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Az Egyetemi Tudományos Tanács (ETT) 2019. évi beszámolója 

 

1. Klinikus kutatói rész- és záróbeszámolók jóváhagyása 

Elektronikus szavazás: 2019. január 16-22. 

A Klinikus kutatói támogatás eljárásrendjéről szóló szabályzat értelmében a támogatottak 

szakmai beszámolóit az ETT hagyja jóvá. 

A szavazás eredményeként az ETT támogatottanként egyhangúlag jóváhagyta 

- 2017. évi klinikus kutatói támogatás nyertesei - Brunner Alexandra, Jermendy Ádám, Micsik 

Tamás - által benyújtott, a 2018. évre vonatkozó részbeszámolókat, valamint 

- A 2016. évi klinikus kutatói támogatás nyertesei - Kováts Zsuzsanna, Mihály Zsuzsanna, 

Szigeti Andrea - által benyújtott, a 2 éves támogatási időszakra vonatkozó záróbeszámolókat a 

kutatási terv megvalósításáról és a támogatás felhasználásáról. 

 

2. Tudományos jutalomdíjakra benyújtott pályázatok és jelölések értékelése és 

rangsorolása 

Elektronikus szavazás: 2019. június 20-27. 

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 első helyen Dr. Fürst Zsuzsanna professor emeritus 

(ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás Intéze), és másodikként Dr. Gera István 

professor emeritus (FOK Parodontológiai Klinika) 

 Hugonnai Vilma jutalomdíjra Dr. Tamási Lilla egyetemi tanár (Pulmonológiai Klinika) 

 Huzella Tivadar jutalomdíjra Dr. Geiszt Miklós egyetemi tanár (Élettani Intézet) 

 Jendrassik Ernő jutalomdíjra Dr. Tory Kálmán egyetemi docens (I. sz. 

Gyermekgyógyászati Klinika) 

A Szenátus – az ETT állásfoglalásának ismeretében – 2019. július 2-án tartott ülésén 71, 72, 

73/2019. (VII. 2.) számú határozataival döntött a 2019. évi pályázható jutalomdíjak 

odaítéléséről, 2019. augusztus 29-én tartott ülésén pedig a 85/2019. (VIII. 29.) számú 

határozatával a Semmelweis Ignác jutalomdíj adományozásáról, melynek 2019-ben az egyetem 

történetében először két kitüntetettje volt. Erre a Kitüntetési Szabályzat módosításával nyílt 

lehetőség, melynek 12. § (7) bekezdése értelmében jeles és különleges alkalmakkor - mint 

például a Semmelweis Egyetem alapításának kerek évfordulói - több, de legfeljebb két 

jutalomdíj adományozására is lehetőség nyílik. 
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3. Semmelweis Innovációs Díj elbírálása (eseti bizottság) 

Elektronikus szavazás: 2019. július 17 - augusztus 2. 

Dr. Ferdinandy Péter az ETT elnöke felkérésére 5 tagú Bíráló Bizottság alakult az ETT 

tagjaiból, melynek Kitüntetési 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: Ferdinandy Péter, Ludányi Krisztina, Radovits Tamás, Szigeti 

Gyula, 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: 

 A leginnovatívabb TDK-munkáért díj: Basa Bálint 

 A leginnovatívabb PhD-értekezésért díj: Dr. Farkasdi Sándor és Dr. Czumbel László 

 A leginnovatívabb kutatómunkáért díj: Dr. Visnovitz Tamás és kutatócsoportja 

 A leginnovatívabb klinikai kutatómunkáért: Dr. Vág János 

A Szenátus – a rektorhelyettesi előterjesztés elfogadásával – 2019. szeptember 26-án tartott 

ülésén 106/2019. (IX.26.) számú határozataival döntött a 2019. évi díjazottakról. 

 

4. A 2019. évi Junior Prima díjra jelölés 

A Prima Primissima Alapítvány 13. alkalommal hirdette meg a Junior Prima díj kiosztását 

"magyar tudomány" kategóriában. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan egyetemünk 

Rektor Úr nevében legalább egy kiemelkedő teljesítményű fiatal kutatót jelöl a díj elnyerésére, 

az ETT javaslata alapján. A rektori jelölt(ek) kiválasztása a bibliometriai mutatók (MTMT) 

alapján történik, a legjobb teljesítményű kutatók közül. 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: 

 Dr. Oláh Attila, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika 

 Dr. Mirzahosseini Arash, Gyógyszerészi Kémiai Intézet 

 Dr. Újma Przemyslaw Péter, Magatartástudományi Intézet 

 

 

Kelt. Budapest, 2020. február 03. 
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