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Matematikai Intézet intézeti tanács határozatok 2018. január 1-től 

 Ülés időpontja Döntés 

 2018.01.25-ei ülés  
  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa a Matematika Szakterületi 

Professzori Tanács és a szakmai bírálóbizottság véleménye, továbbá a 

benyújtott pályázati anyag alapján, 15 igen, 0  nem, 1 tartózkodás 

szavazattal támogatja Gyarmati Katalin egyetemi tanárrá történő 

kinevezést az Algebra és Számelmélet Tanszékhez 

A szavazásban 16 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet intézeti tanácsa úgy döntött, hogy Szőnyi Tamás 

egyetemi tanár (Számítógéptudományi Tanszék) Szent-Györgyi Albert 

díjra történő felterjesztését 16 igen, 0 nem szavazattal támogatja. 

A szavazásban 16 fő vett részt. 

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

jelen emlékeztető 1. számú mellékletében foglalt módosítási 

javaslatokkal elfogadásra javasolja a Mikola Katedra szabályozását. 

A szavazásban 16 fő vett részt 

 2018.03.01-ei ülés  
  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy az Algebra és 

Számelmélet Tanszék vezetőjének, Kiss Emil egyetemi tanárnak a 

tanszékvezetői beszámolóját - amely a 2015. augusztus 1- 2018. január 

31. közötti időszakra vonatkozik - a beszámoló tartalma és a tanszéki 

munkatársak egybehangzó támogatásával egyhangúlag 16 igen 0 nem 

szavazattal elfogadja.        

A szavazásban16 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy az 

Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszék vezetőjének, 

Simon Péter egyetemi tanárnak a tanszékvezetői beszámolóját - amely a 

2015. augusztus 1- 2018. január 31. közötti időszakra vonatkozik - a 

beszámoló tartalma és a tanszéki munkatársak egybehangzó 

támogatásával egyhangúlag, 16 igen 0 nem szavazattal elfogadja.        

A szavazásban 16 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy az Analízis 

Tanszék vezetőjének, Keleti Tamás egyetemi tanárnak a tanszékvezetői 

beszámolóját - amely a 2015. augusztus 1- 2018. január 31. közötti 

időszakra vonatkozik - a beszámoló tartalma és a tanszéki munkatársak 

egybehangzó támogatásával egyhangúlag, 16 igen 0 nem szavazattal 
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elfogadja.        

A szavazásban 16 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy az 

Operációkutatási Tanszék vezetőjének, Jordán Tibor egyetemi tanárnak 

a tanszékvezetői beszámolóját - amely a 2015. augusztus 1- 2018. január 

31. közötti időszakra vonatkozik - a beszámoló tartalma és a tanszéki 

munkatársak egybehangzó támogatásával egyhangúlag, 16 igen 0 nem 

szavazattal elfogadja. 

A szavazásban 16 fő vett részt 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy a 

Számítógéptudományi Tanszék vezetőjének, Sziklai Péter egyetemi 

tanárnak a tanszékvezetői beszámolóját - amely a 2015. augusztus 1- 

2018. január 31. közötti időszakra vonatkozik - a beszámoló tartalma és 

a tanszéki munkatársak egybehangzó támogatásával egyhangúlag, 16 

igen 0 nem szavazattal elfogadja.        

A szavazásban 16 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy a 

Matematikatanítási és Módszertani Központ vezetőjének, Vancsó Ödön 

habil. egyetemi docensnek a központvezetői beszámolóját - amely a 

2015. augusztus 1- 2018. január 31. közötti időszakra vonatkozik - a 

beszámoló tartalma és a tanszéki munkatársak egybehangzó 

támogatásával egyhangúlag, 16 igen 0 nem szavazattal elfogadja.        

A szavazásban16 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy döntött, hogy a 

Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék vezetőjének, Zempléni 

András habil. egyetemi docensnek a tanszékvezetői beszámolóját - 

amely a 2015. augusztus 1- 2018. január 31. közötti időszakra 

vonatkozik - a beszámoló tartalma és a tanszéki munkatársak 

egybehangzó támogatásával egyhangúlag, 16 igen 0 nem szavazattal 

elfogadja.        

A szavazásban16 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 16 igen, 0 nem szavazattal úgy 

döntött, hogy elfogadja a Matematikai Intézetben meghirdetendő, 3 

évre szóló (2018. augusztus 1-től – 2021. július 31-ig) 

tanszékvezetői pályázati felhívások szövegeit a jelen emlékeztető 

1. számú mellékletében foglaltak alapján.  
A szavazásban 16 fő vett részt.  
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  A Matematikai Intézet Tanácsa 16 igen, 0 nem szavazattal úgy döntött, 

hogy 2018. március 1-től Simon Péter helyett Király Tamás az 

Alkalmazott Matematikusoktatási bizottság vezetője. 

A szavazásban 16 fő vett részt 

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

hogy jóváhagyja a 2017/2018. tanév II félévére vonatkozó 

vizsgabizottságokat a jelen emlékeztető 2. számú melléklete alapján.  

A szavazásban 16 fő vett részt 

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

hogy az angol nyelvű alkalmazott matematikus mesterképzés szak 

indítása érdekében a jelen emlékeztető 3. számú melléklete alapján 

jóváhagyja a képzés programját. 

A szavazásban 16 fő vett részt 

 2018.03.22-ei ülés  
  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 20 igen, 0 nem szavazattal úgy 

döntött, hogy a Savaria Matematika Tanszékhez kiírandó adjunktusi 

pályázati felhívás szövegét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

„Matematikai Intézet  

Savaria Matematikai Tanszékre  

Pályázati felhívás 

adjunktusi 

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 24 hónapra 

Munkába állás időpontja: 2018. szeptember 1.  

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:  

Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 

A munkakörbe tartozó feladatok: 

A kinevezendő adjunktus oktatási feladatai között szerepel előadások és 
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gyakorlatok tartása osztatlan matematika tanárszakon, tanári 

mesterszakon, és matematika tartalmú tárgyak oktatása a műszaki, 

gazdasági és természettudományos képzésekben. Követelmény az önálló 

kutatások folytatása elsősorban a geometria témakörében, és 

szakdolgozók témavezetése. Elvárás az aktív részvétel a tanszék 

pályázati tevékenységében, valamint tudományos és közéleti életében. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- szakmai életrajz 
- rövid munkaterv 
- MTMT (Magyar tudományos Művek Tára) azonosítószám VAGY 

publikációs lista és idézetségi jegyzék 
Eötvös Loránd University 

Faculty of Science, Institute of Mathematics 

The Institute of Mathematics invites applications for an Assistant 

Professor position to begin September 1, 2018 for two years at its 

Savaria University Center, Szombathely. Candidates must demonstrate a 

strong record of research, preferably in the area of geometry. We are 

looking for a candidate with a talent and a passion for teaching and 

innovation. Responsibilities include teaching courses, conducting 

research in the field, rendering service to the department, university, 

and profession. Ph.D. in Mathematics is required. 

Applications should be submitted online electronically to ….before the 

deadline …., and include the following items: cover letter, curriculum 

vitae, research statement, teaching statement, a publication list.  

Further Info: 

The language of teaching is Hungarian. 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. The gross monthly salary is 

calculated according to Hungarian government regulations (it is 

currently ??? HUF), which may be augmented from external funds. “ 

A szavazásban 20 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 20 igen, 0 nem szavazattal úgy döntött, 

hogy jóváhagyja a 2017/2018. tanév II félévére vonatkozó 

vizsgabizottságok módosítását a jelen emlékeztető 1. számú melléklete 

alapján.  

A szavazásban 20 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 20 igen 0 nem szavazattal, 
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egyhangúlag javasolja Szőnyi Tamás egyetemi tanár „Pro Universitate” 

Emlékérem arany fokozatára történő felterjesztését.        

A szavazásban 20 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 20 igen 0 nem szavazattal, 

egyhangúlag javasolja Karátson János egyetemi tanár „Pro Universitate” 

Emlékérem ezüst fokozatára történő felterjesztését.        

A szavazásban 20 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 20 igen 0 nem 

szavazattal,egyhangúlag javasolja Lovász László egyetemi tanár részére 

az Eötvös-gyűrű adományozását.        

A szavazásban 20 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 20 igen 0 nem szavazattal, 

egyhangúlag javasolja Székelyhidi László egyetemi magántanári címre 

történő felterjesztését        

A szavazásban 20fő vett részt. 

 2018.05.10-ei ülés  
  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

szavazattal úgy döntött, hogy az alábbi pedagógus továbbképzési 

programok akkreditációját és költségtervét fogadta el azzal a 

módosítással, hogy matematikus végzettséggel rendelkező oktató is 

taníthasson a képzések keretin belül: 

- Gráfok és kombinatorika az iskolában (1. sz. melléklet); 

- Statisztika és valószínűség számítás az iskolában (2. sz. melléklet); 

- Nyitott feladatok, és valóságközeliség az iskolai gyakorlatban (3. sz. 

melléklet). 

Költségterv, amelyet a Kar a rezsi költségekkel kiegészít: 

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

döntött, hogy a tanárszakos tantervi hálók 2018. évi felülvizsgálatát a 

jelen emlékeztető 4. számú és 5. számú mellékletei alapján elfogadja. 

A szavazásban 15 fő vett részt. 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

szavazattal úgy döntött, hogy a Matematikai Intézet demonstrátori 

programját a jelen emlékeztető 6. számú mellékletében foglaltak 
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alapján elfogadja. 

A szavazásban 15 fő vett részt. 

  A dékáni méltányossági jogkör szabályozásának kérdésében egységesítő 

szabályozást javasolnak.  Ehhez A/ és B/ változat közül javasolják a 

döntéshozatalt.  

1/ 

- A/ változat: legyenek egységesen meghatározva olyan jogcímek, 

melyek esetén a dékán nem gyakorolhat méltányosságot, 

- B/ változat: ne legyenek egységesen meghatározva olyan jogcímek, 

melyek esetén a dékán nem gyakorolhat méltányosságot. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

szavazattal úgy döntött, hogy az A változatot támogatja, azaz legyenek 

egységesen meghatározva olyan jogcímek, melyek esetén a dékán nem 

gyakorolhat méltányosságot. 

A szavazásban 15 fő vett részt 

2/ 

A hallgatónként hozható méltányossági kérelmek számát illetően az 

intézeti javaslat az A/ változat elfogadása, miszerint: legyen egységesen 

meghatározva a hallgatónként hozható méltányossági döntések száma. 

A B/ változat: ne legyen egységesen meghatározva a hallgatónként 

hozható méltányossági döntések száma. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 6 szavazattal az A/ változatot, 2 

szavazattal a B/ változatot javasolta, 7 fő tartózkodott a szavazástól.  

 

  3/ 

Az önköltségfizetéssel kapcsolatos méltányossági kérelmek benyújtási 

határidejével kapcsolatos javaslatok: 

A-változat: legyen az önköltségfizetéssel kapcsolatos méltányossági 

kérelmeknek egységesen meghatározva a benyújtási határideje 

B-változat: ne legyen az önköltségfizetéssel kapcsolatos méltányossági 

kérelmeknek egységesen meghatározva a benyújtási határideje 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 16 igen, 0 nem szavazattal úgy 

döntött, hogy a B változatot támogatja, azaz ne legyen az 
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önköltségfizetéssel kapcsolatos méltányossági kérelmeknek egységesen 

meghatározva a benyújtási határideje. 

A szavazásban 16 fő vett részt 

4/ Az egyéb kérelmek benyújtási határidejével kapcsolatban: 

A-változat: legyen az önköltségfizetéssel kapcsolatos kérelmeken kívül is 

egységesen meghatározva a méltányossági kérelmek benyújtási 

határideje 

B-változat: ne legyen az önköltségfizetéssel kapcsolatos kérelmeken 

kívül is egységesen meghatározva a méltányossági kérelmek benyújtási 

határideje 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 16 igen, 0 nem szavazattal úgy 

döntött, hogy  a B változatot támogatja, azaz ne legyen az 

önköltségfizetéssel kapcsolatos kérelmeken kívül is egységesen 

meghatározva a méltányossági kérelmek benyújtási határideje. 

A szavazásban 16 fő vett részt 

  A 74. § 2h. pontja újként vezeti be, hogy kivételes tanulmányi rend „a 

tantervben rögzített külső szakmai gyakorlaton való részvétel” esetében 

is engedélyezhető. 

Ennek törlését javasolják, a kari különös rész már ennek megfelelően 

fogalmaz. Ugyanakkor meggondolandónak tartja a Tanács az osztatlan 

tanári szak összefüggő iskolai gyakorlata esetén a kivételes tanulmányi 

rend lehetőségének megtartását. (Pl. ha valaki vidéken végzi az 

összefüggő iskolai gyakorlatát.) 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 16 igen, 0 nem szavazattal úgy 

döntött, hogy a 74. § 2h pontnak az általános értelemben vett törlését 

javasolja, kivéve az osztatlan tanári szak összefüggő iskolai gyakorlata 

esetén a kivételes tanulmányi rend lehetőségének megtartását. 

A szavazásban 16 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 16 igen, 0 nem szavazattal úgy 

döntött, hogy a jelen emlékeztető 7. számú mellékletében foglaltak és 

fentiekben hozott döntések figyelembevételével javasolja elfogadásra 

az ELTE Hkr módosítását. 

A szavazásban 16 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

szavazattal úgy döntött, hogy a jelen emlékeztető 8. számú 
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mellékletében foglaltak figyelembevételével javasolja elfogadásra az 

ELTE Adatvédelmi szabályzatának módosítását. 

A szavazásban 16 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 16 igen, 0 nem szavazattal úgy 

döntött, hogy a jelen emlékeztető 9. számú mellékletében foglaltak 

figyelembevételével javasolja elfogadásra a Hkr Kari különös részének 

módosítását. 

A szavazásban 16 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 16 igen, 0 nem szavazattal az 

alábbi pályázati bírálóbizottságot jelöli ki a Savaria Matematikai 

Tanszékhez kiírt adjunktusi pályázat(ok) elbírálására: 

Elnök: Besenyei Ádám 

Tagok:Gönye Zsuzsanna, Szalay László (külsős). 

A szavazásban 16 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa 16 igen, 0 nem szavazattal 

jóváhagyta az alkalmazott matematikus záróvizsga bizottságba Király 

Tamást delegálását Mádi-Nagy Gergely helyett 

A szavazásban 16 fő vett részt 

 2018.06.07-ei ülés  
  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 

egyhangulag, 17 igen 0 nem szavazattal támogatja.  A szavazásban 17 fő 

vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy dönt, hogy Simon Péter 

egyetemi tanárnak az Alkalmazott Analízis és Számításmatematika 

Tanszék vezetésére benyújtott tanszékvezetői pályázatát a pályázati 

dokumentációk tartalma, valamint a tanszéki munkatársak egybehangzó 

támogatásával egyhangúlagn, 17 igen 0 nem szavazattal támogatja. 

A szavazásban 17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy dönt, hogy Keleti Tamás 

egyetemi tanárnak az Analízis Tanszék vezetésére benyújtott 

tanszékvezetői pályázatát a pályázati dokumentációk tartalma, valamint 

a tanszéki munkatársak egybehangzó támogatásával egyhangulag, 17 
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igen 0 nem szavazattal támogatja. A szavazásban 17 fő vett részt. 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy dönt, hogy Vancsó Ödön 

habil egyetemi docensnek a Matematikatanítási és Módszertani 

Központ vezetésére benyújtott vezetői pályázatát a pályázati 

dokumentációk tartalma, valamint a tanszéki munkatársak 

támogatásával egyhangulag, 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 egyhangulag,17 

igen 0 nem szavazattal támogatja. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy dönt, hogy Sziklai Péter 

egyetemi tanárnak a Számítógéptudományi Tanszék vezetésére 

benyújtott tanszékvezetői pályázatát a pályázati dokumentációk 

tartalma, valamint a tanszéki munkatársak egybehangzó támogatásával 

17 igen, 0 nem szavazattal támogatja. 

      A szavazásban 17 fő vett részt  

A Matematikai Intézet Intézeti Tanácsa úgy dönt, hogy Zempléni András 

habil egyetemi docensnek a Valószínűségelméleti és Statisztika 

Tanszék vezetésére benyújtott tanszékvezetői pályázatát a pályázati 

dokumentációk tartalma, valamint a tanszéki munkatársak egybehangzó 

támogatásával 17  igen, 0 nem szavazattal támogatja. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

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

támogatja Nagy Noémi tanársegéd kinevezésének meghosszabbítását 

2019. augusztus 31-ig az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai 

Tanszéken, havi 174 órában. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa  17 igen, 0 nem szavazattal, 

egyhangúlag támogatja Kornyik Miklós tanársegéd kinevezésének 

meghosszabbítását 2019. augusztus 31-ig  a Valószínűségelméleti és 

Statisztika Tanszéken, havi 87 órában. 

A szavazásban 17 fő vett részt 
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A Matematikai Intézet Tanácsa 17 igen, 0 nem szavazattal, egyhangúlag 

támogatja Bérczi Kristóf adjunktusként történő kinevezésének 

meghosszabbítását 2021. augusztus 31-ig  az Operációkutatási 

Tanszéken, havi 174 órában. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

A Matematikai Intézet Tanácsa  17 igen, 0 nem szavazattal, 

egyhangúlag támogatja Lukács András adjunktus kinevezésének 

meghosszabbítását 2019. augusztus 31-ig  a Számítógéptudományi 

Tanszéken, havi 174 órában. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

 

A Matematikai Intézet Tanácsa  17 igen, 0 nem szavazattal, 

egyhangúlag támogatja Székely Péter mestertanár kinevezésének 

meghosszabbítását 2019. július 31-ig  a Matematikatanítási és 

Módszertani Központban, havi 87 órában. 

A szavazásban 17 fő vett rész 

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

támogatja Pap Gyula tudományos főmunkatársi kinevezését 2018. július 

1-től – 2019. március 31-ig CELSA pályázat terhére az Operációkutatási 

Tanszéken, havi 87 órában 

A szavazásban 17 fő vett részt 

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

támogatja Bodó Ágnes tanársegédi kinevezését 2018. szeptember 1-től 

– 2019. augusztus 31-ig az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai 

Tanszéken, havi 174 órában. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa a bírálóbizottsági határozat, 

valamint a pályázati dokumentációk alapján 17 igen, 0 nem 

szavazattal támogatja Guzmics Sándor ¼ részbeni tanársegédi 

alkalmazását a Savaria Matematika Tanszékhez az  EFOP-3.4.3-16 

„QUALITAS” Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban és 

Szombathelyen című projekt terhére 2018. szeptember 1-től – 

2020. augusztus 31-ig. 

 

A szavazásban 17 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 16 igen, 0 nem, 1 érvénytelen 

szavazattal úgy dönt, hogy az angol nyelvű alkalmazott matematika MsC 

képzés szakfelelősének 2018. szeptember 1-től Jordán Tibor egyetemi 
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tanárt javasolja. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

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

hogy az alábbi pályázati felhívás szövegét elfogadja: 

 

 

„ határozott idejű 2021. augusztus 31–ig tartó közalkalmazotti 

jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

ELTE TTK Matematikai Intézet-Operációkutatási Tanszék 

Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/c. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: 

 

A tudományos főmunkatárs feladata koordinálni a futó GINOP-

221-15-2017-00085 és VKE-2017-00035 pályázatokat és részt 

venni az Operációkutatási Tanszéken folyó egyéb alkalmazott 

matematikai kutatásokban. További feladata a tanszéken kutató ill. 

szakdolgozó fiatal kutatok es hallgatok munkájának koordinálása, 

együttműködés a Matematikai Intézet más kutatócsoportjaival és 

részvétel az oktatásban.” 

A szavazásban 17 fő vett részt 

 

  A Tanács hosszas vitát követően az alábbi javaslatokat fogadta el 16 

igen, 0 nem, 2 tartózkodással továbbításra a Koncepció a Képzési 

Szabályzat megújítására vonatkozóan:  

 

1. A tantervi változtatások és szakváltozatok - angol nyelvű (idegen 
nyelvű) -  engedélyezésének egyszerűsítése támogatandó. 

2. A kurzusok részletes adatai félévente fel kell, hogy kerüljenek a 
Neptunba. Javasoljuk, hogy az adatokat elég legyen egyszer 
feltölteni és csak a változásokat követni. Nem világos, hogy egy 
Neptunos„hibalista” miért segítené a képzési tervek 
kidolgozását. 

3. Nem lenne jó, ha az átoktatásra, illetve külsős oktató 
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alkalmazására merev bürokratikus szabályok vonatkoznának. Az 
elvvel amúgy egyet lehet érteni, hogy belsők oktassanak, ha van 
rá alkalmas jelölt. 

4.  Jó lenne tisztázni annak a pontos szabályait, hogy egy-egy 
képzést hány évig kell fenntartani azután, hogy kifutott. 

Azzal kapcsolatban, hogy a koncepció tartalmazza a költségszámítás 

bevezetését a képzések indításakor nem volt egyetértés, így döntés sem 

született. A kérdés/felvetés megvitatására későbbiekben a Tanács vissza 

fog térni 

 2018.09.06-ai ülés  
  A Matematikai Intézet Tanácsa 17 igen, 0 nem szavazattal, egyhangúlag 

támogatja Pintér Gergő  mestertanári kinevezését, határozott időre, 

2018. szeptember 1-től - 2019. augusztus 31-ig az Analízis Tanszéken, 

havi 174 órában. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

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

támogatja Varga Bálint  tudományos segédmunkatársi kinevezését, 

határozott időre, 2018. szeptember 1-től - 2020. augusztus 31-ig a 

Számítógéptudományi Tanszéken, havi 174 órában. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

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

támogatja Kunszenti-Kovács Dávid részfoglalkozású (10%-ban) 

tudományos munkatársi kinevezését, határozott időre, 2018. 

szeptember 1-től – 2019. június 30-ig az Alkalmazott Analízis 

Tanszékhez.  

 

A szavazásban 17 fő vett részt 

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

támogatja Csajbók Bence részfoglalkozású (10%-ban) tudományos 

munkatársi kinevezését, határozott időre, 2018. szeptember 1-től – 

2019. június 30-ig a Geometriai Tanszékhez. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

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

támogatja Nagy Zoltán Lóránt részfoglalkozású (10%-ban) tudományos 

munkatársi kinevezését, határozott időre, 2018. szeptember 1-től – 

2019. június 30-ig a Geometriai Tanszékhez. 
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A szavazásban 17 fő vett részt 

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

támogatja Héger Tamás részfoglalkozású (10%-ban) tudományos 

munkatársi kinevezését, határozott időre, 2018. szeptember 1-től – 

2019. június 30-ig a Számítógéptudományi Tanszékhez. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa a pályázati bírálóbizottság véleménye, 

valamint a pályázati anyag ismeretében 17 igen, 0 nem szavazattal, 

egyhangúlag támogatja Jüttner Alpár tudományos főmunkatársi 

kinevezését, határozott időre 2021. 08. 31-ig az Operációkutatási 

Tanszékhez, havi 174 órában. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

A Matematikai Intézet Tanácsa a pályázati bírálóbizottság véleménye, 

valamint a pályázati anyag ismeretében 0 igen, 16 nem szavazat alapján 

nem támogatja Lovas Attila tudományos főmunkatársi kinevezését az 

Operációkutatási Tanszéken. 

A szavazásban 16 fő vett részt (1 fő nem szavazott) 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 17 igen, 0 nem szavazattal egyhangúlag 

támogatja Ágoston István Magyar Érdemkeresztre történő jelölését, 

bármely fokozatra. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

 2018.10.25-ei ülés  
  A Matematikai Intézet Tanácsa 17 igen, 0 nem szavazattal, elfogadásra 

javasolja a Kari SzMSz I. kötetének módosítását a jelen emlékeztető 1. 

sz. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak alapján. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

  Az alábbi döntést hozta a Tanács 12 igen, 0 nem,  1 tartózkodás 

szavazattal: 

A Matematikai Intézet intézeti tanácsa  az egyetemi ombudsman pozíció  

létrehozását a "Szabályzat az egyetemi ombudsmanról" című  

előterjesztésben leírt formában nem tudja támogatni. Hiányoljuk az arra  

vonatkozó adatokat, hogy az elmúlt időszakban hány és milyen típusú 

ügy  

volt, amelyet más egyetemi szervezet nem tudott megfelelően kezelni, 

és  

indokolttá tenné az egyetemi ombudsman pozíció létrehozását. 
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Egy részletes, ilyen adatokkal alátámasztott, lényegesen alacsonyabb  

költségvetési tervet tartalmazó új előterjesztés megvitatását követően  

esetleg elképzelhetőnek tartja a jövőben az intézmény létrehozásának  

megfontolását. 

A szavazásban 13 fő vett részt 

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

a 2018/2019. tanév őszi félévének záróvizsga bizottságainak 

összetételét a jelen emlékeztető 2. sz. melléklete alapján. 

A szavazásban 17 fő vett részt 

 2018.11.22-ei ülés  
  A Matematikai Intézet Tanácsa 14 igen, 0 nem szavazattal, elfogadásra 

javasolja a Kari Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

A szavazásban 14 fő vett részt 

  A Matematikai Intézet Tanácsa 16 igen, 0 nem szavazattal a Bsc képzés 

megújítására az alábbi összetételű bizottságot nevezi ki:  

Bérczi Kristóf, Csikvári Péter, Karátson János, Kiss Emil, Szeghy Dávid, 

Tóth Árpád, Zábrádi Gergely, Zempléni András. 

A szavazásban 16 fő vett részt 

 2018.12.04-06 urnás 

szavazás 

 

  1/ Szőnyi Tamás Minőségbiztosítása Tanácsba történő 

delegálására: 15 igen, 0 nem szavazat került leadásra. 

 

2/ Székely Péter részfoglalkozású mestertanár alkalmazásának 

2019. augusztus 31-ig történő meghosszabbítása érdekében: 14 

igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazat került leadásra.  

 

 


