alapján – 76, 77, 78, 79, 80/2017. (VI.29.) számú határozataival 

döntött a 2017. évi jutalmazottakról.) 

 

2. napirendi pont: Az ETT egy bizottság (és operatív munkacsoport) létrehozására tett javaslatot, 

mely a nyár folyamán összegyűjtötte az észrevételeket illetve javaslatokat, és hathatósan 

közreműködne egy új szabályzat-tervezet kidolgozásában, illetve a jelenleg hatályos szabályzat 

átdolgozásában. 

 

3. napirendi pont: Az ETT Szluka Péter beszámolója alapján az alábbi megállapításokat tette: 

 Az MTMT 2. más logikára épül, mint az MTMT 1., így annak hatékony kezeléséhez sok 

tanulásra és komoly gyakorlatra van szükség. Ehhez a központi könyvtár segítsége 

nélkülözhetetlen. 

 Az MTMT 2. bevezetése egyetemi szinten szükségessé teszi a felhasználói továbbképzést, 

lehetőség szerint kisebb létszámú csoportos foglalkozás keretei között. 

  A könyvtár jelenlegi állománya a jelenlegi feszített munkarend illetve feladatok mellett 

ezt a többletfeladatot nem tudja ellátni, így rövidtávon néhány, a könyvtárhoz dedikált 

személy felvétele (minimum 1,5 fős bővítés) javasolt a verzióváltásból adódó 

többletfeladatok és anomáliák kezelésére. 

 Hosszabb távon célszerű lenne a központi koordináció, professzionalizmus, és a 

háttértámogatás bővítése, ezért a célkitűzés egy professzionális, informatikai 

szakképzetséggel rendelkező, a könyvtár keretein belül működő csoport létrehozása 

(egyetemi szinten 10-15 fővel), amely lehetőséget teremtene arra, hogy fokozatosan 

átvegye az MTMT kezelésével kapcsolatos feladatok nagy részét a karoktól és 

klinikáktól/intézetektől. 

 

4. napirendi pont: Az ETT egyetértett abban, hogy legalább „jó” MTA minősítés esetén járjon a 

támogatás az intézményi kiválósági keretből, legfeljebb 3 évig, évenkénti teljesítmény-értékelés 

mellett. 

A támogatás mértéke az MTA minősítés/végső bírálat függvénye, és feltétele a támogatás ideje 

alatt éves beszámoló benyújtása az eredményekről illetve publikációkról, ami szintén 

befolyásolja a támogatás mértékét. 

 

5. napirendi pont: Az ETT egyetértett abban, hogy amennyiben indokolt, a maradványból az 

újabb MTA-támogatást nem nyert kutatócsoportok támogatást kapjanak legfeljebb 3 évre. 

A támogatás mértéke az MTA minősítés/végső bírálat függvénye, és feltétele a támogatás ideje 

alatt éves beszámoló benyújtása az eredményekről illetve publikációkról, ami szintén 

befolyásolja a támogatás mértékét. 
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Az ETT álláspontja, hogy lehetőleg jövő évben az intézményi kiválósági támogatás 

költségvetésében erre dedikált forrást kellene biztosítani. 

 

6. napirendi pont: Az ETT részletesen megtárgyalta a központi egyetemi honlaprendszer K+F 

menüpont struktúrájának átalakítására vonatkozó javaslatokat. 

 

7. napirendi pont: Az ETT nyílt szavazással egyhangúan Dr. Ligeti Erzsébet és Dr. Dörnyei 

Gabriella tagokat delegálta egy éves mandátummal a Semmelweis Tudományos és Innovációs 

Alap (STIA) Tanácsába. 

Az ETT javasolta továbbá, hogy a képviselettel nem rendelkező karok 1-1 delegáltja (EKK 

részéről Kis Márton, FOK részéről Prof. Dobó Nagy Csaba, GYTK részéről Dr. Ludányi 

Krisztina) tanácskozási joggal részt vegyen az STIA Tanácsénak munkájában és ülésein. 

 

3. Elektronikus szavazások (6 alkalom) 

 

3.1. A kutatóegyetemi támogatás maradványösszegének felhasználásáról: 2017. január 5-10. 

A 2016. évi Semmelweis Szimpózium költségeit részben a "kutatóegyetemi kiválósági 

támogatás" fedezte, az erre elkülönített 3 millió forint összegű keretből.  Ebből a támogatási 

keretből közel 1,8 mft maradványösszeget az ETT megszavazott az „ESE Basic Science Course: 

Current achievements in molecular biological methods and their utility in diagnosis and therapy 

of endocrine tumours and neuroendocrinology” című szimpózium megvalósításának 

támogatására, amelynek rendezési jogát a Semmelweis Egyetem Endokrinológiai munkacsoportja 

nyerte el. A tudományos program 2017. február 8-10. között került megrendezésre.  

 

3.2. A „klinikus kutatói” részbeszámolók jóváhagyásáról: 2017. január 18-25. 

A Klinikus kutatói támogatás eljárásrendjéről szóló szabályzat értelmében a támogatottak 

szakmai beszámolóit az ETT hagyja jóvá. 

A szavazás eredményeként az ETT egyhangúlag jóváhagyta a 2015. évi klinikus kutatói 

támogatás nyertesei (Csobay-Novák Csaba, Kunos László, Szili Balázs) által benyújtott - a 2016. 

évre vonatkozó - részbeszámolókat az első évi támogatás felhasználásáról. 

Mivel Kunos László esetében 1 év alatt teljesült a támogatás célja, az így fennmaradó 2. évi 

részletet (2 millió forintot) az ETT más kolléga fokozatszerzésének támogatására fordította 

akként, hogy a 2016. évi pályázaton a nyertesek után legtöbb szavazatot kapott, de támogatást 

nem nyert pályázót, Ágoston Emese Irmát díjazta, a vonatkozó szabályzatban foglalt feltételek 

vállalása mellett. 

 

3.3. A 2017. évi Junior Prima díjra jelölésről: 2017. szeptember 5-8. 

A szavazás eredményeként – egyetemünk rektorának ajánlásával - a „magyar tudomány” 

kategóriában felterjesztett jelöltek az MFB Zrt.-hez: 

 első helyen: Varga Zoltán (Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet), 

 második helyen: Tóth Gergő (Gyógyszerészi Kémiai Intézet). 

 

3.4. A 2017. évi klinikus kutatói támogatás elnyerésére benyújtott pályázatokról: 2017. 

szeptember 27-október 11. 
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A Klinikus kutatói támogatás eljárásrendjéről szóló szabályzat értelmében a pályázatok 

értékelését és rangsorolását az ETT végzi, és a támogatás odaítéléséről Szenátus dönt. 

A szavazás eredményeként a Szenátus októberi ülésére felterjesztett jelöltek: 

 első helyen dr. Jermendy Ádám radiológus szakorvosjelölt (Városmajori Szív- és 

Érgyógyászati Klinika), 

 második helyen dr. Micsik Tamás patológus szakorvos (I. sz. Patológiai és Kísérleti 

Rákkutató Intézet), 

 harmadik helyen dr. Brunner Alexandra bőrgyógyász szakorvosjelölt (Bőr-, Nemikórtani 

és Bőronkológiai Klinika) részére. 

A Szenátus – az ETT értékelése alapján - 115/2017. (X.26.) számú határozatával döntött a 2017. 

évi "Klinikus Kutatói" támogatás odaítéléséről. 

. 

3.5. A „klinikus kutatói” részbeszámolók jóváhagyásáról: 2017. október 20-26. 

A Klinikus kutatói támogatás eljárásrendjéről szóló szabályzat értelmében a támogatottak 

szakmai beszámolóit az ETT hagyja jóvá. 

A szavazás eredményeként az ETT egyhangúlag jóváhagyta a 2016. évi klinikus kutatói 

támogatás nyertesei (Kováts Zsuzsanna, Mihály Zsuzsanna, Szigeti Andrea) által benyújtott - a 

2017. évre vonatkozó - részbeszámolókat az első évi támogatás felhasználásáról. 

 

3.6. A 2018. évi Semmelweis Szimpózium megrendezéséről: 2016. november 2-7. 

A Semmelweis Szimpózium szabályzat értelmében a pályázatokat az ETT értékeli, és a rendezési 

jog odaítéléséről a Szenátus dönt. 

A jövő évi Szimpózium megrendezésére egy pályázat érkezett be „New approaches in 

personalized medicine: From prenatal testing to targeted tumor therapy” címmel, az I. sz. 

Belgyógyászati Klinika szervezésében. 

A szavazás eredményeként az ETT egyhangúlag támogatta a pályázat felterjesztését a Szenátus 

novemberi ülésére. 

 

4. Az ETT személyi összetételének megújítása 

 

Az ETT új ügyrendjének hatályba lépésével, mely szerint a tagok mandátuma 3 év, 2017. év 

végéig a jelenlegi tagok mandátuma lejár. 

Az ügyrend értelmében az ETT mindenkori elnöke a tudományos rektorhelyettes. 

Az ETT tagjainak megválasztása: 

A kari delegáltak (ÁOK részéről 2 fő, többi kar esetében 1 fő) személyére vonatkozó javaslatot az 

illetékes Kari Tanács hagyja jóvá. A Doktori Iskola és Tudományos Diákkör 1-1 képviselőt 

delegál, és a képviselő személyére vonatkozó javaslatot az EDT, valamint a TDK Tanácsa hagyja 

jóvá. A határozatokat a tudományos rektorhelyettes részére kell megküldeni. Az ETT 

összetételéről a Szenátus dönt, melyre várhatóan a novemberi szenátusi ülésen kerül sor.  

Az ETT új személyi összetétele már a PAK delegáltját is tartalmazza 

 

 

Kelt. Budapest, 2017. november 8. 




