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Iktatószám: 8125/KSRH/2021 

 

Az Egyetemi Tudományos Tanács (ETT) 2020. évi beszámolója 

 

1. Klinikus kutatói rész- és záróbeszámolók jóváhagyása 

Értékelési időszak /Elektronikus szavazás: 2020. március 19-24. 

A Klinikus kutatói támogatás eljárásrendjéről szóló szabályzat értelmében a támogatottak 

szakmai beszámolóit az ETT hagyja jóvá. 

A szavazás eredményeként az ETT támogatottanként jóváhagyta 

- a 2018. évi klinikus kutatói támogatás nyertesei - Dongó Eleni, Kis Adrián, Kugler Szilvia - 

által benyújtott, a 2019. évre vonatkozó részbeszámolókat, valamint 

- a 2017. évi klinikus kutatói támogatás nyertesei - Brunner Alexandra és Jermendy Ádám - 

által benyújtott, a 2 éves támogatási időszakra vonatkozó záróbeszámolókat a kutatási terv 

megvalósításáról és a támogatás felhasználásáról.  

- Jóváhagyásra került Micsik Tamás kérelme a támogatási időszak fél évvel történő 

meghosszabbításáról. 

 

2. Semmelweis Innovációs Díj elbírálása (eseti bizottság) 

Értékelési időszak /Elektronikus szavazás: 2020. június 24 - július 6. 

Az Innovációs Központ idén is meghirdette a Semmelweis Innovációs Díjat. A Díj célja, hogy 

jutalmazza az Egyetem kutatóinak innovációs tevékenységét, és elősegítse a vállalkozói 

szemlélet elterjedését a kutatók között.  

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

tagjaiból, melynek az SZMSZ II.4. Rész. 1. Egyetemi Jutalomdíjak 4.§ által előírt feladata a 

Semmelweis Innovációs Díj elnyerésére benyújtott pályamunkák szakmai értékelése és 

rangsorolása. 

A Bíráló Bizottság összetétele: Ferdinandy Péter, Ludányi Krisztina, Radovits Tamás, Szigeti 

Gyula, Varga Gábor.  

A 2020-as felhívásra 7 db pályázat érkezett. 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: Kiss Boldizsár 

 A leginnovatívabb PhD-értekezésért díj: Dr. Voniatis Konstantinos 

 A leginnovatívabb kutatómunkáért díj: Dr. Dobó Nagy Csaba és Orbán Gábor 

A Szenátus – a rektorhelyettesi előterjesztés elfogadásával – 2020. szeptember 24-én tartott 

ülésén 177/2020. (IX.24.) számú határozatával döntött a 2020. évi díjazottakról. 

 

3. Tudományos jutalomdíjakra benyújtott pályázatok és jelölések értékelése és 

rangsorolása 

Értékelési időszak /Elektronikus szavazás: 2020. július 7-13., valamint július 17-21. 
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Az SZMSZ II.4. Rész. 1. Egyetemi Jutalomdíjak 1-3.§§ 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 Dr. Gloviczki Péter érsebész professzor, 

a Mayo Klinika nyugalmazott egyetemi tanára, a Journal of Vascular Surgery 

főszerkesztője 

 Semmelweis Ignác jutalomdíjra Dr. Tulassay Tivadar professor emeritus, MTA rendes 

tagja, I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 

 Hugonnai Vilma jutalomdíjra Dr. Dezső Katalin egyetemi docens, I.sz Patológiai és 

Kísérleti Rákkutató Intézet 

 Huzella Tivadar jutalomdíjra Dr. Varga Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, FOK 

Orálbiológiai Tanszék 

 Jendrassik Ernő jutalomdíjra Dr. Zima Endre egyetemi docens, Városmajori Szív- és 

Érgyógyászati Klinika 

A Szenátus – az ETT állásfoglalásának ismeretében – 2020. július 30-án tartott ülésén 150-

154/2020. (VII. 30.) számú határozataival döntött a 2020. évi tudományos jutalomdíjak 

odaítéléséről. 

 

4. A 2020. évi Junior Prima díjra jelölés 

Értékelési időszak /Elektronikus szavazás: 2020. szeptember 25-30. 

A Prima Primissima Alapítvány 14. 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. Végh Zsuzsanna – Semmelweis Egyetem; Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat 

 Dr. Mátyás Csaba – Semmelweis Egyetem; Begyógyászati és Hematológiai Klinika 

 Dr. Fülöp Gábor Áron – Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati 

Klinika 

A rektori jelöltek közül Dr. Mátyás Csabát díjazták a Junior Prima Díj „Magyar Tudomány” 

kategóriában. 

 

5. Az Egyetemi Tudományos Tanács (ETuT) ügyrendjének módosítása 

Szenátusi előterjesztés benyújtása: 2020. szeptember 

Az ETuT Ügyrendjének módosítását a Tanács személyi összetételének megváltozott 

meghatározása indokolta. A javaslat alapvető célja, hogy mind egyetemi mind kari szinten 

ugyanaz a személyi kör foglalkozzon tudományos, kutatás-fejlesztési területet érintő témákkal, 

és az ETuT hatáskörébe utalt ügyekkel, kiegészülve az EDT, TDT és IK vezető 

tisztségviselőivel, ezáltal a személyi összetétel a tudományos és innovációs terület teljes 

spektrumát lefedi. A módosítás ugyanakkor az ETuT tagjainak kinevezését is egyszerűsíti, 

mivel az adott tisztséget mindenkor betöltő személy - külön delegálási és/vagy választási aktus 

nélkül - szinte automatikusan válik az ETuT tagjává.  
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Fenti módosítások mellett az ügyrend formai felülvizsgálatát is elvégeztük, mely során kisebb, 

technikai jellegű javításokat és kiegészítéseket is átvezettünk, összhangban az egyetemi 

„Szabályozó dokumentumok készítésének rendje” hatályos előírásaival. 

A Szenátus 2020. szeptember 24-én tartott ülésén 178/2020. (IX.24.) számú határozatával az 

ETuT módosított ügyrendjét jóváhagyta. 

 

6. Az Egyetemi Tudományos Tanács (ETuT) személyi összetételének megújítása 

Szenátusi előterjesztés benyújtása: 2020. szeptember 

A Tanács új személyi összetétele az ügyrendi változásokra tekintettel: 

Elnök: Dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes 

Tagok: 

- Általános Orvostudományi Kar: Dr. Ungvári Zoltán, egyetemi tanár 

- Egészségügyi Közszolgálati Kar: Dr. Pethesné Dávid Beáta, egyetemi tanár 

- Egészségtudományi Kar: Dr. Dörnyei Gabriella, főiskolai tanár, dékán 

- Fogorvostudományi Kar: Dr. Varga Gábor, egyetemi tanár 

- Gyógyszerésztudományi Kar: Dr. Bagdy György, egyetemi tanár 

- Pető András Kar: Dr. Túri Ibolya, főiskolai docens 

- Egyetemi Doktori Tanács elnöke: Dr. Benyó Zoltán, egyetemi tanár 

- Tudományos Diákköri Tanács elnöke: Dr. Szijártó Attila, egyetemi tanár 

- Innovációs Központ igazgatója: Dr. Szigeti Gyula Péter, c. egyetemi docens 

- Tudományos és innovációs rektorhelyettes közvetlen hivatali elődje: Dr. Bagdy György 

- Általános Orvostudományi Kar dékán delegáltja: Dr. Győrffy Balázs, egyetemi tanár 

Jelen előterjesztés szenátusi elfogadásával a tanács mandátumának érvényessége:  

2020. október 1 - 2023. szeptember 30. 

A Szenátus 2020. szeptember 24-én tartott ülésén 179/2020. (IX.24.) számú határozatával az 

ETuT új személyi összetételéről szóló előterjesztést elfogadta. 

 

7. Alkotói távollét iránti kérelem elbírálása 

Értékelési időszak /Elektronikus szavazás: 2020. október 19-26. 

2020. év áprilisában a szenátus döntött az alkotói távollét intézményének a bevezetéséről, 

egyúttal a pályázatok elbírálását (értékelés és döntés) az Egyetemi Tudományos Tanács (ETuT) 

hatáskörébe utalta. 

Első alkalommal került sor ilyen kérelem benyújtására Dr. Kempler Péter, a Belgyógyászati és 

Hematológiai Klinika professzora részéről, mind Dr. Takács István (a klinika igazgatója), mind 

Dr. Kellermayer Miklós (a kar dékánja) támogatásával. 

Az ETuT a kérelmet és annak részeként benyújtott munkatervet egyhangúan támogatta. 

 

Kelt. Budapest, 2021. január 20. 

 

Dr. Ferdinandy Péter 

tudományos és innovációs rektorhelyettes 

az Egyetemi Tudományos Tanács elnöke 

 


