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Az Egyetemi Tudományos Tanács (ETT) 2018. évi beszámolója 

 

1. Tudományos és innovációs rektorhelyettes személyének változása 

2018. július 1-jétől az ETT elnöki jogkörét, mint hivatalban lévő tudományos és innovációs rektorhelyettes, 

Dr. Ferdinandy Péter gyakorolja, aki elődjétől, Dr. Bagdy Györgytől hivatalos átadás-átvétel keretében vette 

át az elnöki funkciót. Az ETT működéséért viselt felelősség a vezetőváltás határnapja szerint megoszlik az 

egykori, és a jelenlegi elnök között.   

 

2. Az ETT ülése (2018. május 14.) 

 

Napirendi pontok: 

1. Szavazás a 2018. évi tudományos jutalomdíjakról 

2. Semmelweis Innovációs Díj Bíráló Bizottság kijelölése 

3. ETT ügyrend felülvizsgálat ellenőrzése 

 

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 Ignác jutalomdíjra Dr. Nagy Zoltán Zsolt egyetemi tanár, az Egészségtudományi Kar 

dékánja, a Szemészeti Klinika igazgatója. 

 Hugonnai Vilma jutalomdíjra Dr. Gonda Xénia, egyetemi adjunktus, klinikai szakpszichológus, a 

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Kútvölgyi Klinikai Tömb Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés 

Osztály munkatársa. 

 Huzella Tivadar jutalomdíjra Dr. Chinopoulos Christos, az Orvosi Biokémiai Intézet egyetemi 

docense. 

 Jendrassik Ernő jutalomdíjra Dr. Molvarec Attila egyetemi adjunktus, az I. sz. Szülészeti és 

Nőgyógyászati Klinika osztályvezetője. 

A Szenátus – az ETT állásfoglalásának ismeretében – 64, 65, 66, 67/2018. (V.31.) számú határozataival 

döntött a 2018. évi díjazottakról. (A Szenátus ülésén Dr. Nagy Zoltán Zsolt visszalépett Dr. Monos Emil 

professor emeritus javára a jelöléstől.) 

 

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

felterjesztési eljárásáról szóló szabályzat vonatkozó rendelkezései (18. §, 1. számú melléklet) értelmében 

Semmelweis Innovációs Díj elnyerésére benyújtott pályamunkák szakmai értékelése és rangsorolása az 

Egyetemi Tudományos Tanács tagjai közül kijelölt 5 tagú Bíráló Bizottság feladata a szabályzatban előírt 

szempontrendszer alapján. 
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Az Elnök javaslatára az ülésen 5 (+2 tartalék) tanácstag kijelölésére került sor, akik az indikatív menetrend 

szerint 2018. júliusában elvégzik az értékelési feladatokat az Innovációs Igazgatóság teljeskörű operatív 

előkészítő munkáját követően. 

A Tanács egyhangúan támogatta az alábbi összetételű eseti bizottság megalakulását: 

- kijelölt tagok: Buzás E, Dörnyei G., Ludányi K., Radovits T., Varga G. 

- tartalék tagok (előbbiek akadályoztatása esetén): Rigó J., Széman Zs. 

3. napirendi pont: a Szenátus 141/2017. (XI. 30.) számú határozatával döntött az állandó feladatú bizottságok 

egységes szerkezetű ügyrendi formájának alkalmazásáról és részükre felülvizsgálati kötelezettséget írt elő. 

A felülvizsgálat ellenőrzésére egy tanácstagot kellett kijelölni, aki az előterjeszteni kívánt ügyrendet a formai 

követelményeknek megfelelően aláírásával látja el. 

Az Elnök – a többi tag egyetértése mellett – Dr. Dörnyei Gabriella dékánhelyettes asszonyt kérte fel az 

ellenőrzés elvégzésére, aki a felkérést elfogadta. 

 

3. Az ETT ügyrendjének felülvizsgálata 

 

A Szenátus 141/2017. (XI. 30.) számú határozatával döntött az állandó feladatú bizottságok egységes 

szerkezetű ügyrendi formájának alkalmazásáról és részükre felülvizsgálati kötelezettséget írt elő. 

A felülvizsgálat során a hatályos ügyrend tartalmában nem módosult, annak szövege formailag került 

beillesztésre a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) által készített egységes szerkezetű mintatervezetbe. Az 

egységes szerkezetű ügyrendet a Szenátus a 63/2018. (V.31.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

4. Elektronikus szavazások (6 alkalom) 

 

4.1. A „klinikus kutatói” záróbeszámolók jóváhagyásáról: 2018. január 12-19. 

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, Szili Balázs) által benyújtott - a 2 éves támogatási időszakra  vonatkozó - 

záróbeszámolókat a kutatási terv megvalósításáról és a támogatás felhasználásáról. 

 

4.2. A megújuló egyetemi honlap menüszerkezetének véleményezése: 2018. február 16-21. 

2018-ban az egyetem honlapja arculati megújításra került, amely során a menüszerkezet is új megjelenést 

kapott. A Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság elkészítette az tudományos rektorhelyettes 

hatáskörébe tartozó, egykori K+F főmenüpont tervezetét, amit véleményezésre megküldött. 

Az ETT a 'K+F menüpont' elnevezés helyett egyhangúan a KUTATÁS elnevezést támogatta. 

 

4.3. Semmelweis Innovációs Díj elbírálása (eseti bizottság): 2018. július 20-augusztus 10. 

Tudományos Tanács május 14-i ülésén tagjai közül kijelölt, 5 tagú eseti bizottság megalakulásáról döntött, 

melynek szabályzat által előírt feladata a Semmelweis Innovációs Díj elnyerésére benyújtott pályamunkák 

szakmai értékelése és rangsorolása az Innovációs Igazgatóság teljeskörű operatív előkészítő munkája alapján. 

A Bíráló Bizottság összetétele: Buzás Edit, Dörnyei Gabriella, Ludányi Krisztina, Radovits Tamás, Varga 

Gábor.  

A Bíráló Bizottság által felállított rangsor alapján, a tudományos és innovációs rektorhelyettes a következő 

javaslatot tette a Szenátus számára az egyes kategóriák nyerteseire vonatkozóan: 
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 A leginnovatívabb TDK-munkáért díj: Erdős Sándor 

 A leginnovatívabb PhD-értekezésért díj: Dr. Sallai Imre 

 A leginnovatívabb kutatómunkáért díj: kiadását a rektorhelyettes nem javasolja  

 A leginnovatívabb klinikai kutatómunkáért: Dr. Barabás János Imre és munkacsoportja 

A Szenátus 115/2018. (IX.27.) számú határozataival döntött a 2018. évi díjazottakról. 

 

4.4. A 2018. évi Junior Prima díjra jelölésről: 2018. szeptember 12-17. 

A Prima Primissima Alapítvány idén 12. alkalommal hirdette meg a Junior Prima díj kiosztását "magyar 

tudomány" kategóriában. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan egyetemünk Rektor Úr nevében legalább 

egy kiemelkedő fiatal kutatót jelöl a díj elnyerésére, az ETT javaslata alapján. A rektori jelölt(ek) kiválasztása 

a bibliometriai mutatók (MTMT) alapján történik. Az értékeléshez a Központi Könyvtár összeállította egy 

listát a 33 év alatti fiatal kutatókról, mely tartalmazza a kulcsfontosságú publikációs és citációs mutatókat. 

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

felterjesztett jelöltek az MFB Zrt.-hez: 

 első helyen: Tóth Gergő (Gyógyszerészi Kémiai Intézet), 

 második helyen: Lovász Barbara Dorottya (I. sz. Belgyógyászati Klinika). 

 

4.5. A 2018. évi klinikus kutatói támogatás elnyerésére benyújtott pályázatokról: 2018. november 7-12. 

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 novemberi ülésére felterjesztett jelöltek: 

 első helyen Kugler Szilvia, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológus szakorvosa, 

 második helyen Kis Adrián, a Pulmonológiai Klinika klinikai szakorvosa, 

 harmadik helyen Nagyné dr. Dongó Eleni, a Neurológiai Klinika szakorvosjelöltje. 

A Szenátus – az ETT állásfoglalása alapján - 138/2019. (XI.29.) számú határozatával döntött a 2018. évi 

"Klinikus Kutatói" támogatás odaítéléséről. 

 

4.6. Előminősítési eljárás a HCEMM pályázatokról: 2018. november 8-9. 

A Hungarian Center of Excellence for Molecular Medicine (HCEMM) projekt Irányító testülete pályázatot 

hirdetett „Call for HCEMM Seeding Research Groups” megnevezéssel. A pályázat célja nemzetközi 

mércével is kiváló vezető kutatók, valamint kutatócsoportjaik tudományos tevékenységének támogatása a 

HCEMM keretein belül, kifejezetten a célból is, hogy a jövőben sikerrel vegyenek részt nemzetközi 

programokban. 

Egyetemünk belső előpályázatot hirdetett a legkiválóbb SE kutatási projektek kiválasztására, melynek 

eredményeként 10 pályázat érkezett. Az Egyetemi Tudományos Tanács feladata a pályázatok rangsorolása 

volt az alábbi szempontok alapján: 

1. A HCEMM céljaihoz, feladataihoz való illeszkedése 

2. A HCEMM pályázati felhívásban előírt önrész megléte  

3. A pályázó nemzetközi pályázati sikeressége 

4. Nemzetközi kiválóság 

5. A pályázatban benyújtott szakmai program 
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Az ETT előminősítési eljárásának eredményeként, a megadott szempontrendszerek figyelembevételével 

kialakított sorrend alapján 3 szenior és 2 junior pályázat került kiválasztásra, melyek kategóriánként a 

következők: 

3 szenior: 

 Dr. Győrffy Balázs: Tumor Escape Targeting Algorithm 

 Dr. Buzás Edit: Extracellular vesicles in cardiovascular biology and therapy 

 Dr. Chinopoulos Christos: The impact of genomic instability on mitochondrial proteins expression in 

human solid tumors 

2 junior: 

 Dr. Enyedi Balázs: Mechanisms of Tissue Damage Induced Inflammation 

 Dr. Varga Zoltán: Cardiac inflammation: a new therapeutic target in myocardial dysfunctions 

A pályaművek benyújtásra kerültek a HCEMM-hez, hogy egy nemzetközi, független Panel értékelése alapján 

döntsön a végső nyertesekről, akik az összes résztvevő intézmény (SE, SZE, MTA-SZBK) egymással 

versengő pályázói közül kerülnek kiválasztásra. 

 

5. Az ETT személyi összetételének kibővítése 

 

A Szenátus 153/2017. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta az ETT személyi összetételének megújítását 

2020. december 31-ig szóló megbízatással. 

2018. decemberében az ETT ügyrendje kisebb technikai módosítására került sor a személyi összetétel 

kibővítését illetően a célból, hogy a tanács kutatás-fejlesztési és tudományos tevékenységének szakmai és 

tapasztalati bázisát tovább szélesítse, az egyetem tudományos és innovációs eredményességét tovább növelje. 

A módosulások értelmében: 

- a tanács kibővült egy, az egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló tudományos szakértő taggal, 

kinek személyére a mindenkori tudományos és innovációs rektorhelyettes tesz javaslatot, továbbá 

- a tanács tagjává vált a mindenkori tudományos és innovációs rektorhelyettes közvetlen elődje a 

folytonosság jegyében, biztosítva minden folyamatban levő projekt tovább haladását, az előd bizonyos 

feladatokba történő bevonásával is. 

A vonatkozó előterjesztéseket a Szenátus a 159 és 160/2018. (XII.20.) számú határozatával jóváhagyta. 

Az Egyetemi Tudományos Tanács új tagjai: 

Dr. Bagdy György egyetemi tanár, 2015-2018 között tudományos rektorhelyettes 

Dr. Szigeti Gyula Péter c. egyetemi docens, kutatás-fejlesztési és tudományos szakértő 

 

Kelt. Budapest, 2019. február 11.  

 

 

Dr. Ferdinandy Péter Dr. Bagdy György 

tudományos és innovációs rektorhelyettes egyetemi tanár 

az Egyetemi Tudományos Tanács elnöke előző tudományos rektorhelyettes 

2018. július 1-től 2015. július 1 - 2018. július 1. között 

 


