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Matematikai Intézet intézeti tanács határozatok 2014. január 1-től 

 Ülés időpontja Döntés 

 2014. január 9.  

 

 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy Karátson 

János egyetemi tanári pályázatát 19 igen 0 nem szavazattal 

egyhangúan, Simon Péter egyetemi tanári pályázatát 19 igen, 0 nem 

szavazattal egyhangúan megfelelőnek találja.  

A szavazásban 19 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy az alábbi 

sorrendben javasolja 17 igen, 0 nem és 2 érvénytelen szavazattal a 

pályázók egyetemi tanári kinevezését: 

1: Simon Péter 

2: Karátson János 

A szavazásban 19 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 19 igen, 0 nem szavazattal úgy 

döntött, hogy az alábbi módosítási javaslatokkal javasolja a HKR Karra 

vonatkozó részének módosítását: 

525. § Javasoljuk az első mondat megtartását. A vizsgák számát továbbra 

is célszerű 8-ban maximalizálni. A matematikatanári szakon egyik 

félévben sem haladja meg a vizsgák száma a hármat. Feltehetően más 

szakok is eszerint alakították ki a tantervi hálót, hogy a HKR előírásának 

megfeleljenek. 

534. § (4) Javasoljuk a pont megtartását. Enélkül lehetővé válna például, 

hogy a matematika szakterület meghirdessen tárgyat más alapszakos 

hallgatóknak az alapszakot gondozó szakterület jóváhagyása nélkül. 

534. § (9) Javasoljuk a pont megtartását. Számos olyan tárgy van, amely 

különböző kurzuskódon, nagyon hasonló tartalommal rendelkezik 

(például Kalkulus, Bevezető analízis különböző szakokon, 

szakirányokon). Ezek esetében nem lenne célszerű, ha mindkettőből 

lehetne kreditet szerezni.  

543. § (4) Javasoljuk az utolsó félmondat megtartását (a dolgozatot 

vissza lehessen adni a hallgatónak). A zárthelyi dolgozatok megőrzése 

nem függ össze az index megszűnésével. A gyakorlati jegy nem 

egyértelműen határozható meg a zárthelyi dolgozatok alapján, lehetnek 

beadható feladatok, házi feladatok, amelyek a jegybe beszámítanak. Ez 

az index meglététől függetlenül fennáll. 

546. § (2) A pont törlése előtt tisztázni kellene, hogy hol van ez 
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szabályozva. 

547. § (3) A szöveg egyszerűsíthető: három sikeres vizsgaeredmény 

javítható vizsgaidőszakonként.  

548. § (3) Javasoljuk, hogy a szöveg úgy legyen megfogalmazva, hogy a 

tantárgyfelelős írásbeli engedélyét a TOB, és nem a hallgató kéri.  

548. § (13) Javasoljuk a pont megtartását. Itt éppen olyan tárgyakról van 

szó, amelyeket itthon teljesítene a hallgató, nem pedig a külföldi 

részképzésen (mivel ott ezzel ekvivalens tárgyat nem tud felvenni). 

551. § (1) Javasoljuk a pont megtartását. A Matematikai Intézet legtöbb 

szakja szempontjából a május 31-e a megfelelő időpont, ezen kívül más 

egyetemmel közös szak esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

közös szak esetén mások a szabályok.  

553. § (3) Javasoljuk a szöveg pontosítását. Ha a szakdolgozat védése 

nem része a záróvizsgának, akkor elméletileg az abszolutórium 

megszerzése előtt is lehetne szakdolgozatot védeni.  

A szavazásban 19 fő vett részt. 

 2014. február 13.  

  I/ A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 14 igen, 0 nem 

szavazattal egyhangúan elfogadja a Matematikatanítási és Módszertani 

Központ központvezetői pályázati felhívását az alábbiak szerint:  

Az ELTE TTK központvezetői  pályázatot hirdet a  

Matematikatanítási és Módszertani Központ vezetésére. 

A Matematikatanítási és Módszertani Központ feladata a Matematika 

kritériumtárgy és az elemi matematika tárgy oktatása I. éves matematika 

alapszakos és tanárszakos hallgatók számára, valamint a 

Problémamegoldó gyakorlatok szervezése és megtartása. A matematika 

tanári MA és az osztatlan képzésben az elemi matematikai és 

matematikadidaktikai (szakmódszertani) tárgyak oktatása a fő feladat. 

A Központ szakmailag irányítja és szervezi  az iskolai gyakorlatokat, 

valamint a gyakorló tanárok továbbképzési kurzusait gondozza.  

A Központ kiemelkedő feladata a hazai és nemzetközi 

matematikadidaktikai kutatásokban való tevékeny részvétel. 

A központvezető szervezi és irányítja a Központ oktató- és 

kutatómunkáját. Feladata a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási 

kapcsolatok szervezése, irányítása, a matematikadidaktikai jellegű 

kutatási pályázatokban való részvétel, valamint a kutatások 

eredményeinek a matematika szakos tanárképzésben és a 
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tanártovábbképzésben való hasznosítására való törekvés. 

A pályázó a Matematikai Intézet tudományos fokozattal rendelkező 

dolgozója lehet. Rendelkeznie kell közoktatási vagy oktatásszervezői 

tapasztalattal, valamint elvárt a didaktikai kutatásokban való részvétele.  

Matematikadidaktikából szerzett tudományos fokozat előnyt jelent. 

A szavazásban 14 fő vett részt. 

  II/ A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 14 igen, 0 nem 

szavazattal egyhangúan elfogadja a Geometria Tanszék 

tanszékvezetői  pályázati felhívását az alábbiak szerint:  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar 

pályázatot hirdet tanszékvezetői megbízásra a Geometriai Tanszéken  

A tanszék alapvető feladata a geometria, differenciálgeometria és azok 

alkalmazásainak oktatása az alap-, mester-, osztatlan, és doktori képzés 

keretein belül, továbbá tudományos kutatás folytatása ezeken a 

területeken. 

A kinevezendő tanszékvezető feladata a tanszék oktató és tudományos 

tevékenységének irányítása, az oktatási feladatokban való részvétel. 

Gondoskodnia kell a tanszéken folyó oktatás színvonaláról, a programok 

és a tematikák folyamatos korszerűsítéséről, az akkreditációs, 

minőségbiztosítási követelmények teljesítéséről.  

Pályázhatnak mindazon személyek, akik a fenti területek valamely 

ágában nemzetközileg 

is elismert eredményeket értek el, és a szükséges egyetemi oktatói 

gyakorlattal rendelkeznek. 

                                                                                                                     

                                                                                     A szavazásban 

14 fő vett részt. 

  III/ A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 14 igen, 0 nem 

szavazattal egyhangúan elfogadja a Matematikai Intézet 

intézetigazgatói pályázati felhívását az alábbiak szerint:  

Az ELTE TTK pályázatot hirdet a Matematikai Intézetben az 

intézetigazgatói tisztség betöltésére  

A kinevezendő igazgató feladata az intézet keretében folyó oktató és 

kutató munka minőségének biztosítása, az intézet személyzeti 

politikájának összefogása, a pályázati tevékenység ösztönzése, az intézet 

gazdasági tevékenységének irányítása, az intézeti adminisztráció 

irányítása, az intézet képviselete, az intézet külső kapcsolatainak ápolása, 

az intézetben folyó oktatás népszerűsítése. Pályázhatnak azok az 

egyetemi tanárok, akik nemzetközileg is elismert kutatók.  

A megbízás 2014. augusztus 1-jétől, 3 évre szól.  
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                                                                  A szavazásban 14 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 14 igen, 0 nem 

szavazattal egyhangúan jóváhagyja az Operációkutatási Tanszéken 

meghirdetett tudományos főmunkatársi pályázat felhívására beérkezett 

pályázat elbírálására az alábbi bírálóbizottságot: 

Jordán Tibor elnök 

Sziklai Péter 

Szeszlér Dávid (BME) 

A szavazásban 14 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 14 igen, 0 nem 

szavazattal egyhangúan elfogadásra javasolja az Egyetem 

adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjéről szóló 

szabályzatát. 

                                                                       A szavazásban 14 fő vett 

részt. 

 2014. március 13.  

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 18 igen, 0 nem, 1 

tartózkodás szavazattal elfogadja a Matematikatanítási és Módszertani 

Központ központvezetői beszámolóját a jelen emlékeztető 1. számú 

mellékletében foglaltak alapján. 

A szavazásban 19 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 18 igen, 0 nem, 1 

tartózkodás szavazattal elfogadja a Geometria Tanszék tanszékvezetői 

beszámolóját a jelen emlékeztető 2. számú mellékletében foglaltak 

alapján. 

A szavazásban 19 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy Jüttner Alpár 

tudományos főmunkatársi kinevezését 2014. december 31-ig az 

Operációkutatási Tanszéken 19 igen, 0 nem, szavazattal egyhangúan 

támogatja. 

A szavazásban 19 fő vett részt. 
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  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy a 2013-2014. tanév II félévében a 

jelen emlékeztető 3. számú melléklete alapján a záróvizsga- és szigorlati 

vizsgabizottságok összetételét 19 igen, 0 nem, szavazattal egyhangúan elfogadja. 

A szavazásban 19 fő vett részt. 

 2014. 

április 

10. 

 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 15 igen, 0 nem, szavazattal 

Laczkovich Miklóst választja meg az intézetigazgatói beszámolóval kapcsolatos 

napirendi pont levezető elnökének.  

A szavazásban 15 fő vett részt. 

b) beszámoló értékelése és szavazás 

 

Laczkovich Miklós felkéri Frank Andrást, hogy röviden ismertesse az intézetigazgatói 

tevékenységéről szóló beszámolóját. Frank András ismerteti beszámolóját. 

Kérdés, hozzászólás nem volt a beszámolóval kapcsolatban. Frank András a szavazás 

idejére elhagyta az üléstermet. 

A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy a Matematikai Intézet vezetőjének, 

Frank András egyetemi tanárnak az intézetigazgatói tevékenységéről szóló 

beszámolóját, a beszámoló tartalma és az intézet munkatársainak egybehangzó 

támogatásával egyhangúan, 14 igen, 0 nem szavazattal elfogadja. 

A szavazásban 14 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy a HKR Karra vonatkozó részének 

módosítását egyhangúan, 15 igen, 0 nem szavazattal elfogadásra javasolja. 

A szavazásban 15 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy az Alkalmazott Analízis és 

Számításmatematika Tanszékre kiírandó egyetemi tanári pályázati felhívás szövegét 

egyhangúan, 15 igen, 0 nem szavazattal elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

„Az ELTE TTK pályázatot hirdet a Matematikai Intézet Alkalmazott Analízis és 

Számításmatematikai Tanszékén egyetemi tanári állás betöltésére. 

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a tanszék által oktatott BSc, MSc órák tartása és 

koordinálása, szakdolgozati és doktori témavezetés a tanszék kutatási területein, illetve 

a doktori képzésben való részvétel és annak tanszéki felügyelete. Feladata lesz emellett 

az alkalmazott matematikus MSc képzés tanszéki koordinálása és a tematikák 

folytonos fejlesztése. Elvárás a magas színvonalú kutatások folytatása, ill. szervezése és 

vezetése, elsősorban  a differenciálegyenletek és a numerikus funkcionálanalízis 
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területén. 

A pályázó a szakterületén nemzetközileg is elismert kutatási eredményekkel, valamint a 

szakmai utánpótlás nevelésében kimutatható tapasztalatokkal rendelkezzék. Feltétel a 

habilitáció és a megvédett MTA doktora fokozat, legalább 12 éves egyetemi oktatási 

tapasztalat valamint a pályázatok szervezésében és vezetésében szerzett gyakorlat. 

Általánosságban, a pályázónak meg kell felelnie az ELTE Szervezeti és Működési 

Szabályzatában rögzített, az egyetemi tanári kinevezéshez előírt követelményeknek” 

A szavazásban 15 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy Jankó Zsuzsanna tudományos 

segédmunkatársi kinevezését 2014. szeptember 1-től – 2015. augusztus 31-ig OTKA 

pályázat terhére az Operációkutatási Tanszéken 16 igen, 0 nem, szavazattal 

egyhangúan támogatja. 

A szavazásban 16 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy Somlai Gábor tanársegéd határozott 

idejű kinevezésének határozatlan idejű kinevezésre történő módosítását az Algebra és 

Számelmélet Tanszéken 16 igen, 0 nem, szavazattal egyhangúan támogatja. 

A szavazásban 16 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy Nagy Noémi határozott idejű 

tanársegédi kinevezését 2014. szeptember 1-től - 2015. február 28-ig az Alkalmazott 

Analízis és Számításmatematikai Tanszéken 16 igen, 0 nem, szavazattal egyhangúan 

támogatja. 

A szavazásban 16 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy Halasi Zoltán tanársegédi vagy 

adjunktusi, határozatlan időre szóló kinevezését az Algebra és Számelmélet Tanszéken 

a dékáni engedélytől függően 2014. szeptember 1-től 14 igen, 1 nem, szavazattal 

egyhangúan támogatja. 

A szavazásban 16 fő vett részt, 1 szavazat érvénytelen volt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy Szeghy Dávid tanársegéd adjunktussá 

történő előléptetését a Geometria Tanszéken 15 igen, 1 nem, szavazattal egyhangúan 

támogatja. 

A szavazásban 16 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy a 2013-2014. tanév II félévében a 

jelen emlékeztető 1. számú melléklete alapján a záróvizsga- és szigorlati 

vizsgabizottságok összetételét 16 igen, 0 nem, szavazattal egyhangúan elfogadja. 

A szavazásban 16 fő vett részt. 

 2014.  
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május 

15. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 19 igen, 0 nem, szavazattal az 

alábbi személyi kinevezéseket támogatja: 

- Svantnerné Sebestyén Gabriella tanársegédi kinevezését az Alkalmazott Analízis és 

Számításmatematika Tanszéken határozott időre; 

- Varga László tanársegéd határozott idejű kinevezésének hosszabbítását a 

Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszéken; 

- Lőrinczné Takáts Marcella újbóli tanársegédi kinevezését határozott időre a 

Számítógéptudományi Tanszéken. 

 

A szavazásban 19 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 19 igen, 0 nem, szavazattal az alábbi 

módosító javaslatokat fogadja el (pirossal jelölve a módosításra javasolt rész, zölddel 

jelölve a módosítási javaslat): 

 

34/A. 

 

(2) 

b) eleget tesz az osztatlan tanárképzés új szakpárjával szemben támasztott – a 

szakváltás következtében megkezdendő tanévre vonatkozó – felvételi 

követelményeknek (ide nem értve a ponthatárra vonatkozó követelményeket), 

A zárójelben szereplő kitétel elhagyását javasoljuk, mivel ez lehetővé tenné, hogy 

egy alacsony felvételi pontszámmal egy magasabb ponthatárú szakra 

átkerülhessen. 

(3) Az alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatót a második aktív félévében a 

vizsgaidőszak első hetének végéig benyújtott kérelmére, az alábbi feltételek együttes 

teljesülése esetén át kell venni osztatlan kétszakos tanárképzésre:  

A második aktív félévre vonatkozó megszorítást javasoljuk, hogy csak felmenő 

rendszerben lépjen életbe. Tehát aki 2013 szeptemberében vagy az előtt kezdte 

meg tanulmányait, arra ez a kitétel ne vonatkozzon. 

A szavazásokban 19 fő vett részt. 

  1/ A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 16 igen, 1 nem, 2 tartózkodás 

szavazattal az alábbi módosító javaslatot elfogadja: 

 

579. §  

(2) A sikertelen záróvizsga másodszori megismétlésének díja: 6.500 Ft helyett: 

A sikertelen záróvizsga megismétlésének díja: 6 500 Ft 

Indoklás: már az első záróvizsgát követően is lépjen érvénybe a fizetési 

kötelezettség. 

 

A szavazásban 19 fő vett részt 

  2/ A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 19 igen, 0 nem szavazattal az 

alábbi módosító javaslatot egyhangúan elfogadja: 
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579. §  

Javasoljuk, hogy az eredeti (2) pont maradjon meg: 

 

(2) 961A Karon egy vizsgaidőszakon belül az első sikeres vizsgaeredmény 

javítására irányuló vizsga ingyenes. A további sikeres vizsgaeredmény javítására 

irányuló vizsgák díja vizsgánként 3000 Ft. 

A szavazásban 19 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 19 igen, 0 nem szavazattal javasolja, hogy az ELTE 

Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének 12. sz. melléklete, a Doktori Szabályzat 

módosításában a törzstag emeritus elnevezését módosítsák, mert összetéveszthető a 

professzor emeritus tagsággal. 

A szavazásban 19 fő vett részt. 

 

A Matematikai Intézet Tanácsa 19 igen, 0 nem szavazattal javasolja az ELTE 

Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének 12. sz. melléklete, a Doktori Szabályzat 

módosításának elfogadását. 

A szavazásban 19 fő vett részt. 

 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 19 igen, 0 nem szavazattal elfogadja az alábbi 

bírálóbizottságot az Algebra és Számelmélet Tanszéken kiírt docensi pályázat elbírálása 

érdekében: 

 

Kiss Emil elnök 

Faragó István 

Pintz János 

póttag: Jordán Tibor 

A szavazásban 19 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy Csikós Balázs habil. egyetemi 

docensnek a Geometria Tanszék vezetésére benyújtott tanszékvezetői pályázatát a 

pályázati dokumentációk tartalma, valamint a tanszéki munkatársak egybehangzó 

támogatásával 18 igen, 1 érvénytelen szavazattal támogatja. 

A szavazásban 19 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 19 igen, 0 nem szavazattal elfogadja a Matematikai 

Intézet intézetigazgató-helyettesi pályázati felhívásainak szövegét az alábbiak szerint: 

 

A) szervezési igazgatóhelyettesi megbízásra 

Feladat: A szervezési igazgatóhelyettes segíti az igazgató munkáját az Intézet 

gazdálkodásának irányításában, az Intézeti Tanács elé terjeszti az Intézet éves 

költségvetését, támogatja az Intézetben folyó pályázati tevékenységet. 

B) oktatási igazgatóhelyettesi megbízásra 

Feladat: Az intézetigazgató munkájának segítése oktatási témakörben. Az oktatási 

igazgatóhelyettes hivatalból az Intézeti Oktatási Bizottság (IOB) elnöke. Oktatási 
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kérdésekben teljes jogkörrel helyettesíti az intézet igazgatóját. 

A szavazásban 19 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy a nappali tagozatos matematika 

részismereti képzést és annak képzési programját a jelen emlékezető 1. számú 

mellékletében foglaltak szerint 19 igen, 0 nem szavazattal elfogadja. 

A szavazásban 19 fő vett részt. 

 2014. 

június 

12. 

 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy Koren Balázs félállású műszaki 

oktató alkalmazásának meghosszabbítását a Matematikatanítási és Módszertani 

Központba 15 igen 1 nem szavazattal támogatja.  

A szavazásban 16 fő vett részt. 

 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy Fancsali Szabolcs Levente 

tanársegédi kinevezését a Geometria Tanszéken 16 igen 0 nem szavazattal 

egyhangúan támogatja.  

A szavazásban 16 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy Király Csaba tudományos 

segédmunkatárs alkalmazásának meghosszabbítását az Operációkutatási Tanszéken 16 

igen 0 nem szavazattal egyhangúan támogatja.  

A szavazásban 16 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 

módosítási javaslatokkal támogatandónak tarja az Etika Kódex elfogadását: 

1/ az ELTE tekintélyének, jóhírének, hírnevének védelmét; /alternatív javaslat: 

törekedjenek az ELTE jóhírének, tekintélyének gyarapítására. 

Nem támogatjuk az alternatív javaslatot, ugyanis nehezen ellenőrizhető, megítélhető.

  

2/ A tudományos kutatás etikai követelményeivel kapcsolatos javaslat: alternatív 

javaslat: A tudományos kutatással összefüggő minden egyéb részletkérdésben irányadó 

az MTA 2010-es Tudományetikai kódexe (2010).  

3/ A 10. pont szerint Az Egyetem elvárja … az Egyetem érdekeinek érvényesítésében 

való elkötelezettséget. HELYETT: 

Az Egyetem elvárja … az Egyetem érdekeinek érvényesítésében való mérlegelő 

elkötelezettséget. 

4/ A 14. pont szerint Az Egyetem kifejezetten tiltja az egyetemi infrastruktúrának 

pártpolitikai célra, világnézeti agitációra történő igénybevételét. /alternatív javaslat: a 
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pont elhagyása/ 

Javasoljuk, hogy ne maradjon el ez a pont.  

      A szavazásban 16 fő vett 

részt 

 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 16 igen, 0 nem szavazattal az alábbi módosítási 

javaslattal támogatandónak tarja az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat 

működésének szabályozását: 

1. Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és 

Működési Rend (a továbbiakban: SzMR) 14. § (1) bek. kiegészül egy új g) 

ponttal: 

„14. § (1) Az intézeti tanács tagjai  

[…] 

g) a kari doktorandusz képviselet által delegált, lehetőség szerint a 

szakterülethez tartozó doktorandusz, ha az intézet részt vesz valamely doktori 

program oktatásában.” 

  A szavazásban 16 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa, figyelembe véve a Szakterületi Professzori Tanács, 

valamint a felkért szakmai bírálóbizottság véleményét, 16 igen, 0 nem szavazattal 

támogatja Gyarmati Katalin egyetemi docensi kinevezését az Algebra és 

Számelmélet Tanszéken. 

 

A szavazásban 16 fő vett részt 

 2014. 

július 3. 

 

   

A Matematikai Intézet Tanácsa 14 igen 0 nem szavazattal úgy döntött, hogy az Algebra 

és Számelmélet Tanszéken kiírandó részfoglalkoztatású (félállású) egyetemi tanári állás 

betöltésére az alábbi pályázati kiírást fogadja el: 

Pályázati kiírás a 

Matematikai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszékére 

részfoglalkoztatású egyetemi tanári  

állás betöltésére 

A kinevezendő részfoglalkoztatású (félállású) egyetemi tanár oktatási feladatai között 

szerepel előadások tartása az algebra és számelmélet többféle témakörében alap- és 

mesterszakon, valamint a Doktori Iskolában; gyakorlatok vezetése és a 

gyakorlatvezetők munkájának koordinálása; aktív részvétel az algebrai kutató 

szeminárium irányításában.  

Feladata továbbá önálló kutatások folytatása számelméleti és kombinatorikai témában, 

különös tekintettel az algebrai módszerek alkalmazásaira ezeken a területeken, valamint 

szakdolgozók és doktoranduszok témavezetése. Elvárás a részvétel a tanszék pályázati 
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tevékenységében, valamint az oktatásszervezéssel kapcsolatos adminisztratív 

feladatokban.  

A szavazásban 14 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa Kiss Györgyöt a szervezési intézetigazgató-helyettesi 

beosztás ellátására 14, igen, 0 nem szavazattal egyhangúan alkalmasnak találja, 

pályázatát támogatja.  

A Matematikai Intézet Tanácsa Zempléni Andrást az oktatási intézetigazgató-helyettesi 

beosztás ellátására 12, igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal alkalmasnak találja, 

pályázatát támogatja.  

A Matematikai Intézet Tanácsa Tóth Árpádot az oktatási intézetigazgató-helyettesi 

beosztás ellátására 9, igen, 3 nem, 2 érvénytelen szavazattal alkalmasnak találja, 

pályázatát támogatja.  

A szavazásban 14 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa Hraskó András adjunktus teljes munkaidőben történő, 

határozatlan idejű alkalmazását Matematikatanítási és Módszertani Központba 13 igen 

0 nem szavazattal támogatja. 

A szavazásban 16 fő vett részt. 

 2014. 

szeptemb

er 3. 

 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 14 igen, 0 nem szavazattal egyhangúan támogatja 

Backhausz Ágnes adjunktusi előléptetését 2014. október 1-vel a Valószínűségelméleti 

és Statisztika Tanszékhez.  

A szavazásban 14 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Tanácsa 14 igen, 0 nem szavazattal egyhangúan támogatja 

Csikvári Péter adjunktusi előléptetését 2014. október 1-vel a Számítógéptudományi 

Tanszékhez.  

A szavazásban 14 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Tanácsa 14 igen, 0 nem szavazattal egyhangúan támogatja 

Tarcsay Zsigmond adjunktusi előléptetését 2014. október 1-vel az Alkalmazott 

analízis és Számításmatematika Tanszékhez.  

A szavazásban 14 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 14 igen, 0 nem szavazattal egyhangúan támogatja 

Bereczky Áron adjunktusként, doktori oklevelének honosításáig tanársegédként történő 

alkalmazását 2014. október 1-vel, határozatlan időre a Matematikatanítási és 

Módszertani Központhoz 
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A szavazásban 14 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Tanácsa 14 igen, 0 nem szavazattal egyhangúan támogatja 

Bakos Viktor félállásban történő szaktárgyi oktatói alkalmazását 2014. október 1-től – 

2015. január 31-ig határozott időre, helyettesként a Matematikatanítási és Módszertani 

Központhoz 

A szavazásban 14 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Tanácsa 14 igen, 0 nem szavazattal egyhangúan támogatja 

Székely Péter félállásban történő szaktárgyi oktatói alkalmazását 2014. október 1-től – 

2015. január 31-ig határozott időre, helyettesként a Matematikatanítási és Módszertani 

Központhoz 

A szavazásban 14 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 14 igen, 0 nem szavazattal egyhangúan támogatja 

Kovács Ágnes tanársegédi alkalmazását 2014. október 1-től – 2015. január 31-ig 

határozott időre, helyettesként az Alkalmazott Analízis és Számításmatematika 

Tanszékhez. 

A szavazásban 14 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 12 igen, 1 nem, 1 érvénytelen  szavazattal támogatja 

Szikla Péter kutatóprofesszori kinevezését határozott időre, 1 évre a 

Számítógéptudományi Tanszékhez. 

(Sziklai Péter visszatér az ülésterembe, a létszám ismét 14 fő) 

A szavazásban 14 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 14 igen 0 nem szavazattal úgy döntött, hogy az Algebra 

és Számelmélet Tanszéken a részfoglalkozású (félállású) egyetemi tanári állásra 

benyújtásra kerülő pályázat elbírálására az alábbi bírálóbizottságot jelöli ki: 

Laczkovich Miklós - elnök 

Faragó István 

Szőnyi Tamás 

Simonovits Miklós 

Rónyai Lajos 

A szavazásban 14 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 14 igen 0 nem szavazattal úgy döntött, hogy 

egyhangúan támogatja Frank András egyetemi tanár Széchenyi-díjra történő 

felterjesztését. A szavazásban 14 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 14 igen 0 nem szavazattal úgy döntött, hogy Hermann 

Péter egyetemi docenst jelöli tagnak a Kari Etikai Bizottságba. 

A szavazásban 14 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 14 igen 0 nem szavazattal úgy döntött, hogy Frank 

András egyetemi tanárt delegálja Szőnyi Tamás egyetemi tanár helyett 2016. július 31-
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ig a Minőségbiztosítási és Stratégiai Bizottsága.                                                        

A szavazásban 14 fő vett részt 

 2014. 

október 

9. 

 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 16 igen, 0 nem szavazattal egyhangúan támogatja 

Boros Balázs adjunktusi előléptetését, lehetőség szerint 2014. november 1-vel a 

Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszékhez Csiszár Villő adjunktus helyetteseként, 

annak munkába állásáig.  

A szavazásban 16 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 16 igen, 0 nem szavazattal egyhangúan elfogadta a 

2014-2015 I. félév szigorlati és záróvizsga bizottságait az alábbiak szerint: 

ELTE TTK Matematikai Intézet záróvizsga- és szigorlati bizottságai, 2014–2015. I. 

félév 

(A bizottság elnöke mindig az első helyen szereplő oktató) 

 

Szigorlati bizottságok 

Matematikatanár, egyetemi 

Analízis szigorlat 

Buczolich Zoltán – Besenyei Ádám 

Algebra szigorlat 

Szabó Csaba – Hermann Péter 

Geometria szigorlat 

Verhóczki László – Moussong Gábor 

Matematikus és Alkalmazott Matematikus szak 

Algebra Szigorlat 

Pálfy Péter Pál – Hermann Péter 

 

Matematikus szak 

Analízis Szigorlat 

Sebestyén Zoltán – Kós Géza 
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Alkalmazott matematikus szak 

Alkalmazott matematika szigorlat 

Frank András – Gergó Lajos (Informatikai Kar) – Zempléni András 

Záróvizsga-bizottságok 

(A hallgatók jelentkezése: október 31-ig a TTK TO-n.) 

Hagyományos szakok 

Matematikatanár, egyetemi 

Kiss György, Hegyi Györgyné (külsősként, Radnóti Gimnázium), Vancsó Ödön 

(póttag: 

Vásárhelyi Éva), Kiss Emil, Tóth Árpád (póttag: Sigray István). 

Matematikus (közös a matematikus mesterszakkal) 

Simon László, Frenkel Péter, Jordán Tibor, Móri Tamás, Csikós Balázs, Sziklai Péter, 

Tóth János (külsősként, BME) 

Alkalmazott matematikus (közös az alkalmazott matematikus mesterszakkal) 

Zempléni András, Simon Péter, Horváth Róbert (külsősként, BME), Lukács András, 

Király Tamás, Szeghy Dávid, Halasi Zoltán 

Matematikatanár, főiskolai 

Korándi József, Wintsche Gergely és a társszak(ok) delegáltja(i) 

Matematika BSc 

Matematikus szakirány 

Komjáth Péter, Kós Géza, Némethi András, Boros Balázs, Simonovits Miklós 

(külsősként, 

Rényi Intézet), Zábrádi Gergely 

Alkalmazott matematikus szakirány 

Karátson János, Bozóki Sándor (külsősként, SZTAKI), Király Tamás, Márkus László, 

Pálvölgyi Dömötör. 

Matematikatanár szakirány 
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Szabó Csaba, Fried Katalin (póttag: Korándi József), Moussong Gábor, Somfai Zsuzsa 

(külsősként, Eötvös Gimnázium) 

Matematikai elemző szakirány 

Faragó István, Kánnai Zoltán (külsősként, Corvinus Egyetem), Pröhle Tamás, Villányi 

Viktória 

Matematika MSc 

Matematikus mesterszak (közös a hagyományos matematikus szakkal) 

Simon László, Frenkel Péter, Jordán Tibor, Móri Tamás, Csikós Balázs, Sziklai Péter, 

Tóth János (külsősként, BME) 

Alkalmazott matematikus mesterszak (közös a hagyományos alk. mat. szakkal) 

Zempléni András, Simon Péter, Horváth Róbert (külsősként, BME), Lukács András, 

Király Tamás 

 

Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak 

Michaletzky György, Arató Miklós, Edvi Tibor (külsősként, ING RAS), Márkus 

László; 

a többi tagot a Corvinus Egyetem delegálja 

Matematikatanári mesterszak 

Matematika modulzáró vizsga (erre csak a Neptunban kell jelentkezni) 

1. bizottság: Hermann Péter, Kertész Gábor, Besenyei Ádám 

2. bizottság: Verhóczki László, Gyarmati Katalin, Pfeil Tamás 

Tanári mesterszakos záróvizsga-bizottsági tag: Ambrus Gabriella (póttag: Török 

Judit) 

 

A szavazásban 16 fő vett részt. 

 2014_11

_13 

 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal egyhangúan támogatja Nagy 

Noémi tanársegéd határozott idejű kinevezésének hosszabbítását 2015. június 30-ig az 

Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszéken. 
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A szavazásban 18 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal egyhangúan támogatja 

Kovács Ágnes tanársegéd határozott idejű kinevezésének hosszabbítását 2015. 

augusztus 31-ig az Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszéken. 

A szavazásban 18 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal egyhangúan támogatja 

Bakos Viktor szaktárgyi oktató határozott idejű részfoglalkoztatású (havi 87 óra) 

kinevezésének hosszabbítását 2015. június 30-ig a  Matematikatanítási és Módszertani 

Központban. 

A szavazásban 18 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal egyhangúan támogatja 

Lukács András adjunktus határozott idejű kinevezésének hosszabbítását 2015. 

december 31-ig a Számítógéptudományi Tanszéken  A szavazásban 18 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa figyelembevéve a bírálóbizottsági és a Matematika 

Szakterületi Professzori Tanács véleményét, valamint a pályázati anyagban foglaltakat 

18 igen, 0 nem szavazattal egyhangúan támogatja Károlyi Gyula részfoglalkozású 

egyetemi tanári kinevezését az Algebra és Számelmélet Tanszéken, határozatlan időre. 

A szavazásban 18 fő vett részt 

 2014_12

_04 

 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 17 igen, 1 tartózkodással az alábbi összetételű 

bírálóbizottságot jelöli ki az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszéken 

Karátson János egyetemi tanári pályázati anyagának véleményezésére: 

Laczkovich Miklós – elnök 

Tagok: 

Faragó István 

Szőnyi Tamás 

Galántai Aurél 

Krisztin Tibor 

A szavazásban 18 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal támogatja az Intézet honlap 

bizottságának jövőbeni elképzeléseit, továbbá annak felépítését az alábbiak szerint: 

 

A bizottság feladata a honlap folyamatos aktualizálása tartalmi és formai szempontból. 

A bizottságba minden tanszék delegál tagot. 
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A bizottság vezetője a honlap felelős főszerkesztője.  

A honlap működéséért a főszerkesztő felelős. Feladatai: 

1. A Matematikai Intézet weboldalára szánt tartalom hatékony (a honlap céljainak 

megfelelő) elrendezése. 

2. A tartalomkezelő rendszer felügyelete és a rovatvezetők, tanszéki delegáltak 

technikai támogatása az adminisztrációs felületen keresztüli tartalomfelvitelben. 

3. A honlappal kapcsolatos javaslatok, észrevételek fogadása, feldolgozása, honlap 

bizottsági vitára bocsátása. 

A honlap megújítása során a végrehajtásért felelős az ügyvezető főszerkesztő. 

A honlap egyes rovataiért felelősek a rovatvezetők. Pl. Oktatás, Hírek, Események.  

Személyi javaslatok: 

Felelős főszerkesztő: Zempléni András 

Főszerkesztő: Kerepesi Csaba 

Ügyvezető főszerkesztő: Kiss Emil 

A szavazásban 18 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal javasolja a Kari Tanács 

részére a Kari Könyvtárhasználati Szabályzat módosításához a jelen emlékeztető 1. 

számú mellékletében felsorolt megjegyzések 2. pont 10. pontjáig történő elfogadását és 

azok átvezetését a szabályzatba. 

 

A Matematikai Intézet Tanácsa 11 igen, 1 nem, 6 tartózkodással javasolja a Kari 

Tanács részére a Kari Könyvtárhasználati Szabályzat módosításához a jelen 

emlékeztető 1. számú mellékletének 2. pont 11 pontjának elfogadását és annak 

átvezetését  

A szavazásban 18 fő vett részt. 

 2015_01

_08 

 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy a Matematika Szakterületi 

Professzori Tanács, a szakmai bírálóbizottság véleménye, továbbá a benyújtott 

pályázati anyag alapján, 16, igen 0 nem szavazattal egyhangúan támogatja Karátson 

János egyetemi tanárrá történő kinevezést. 

A szavazásban 16 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 17 igen, 0 nem szavazattal 

egyhangúan támogatja Terpai Tamás 1/3 részbeni adjunktusként történő alkalmazását 

az Analízis Tanszéken 2015. február 1-től – 2015. július 31-ig. 

A szavazásban 17 fő vett részt.  

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 16 igen, 0 nem szavazattal 

egyhangúan támogatja Faragó István tanszékvezető egyetemi tanár jelölését a 
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Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetésre. 

A szavazásban 16 fő vett részt.  

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 16 igen, 0 nem szavazattal 

egyhangúan támogatja Vásárhelyi Éva központvezető egyetemi docens jelölését az 

Apáczai Csere János Díjra. 

A szavazásban 16 fő vett részt.  

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 17 igen, 0 nem szavazattal 

egyhangúan támogatja Móri Tamás egyetemi docens jelölését a Szent-Györgyi 

Albert Díjra. 

A szavazásban 17 fő vett részt.  

 2015_02

_12 

 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 17 igen, 0 nem szavazattal 

egyhangúan elfogadja a Matematikai Intézetben meghirdetendő tanszékvezetői 

pályázati felhívások szövegeit a jelen emlékeztető 1. számú mellékletében foglaltak 

alapján.  

 

A szavazásban 17 fő vett részt.  

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 16 igen, 1 nem szavazattal 

támogatja Titkos Tamás tanársegédként történő alkalmazását az Alkalmazott 

Analízis és Számításmatematika Tanszéken 2015. március 1-től – 2015. augusztus 31-

ig. 

A szavazásban 17 fő vett részt.  

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 17 igen, 0 nem szavazattal 

támogatja Süli Balázs Márton tudományos segédmunkatársként történő 

alkalmazását az Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszéken 2015. március 1-től – 

2015. augusztus 31-ig a SolvencyAnalytics GmbH-vel kötendő támogatási szerződés 

költségvetésének terhére. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

 2015_03

_12 

 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata I. 

Kötet Szervezeti és Működési Rend tervezetét az alábbi észrevételekkel és a jelen 

emlékeztető  

I. számú mellékletében megfogalmazottak alapján 16 igen, 0 nem szavazattal tudja 

elfogadásra javasolni: 

„ 1/ A módosított szabályzat szerint az intézet nem gazdálkodik, nem határozza 

meg az intézeti létszámgazdálkodás alapelveit, az intézetbeli működést támogató, 

szolgáltató feladatot ellátó dolgozók irányítása nem az intézetigazgató feladata. Ez 
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korábban nem így volt. A munkairányítási jog természetes helye (pl. feladat 

meghatározása, távollét engedélyezése) az intézetigazgatói szinten legyen. 

2/ A munkáltatói jogkörök átadásáról szóló rektori-kancellári utasítás legyen az 

SZMSZ melléklete. Enélkül az SZMSZ több pontjának tartalma nem ítélhető meg 

pontosan.  

3/ Rossznak tartjuk, hogy a kari működést támogató szervezeti egységek a 

Kancellária részei legyenek. Például az 1/-ben említett intézeti működést támogató 

dolgozók esetén ez (irányítási) problémákat okozhat. Az oktatást segítő egységeknél 

meg kellene határozni az egyetemi/kari/intézeti szintű feladatok bontását (49.§ (2) e)).  

4/ A Kari Tanács feladati közé kell, hogy tartozzék a kari költségvetés 

elfogadása, a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása.  

          5/ A jelenlegi szabályzatok egy része most kerül átalakításra. Mi történik a 

jelenleg nem érintett, de a korábbi SZMR-hez igazodó szabályzatokkal? Érvényben 

maradnak?” 

 

A szavazásban 16 fő vett részt.  

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata 

III. Kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer tervezetét az alábbi észrevételekkel és a 

jelen emlékeztető  

II. számú mellékletében megfogalmazottak alapján 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

szavazattal tudja elfogadásra javasolni: 

„ 1/ Javasoljuk, hogy tudományos segédmunkatárs határozott időre történő 

kinevezése eseten legyen elegendő a mesterfokozat megléte (tehát a beidézett Vhr. 13.§ 

(1) a)-ban megkövetelt legalább doktoranduszi jogviszonyt ne követeljük meg). A 

tudományos segédmunkatársi kinevezés tipikusan pályázati, vagy vállalkozási 

tevékenységhez/forráshoz kapcsolódik, olyan kutatás, amihez nem kell doktorandusznak 

lenni (pl. valaki nem került be a legjobbak közé a Doktori Iskola felvételijén, 

ugyanakkor egy kutatási területen jó teljesítménnyel bír és lehetősége nyílik arra, hogy 

dolgozhasson, fejlődjön és sikeres kutatóvá/doktorandusszá válhasson).  

2/ Az egyetemi docensi kinevezés feltételei korábban nem voltak teljesen 

logikusak: habilitáció mellett legalább 10 év oktatási tapasztalatot írt elő a régi FKR, 

amelyből 3 évet egyéb szakirányú tevékenységgel be lehetett számíttatni. Utána volt egy 

olyan bekezdés, amely a habilitáció esetén ezt a tapasztalatot nem követelte meg. Ez 

utóbbi bekezdés kimaradt (l. 54.§ (1)-(2)-(3)), azaz most logikus, de nagyon megszorító 

a feltételrendszer. Javasoljuk a (2) és (3) pont törlését. 

3/ Hasonló a helyzet az egyetemi tanári kinevezés esetén is (56.§ (1)-(2)-(3)-

(4)). Itt egy (3.5) pont beiktatását javasoljuk: 
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„(3.5) Az MTA doktora cím és a szakirányú habilitáció együttes megléte felmentést 

jelent a (2) és (3) pontban megfogalmazott oktatási célú jogviszony alól. „ 

Ugyancsak javasoljuk a követelmények közé felvenni az ,,idegen nyelven is képes 

előadást, szemináriumot  tartani”, illetve az ,,idegen nyelvű publikációs tevékenységet.”  

 

A szavazásban 16 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy az Algebra és Számelmélet 

Tanszék vezetőjének, Kiss Emil egyetemi tanárnak a tanszékvezetői beszámolóját - 

amely a 2012. augusztus 1- 2015. január 31. közötti időszakra vonatkozik - a beszámoló 

tartalma, a tanszéki munkatársak egybehangzó támogatásával és az értékelésre előírt 

szempontokat is figyelembe véve egyhangúan 17 igen 0 nem szavazattal elfogadja.A 

szavazásban17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy az Alkalmazott Analízis és 

Számításmatematika Tanszék vezetőjének, Faragó István egyetemi tanárnak a 

tanszékvezetői beszámolóját - amely a 2012. augusztus 1- 2015. január 31. közötti 

időszakra vonatkozik - a beszámoló tartalma, a tanszéki munkatársak egybehangzó 

támogatásával és az értékelésre előírt szempontokat is figyelembe véve egyhangúan, 

17 igen 0 nem szavazattal elfogadja.        

A szavazásban 17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy az Analízis Tanszék 

vezetőjének, Keleti Tamás egyetemi tanárnak a tanszékvezetői beszámolóját - amely a 

2012. augusztus 1- 2015. január 31. közötti időszakra vonatkozik - a beszámoló 

tartalma, a tanszéki munkatársak egybehangzó támogatásával és az értékelésre előírt 

szempontokat is figyelembe véve egyhangúan, 17 igen 0 nem szavazattal elfogadja. 

A szavazásban 17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy az Operációkutatási Tanszék 

vezetőjének, Jordán Tibor egyetemi tanárnak a tanszékvezetői beszámolóját - amely a 

2012. augusztus 1- 2015. január 31. közötti időszakra vonatkozik - a beszámoló 

tartalma, a tanszéki munkatársak egybehangzó támogatásával és az értékelésre előírt 

szempontokat is figyelembe véve egyhangúan, 17 igen 0 nem szavazattal elfogadja. 

A szavazásban 17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy a Számítógéptudományi 

Tanszék vezetőjének, Komjáth Péter egyetemi tanárnak a tanszékvezetői beszámolóját 

- amely a 2012. augusztus 1- 2015. január 31. közötti időszakra vonatkozik - a 

beszámoló tartalma, a tanszéki munkatársak egybehangzó támogatásával és az 

értékelésre előírt szempontokat is figyelembe véve egyhangúan, 17 igen 0 nem 

szavazattal elfogadja. 

 A szavazásban 17 fő vett részt. 
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A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy a Valószínűségelméleti és 

Statisztika Tanszék vezetőjének, Michaletzky György egyetemi tanárnak a 

tanszékvezetői beszámolóját - amely a 2012. augusztus 1- 2015. január 31. közötti 

időszakra vonatkozik - a beszámoló tartalma, a tanszéki munkatársak egybehangzó 

támogatásával és az értékelésre előírt szempontokat is figyelembe véve egyhangúan, 

17 igen 0 nem szavazattal elfogadja.       A szavazásban17 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy a Számítógéptudományi 

Tanszékre vonatkozó egyetemi tanári pályázati felhívás szövegét az alábbiak szerint 17 

igen 0 nem szavazattal egyhangúan elfogadja:  

A Matematikai Intézet pályázatot hirdet egyetemi tanári állásra a 

 

Számítógéptudományi Tanszékre 

A jelentkező feladata lesz véges matematikai, halmazelméleti és matematikai logikai 

előadások, gyakorlatok megtartása mind az alap, mind a mesterképzésben, mind az 

osztatlan tanárképzésben. További feladata tantervek összeállítása, szakdolgozati 

témavezetés és részvétel a doktori iskola munkájában. Részt kell vennie a tanszék egyéb 

feladatainak végrehajtásában is.  

 

A jelentkezőnek habilitációval kell rendelkeznie és ajánlatos, hogy legyen MTA doktora 

címe is. Előnyben vannak a jelentős oktatási illetve kutatási tevékenységgel rendelkezők 

 A szavazásban 17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy a Geometriai Tanszékre 

vonatkozó egyetemi tanári pályázati felhívás szövegét az alábbiak szerint 17 igen 0 

nem szavazattal egyhangúan elfogadja:  

A Matematikai Intézet pályázatot hirdet egyetemi tanári állásra a 

Geometriai Tanszékre 

Feladatai: a tanszék által oktatott alapszakos, mesterszakos órák tartása, részvétel a 

doktori képzésben, szakdolgozati és doktori témavezetés.  

Feladata lesz emellett a tanárképzés és a matematikus mesterképzés konvex 

geometriához kapcsolódó tárgyai tematikáinak folytonos fejlesztése. Elvárás magas 

színvonalú kutatások folytatása, illetve szervezése és vezetése, elsősorban a diszkrét és 

konvex geometriai területén.  

A jelentkezőnek habilitációval kell rendelkeznie és ajánlatos, hogy legyen MTA doktora 

címe is. Előny a jelentős oktatási illetve kutatási tevékenység.  

 A szavazásban 17 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy a Matematikai Intézet MSc 

záróvizsga-szabályzatát az alábbiak szerint módosítja 

Összesen legalább 40 kreditértékű tárgy anyagát kérjük számon a vizsgán.  

Szakmai törzsanyag: 
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A hallgató 3 témakörből választ legalább  15 kreditnyi tárgyat.  

Differenciált szakmai anyag: 

A hallgató legalább 3 tárgyból választ összesen legalább  legalább 20 kreditnyit 

olymódon, hogy a szakmai törzsanyag kreditszámának és a differenciált szakmai 

anyag kreditszámának az összege legalább 40 legyen.  

 és 14 igen 0 nem szavazattal elfogadja.  A szavazásban 14 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy az Alkalmazott Matematika 

MSc alkalmazott analízis szakirányán az alábbi javaslatot 14 igen 0 nem szavazattal 

elfogadja. 

Tárgyak átsorolása más kategóriába: 

Szakmai törzsanyagból differenciált szakmai anyag választható részébe: Analízis 

V(BSC),  Numerikus analízis III (BSC), Nemlineáris és numerikus funkcionálanalízis, 

Operátorfélcsoportok 

Differenciált szakmai anyag kötelező részéből a választható részébe: Numerikus 

modellezés és közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldási módszerei II., 

Kötelezően választható természettudományos tárgy 

Új tárgy a szakmai törzsanyagban: Adatbázisok használata (BSc elemző tárgy). 

Tárgyak nevének pontosítása  

Differenciálgeometriai I tárgy új neve Differenciálgeometriai 

Óraszám/tematika változás: 

Fourier-sorok(BSc) tárgy új neve Fourier-sorok. Óraszáma 1+2 helyett 2+2. 

Tantárgy neve: Fourier-sorok 

Tantárgy heti óraszáma: 2+2 

kreditértéke: 2+3 

tantárgyfelelős neve: Fridli Sándor 

tanszéke: Numerikus Analízis Tanszék (IK) 

számonkérés rendje: kollokvium 

előtanulmányi feltétel: 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása: 

Trigonometrikus rendszerek: ortogonalitás, teljesség. Periodikus Fourier-

transzformáció: algebrai, analitikus tulajdonságok, Riemann-Lebesgue-lemma. Fourier-

sor, -részletösszeg, Dirichlet-féle magfüggvény. Lokalizációs tétel. Fourier-sorok 

konvergenciája. A rezgő húr és a hővezetés problémájának tárgyalása Fourier-

módszerrel. Divergens Fourier-sorok. Egység approximáció, Fejér-mag. Gibbs-jelenség 

és következményei. A diszkrét Fourier-transzformáció tulajdonságai. Gyors Fourier-

transzformáció és alkalmazásai. Fourier-transzformáció a számegyenesen. Algebrai 

tulajdonságok. Egység approximáció. Inverziós formula. Visszaállítási formula a Fejér-

féle magfüggvénnyel. A Fourier transzformáció analitikus tulajdonságai. Az L
2
 térre 

való kiterjesztés és annak tulajdonságai. Határozatlansági relációk. Periodizációs 

operátor: tulajdonságai és alkalmazásai. Poisson-féle szummációs formula. Shannon 

tétele. Digitális-analóg és analóg-digitális konverzió, alias jelenség, Nyquist frekvencia. 
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LTI rendszerek, szűrők. Szűrők, mint konvolúciós, illetve multiplier operátorok. 

Fourier-sorok θ-szummációja. Általánosítás normált csoportokra. Karakterrendszer. 

Fourier-transzformált normált csoportokon. Speciális ortogonális rendszerek és 

alaptulajdonságaik: Haar-, Walsh-, polinomiális, racionális ortogonális stb. rendszerek. 

Kötelező irodalom: 

Schipp Ferenc: Fourier analízis. Egyetemi jegyzet alkalmazott- és programtervező 

matematikusoknak. Budapest, 1999. (Hálózaton elérhető). 

Ajánlott irodalom: 

Szőkefalvi- Nagy Béla: Valós függvénytan, függvénysorok. Tankönyvkiadó, Budapest, 

1954. 

Pál László György: Ortogonális függvénysorok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969. 

E. M. Stein, R. Shakarchi: Fourier Analysis: An Introduction, Princeton University 

Press, 2003. 

J. Benedetto: Harmonic Analysis and Applications, Studies in Advanced Mathematics, 

CRC Press, 1996. 

G. Gasquet, P. Witowski: Fourier Analysis and Applications (Filtering, Numerical, 

Wavelets). Springer A szavazásban 14 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött 14 igen 0 nem szavazattal, 

hogy a Matematikus MSc-n a Függvénysorok c. tárgy a matematikus MSc-ben kerüljön 

át az alapozó tárgyak közé 

Név- és minimális tematika változás: 

Fejezetek az analízisből --> Válogatott fejezetek az analízisből 

 

Tantárgy neve: Válogatott fejezetek az analízisből     

 (B07) 

Tantárgy heti óraszáma:   2+1 

kreditértéke:    2+2 

 

 tantárgyfelelős neve:   Elekes Márton 

  tanszéke:   Analízis Tanszék 

 számonkérés rendje:   kollokvium és gyakorlati jegy 

 előtanulmányi feltétel:  Analízis 4 (BSc) anyaga 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása: 

Hausdorff mérték és Hausdorff dimenzió. Lebesgue és Hausdorff mérték kapcsolata. 
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Ívhossz és 1-dimenziós Hausdorff mérték kapcsolata. Hausdorff metrika. Önhasonló 

halmazok, fraktálok. Haar mérték, létezés és egyértelműség. Pontrjagin dualitás és a 

lokálisan kompakt csoportok struktúrája. Absztrakt Fourier-analízis. Kompakt csoport 

eltolásainak ergodikussága. A Haar nullmértékűség általánosítása nem lokálisan 

kompakt csoportokra. Tipikus (generikus) objektumok. Lipschitz függvények, 

Rademacher és Kirszbraun tételei. 

Kötelező irodalom: 

Ajánlott irodalom: 

 Laczkovich Miklós: Valós függvénytan (egyetemi jegyzet), ELTE Budapest, 

1995 

 P. R. Halmos: Mértékelmélet, Gondolat, 1984. 

Kreditszám-változás: a tantervbe a Diszkrét paraméterű martingálok új mm2n1dpa (3 

kredit) kódja helyett kerüljön vissza az mm2n1dpm (2 kredit) kód. A szavazásban 14 fő 

vett részt 

 2015_04

_09 

 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 15 igen, 0 nem szavazattal úgy döntött, hogy a 

Számítógéptudományi Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázati felhívásra 

beérkező pályázati anyagok elbírálásra az alábbi bírálóbizottságot jelöli ki: 

Elnök:  

Szőnyi Tamás  

Tagok:  

Frank András (tag) 

Komjáth Péter (tanszék által delegált tag) 

Simonyi Gábor (külsős tag) 

Győri Ervin (külsős tag) 

A szavazásban15 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy Gémes Margit műszaki tanár 

részére az ELTE mestertanári címének adományozását a jelen emlékeztető 1. számú 

mellékletét képező ajánlásban foglaltak alapján a Kari Tanács részére 15 igen, 0 nem, 1 

tartózkodó szavazattal javasolja. 

A szavazásban 16 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy a Matematikai Intézet 2014. 

évi pénzügyi beszámolóját (230-as keret) a jelen emlékeztető 2. számú melléklete 

alapján 16 igen, 0 nem szavazattal elfogadja.  

A szavazásban 16 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 2015-ben Nívódíjra és Elismerő 

Oklevél adományozására 16 igen, 0 nem szavazattal Kós Géza adjunktust (Analízis 

Tanszék) és 15 igen 0 nem 1 érvénytelen szavazattal Szabó Csaba egyetemi tanárt 
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(Algebra és Számelmélet Tanszék) jelöli. 

A szavazásban 16 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 15 igen, 0 nem szavazattal úgy döntött, hogy 

az MSc-s szakdolgozatok nyelve külön kérvény nélkül is lehet angol azzal a kitétellel, 

hogy a témabejelentőn ezt jelezni kell és egy alkalommal módosítható az. BSc képzésen 

továbbra is kérvényezni kell az angol nyelven írandó szakdolgozat megírását. 

A szavazásban 15 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 10 igen, 0 nem, 3 tartózkodással úgy döntött, 

hogy a Bsc kurzusok esetében is legyen lehetőség (továbbra is) vizsgakurzusok 

meghirdetésére, tanszéki hatáskörben. 

A szavazásban 13 fő vett részt, 2 fő nem szavazott. 

 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 15 igen, 0 nem szavazattal úgy döntött, hogy 

az ülésen elhangzott kiegészítésekkel a 2014/2015. tanév II félévi záróvizsga- és 

szigorlati bizottságokat a jelen emlékeztető 3. számú melléklete alapján elfogadja. 

A szavazásban 15 fő vett részt. 

   

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 15 igen, 0 nem szavazattal úgy döntött, hogy a 

Matematikus Msc képzés esetén a Komplex függvénytan című kurzus, illetve az 

Alkalmazott Matematikus Msc képzés Mesterséges intelligencia című kurzus esetében a 

tematika módosításokat a jelen emlékeztető 4. és 5. számú mellékletei alapján 

elfogadja. 

A szavazásban 15 fő vett részt. 

  az Intézeti Tanács az alábbi határozati javaslatot fogadta el 15 igen, 0 nem szavazattal:  

„ Az Intézeti Tanács az alábbiak szerint javasolja, hogy a Természettudományi Kar 

Kari Tanácsa az alábbiak szerint módosítja a Biztosítási és Pénzügyi Matematika 

mesterszak képzési tervét. 

A módosítások 2015 szeptemberében lépnek érvénybe felmenő rendszerben. 

1. A Nyugdíjbiztosítás (zm4n1nb3a) tantárgy óraszáma 3+2 –ről 1+1 –re csökken. 

Kreditértéke 5-ről 3-ra változik. A Biztosítási modellek a közgazdaságtanban 

(mm4n1bk3) tantárgy az eddigi 3+0 helyett 2+2 lesz, kreditszáma 3-ről 5-re nő. Így az 

aktuárius szakirányhoz tartozó tárgyak egyesített kreditértéke nem változik. 

A módosított tantárgyi adatlap mellékelve. 

Indoklás: A magánnyugdíj-pénztári tagság kötelező előírásának eltörlése nem teszi a 

továbbiakban szükségessé a Nyugdíjbiztosítás tantárgy magas óraszámát. Az így 

felszabaduló óraszám és kredit a szakirányon belül került átcsoportosításra a Biztosítási 

modellek a közgazdaságtanban tantárgyhoz. 

2. Az eddig egyetlen vizsgajegy követelményt tartalmazó Kvantitatív pénzügyek 

(zm4n1kp3p) tantárgy változatlan óraszám mellett felbomlik külön gyakorlatra (0+4) és 
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előadásra (2+0). Ennek megfelelően külön számonkéréssel.  Továbbá a gyakorlat 

elvégzése gyenge előfeltétele a vizsga letételének. A gyakorlat felvételének erős 

előfeltételei lesznek az eddigi tárgy erős előfeltételei. 

A tantárgyi adatlap mellékelve. 

Indoklás: A tárgy elvégzéséhez rendszeres házi feladat tartozik hozzá, ezért arányosabb 

számonkérést tesz lehetővé a külön gyakorlatjegy, illetve vizsgajegy. 

3. Az Empírikus pénzügyek (zm4n1ep3p) tantárgy (3. félév) előfeltételei közé bekerül 

erős előfeltételnek a Befektetések (zm4n1be1) tantárgy (1. félév). 

Indoklás: A tárgy sikeres elvégzéséhez feltétlen szükséges a Befektetések tárgy 

ismeretanyagának alapos tudása. 

4. Az Pénzügyi kockázatok kezelése (zm4n1pk3p) tantárgy (3. félév) előfeltételei közé 

bekerül erős előfeltételnek a Befektetések (zm4n1be1) tantárgy (1. félév). 

Indoklás: A tárgy sikeres elvégzéséhez feltétlen szükséges a Befektetések tárgy 

ismeretanyagának alapos tudása. 

5. Az Áringadozások tárgy (mm4n1ai3p) erős előfeltétele a Sztochasztikus folyamatok 

(mm4n1sf2) előadás helyett a Sztochasztikus folyamatok gyakorlat (mm4n2sf2) lesz. 

Továbbá az előfeltételek közé bekerül a Többváltozós statisztikai módszerek 

(mm4n1ts2) tantárgy. 

Indoklás: A tantárgy elvégzéséhez a Sztochasztikus folyamatok tantárgyból a Wiener-

folyamat ismerete szükséges csupán. Ezt a tárgy gyakorlata is alaposan feldolgozza. 

Ugyanakkor a tárgy épít a Wishart-eloszlás, a főkomponens- illetve faktoranalízis 

fogalmakra, melyeket a Többváltozós statisztikai módszerek tantárgy keretében 

tanulnak meg a hallgatók. 

A változtatási javaslatokat a Matematikai Intézet Tanácsa 2015. április 9-i ülésén 

támogatta. Az új tantervi háló a változtatások jelzésével mellékelve.” 

A szavazásban 15 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 15 igen, 0 nem szavazattal úgy döntött, hogy 

az elhangzottak és a jelen emlékeztető 6. számú melléklete alapján a Kari Tanács 

részére elfogadásra javasolja az ELTE és a Budapesti Corvinus Egyetem közötti 

„Együttműködési keretmegállapodás” megkötését, amely a Biztosítási és pénzügyi 

matematika közös képzéssel kapcsolatos. A szavazásban 15 fő vett részt 

 

 2015.05.

07. 

 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal úgy döntött, hogy 

az alábbi módosítási javaslatokkal tudja elfogadásra javasolni az ELTE Gazdálkodási 

Szabályzatát: 
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(módosítási javaslatok részletesen az Emlékeztetőben) 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal úgy döntött, hogy 

az alábbi módosítási javaslatokkal tudja elfogadásra javasolni az ELTE 

Vagyongazdálkodási Szabályzatát: 

(módosítási javaslatok részletesen az Emlékeztetőben) 

  Az SZHB elnöke felvetette, hogy az SZBB előzetes, zárt ülésen történő értékelése a 

pályázatokról nem szükséges és túlzott terhet ró az SZBB külső tagjaira, illetve nem 

világosak ezen előzetes, zárt ülés határozatképtelenségének feltételei. Ezért azt 

javasoljuk, hogy az SZBB-nek ne kelljen előzetes, zárt ülésen részletes véleményt 

készítenie. A javaslatot 18 igen, 0 nem szavazattal támogatta a Matematikai Intézet 

Intézeti Tanácsa. 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal úgy döntött 

javasolja, hogy az SZBB által a nyilvános vita előtt készített értékelés legalább két hétig 

legyen megtekinthető. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal úgy döntött 

javasolja az ELTE Habilitációs Szabályzat 29. §-nak módosítását az alábbiak szerint: 

 „Az SZBB a tudományos előadást követően, illetve annak a 27. paragrafus (3) pontja 

alkalmazásával történő elmaradása esetén a habilitációs előadást követően vonul 

vissza tanácskozásra.” 

A szavazásban18 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal úgy döntött, hogy a 

Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázati felhívásra 

beérkező pályázati anyagok elbírálásra az alábbi bírálóbizottságot jelöli ki:Elnök: Szőnyi 

Tamás  

Tagok: Simon Péter  (tag)Tanszék által delegált tag 

Pap Gyula  (külsős tag)A szavazásban18 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal úgy döntött, hogy a 

2014/2015. tanév II félévi záróvizsga- és szigorlati bizottságokat a jelen emlékeztető 1. 

számú melléklete alapján elfogadja. 

A szavazásban 18 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa egyhangúan, 18 igen, 0 nem szavazattal ismét 

támogatja Karátson János egyetemi tanári kinevezését az Alkalmazott Analízis és 

Számításmatematika Tanszékhez. 

A szavazásban 18 fő vett részt. 

 2015_06

_11 
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  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa titkos szavazással úgy dönt, hogy a 

Számítógéptudományi Tanszék vezetésére benyújtott tanszékvezetői pályázatok közül 

a pályázati dokumentációk tartalma, a tanszéki munkatársak és a bírálóbizottság 

véleményeit figyelembevéve, 13 igen, 0 nem szavazattal Sziklai Péter habil. egyetemi 

docens tanszékvezetői pályázatát és kinevezését támogatja Grolmusz Vince egyetemi 

tanár ellenében, aki 2 igen, 6 nem szavazatot kapott.  

A szavazásban 17 fő vett részt, 2 fő érvénytelen szavazatot adott le. 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa titkos szavazással úgy dönt, hogy a 

Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék vezetésére benyújtott tanszékvezetői 

pályázatok közül a pályázati dokumentációk tartalma, a tanszéki munkatársak és a 

bírálóbizottság véleményeit figyelembevéve, 9 igen, 3 nem szavazattal Zempléni 

András habil. egyetemi docens tanszékvezetői pályázatát és kinevezését támogatja, 

Prokaj Vilmos habil egyetemi docens ellenében, aki 5 igen, 5 nem szavazatot kapott. 

A szavazásban 17 fő vett részt,3 fő érvénytelen szavazatot adott le. 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy dönt, hogy Kiss Emil egyetemi tanárnak az 

Algebra és Számelmélet Tanszék vezetésére benyújtott tanszékvezetői pályázatát a 

pályázati dokumentációk tartalma, valamint a tanszéki munkatársak egybehangzó 

támogatásával egyhangúan, 17 igen 0 nem szavazattal támogatja. 

  A szavazásban 17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy dönt, hogy Jordán Tibor egyetemi 

tanárnak az Operációkutatási Tanszék vezetésére benyújtott tanszékvezetői 

pályázatát a pályázati dokumentációk tartalma, valamint a tanszéki munkatársak 

egybehangzó támogatásával egyhangúan, 17  igen 0 nem szavazattal támogatja. 

 A szavazásban 17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy dönt, hogy Simon Péter egyetemi 

tanárnak a Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszék vezetésére 

benyújtott tanszékvezetői pályázatát a pályázati dokumentációk tartalma, valamint a 

tanszéki munkatársak egybehangzó támogatásával egyhangúan, 17  igen 0 nem 

szavazattal támogatja 

 A szavazásban 17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy dönt, hogy Keleti Tamás egyetemi 

tanárnak a Analízis Tanszék vezetésére benyújtott tanszékvezetői pályázatát a 

pályázati dokumentációk tartalma, valamint a tanszéki munkatársak egybehangzó 

támogatásával egyhangúan, 17  igen 0 nem szavazattal támogatja. 

  A szavazásban 17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy dönt, hogy Vancsó Ödön adjunktusnak a 
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Matematikatanítási és Módszertani Központ vezetésére benyújtott vezetői pályázatát 

a pályázati dokumentációk tartalma, valamint a tanszéki munkatársak többségi 

támogatásával egyhangúan, 17 igen 0 nem szavazattal támogatja. 

       A szavazásban 17 fő vett részt. 

  határozott idejű kinevezések: 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy Keszthelyi Gabriella 

részfoglalkozású (havi 87 óra) tanársegédi kinevezését az Analízis Tanszékhez, 

határozott időre, 2015. 09. 01-től – 2016. 08. 31-ig 17 igen, 0 nem szavazattal 

támogatja 

  A szavazásban 17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy Herskovics Dávid 

tanársegédi kinevezését (havi 174 óra) az Operációkutatási Tanszékhez, határozott 

időre, 2015. 09. 01-től – 2016. 01. 31-ig 17 igen, 0 nem szavazattal támogatja 

      A szavazásban 17 fő vett részt 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy Erdélyi Márton tanársegédi 

kinevezését (havi 174 óra) az Algebra és Számelmélet Tanszékhez, határozott időre, 

2015. 09. 01-től – 2016. 01. 31-ig 17 igen, 0 nem szavazattal támogatja 

      A szavazásban 17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy Nagy Noémi tanársegédi 

kinevezésének meghosszabbítását az Alkalmazott Analízis és Számításmatematika 

Tanszékhez 2015. 07. 01-től – 2016. 08. 31-ig 17 igen, 0 nem szavazattal támogatja. 

      A szavazásban 0 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy Kovács Ágnes tanársegédi 

kinevezésének meghosszabbítását az Alkalmazott Analízis és Számításmatematika 

Tanszékhez 2015. 09. 01-től – 2016. 08. 31-ig 17 igen, 0 nem szavazattal támogatja 

      A szavazásban 17 fő vett részt 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy Szűcs Zsolt tanársegédi 

kinevezését (havi 174 óra), határozott időre az Alkalmazott Analízis és 

Számításmatematika Tanszékhez 2015. 09. 01-től – 2016. 08. 31-ig 16 igen, 1 nem 

szavazattal támogatja 

      A szavazásban 17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy dönt, hogy Fancsali Szabolcs Levente 

adjunktusként történő alkalmazásának meghosszabbítását a Számítógéptudományi 
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Tanszékhez, 2015. 09. 01-től – 2016. 08. 31-ig 17 igen 0 nem szavazattal jóváhagyja. 

A szavazásban 17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy dönt, hogy Lőrinczné Takáts Marcella 

tanársegédi kinevezésének meghosszabbítását a Számítógéptudományi Tanszékhez, 

2015. 09. 01-től  1-től – 2016. 08. 31-ig 17 igen 0 nem szavazattal jóváhagyja.    

A szavazásban 17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy dönt, hogy Bakos Viktor részfoglalkozású 

(havi 87 óra) szaktárgyi oktató kinevezésének meghosszabbítását a Matematikatanítási 

és Módszertani Központhoz 2015. 07. 01-től – 2016. 01. 31-ig 17 igen 0 nem 

szavazattal jóváhagyja. 

   

A szavazásban 17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy dönt, hogy Székely Péter részfoglalkozású 

(havi 87 óra) szaktárgyi oktató kinevezését a Matematikatanítási és Módszertani 

Központhoz 2015. 09. 01-től – 2016. 01. 31-ig  17 igen 0  nem szavazattal jóváhagyja. 

   

A szavazásban 17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy dönt, hogy Varga László részfoglalkozású 

(havi 87 óra) tanársegédi kinevezésének meghosszabbítását a Valószínűségelméleti és 

Statisztika Tanszékhez, 2015. 09. 01-től – 2016. 08. 31-ig  17 igen 0 nem szavazattal 

jóváhagyja. 

   

A szavazásban 17 fő vett részt. 

  határozatlan idejű kinevezések: 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy Csomós Petra adjunktusi 

kinevezését (havi 174 óra), 2015. 09. 01-től, határozatlan időre az Alkalmazott Analízis 

és Számításmatematika Tanszékhez 17 igen, 0 nem szavazattal támogatja 

 A szavazásban 17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy dönt, hogy Csapodi Csaba szaktárgyi 

oktató kinevezését (havi 174 óra), 2015. 09. 01-től, határozatlan időre a 

Matematikatanítási és Módszertani Központhoz 17 igen 0 nem szavazattal jóváhagyja. 

A szavazásban 17 fő vett részt. 
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  pályázati alkalmazások: 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy dönt, hogy Jankó Zsuzsanna tudományos 

segédmunkatársi kinevezésének meghosszabbítását (OTKA pályázat terhére) az 

Operációkutatási Tanszékhez, 2015. 09. 01-től  – 2016. 08. 31-ig 17 igen 0 nem 

szavazattal jóváhagyja.   

A szavazásban 17 fő vett részt 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy dönt, hogy Király Csaba tudományos 

segédmunkatársi kinevezésének meghosszabbítását (OTKA pályázat terhére) az 

Operációkutatási Tanszékhez, 2015. 09. 01-től  1-től – 2016. 08. 31-ig 17 igen 0 nem 

szavazattal jóváhagyja.   

A szavazásban 17 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy a Matematika Szakterületi 

Habilitációs szabályzat módosítását az alábbiak szerint 16 igen, 0 nem szavazattal 

jóváhagyja: 

„A Habilitációs Szabályzat Természettudományi Karra vonatkozó részének 86. 

paragrafus (6) d) pontjában előírt -- a doktori fokozat megszerzése után a 

tudományterületen folytatott legalább 8 féléves, félévenként legalább egy 

kurzusnyi -- oktatói gyakorlat mellett kiegészítő követelmény, hogy a 

mesterszakos diploma megszerzése óta összességében legalább heti 32 órányi 

kurzusnak megfelelő oktatói gyakorlat dokumentumát is csatolni kell.  A pályázó 

ennek dokumentálása kapcsán röviden térjen ki az általa oktatott órák jellegére 

(reguláris előadás, speciális előadás, gyakorlat) és számára. „ 
A szavazásban 16 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 16  igen 0 nem szavazattal elfogadja a 

Biztosítási és Pénzügyi Matematika képzési tervének módosítását az alábbiak szerint: 

„ A  Biztosítási és Pénzügyi Matematika mesterszak kvantitatív pénzügy 
szakirányán 2. félévben kötelező Pénzügyi Piacok tárgy elnevezése Kvantitatív 
Pénzügyek I-re, a 3. félévben kötelező szakiránytárgy Kvantitatív Pénzügyek 
elnevezése Kvantitatív Pénzügyek II-re. 

 

A 2+4 órában oktatott Kvantitatív Pénzügyek óraterhelése heti 2+3 órára 
csökken, a Pénzügyi piacok 2+1 órája 2+2 órára nő. A kreditértékek ennek 
megfelelően módosulnak: a Kvantitatív Pénzügyek I. tárgy 2+2 kreditértékű, a 
Kvantitatív Pénzügyek II. tárgy kreditértéke 2+3. Összegezve: 

Jelenlegi     Módosított     

Tárgy elnevezése 

Heti 

óraszám 

Kreditért

ék Tárgy elnevezése 

Heti 

idősáv 

Kreditért

ék 
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Pénzügyi piacok 2+1 2+1 

Kvantitatív 

Pénzügyek I. 2+2 2+2 

Kvantitatív 

Pénzügyek 2+4 2+4 

Kvantitatív 

Pénzügyek II. 2+3 2+3 

„ 

Az eredeti tárgyakat előfeltételként feltüntető további tárgyak előfeltételei csak az 

elnevezés visszatükrözve módosulnak 

A szavazásban 16 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy a Matematikai Intézet 

Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszékére docensi pályázat kiírását 

támogatja és az alábbi pályázati felhívást hagyja jóvá 16 igen 0 nem szavazattal: 

„Pályázati felhívás a 

Matematikai Intézet Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszékére 

 

egyetemi docensi 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkakörbe tartozó feladatok: 

A kinevezendő docens oktatási feladatai között szerepel előadások tartása a 

matematikai analízis és a differenciálegyenletek  többféle témakörében alapszak és 

mesterszak szintjén, valamint a Doktori Iskolában. Emellett gyakorlatok vezetése és 

gyakorlatvezetők munkájának koordinálása is elvárás. Feladata a tanszék 

tanárképzésének  koordinálása. Követelmény az önálló kutatások folytatása, 

elsősorban a matematikai analízis, hálózatok modellezése témákban, valamint 

szakdolgozók és doktoranduszok témavezetése. Elvárás az aktív részvétel a tanszék 

pályázati tevékenységében és ipari partnerekkel folytatott kutatási-fejlesztési 

együttműködéseiben.” 

A szavazásban 16 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy az Egyetemi Doktori 
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Szabályzat 6/6., a Karra vonatkozó mellékletének módosítását az alábbiak szerint 16 

igen, 0 nem szavazattal jóváhagyja (A módosítások a szövegben vastagon szedve): 

(részletesen lásd emlékeztetőben) 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy az Egyetemi Doktori 

Szabályzat módosítását az alábbiak szerint 16 igen, 0 nem szavazattal jóváhagyja (A 

módosítások a szövegben vastagon szedve): 

(részletesen lásd emlékeztetőben) 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy az alkalmazott matematikus 

MSc képzés felvételi bizottságának összetételét az alábbiak szerint 16 igen, 0 nem 

szavazattal jóváhagyja: 

1. nap: Sziklai Péter (elnök), Izsák Ferenc, Török Judit, Bernáth Attila 

2. nap: Sziklai Péter (elnök), Izsák Ferenc, Török Judit, Bernáth Attila 

3. nap: Király Tamás (elnök), Izsák Ferenc, Török Judit, Bernáth Attila 

 

A szavazásban 16 fő vett részt 

  Hkr módosítás: 

„67.§  (2) A kollokvium fajtáját a képzési tervben és a kurzuskínálatban föl 

kell tüntetni, és az oktatónak ezt az első  órán (a vizsgakövetelményekkel 

együtt) közölnie kell a hallgatókkal. 
Azaz javasoljuk, hogy maradjon a jelenlegi szabályozás 

 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 16 igen 0 nem szavazattal a javaslatot 

elfogadta. 

A szavazásban 16 fővett részt. 

83. § (1) A záróvizsga-bizottság elnöke egyetemi tanár, professor emeritus, 

főiskolai tanár, valamint az Egyetem egyetemi docense, főiskolai docense 

lehet.”  
Azaz nem javasoljuk, hogy „más felsőoktatási intézmény” egyetemi docense, főiskolai 

docense is lehessen záróvizsga-bizottság elnöke 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 16 igen 0 nem szavazattal a javaslatot 

elfogadta. 

A szavazásban 16 fővett részt 

155.§  (3) Nincs helye igazolásnak, ha azt jogszabály vagy a jelen Szabályzat kizárja, 
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illetve ha az igazolásban foglalt okra tekintettel kitűzött, újabb határidő kerül 

elmulasztásra. 

Azaz az Intézet„tanácsa az A” javaslat-változatot támogatja 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 16 igen 0 nem szavazattal a javaslatot 

elfogadta. 

A szavazásban 16 fővett részt  

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 16 igen 0 nem szavazattal elfogadásra javasolja 

az ELTE SzMSz II. kötete, a Hallgatói követelményrendszer Általános részének 

módosítását az alábbi megjegyzésekkel: 

67.§  (2) A kollokvium fajtáját a képzési tervben és a kurzuskínálatban föl 

kell tüntetni, és az oktatónak ezt az első  órán (a vizsgakövetelményekkel 

együtt) közölnie kell a hallgatókkal. 
      Javasolja, hogy maradjon a jelenlegi szabályozás 

83. § (1) A záróvizsga-bizottság elnöke egyetemi tanár, professor emeritus, 

főiskolai tanár, valamint az Egyetem egyetemi docense, főiskolai docense 

lehet.”  
Nem javasolja, hogy „más felsőoktatási intézmény” egyetemi docense, főiskolai 

docense is záróvizsga-bizottság elnöke lehessen. 

83. § (4) A záróvizsga-bizottságok összetételéről a karok a Különös részben 

meghatározottak szerint rendelkeznek. A bizottságnak legalább egy tagját az 

Egyetem egy másik szakterületének oktatói vagy az Egyetemmel foglalkoztatásra 

irányuló jogviszonyban nem álló szakemberek (ideértve a gyakorlóiskolai tanárokat 

is) közül kell kinevezni.” 

Tehát azt javasolja, hogy „a másik szak oktatója” helyett „a másik szakterület 

oktatója” kifejezés szerepeljen. 

155.§  (3) Nincs helye igazolásnak, ha azt jogszabály vagy a jelen Szabályzat 

kizárja, illetve ha az igazolásban foglalt okra tekintettel kitűzött, újabb határidő 

kerül elmulasztásra. 

Azaz az Intézeti Tanácsa az A” javaslat-változatot támogatja 

A szavazásban 16 fő vett részt. 

 2015_07

_09 

 

 

 

 A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 14 igen, 0 nem szavazattal úgy döntött, hogy az 

Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszéken kiírt docensi pályázati 

felhívásra beérkezendő pályázat elbírálására az alábbi bírálóbizottságot jelöli ki: 

Elnök: 
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Faragó István egyetemi tanár (ELTE) 

Tagok: 

Keleti Tamás egyetemi tanár (ELTE) 

Horváth Miklós (BME, külső tag) 
A szavazásban 14 fő vett részt. 

 2015_09

_10 

 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa a Szakterületi Professzori Tanács, valamint a 

felkért bírálóbizottság véleményét is figyelembevéve 17 igen, 0 nem szavazattal úgy 

döntött, hogy Besenyei Ádám egyetemi docensi kinevezését az Alkalmazott Analízis és 

Számításmatematika Tanszékhez egyhangúan támogatja. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 16 igen, 0 nem szavazattal Ágoston Istvánt, az 

Algebra és Számelmélet Tanszék egyetemi docensét, a matematikai tudomány 

kandidátusát a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetésre javasolja. 

A szavazásban 16 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 17 igen, 0 nem szavazattal Grolmusz Vincét, a 

Számítógéptudományi Tanszék egyetemi tanárát, az MTA doktorát Gábor Dénes Díj 

kitüntetésre javasolja. 

A szavazásban 17 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 17 igen, 0 nem szavazattal a matematika Bsc-n, 

a matematikus és az alkalmazott matematikus MSc-n a szakdolgozati témabejelentők 

leadási határidejét a 2015/2016. tanévtől november 15 helyett október 15-re 

módosítja.  

A szavazásban 17 fő vett részt. 

 2015_10

_15 

 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa az ELTE ALUMNI Szabályzat elfogadását 

javasolja 15 igen, 0 nem szavazattal. 

A szavazásban 15 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 12 igen, 0 nem, 4 tartózkodással  az 5 évre 
szóló cím birtoklását javasolja. 

A szavazásban 16 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodással  a nyílt 
pályázati kiírást támogatja, azaz a pályázatot bárki beadhatja, aki a kiírásnak és a 
feltételeknek megfelel. 
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A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 9 igen, 0 nem, 7 tartózkodással a legalább 10 
éves szakmai tapasztalat meglétét támogatja pályázati előfeltételként. 
 

A szavazásban 16 fő vett részt. 
 
A végzett kiemelkedő színvonalú munka további feltételeként a PhD fokozat meglétét 
8 igen 0 nem 8 tartózkodással nem javasolja megkövetelni, ugyanakkor egyéb 
feltételek meglétét előzetes intézeti egyeztetést követően 15 igen 0 nem 1 
tartózkodással támogatja. 
 

A szavazásban 16 fő vett részt. 
 
Összességében tehát a Matematikai Intézet intézeti tanácsa a Mikola Sándor 
Katedra alapítását 15 igen 0 nem 1 tartózkodással támogatja és az alábbiakat 
javasolja: 
- a cím határozott időre, 5 évre szóljon, 
- a pályázat nyílt legyen, 
- legalább 10 év szakmai munkássággal bírjon a Jelölt 
- további feltétel meghatározható előzetes intézeti egyeztetést követően, de a PhD 
fokozat meglétét kötelezően előíró feltételt nem támogatja. 

A szavazásban 16 fő vett részt. 
 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 16 igen, 0 nem szavazattal a jelen emlékeztető 

1. számú melléklete alapján a 2015/2016 tanév 1 félévének záróvizsga bizottságait 

elfogadja.  

A szavazásban 16 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 16 igen, 0 nem szavazattal Bognár 

Jánosné nyugalmazott adjunktust a Természettudományi Kar Nevesített 

Emlékérem kitüntetésre javasolja. 
 

A szavazásban 16 fő vett részt. 
  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 16 igen, 0 nem szavazattal Deák Ervin címzetes 

egyetemi docensi címre javasolja.  

 2015_11

_12 

 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 16 igen, 1 nem szavazattal jóváhagyta Lukács 

András adjunktus alkalmazásának meghosszabbítását 2016. augusztus 31-ig a 

Számítógéptudományi Tanszékhez 

A szavazásban 17 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal 

támogatja a Honorácior Státusz meghirdetésére irányuló javaslatot azzal a 

kiegészítéssel, hogy az 1. pont 2. bekezdés egészüljön ki az alábbiak szerint: 

„A bírálás során a Honorácior Bizottság a benyújtott dokumentumok alapján 

megvizsgálja a pályázó eddigi tanulmányi és tudományos eredményeit, értékeli a 
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pályázó által kidolgozott célkitűzést és munkatervet, valamint a cél elérése érdekében 

elvégezni szándékozott kurzusokat és kikéri az illetékes szakterület oktatási 

bizottságának véleményét. 

Ezek alapján a Bizottság határozatot hoz arról, hogy a pályázót érdemesnek 

tartja-e a honorácior státusz elnyerésére. „ 
A szavazásban 17 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 

javasolja, hogy kutatási terv helyett munkatervet készítsenek a pályázók, 

maximum 1000 karakter erejéig. 

 

A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 

javasolja, hogy a honorácior státuszt elnyert hallgató beszámolója maximum 

1000 karakter legyen. 

 
A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 

megfontolásra ajánlja, hogy meghatározott átlaghoz kötve automatikusan 

ingyenes legyen a plusz kredit felvétele. 

 
A szavazásokban 17 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 17 igen, 0 nem szavazattal elfogadta az 

előfeltételek változtatását a matematika BSc szakirányon a jelen emlékeztető 1. számú 

melléklete alapján. 

 

A szavazásban 17 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 17 igen, 0 nem szavazattal a szakdolgozati 

kreditek szabályozását az alábbiak szerint fogadta el: 

- a BSc képzések esetében a bevezetésre kerülő szakdolgozati szeminárium 10 

kredites, az utolsó félévben; 

 - az Alkalmazott matematika Msc és a Matematikus Msc képzések esetében a 

szakdolgozati szeminárium c. tárgy kreditértéke: a tárgyfelvétel első félévében 

5, a másodikban 15 kredit; 

- a Biztosítási és Pénzügyi Matematika MSc képzés esetében a „Diplomamunka 

szakszeminárium” c. tárgy értéke a 3. félévben 5 kredit, a 4. félévben 10 kredit; 

 

Az intézeti tanács továbbá elfogadta, hogy a Neptunban a témavezető (külső 

témavezető esetében a belső konzulens) adminisztrálja a szakdolgozat tárgyat, 

kiválóan megfelelt/megfelelt/nem megfelelt értékeléssel.  
 

A szavazásban 17 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 17 igen, 0 nem szavazattal jóváhagyta az 
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egyetemi tanári pályázatok elbírálása érdekében az alábbi bírálóbizottságokat: 

  

Számítógéptudományi Tanszék: 

elnök: Frank András 

tagok: 

Komjáth Péter 

Recski András 

Rónyai Lajos 

Győri Ervin 

 

Geometriai Tanszék:  

elnök: Szűcs András  

tagok:  

Károlyi Gyula 

Szőnyi Tamás 

Nagy Péter 

Makai Endre 
A szavazásban 17 fő vett részt. 

 2015_12

_03 

 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 17 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal 

jóváhagyta Koren Balázs részfoglalkozású szaktárgyi oktató alkalmazását a 

Matematikatanítási és Módszertani Központhoz 2016. február 1-től – 2016. június 30-

ig. 

A szavazásban 18 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal jóváhagyta Székely 

Péter részfoglalkozású szaktárgyi oktató alkalmazásának meghosszabbítását a 

Matematikatanítási és Módszertani Központhoz 2016. június 30-ig. 

A szavazásban 18 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 19 igen, 0 nem  szavazattal elfogadta és a Kari 

Tanács részére is elfogadásra javasolja a jelen emlékeztető I. számú mellékletében, a 

„A Matematikai Intézet véleménye az SzMR tervezett változásairól” című anyagban 

foglaltak. 

A szavazásban 19 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 19 igen, 0 nem szavazattal elfogadásra 

javasolja az Egyetemi Doktori Szabályzat módosítását az alábbiak szerint: 

 
„Az EDSZ 1. sz. mellékletében a matematika- és számítástudományok tudományághoz 

tartozó szakterületek jegyzéke kiegészül a matematikadidaktika szakterülettel: 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 19 igen, 0 nem szavazattal elfogadásra 
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javasolja az alábbiak szerint: 

 
1) „Az ELTE SzMSz II. kötete, a Hallgatói követelményrendszer (a továbbiakban: HKR) 

4. § (2) bekezdés 32/B. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„4. § (2) 32/B. juttatási alapkar: a jelen Szabályzat 94. §-ban meghatározott 

eljárásrend alapján kiválasztott, a rendkívüli szociális ösztöndíj megállapításáról 

és kifizetéséről gondoskodó kar;.”      

 

2) A HKR 100. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„100. § (1) A tanulmányi ösztöndíjra a hallgató az adott félévre történő 

regisztrációja útján pályázik.  

(2) A tanulmányi ösztöndíj megállapítását a TH végzi, megállapításának elvéről és 

módszeréről – a (3) bekezdésben rögzített keretek között – a Különös rész 

rendelkezik. 

(3) A tanulmányi ösztöndíj megállapításának egyetemi szinten egységesen 

alkalmazott elvei az alábbiak: 

a) az ösztöndíjra a hallgató minden teljes idejű, magyar állami 

(rész)ösztöndíjas szakján jogosult; 

b) az ösztöndíj számításánál csak az utolsó aktív félévben, az adott 

képzésen teljesített tanegységek vehetők figyelembe, amennyiben a 

képzést állami (rész)ösztöndíjas formában végezte a hallgató; 

c) a 28. § (5) bekezdésében és a 42. § (4) bekezdésében foglaltak 

alapján teljesített tanegységet az ösztöndíj számításánál 

figyelembe venni. 
(4) Az a hallgató, aki részére a 36. § (3) bekezdése alapján a kari tanulmányi 

bizottság olyan félévben engedélyezi a bejelentésének visszavonását, amelyben 

számára tanulmányi ösztöndíjat fizet az Egyetem, a következő aktív félévében 

tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.” 

3) A HKR 107. § (3) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„107. § (3) […] Amennyiben mindkét képzésén költségtérítéses/önköltséges, úgy 

maximum az egyik képzés költségének 80%-ának megfelelő támogatásban 

részesülhet.” 

4) A HKR 113. § (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A pályázati feltételeket legkésőbb a félév első napját megelőző 30 nappal meg 

kell alkotni és az Egyetem/(kari hallgatói részönkormányzat) honlapján közzé kell 
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tenni. 

5) Jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.  
6) A HKR tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó különös részi rendelkezéseit az Általános 

részben meghatározott keretek között kell alkalmazni.  

7)  A 100. §-ban foglaltaktól eltérő különös részi rendelkezések 

módosítására vonatkozó előterjesztést legkésőbb 2016. június 1-jéig a Szenátus 

elé kell terjeszteni. „ 
 

A szavazásban 19 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 16 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal 

javasolja, hogy a HKR kari különös része módosuljon azzal, hogy a tanulmányi 

ösztöndíj számítása során a BsC, az MsC és az osztatlan tanárképzés ösztöndíj-kerete 

külön-külön kerüljön megállapításra. 

A szavazásban 19 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal elfogadta az 

Osztatlan tanárképzés, matematikatanári szak előfeltételeinek változtatását felmenő 

rendszerben a 2016/17-es tanévvel kezdődően, az ehhez kapcsolódó tantervi hálót (II. 

számú melléklet) és a tárgyfelelős módosítást az alábbiak szerint: 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal elfogadta a 

jelen emlékeztető III. számú melléklete alapján a záróvizsga-bizottságok 

módosítását. 
A szavazásban 18 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal elfogadta a 

jelen emlékeztető IV. számú melléklete alapján az Analízis Tanszék 

tárgyfelelőseinek listáját.  
A szavazásban 18 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal elfogadta a 

Biztosítási és Pénzügyi Matematika képzés tárgyfelelőseinek módosítását az 

alábbiak szerint:  

 A Pénzügyi folyamatok matematikája I-II. és Pénzügyi folyamatok 

matematikája praktikum I-II. tárgyak kizárólagos tárgyfelelőse Márkus 

László egyetemi docens legyen (eddig Arató Miklóssal közösen volt 

tárgyfelelős). 

A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal elfogadta a 

Biztosítási és Pénzügyi Matematika mesterszak Funkcionálanalízis tárgya 

tematikájának módosítását az alábbiak szerint: 

 

 

 A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 15 igen, 0 nem, 2 tartózkodással az Intézeti 

Tanács mandátumát az új Kari Tanács felállásáig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-éig 
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meghosszabbította. 

A szavazásban 17 fő vett részt. 

 


