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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet ideiglenes Tanácsának 2006. szeptember 27-én tartott 
üléséről 

 
 
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb VII. em., Egyed László terem, kezdete: 14 óra 
 
Jelen vannak: 30 fő IT tag, ebből 26 szavazati jogú;  
Horváth Ferenc igazgató (HF), Mindszenty Andrea igazgatóhelyettes (MA), Gábris Gyula 
igazgatóhelyettes (GGy), Lovas A. György titkár (LGy), Buda György (BGy), Rózsavölgyi János, 
Szakmány György, Nagy Béláné (NBné), Monostori Miklós, Nagymarosy András, Érdi Bálint, 
Petrovay Kristóf, Ferencz Csaba, Dövényi Péter, Timár Gábor, Bartholy Judit (BJ), Mészáros Róbert, 
Nemes-Nagy József (NNJ), Ferencz Csaba, Horváth Gergely, Móga János, Kurtán Lajos (KL),Vidéki 
Imre, Jakobi Ákos, Horváth Erzsébet, Karátson Dávid, Mészáros Csaba, Jansó Tamás, Kohán Balázs, 
Seres Alexandra 
 
Meghívottak: Haas János, Weiszburg Tamás (WT), Szabó Csaba, Császár Géza, Izsák Éva (IÉ),  
F. Nagyné Gulyás Klára, Leél-Őssy Szabolcs (LŐSz) 
 
Kimentését kérte: Érdi Bálint, Lefánti Tünde, Kovács József, Molnár Ferenc, Harangi Szabolcs, 
Tasnádi Péter, Rédei Mária, Szabó Mária, Galácz András, Bada Gábor, Szafián Péter 
  
Horváth Ferenc megállapítja a Tanács határozatképességét és előterjeszti a napirendet.  
 
Napirendi javaslat: 
 

1. Személyi ügyek (Horváth Ferenc):  
a. Angyal Zsuzsanna tudományos segédmunkatársi kinevezésére a Környezet – és 

Tájföldrajzi Tanszékre a Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ költségére. 
b. Palotai Márton tanársegédi kinevezése , Csontos László megüresedett álláshelyére az  

Általános, és Történeti Földtani Tanszékre 
c. Dr. Mindszenty Andrea ideiglenes tanszékvezetői kinevezése az Általános-, és 

Történeti Földtani Tanszék élére. 
d. Dombrádi Endre tanársegédi kinevezése Lipovics Tamás megüresedett álláshelyére, a 

Geofizikai Tanszékre 
2. Bejelentések új nagypályázatokról, hazai és nemzetközi szakmai rendezvényekről 

(Mindszenthy Andrea, Izsák Éva, Weiszburg Tamás 
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3. A Gazdasági Bizottság tájékoztatója az Intézet pénzügyi helyzetéről és a várható megszorítá-
sokról (Kurtán Lajos) 

4. Az intézeti ad hoc bizottság beszámolója az intézeti SzMSz állásáról (Gábris Gyula).   
 
Napirend előtti bejelentések: 
 

a. HF bejelenti, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Szavazásra teszi fel a kérdést: kinek van 
ellene kifogása? Nagy többséggel a jelenlévők nem kifogásolják. 
 

b. Kitüntetések (LGy) 
Trefort Ágoston Emléklap – F. Nagyné Gulyás Klára 
Pro Universitate Emlékérem Arany Fokozat – Monostori Miklós 
                                                                          Perczel György 
Tiszteletbeli professzori és doktori cím - Rybach László 
MTA X. Osztály Szádeczky Kardoss Elemér Díj – I. fokozat – Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia 
                                                                                                     Hips Kinga 
                                                                                 II. fokozat – Galgóczy Zsolt 
                                                                                                     Keresztúri Ákos 
                                                                                III. fokozat – Szafián Péter 
Köztársasági Ösztöndíj – Szabó Tamás meteorológus hallgató 
                                         Gyuris Ferenc geográfus hallgató 
                                         Pápics Péter István csillagász hallgató 
                                         Sipőcz Brigitta csillagász hallgató 
                                         Kiss Gabriella geológus hallgató és 
                                         Tuba Györgyi geológus hallgató 
 

c. Új kinevezések (LGy) 
Harangi Szabolcs egyetemi tanár - Kőzettan és Geokémiai Tanszék 
Szakmány György egyetemi docens - Kőzettan és Geokémiai Tanszék 
Erhardtné Ferencz Orsolya tudományos főmunkatárs - Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport 
Székely Balázs tudományos főmunkatárs - Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport 
 

d. HF bejelenti, hogy a MAB Föld- és Környezettudományi Szakbizottsága átdolgozásra 
visszaküldte valamennyi felterjesztett mesterszakunkat (geológus, geofizikus,  meteorológus és 
földrajzos). Hibák: 1. Belépési kritériumok hibás megadása 2. A 
„kompetenciák”(jogosultságok) megadásának hiánya (MA Mérnöki Kamarák ajánlata) 3. A 
Földrajz MSc-ben 1000-1100 kontakt óra helyett csak 800 szerepel. Ami nálunk szakirány, az 
más egyetemen szak – konzorciális egyeztetések megismétlése szükséges.  
 

e. MTA egyetemi kutatócsoportok helyzete (HF) 
Az MTA megszünteti csaknem valamennyi egyetemi kutató csoportját. Ennek ellenére Haas 
János vezetésével új integrált MTA kutatócsoport alakul az Intézethez kapcsolódóan 
Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutató Csoport néven (várhatóan 2007. január 1-el). 
 

f. „Kutatók éjszakája” (WT) 
A rendezvény támogatására az EU Framework VI. program keretében lehetett pályázni. Az 
egész egyetemen egyedül az FFI reagált kreatívan és pályázott eredményesen. A földrajz- és 
földtudományok széles spektrumát mutattuk be nagyon pozitív visszajelzésekkel mind hazai 
mind EU szintről. Rektori terv, hogy jövőre is pályázzunk minél szélesebb egyetemi kör 
bevonásával.  
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HF megerősíti a rendezvény jó visszhangját és jelzi, hogy Rektor Úr jövőre is az FFI-től várja 
a sikeres pályázat megszervezését azzal, hogy az ELTE legyen a gesztor intézmény. 
 

g. Alumnae program (WT) 
AZ ELTE régóta tervezi az alumnae program beindítását. Egykori geológus és geofizikus 
évfolyamok találkozójának felkarolásával az FFI ebben is úttörő szerepet vállalt.  

 
1. Személyi ügyek 

 
a. Angyal Zsuzsanna tudományos segédmunkatársi kinevezése a Környezet-, és Tájföldrajzi 

Tanszékre (GGy) 
Az alkalmazás anyagi hátterét, a Záray Gyula vezette KKKK regionális tudásközponti 
pályázat biztosítja. Ph.D. tanulmányait ez évben fejezte be sikerrel, oktatási és kutatási 
tevékenysége a melléklet tanúsága szerint érdemessé teszi a kinevezésre (ld. Melléklet). 
MA kiemeli a jelölt tevékenységét a Környezettan tanár szakos hallgatók oktatásában, 
oktatás-szervezésében. Csontos László esetén nem sikerült azonos kvalifikációjú 
szakembert találni. A docensi fizetés 1,5 tanársegédi fizetést fedez, a fél tanársegédi fizetés 
sorsa bizonytalan, mert nemcsak bér-, hanem létszámgazdálkodás is érvényben van. 
 

HF tájékoztatja a Tanácsot, hogy Csontos László egyetemi docens az Általános-, és Történeti 
Földtani Tanszék vezetője , valamint Lipovics Tamás a Geofizikai Tanszék tanársegédje 
elhagyják az Egyetemet, ipari feladatot vállaltak. 
 
b. Palotai Márton tanársegédi kinevezése az Általános-, és Történeti Földtani Tanszékre. 

(LŐSz) 
A jelölt Csontos László tanítványa, közvetlen munkatársa volt, így neki van legnagyobb 
esélye, hogy az átvett ismereteket didaktikusan tovább is tudja majd adni megfelelő felké-
szülés után (ld. Melléklet). 
 

c.  HF rámutat, hogy Csontos László távozásával nemcsak egy tudós tanárral lettünk 
     szegényebbek, de az Általános-, és Történeti Földtani Tanszék vezető nélkül maradt.  

                 Egyeztetések után javasolja, hogy a tanszék vezetését ideiglenesen Mindszenty 
                 Andrea az Alkalmazott- és Környezetföldtani Tanszék vezetője, a G&KF Központ  
                  Igazgatója vegye át.  

 
A fennmaradó fél tanársegédi fizetés sorsáról HF további tárgyalásoka tart szükségesek. BGy 
felveti, hogy Palotai Márton doktorandusz, tehát esetleges kinevezésével doktoranduszi 
ösztöndíja felszabadul, kérdezi, ennek mi lesz a sorsa. HF rámutat, hogy a Doktori Iskola fog 
odaítéléséről intézkedni. GGy felveti, hogy Palotai Márton, mint tanársegéd nem veheti át 
Csontos László előadásait, mert önálló előadásokat csak docens tarthat.  Javasolja, hogy a 
megmaradó fél tanársegédi bér terhére külső előadó (esetleg Csontos L.) meghívásával oldják 
meg a helyzetet. HF jelzi, hogy Csontos László távozásának feltételéül szabta a visszaoktatást 
spec. kurzusok formájában. BGy rákérdez, hogy az ÁTF Tanszék vezetési válságának mi a 
perspektívája. HF tájékoztatja, hogy a Dékán az ideiglenes vezetést max. 1-2 hónapra fogadja 
el, azt követően az ÁTF Tanszék összevonásra kerül valamely rokon tanszékkel. Jelzi, hogy a 
dékáni akarat az elkövetkezendő 1 év során további markáns tanszéki összevonások felé mutat 
az Intézet teljes állományában az „erős Intézet, gyenge Tanszék” egyetemi szabályzat 
szellemében. 
 
d. Dombrádi Endre tanársegédi kinevezése (HF) 

A jelölt 2. éves doktorandusz, tanulmányait az Amsterdami Egyetemen végezte eddig. Az 

–  3/6  – 

http://abyss.elte.hu/users/ffiit/documents/napirendek/mellekletek/2006-09-27-Ad-1c.pdf
http://abyss.elte.hu/users/ffiit/documents/napirendek/mellekletek/2006-09-27-Ad-1a.pdf


ottani témavezetője kikötötte, hogy leendő oktatási elfoglaltságai mellett a doktori 
programot változatlan formában a kinti szabályok szerint folytatnia kell. MA a jelölttel 
végzett eredményes csoportmunkák, míg GGy a jelölt egy külföldi konferencián mutatott jó 
szereplését emeli ki (ld. Melléklet) 
 

HF javasolja, hogy a jövőben az Intézet bármely egységébe belépő fiatal oktató és/vagy kutató 
(tanársegéd, tud. segédmunkatárs) a soron következő IT-ülés napirendjén az IT előtt személyesen 
mutatkozzon be. Javaslatát szavazásra bocsátja, melyet az IT támogatott az alábbiak szerint: 
 

igen: 19 nem: 2  tartózkodás: 5 
 
Ezt követően a fentebb részletezett személyi (1/a., b., c., és d.) kérésekben az IT titkos szavazására 
kerül sor. 
A szavazat-számlálás eredménye:  26 szavazólap, melyből a., b. és d. esetben 26, míg a c. esetén 25 
szavazat érvényes. A szavazólapok értékelését követően LGy kihirdeti az IT határozatát az 
előterjesztett személyi ügyekben: 
 

Határozat 
 
Az Intézeti Tanács egyetért Angyal Zsuzsanna tudományos segédmunkatársi kinevezésével (26 

igen). 
Az Intézeti Tanács egyetért Palotai Márton tanársegédi kinevezésével (26 igen). 
Az Intézeti Tanács egyetért Dr. Mindszenty Andrea ideiglenes tanszékvezetői kinevezésével 

                                    az Általános- és Történeti Földtani Tanszék élére (25 igen, 1 érvénytelen) 
Az Intézeti Tanács egyetért Dombrádi Endre tanársegédi kinevezése (26 igen). 
 
2. Új nagy pályázatok és az FFI-hez köthető rendezvények (MA, IÉ és WT) 

 
a. Közép-Magyarországi Régió és Budapesti Öko-Pólus 
     A „pólusok” megalkotásával egy-egy interdiszciplináris szakterület nagyfokú tudáskoncent- 
     rációját kívánják létrehozni. Ez regionális fejlesztésnek számít, ami jogosult jelentős EU 
     anyagi támogatásra. Sikeres tudomány-diplomáciai küzdelem eredményeként HF személyében 
     az ELTE FFI lett az Öko-Pólus vezető koordinátora. Pályázni tervezett projektek: 
         1. Biomasszára koncentráló területfejlesztési projekt – Szent István Egyetem 

               2. Szennyvíz-tisztítási projekt – KKKK (Záray Gyula) 
               3. Radon-térképezési projekt – Szabó Csaba 
               4. A megújuló energiaforrások felhasználását demonstráló öko-ház  a kampuszunkon 
                   mely a Gellért-fürdő elfolyó termálvizének hulladék hőjét is hasznosítaná. 
       b.   IÉ beszámol arról, hogy a HUNGEO következő konferenciája az ELTE-n lesz 2008-ban. 
             „Régiók határok nélkül” az országot 5 régióra bontva régiónként mutatjuk be  földtudo- 
             mányi eredményeinket. 
       c.   Az MTA 10. éve ad Bolyai Kutatási Ösztöndíjakat. 5 éve alakult meg a Bolyai Ösztön- 
             díjasok Klubja. Konferenciát tart az ELTE-n, ahol délelõtt tudománypolitikai délután pedig  
             szakmai előadások mutatnák be szakterületeinket. Ezen belül a  geológiát HF és  
             Sztanó Orsolya képviselné. 
       d.   MA beszámol egy novemberi rendezvényről, ahol az alkalmazott földtan 80 éves 
             professzorai, Dr. Végh Sándorné és Dr. Dank Viktor tanítványai és pályatársai ünnepi 
             előadóüléssel tisztelegnek a két meghatározó tudományos egyéniség születésnapján 
             (további információ). 
       e.   Tudománynapi Ünnepségsorozatok:   
             1. A „nagy” Kari rendezvényen:  
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                     Dinosaurusok Magyarországon témában (Ősi Attila) 
                     Bauxitok és paleoklíma témában (MA) 
             2. Bemutatkozik az FFI valamint a NNJ által szervezett Regionális Tudományok Ankét: 
                  A Bemutatkozik az FFI  témában felajánlott előadásokat az intézeti titkárhoz  (LGy)  
                  kell beküldeni, és a Tudományos és Stratégiai Bizottság (T&SB) fogja szelektálni. 
                  NNJ nem megosztott, hanem párhuzamos megrendezést javasol. HF úgy véli, hogy 
                  az egész napos Regionális Tudományok Ankét mellett a Bemutatkozik az FFI 
                  rendezvény sem kell, hogy időben korlátos legyen. A T&SB gondoskodjon az átfedő 
                  regionális témák koordinálásáról. 
        f.  A Nemzetközi Ásványtani Szövetség (IMA) 20. Kongresszusa 2010-ben (WT) 
                 A kongresszus rendezési jogát Ausztria, Magyarország, Szlovákia és Románia 
                  konzorciumban nyerte el. A rendezvény helyszíne az ELTE lesz, így Egyetemünkön 
                  rendezhetjük meg a széles értelemben vett ásványtudomány sokak szerint legnagyob 
                  nemzetközi tudományos seregszemléjét (ld. a mellékelt cirkulárét) 
                   
3. A Gazdasági Bizottság (GB) tájékoztatója (KL) 

 
A terepgyakorlati pénzek felhasználása az előírt keretek között maradt, azaz ahol túlköltés történt, 
ott azt egyéb forrásokból pótolták a tanszékek.  
A 230-as dologi kiadásokra  a Kari Tanács 60 MFt-ot osztott (volna) szét az intézetek és egyéb 
egységek között, azonban időközben a központi megszorítások miatt a Kart további 95-100 MFt 
megtakarítására kötelezik. Az Intézetre jutó összeg felosztására tett javaslatok (ld. Melléklet) 
közül választva elvi határozatot hozhatunk, de annak tudatában, hogy, a várható elvonások 
Intézetünkre eső pontos mértékét még nem ismerjük. Elvi megfontolás, hogy az IT a Központok 
közötti megosztásról döntsön, a Központokon belüli tovább osztás a Központok belügye legyen. A 
GB által javasolt felosztás az 50% hallgató + 50% oktató arányos 2. változat. A telefon költségek 
minimalizálása eddig igen sikeres. Az elvi alapon leosztott 230-as keretek és a telefon 
megtakarítások dacára az Igazgató Úr nyomatékosítsa, hogy ez a keret nem költhető a várható 
elvonások miatt. BGy a bejárók költségtérítéséről érdeklődik. HF jelzi, hogy maximális 
takarékoskodás mellett a bejárók költségtérítése kifizethető. BJ és MA kiemeli, hogy amelyik 
egység a ráeső 230-as keretet túllépi, azt más, saját forrásból kell fedeznie. HF rámutat, hogy a 
230-as megtakarítás nem fogja fedezni a várható elvonásokat, így hozzá fognak nyúlni a pályázati 
pénzekhez és a szakképzési hozzájárulásokhoz is, nem elvonás, hanem ideiglenes zárolás 
formájában.  
A könyvtári/folyóirat költségeket sújtó megtakarítási kényszer vonatkozásában a GB kivárást 
javasol. 
 

4. Az intézeti ad hoc bizottság beszámolója az Intézeti SzMSz állásáról (GGy) 
 
HF elmondja, hogy az Intézeti SzMSz összeállításával elébe mentünk a magasabb rendű 
szabályozásoknak (ELTE SzMSz és ennek mellékletét képező TTK SzMSz). Az ELTE SzMSz 
már érvényben van, a TTK SzMSz mellékletet a Kari Tanács már elfogadta, ez most a Szenátus 
jóváhagyására vár. Ezekkel folyik a jelenlegi tervezet összevetése, de finomítása számos 
vonatkozásban további munkát igényel. Bizonyos kérdésekben viszonylag nagy mozgásterünk 
van, másutt viszont a fenti szabályozások megkötik a kezünket  ( pl. a „Központ” fogalmát egyik 
SzMSz sem ismeri ). Kéri, hogy az FFI-IT honlapján elérhető tervezetet minél többen 
véleményezzék, ezt követően a GGy vezette ad hoc bizottság (összetételi változás: a távozó 
Csontos László helyett 
Weiszburg Tamás, a titkárváltás miatt Tímár Gábor helyett Lovas A. György) elvégzi a harmonizá 
lásokat. Ez után az Igazgató és az ad hoc bizottság konzultál, majd az Igazgató a Dékán Úr, ill. a 
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nevében eljáró Dr. Kisfaludy Gyula ügyvivõ szakértő úr normakontrollját fogja kérni. Az így módo- 
suló változat kerül az IT elé megvitatásra. GGy elmondja, hogy az ad hoc bizottság az ELTE SzMSz- 
el való harmonizálást elvégezte, és ez a változat olvasható az FFI-IT belső honlapján. Kéri, hogy a 
tagok véleményezzék, és javaslataikat az IT belső honlapján, a „Kör E-mail az IT-tagoknak” 
(balra középen) fórumon tegyék közzé.  
HF kifejti, hogy az SzMSz-tervezet jelenlegi változatának fő problémáját az egyesülés legkorábbi 
időszakára jellemző bizalmatlanság és a pozíciók biztosítását célzó szabályzások továbbélésében 
látja. Úgy gondolja, hogy mostanra kialakult a kölcsönös bizalom és megbecsülés légköre, és 
ennek szellemében kell az SzMSz végleges változatát elkészíteni. Olyan szabályozásokat kell 
kodifikálni, ami a 2/3-os többséget igénylő döntések esetén sem teszi működésképtelenné az IT-t.  
 

5. Záró bejelentések 
 
MA a Szakmai Disputák felújítását javasolja. Kéri, hogy előadói javaslataikat minél többen tegyék 
meg az IT belső honlapjának Fórumán. 
NBné tájékoztatja az IT-t, hogy a Kari Tanács mellett a Kari Érdekegyeztető Tanács is megújult, 
elnöke a mindenkori Dékán, tagjai közé került Barczáné Búvári Ágnes docens és BJ 
professzorasszony, a TTK Közalkalmazotti Tanácsból Világi Ildikó, a reprezentatív 
szakszervezetek képviseletében pedig Torkos Kornél és NBné.  Folynak a szakszervezeti bizalmi 
választások. 
HF javasolja az Arany ill. Gyémánt Diplomás kollégák meghívását az Intézetbe. Ez jól illeszkedne 
az alumnae-programhoz is. 
HF keresi a további  IT ülések legjobb időpontját: Szabó Mária javasolja az ETR-ben az IT-ülések 
céljára fenntartott kedd 14-16 órás időpontot, amit a jelenlévők elfogadnak. 
16.45-kor HF bezárja az ülést. 

 
 
Budapest, 2006. október 4. 
 
 
 

Lovas A. György        Horváth Ferenc 
intézeti titkár       intézet igazgató 
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