
Matematikai Intézet intézeti tanács határozatok 2017. január 1-től 

 Ülés időpontja Döntés 

 2017.01.19-ei ülés  

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa úgy döntött, hogy Csiszár Imre 

nyugalmazott egyetemi tanár tiszteletbeli doktor és professzor címre 

történő felterjesztését 17  igen 0  nem szavazattal támogatja. 

A szavazásban 17 fő vett részt. 

 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa úgy döntött, hogy Simon László 

professor emeritus Szent-Györgyi Albert díjra történő felterjesztését 17  

igen 0  nem szavazattal támogatja. 

A szavazásban 17 fő vett részt. 

 2017.02.16-ai ülés  
  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 20 igen 0  nem szavazattal úgy 

döntött, hogy az ELTE TTK déli épület 3-715-os tantermét Surányi 

Jánosról az Algebra és Számelmélet Tanszék egykori tanszékvezető 

professzoráról nevezi el. 

A szavazásban 21 fő vett részt. 

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

nem, 5 tartózkodással javasolja, hogy a beszámítható konzultációk 

száma kari szinten egységesen legyen szabályozva. 

2/ A kreditarány-reform során felmerült, hogy órarendbe 

beillesztett konzultációk legyenek és ne csak az általános konzultációk 

(fogadóóra). Ezek a képzési tervben szereplő konzultációk a kötelező 

óraszámba számítsanak be. Szőnyi Tamás ezt az intézetigazgatói 

megbeszélésen javasolta, és Dékán úrral abban állapodtak meg, hogy 

erre a képzési tervek módosításakor visszatérünk.  

A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 5 igen, 2 nem, 12 

tartózkodás szavazattal nem támogatja, hogy most bekerüljön a 

képzési tervben szereplő konzultációk beszámítása.  

3/ A Matematikai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy 12 igen, 1 

nem, 6 tartózkodás szavazattal a Matematikai Intézet a fenti 

pontosítással, valamint a beszámítható konzultációk számának egységes 

kari szabályozásával elfogadja az FKR 12. §-nak módosítására vonatkozó 

kari előterjesztést. 

A szavazásokban 19 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet tanácsa 19 igen, 0 nem szavazattal javasolja, 

hogy a Szenátus hozza létre a Savaria Természettudományi Centrum 



integrálása kapcsán az új tanszékeket.  

Az SZMR 1. számú mellékletének módosítása a Természettudományi 

Karra vonatkozóan javaslatot tesz az új tanszékek létrehozására és azok 

elnevezésére. 

A Matematikai Intézet tanácsa a matematikai részleg elnevezésre tett 

javaslatot, miszerint Matematikai Tanszék legyen a Savaria Egyetemről 

integrált tanszék neve, nem támogatja. Javaslata, hogy a név 

mindenképen utaljon a szombathelyi telephelyre. Ezt a Savaria TT 

Centrum képviselője is támogatja. 

A Matematikai Intézet tanácsa 19 igen, 0 nem szavazattal javasolja, 

hogy a Savaria Természettudományi Centrum integrálása kapcsán az új, 

a Matematikai Intézethez csatolt tanszék neve Szombathelyi 

Matematika Tanszék legyen.  

 

  A Matematikai Intézet tanácsa 18 igen, 0 nem, 1 tartózkodással az 

alábbi határozati javaslatokat javasolja elfogadásra a Kari Tanács 

részére: 

„  HATÁROZATI JAVASLAT 

az ELTE TTK SZMR módosítására a Savaria Természettudományi 

Centrum integrálása kapcsán 

A kari Tanács elfogadja  

„ 

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZAT I. KÖTETE, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 3/F SZÁMÚ 

MELLÉKLETE A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA” 

szövegébenalábbi módosításokat: 

1. Az 1. § (3) az alábbiak szerint változik: 
 Székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 

Telephelyei:  

(i) 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4. 

(ii) 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. 

(iii) 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 

2. A 3. § kiegészül az alábbi paragrafussal:  



(8) A Karon nem önálló szervezeti egységként működik a Savaria 

Természettudományi Centrum. 

3. Az 5. § után beillesztődik az új 5/A §: 
5/A 

A Savaria Természettudományi Centrum  

(1) A szombathelyi telephelyen működő intézeti tanszékek helyi 

tevékenységének koordinálását a Savaria természettudományi Centrum 

látja el. 

(2) A Centrum vezetőjét a dékán nevezi ki. 

(3) A centrumvezető feladatai: 

(a)  kapcsolattartás a szombathelyi koordinációs rektorhelyettessel 
(b)  kapcsolattartás a TTK dékánjával  
(c) a telephelyen működő természettudományi tanszékek közös 

(nem az illetékes intézet alá tartozó) ügyeinek koordinálása, 
különösen: a Szombathelyen folyó természettudományos 
oktatásszervezés, a tanrend, a tantermek beosztása, a 
tanszékek közös kutatási tevékenysége, a TTK Műszerközpont 
szombathelyi tevékenysége és a tanszékek közötti 
helyiséggazdálkodás tekintetében. 

4.  A 13. § (ELTE TTK Központi Kutató és Műszer Centrum) paragrafus 

kiegészül az alábbi (5) ponttal: 

(5) A  Központi Kutató és Műszer Centrum „Savaria 

Műszerközpont” néven a Kar szombathelyi telephelyén is 

működtet egységet, melynek helyi tevékenységét a szombathelyi 

koordinációs rektorhelyettes felügyeli.  A Savaria Műszerközpont 

által kötelezően nyújtott szolgáltatások körét Alapító Okirat 

rögzíti.” 

 

„A kari Tanács elfogadja AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTETE, A SZERVEZETI ÉS 

MŰKÖDÉSI REND 1. sz. melléklet alábbi módosításait: 

A II. fejezet (Kari szervezetbe tartozó oktató-kutató egységek), 

Természettudományi Kar alfejezetben az alábbi új tanszékek 

jönnek létre: 

. 

 Matematikai Intézet:          Szombathelyi Matematika Tanszék  

A szavazásokban 19 fő vett részt. 



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

szavazattal egyhangúan elfogadja a Geometria Tanszék tanszékvezetői  

pályázati felhívását az alábbiak szerint és kéri a kari adminisztrációt, 

hogy a vezetőre vonatkozó életkori korlátot szükség esetén pontosítsa:  

ELTE Természettudományi Kar  

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján  

pályázatot hirdet 

Matematikai Intézet Geometriai Tanszékére  

tanszékvezetői  

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1-jétől, 3 évig szól.  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/C.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: 

A tanszék alapvető feladata a geometria, differenciálgeometria és azok 

alkalmazásainak oktatása az alap- és mesterképzés, az osztatlan tanári 

képzés 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 és minőségbiztosítási követelmények teljesítéséről. 

Pályázhatnak mindazon 62 évesnél nem idősebb személyek, akik az 

Eötvös Loránd Egyetemmel teljes munkaidős közalkalmazotti 

jogviszonyban álló egyetemi tanárok vagy habilitált egyetemi docensek és 

a fenti területek valamely ágában nemzetközileg is elismert eredményeket 

értek el, és a szükséges egyetemi oktatói gyakorlattal rendelkeznek.  

 



A pályázatokhoz mellékelni kell: 

 szakmai önéletrajzot, 

 rövid vezetői munkatervet, 

 publikációs jegyzéket, 

 írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a 

bírálatban résztvevők betekinthetnek, 

tudományos fokozatot igazoló okirat másolatát. 

A szavazásban 19  fő vett részt. 

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

szavazattal egyhangúan elfogadja a Matematikai Intézet 

intézetigazgatói pályázati felhívását az alábbiak szerint és kéri a kari 

adminisztrációt, hogy a vezetőre vonatkozó életkori korlátot szükség 

esetén pontosítsa:  

„ Az ELTE TTK pályázatot hirdet 

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 

oktatási munka népszerűsítése.  

Pályázhatnak azok az egyetemi tanárok, akik nemzetközileg is elismert 

kutatók. 

A megbízás 2017. augusztus 1-jétől, 3 évre szól. 

Pályázhatnak a 62 évesnél nem idősebb, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemmel teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban álló 

egyetemi tanárok. Megbízatása ideje alatt az intézetigazgató csak az 

Egyetemen láthat el vezetői feladatot. 

A pályázatokhoz mellékelni kell: 

 szakmai önéletrajzot, 

 rövid vezetői munkatervet, 

 publikációs jegyzéket, 

 írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a 

bírálatban résztvevők betekinthetnek, 

 tudományos fokozatot igazoló okirat másolatát.” 

A szavazásban 19 fő vett részt  

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

szavazattal egyhangúan elfogadja a Matematikai Intézet Ügyrendjének 

módosítását a jelen emlékeztető 1. számú mellékletében foglaltak 



alapján (változás vastag betűvel jelezve). 

A szavazásban 19 fő vett részt  

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

szavazattal létrehozza Kreditarány-reform ad hoc bizottságot, amelynek 

tagjai: 

- tanszékvezetők 

- Michaletzky György 

- Karátson János 

- Szűcs András 

- Seres Ákos (hallgatók képviseletében). 

A szavazásban 19 fő vett részt  

 2017.03.30-ai ülés  
  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa titkos szavazással úgy döntött, 

hogy a Matematikai Intézet igazgatójának, Szőnyi Tamás egyetemi 

tanárnak a 2014. augusztus 1. – 2017. január 31. közötti időszakra 

vonatkozó, vezetői tevékenységéről szóló beszámolóját a beszámoló 

tartalma és az intézet munkatársainak támogatásával 18 igen, 0 nem, 1 

érvénytelen szavazattal elfogadja (jelen emlékeztető 1. sz. melléklete). 

A szavazásban 19 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa titkos szavazással úgy döntött, 

hogy a Geometriai Tanszék vezetőjének, Csikós Balázs habil. egyetemi 

docensnek a 2014. augusztus 1. – 2017. január 31. közötti időszakra 

vonatkozó tanszékvezetői beszámolóját a beszámoló tartalma és a 

tanszék munkatársainak véleményét figyelembevételével 18 igen, 0 

nem szavazattal elfogadja (jelen emlékeztető 2. sz. melléklete). 

A szavazásban 18 fő vett részt, 1 fő nem szavazott. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa, figyelembe véve a Szakterületi 

Professzori Tanács, valamint a felkért szakmai bírálóbizottság 

véleményét, 19 igen, 0 nem szavazattal támogatja Vancsó Ödön 

egyetemi docensi kinevezését a Matematikatanítási és Módszertani 

Központhoz.  

 

A szavazásban 19 fő vett részt 
  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa úgy döntött 20 igen, 0 nem 

szavazattal, hogy az Algebra és Számelmélet Tanszékhez kiírandó 

egyetemi tanári pályázati kiírás szövegét az alábbiak szerint elfogadja: 



 

„ Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar   

                      

pályázatot hirdet 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar  

Matematikai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszék 

egyetemi tanár 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                  

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: 

A jelentkező feladata lesz algebra és számelmélet előadások és 

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 számelméleti kutató munkájában és annak 

szervezésében, továbbá 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 20 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 20 igen, 0 nem szavazattal úgy 

döntött, hogy az Analízis Tanszékhez kiírandó adjunktusi pályázati kiírás 

szövegét az alábbiak szerint elfogadja: 

„Matematikai Intézet Analízis Tanszékre  Pályázati felhívás 

adjunktusi 



munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Munkába állás időpontja: 2017. szeptember 1. – kancellári egyeztetés 

függvényében 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkakörbe tartozó feladatok: 

A kinevezendő adjunktus oktatási feladatai között szerepel előadások és 

gyakorlatok tartása matematikai analízis és topológia témakörében 

alapszakon és mesterszakon is, valamint részvétel a Matematikai 

Doktori Iskola munkájában. Követelmény az önálló kutatások folytatása, 

elsősorban topológia témakörében, és szakdolgozók témavezetése. 

Elvárás az aktív részvétel a tanszék pályázati tevékenységében. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- szakmai életrajz 

- rövid munkaterv 

- MTMT (Magyar tudományos Művek Tára) azonosítószám VAGY 

publikációs lista és idézetségi jegyzék 

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a dekan@ttk.elte.hu ÉS a 

szonyi@cs.elte.hu email címekre. 

Eötvös Loránd University 

Faculty of Science, Institute of Mathematics 

The Department of Analysis invites applications for a tenured assistant 

professor position. Starting: 2017-09-01. 

The successful applicant will participate in the teaching of the 

Department by giving lectures and practices in mathematical analysis 

and topology both undergraduate and graduate level. The language of 

teaching is mostly Hungarian, so the ability to give classes in Hungarian 

within 2 years is required. The number of teaching hours is regulated by 

the Higher Education Act (Act CCIV, 2011) and it is currently 12 hours 

per week during term time (26 weeks a year). 

We are looking for candidates with strong track record in research, 

preferably in the area of topology. The successful candidate is expected 

mailto:dekan@ttk.elte.hu
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to take part in the work of the Doctoral School of the Institute as well as 

to supervise MSc and BSc theses. An active participation in the grant 

applications of the Department is expected. 

The gross monthly salary is calculated according to Hungarian 

government regulations (it is currently 264,000 HUF), which may be 

augmented from external funds. Applicants should hold a Ph.D. degree 

or equivalent in mathematics or applied mathematics. 

Applications should include: 

- CV; 

- short working plan; 

- MTMT (Hungarian publication database) identification number OR list 

of publications. 

Applications should be sent electronically to szonyi@cs.elte.hu AND 

dekan@ttk.elte.hu before the deadline 2017-…….”  

A szavazásban 20 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 20 igen 0 nem szavazattal úgy 

döntött, hogy az Analízis Tanszékhez kiírandó adjunktusi pályázati 

felhívásra beadott pályázat(ok) elbírálására az alábbi bírálóbizottságot 

jelöli ki: 

elnök: Simon Péter 

tagok: Fehér László 

           Stipsicz András (Rényi Intézet) 

A szavazásban 20 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 20 igen 0 nem szavazattal úgy 

döntött, hogy Laczkovich Miklós részére egyhangúan javasolja az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Emlékérem adományozását. 

A szavazásban 20 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 18 igen 0 nem, 2 tartózkodás 

szavazattal úgy döntött, hogy a Bsc képzési terv módosítását a jelen 

emlékeztető 3. számú melléklete alapján elfogadja. 

A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 20 igen 0 nem, szavazattal úgy 

döntött, hogy az Msc matematikus képzési terv módosítását a jelen 

emlékeztető 4. számú melléklete alapján elfogadja. 

A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 20 igen 0 nem, szavazattal úgy 
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döntött, hogy az Msc alkalmazott matematikus képzési terv módosítását 

a jelen emlékeztető 5. számú melléklete alapján elfogadja. 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 20 igen 0 nem, szavazattal úgy 

döntött, hogy a rövid ciklusú tanárképzések képzési terveit elfogadja. 

A szavazásban 20 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 19 igen 0 nem, 1 tartózkodás 

szavazattal úgy döntött, hogy az Alkalmazott modul 1 - programozás c. 

kurzus tematikájának módosítását jóváhagyja. 

A szavazásban 20 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 20 igen 0 nem szavazattal úgy 

döntött, hogy a jelen emlékeztető 6. sz. mellékletében foglaltak alapján 

a 2016/2017. tanév tavaszi szemeszterének vizsgabizottságait, valamint 

a Savaria Matematika Tanszék Bsc matematika alapszak 

vizsgabizottságát, amelynek tagjai: Péntek Kálmán elnök, Gönye 

Zsuzsanna tag és Módos Tibor külsős tag  jóváhagyja. 

A szavazásban 20 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 19 igen 0 nem, 1 tartózkodás 

szavazattal úgy döntött, hogy az osztatlan matematika tanári oktatási 

bizottságba Kiss Emil egyetemi tanár helyett Szabó Csaba egyetemi 

tanárt delegálja. 

A szavazásban 20 fő vett részt 

 2017.04.27-ei ülés  
  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa titkos szavazással úgy döntött, 

hogy a Matematikai Intézet intézeti választási bizottságába 20 igen 0 

nem szavazattal a Savaria Matematika Tanszékről Péntek Kálmánt 

delegálja. 

A szavazásban 20 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa titkos szavazással, 15 szavazattal 

úgy döntött, hogy Szőnyi Tamás intézetigazgatói pályázatokat elbíráló 

bizottsági tagságát nem tartja összeférhetetlennek. 6 szavazat (tehát 6 

fő) tartotta összeférhetetlennek a bírálóbizottsági részvételt. 

A szavazásban 21 fő vett részt, 1 fő nem szavazott. 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa titkos szavazással úgy döntött, 

hogy az alábbi intézetigazgató bírálóbizottságot hagyja jóvá: 

elnök: Szőnyi Tamás          22 igen 0 nem szavazat 



tagok:  

Keleti Tamás     21 igen 1 nem szavazat 

Frank András     22 igen 0 nem szavazat 

Horváth Miklós (külsős-BME)  21 igen 1 nem szavazat.  

A szavazásban 22 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa titkos szavazással, 21 igen, 0 

nem szavazattal úgy döntött a matematika alapszak szakfelelőse 2017. 

május 1-től Kiss Emil egyetemi tanár. 

A szavazásban 21 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa titkos szavazással úgy döntött, 

hogy a Matematikai Intézet intézeti tanácsába 21 igen 0  nem 

szavazattal a Savaria Matematika Tanszékről Gönye Zsuzsannát 

delegálja. 

A szavazásban 21 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 21 igen 0 nem, szavazattal úgy 

döntött, hogy a rövid ciklusú tanárképzések képzési terveinek 

módosítását elfogadja. 

A szavazásban 21 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 21 igen, 0 nem szavazattal úgy 

döntött, hogy a tavaszi matematikus (régi osztatlan és MSc) záróvizsga 

bizottságba póttagként Friedl Katalin BME (Tóth János BME mellé) 

kerüljön be. Egyebekben a vizsgabizottságok összetétele változatlan 

marad. 

A szavazásban 21 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

szavazattal javasolja az International Workshop on Applied Probability 

konferencia Eötvös Konferenciához történő csatlakozását, bármely 

időpontban. 

 A szavazásban 21 fő vett részt 

 2017.06.08-ai ülés  
  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa titkos szavazással, 19 igen 0 nem 

szavazattal úgy döntött, hogy a kifutó matematikatanári MA képzés 

modulfelelőse Laczkovich Miklós helyett Szőnyi Tamás legyen. 

A szavazásban 19 fő vett részt 



  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa titkos szavazással úgy 

döntött, hogy 19 igen, 0 nem szavazattal jóváhagyja Nagy Noémi 

tanársegéd kinevezésének meghosszabbítását az Alkalmazott 

Analízis és Számításmatematikai Tanszékhez 2018. augusztus 31-

ig, változatlan formában és feladattal havi 174 órában. 

 
A szavazásban 19 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa titkos szavazással úgy 

döntött, hogy 19 igen, 0 nem szavazattal jóváhagyja Kovács 

Ágnes tanársegéd kinevezésének meghosszabbítását az 

Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszékhez 2018. 

augusztus 31-ig, változatlan formában és feladattal havi 174 

órában. 
A szavazásban 19 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa titkos szavazással úgy döntött, hogy 19 

igen 0 nem szavazattal jóváhagyja Bérczi Kristóf tudományos 

munkatárs kinevezésének meghosszabbítását változatlan formában és 

feladattal, havi 174 órában, OTKA pályázat terhére, 2018. augusztus 31-

ig az Operációkutatási Tanszékhez. 

A szavazásban 19 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa titkos szavazással úgy döntött, hogy 19 

igen 0 nem szavazattal jóváhagyja Kornyik Miklós tanársegéd 

kinevezést változatlan formában és feladattal, havi 87 órában, 2018. 

augusztus 31-ig a Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszékhez.  

A szavazásban 19 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa titkos szavazással úgy döntött, hogy 19 

igen 0 nem szavazattal támogatja Lukács András adjunktusi kinevezést 

a Számítógéptudományi Tanszékhez 2017. szeptember 1-től – 2018. 

augusztus 31-ig, havi 174 órában. 

A szavazásban 19 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa titkos szavazással úgy döntött, hogy 19 

igen 0 nem szavazattal támogatja Koren Balázs mestertanári kinevezést 

határozatlan időre 2017. szeptember 1-től a Matematikatanítási és 

Módszertani Központhoz, havi 87 órában. 

A szavazásban 19 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa titkos szavazással 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 19 igen, 0 nem 



szavazattal támogatja. 

A szavazásban 19 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa titkos szavazással úgy döntött, 

hogy Gönye Zsuzsanna egyetemi docensnek a Savaria 

Matematikai Tanszék vezetésére benyújtott tanszékvezetői 

pályázatát a pályázati dokumentációk tartalma, valamint a tanszéki 

munkatársak egybehangzó támogatásával 19 igen, 0 nem 

szavazattal támogatja. 

A szavazásban 19 fő vett részt. 

 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa titkos szavazással úgy döntött, 

hogy Terpai Tamás adjunktusi kinevezését 2017. szeptember 1-től, 

határozatlan időre, havi 174 órában az Analízis ó Tanszékhez 19 igen, 0 

nem 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 kérdésekben teljes jogkörrel helyettesíti az 

intézet igazgatóját. 

A szavazásban 19 fő vett részt 

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

Matematikai Intézet 230-as keretének 2016. évi költésére vonatkozó 

beszámolót. 

A szavazásban 19 fő vett részt 

 2017.08. 31-ei ülés  
  A Matematikai Intézet Tanácsa Sziklai Pétert a szervezési 

intézetigazgató-helyettesi beosztás ellátására 17 igen, 0 nem 

szavazattal egyhangúan alkalmasnak találja, pályázatát támogatja.  

A Matematikai Intézet Tanácsa Zempléni Andrást az oktatási 

intézetigazgató-helyettesi beosztás ellátására 17 igen, 0 nem, 



szavazattal egyhangúan alkalmasnak találja, pályázatát támogatja.  

A szavazásban 17 fő vett részt. 

 2017.09.14-ei ülés  
  A Matematikai Intézet Tanácsa 20 igen, 0 nem szavazattal egyhangúan 

támogatja Székely Péter mestertanári kinevezését, havi 87 órában 2017. 

október 1-től – 2018. augusztus 31-ig a Matematikatanítási és 

Módszertani Központhoz 

A szavazásban 20 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 20 igen, 0 nem szavazattal egyhangúan 

Király Tamás egyetemi docenst delegálja Jordán Tibor egyetemi tanár 

helyett az alkalmazott matematikus Msc oktatási bizottságba 2019. 

augusztus 31-ig, Jordán Tibort pedig helyettesként. 

A szavazásban 20 fő vett részt. 

 2017.10.19-ei ülés  
  A Matematikai Intézet Tanácsa 17 igen, 0 nem szavazattal, egyhangúlag 

támogatja Somlai Gábor tanársegéd adjunktussá történő kinevezését 

(előléptetését) az Algebra és Számelmélet Tanszéken. 

A szavazásban 17 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 17 igen, 0 nem szavazattal, egyhangúlag 

támogatja Valkó Éva tanársegéd kinevezésének meghosszabbítását 

2019. november 30-ig az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai 

Tanszéken. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 17 igen, 0 nem szavazattal, egyhangúlag 

elfogadja a 2017/2018 tanév őszi félévének záróvizsga-bizottságait a 

jelen emlékeztető 1. számú mellékletében foglaltak alapján. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 17 igen, 0 nem szavazattal, egyhangúlag 

elfogadja a tárgyfelelős oktatók módosítását az osztatlan 

matematikatanári szakon a jelen emlékeztető 2. számú mellékletében 

foglaltak szerint. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 17 igen, 0 nem szavazattal Besenyei 

Ádámot delegálja a matematikatanári mesterszakos oktatási 

bizottságba, Bátkai András helyett. 



A szavazásban 17 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 17 igen, 0 nem szavazattal Gönye 

Zsuzsannát delegálja a matematikatanári mesterszakos oktatási 

bizottságba a Savaria Matematikai Tanszék részéről. 

                                                              A szavazásban 17 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 17 igen, 0 nem szavazattal úgy 

döntött, hogy a rövid ciklusú tanárképzések ügyeit a 

Matematikatanári Mesterképzés Oktatási Bizottsága látja el.  
A szavazásban 17 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 17 igen, 0 nem szavazattal, egyhangúlag 

Keleti Tamást nevezi ki az osztatlan matematikatanári szak 

szakfelelősének Szőnyi Tamás helyett, 2018. január 1-től. 

A szavazásban 17 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 17 igen, 0 nem szavazattal, egyhangúlag 

javasolja Nagy Annamária ügyintéző Trefort Emléklapra történő 

felterjesztését. 

A szavazásban 17 fő vett részt. 

 2017.11.23-ai ülés  
  A Matematikai Intézet Tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal elfogadásra 

javasolja a „kiegészítés az egyes foglalkoztatással kapcsolatos kérdések 

újraszabályozása tárgyú előterjesztéshez - a kutatóprofesszor és a 

tudományos tanácsadó munkakörbe történő kinevezés feltételeinek 

módosítása”című szenátusi előterjesztést. 

A szavazásban 18 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal a jelen 

emlékeztető 1. számú mellékletében foglalt intézeti javaslatokkal 

kiegészítve elfogadásra javasolja a Hkr módosítására vonatkozó 

koncepciót. 

A szavazásban 18 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal a jelen 

emlékeztető 2. számú melléklete alapján jóváhagyja a mesterszakos 

tanterv változtatási javaslatokat. 

A szavazásban 18 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal a jelen 

emlékeztető 3. számú melléklete alapján jóváhagyja az angol nyelvű 

alkalmazott matematikus mesterszakos képzés szakindítását és képzési 



tervét. 

A szavazásban 18 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal 

egyhangúan javasolja Lovász László, a Számítógéptudományi Tanszék 

egyetemi tanára részére a professzor emeritusi cím adományozását.  

A szavazásban 18 fő vett részt. 

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

Algebra és Számelmélet Tanszékhez kiírt egyetemi tanári pályázat(ok) 

elbírálására az alábbi bírálóbizottságot jelöli ki: 

Sziklai Péter (elnök) 

Pintz János 

Károlyi Gyula 

Rónyai Lajos 

Harcos Gergely 

A szavazásban18 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa 18 igen, 0 nem szavazattal 

elfogadja az Intézet Informatikai Reform Bizottságának javaslatait az 

intézeti honlap megjelenésével és tartalmával kapcsolatban a jelen 

emlékeztető 4. számú mellékletében foglaltak szerint. 

A szavazásban18 fő vett részt 

   
 


