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JEGYZŐKÖNYV
A Földrajz- és Földtudományi Intézet Működési Rendjéről szóló dékáni utasítás szerint
megválasztott Tanács 2007. március 27-én tartott alakuló üléséről
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb VII. em., Egyed László terem, kezdete: 14 óra
Jelen vannak szavazati joggal: 23 fő
Horváth Ferenc intézetigazgató (HF),
1. A Földrajzi Központ részéről
• Gábris Gyula központvezető, tanszékvezető,
• Nemes-Nagy József tanszékvezető,
• Szabó Mária tanszékvezető,
• Kurtán Lajos tanszékvezető,
• Jakobi Ákos választott képviselő,
• Horváth Erzsébet választott képviselő,
• Vidéki Imre választott képviselő,
• Horváth Gergely választott képviselő,
• Rédei Mária választott képviselő,
• Telbisz Tamás választott képviselő,
• Vittekné Lefánti Tünde választott dolgozói képviselő
2. A Geológiai- és Környezetfizikai Központ részéről
• Mindszenty Andrea központvezető, tanszékvezető,
• Buda György tanszékvezető,
• Harangi Szabolcs tanszékvezető,
• Galácz András tanszékvezető,
• Bartholy Judit tanszékvezető,
• Érdi Bálint tanszékvezető,
• Nagymarosy András tanszékvezető-képviselő
• Mészáros Róbert választott képviselő,
• Mádlné Szőnyi Judit választott képviselő,
• Leél-Őssy Szabolcs választott képviselő,
• Rózsavölgyi János választott dolgozói képviselő
Továbbá tanácskozási joggal: 3 fő
• Lovas A. György intézeti titkár (LGy),
• Horváth Mária az FDSz képviselője, és
• Monostori Miklós, a Doktori Iskola vezetője (aki kimentését kérte!)
Horváth Ferenc köszönti az újjá alakult Intézeti Tanács tagjait, és sajnálattal állapítja meg, hogy a
Hallgatói Önkormányzat még nem delegálta az FFI új Működés Rendje szerinti hallgatói képviselőket.
Felkéri Gábris Gyulát, hogy jelezze a HÖK felé a delegálás sürgősségét, mivel csak a hallgatói
képviselőkkel válik teljessé az új IT.
Ezt követően Horvát Ferenc megállapítja a Tanács határozatképességét és előterjeszti a napirendet.
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Napirendi javaslat:
1. Központvezetői és tanszékvezetői belső pályázatok kiírása
• A Földrajzi Központ élére, illetve
• Természetföldrajzi Tanszékre,
• Ásványtani Tanszékre, valamint az
• Általános- és Történeti Földtani Tanszékre.
Horváth Ferenc tájékoztatja az IT-t, hogy hogy a vezetői megbízásokra előterjesztendő javaslatokat
célszerűnek látja összekötni az Intézet belső tanszéki struktúrájának újragondolásával. Ennek alapján
javasolja, hogy a jelen ülésen ne a vezetői pályázatok megszövegezésére kerüljön sor, hanem azokat
megalapozandó, az intézeti struktúra átalakítási lehetőségeiről konzultáljon a Tanács.
2. Az ELTE Iratkezelési Szabályzat életbelépésével kapcsolatos teendők
3. Egyebek
Az IT szavazattöbbséggel a napirendet elfogadja.
1. Az Intézeti tanszéki struktúra átalakítási lehetőségei
Szenvedélyes vita alakult ki a tanszékek további sorsát illetően, melynek során valamennyi jelenlévő
kifejtette álláspontját, véleményét. Általános megállapítás volt, hogy a jelenlegi struktúra jól tükrözi a
Földdel és annak élő és élettelen alkotóival, környezetével foglalkozó, valamikor egységes,
Természetrajz tudomány évszázados szerves fejlődését és ennek során az egyes diszciplínák
elkerülhetetlenül szükséges és logikus – a törzsfejlődéshez hasonló – differenciálódását. A hosszú
fejlődési folyamat eredményeként kialakult specializáció napjainkban is megállja a helyét. E szakmai
meggyőződést tükrözi az Intézet Tudományos Tanácsának állásfoglalása, valamint – az Intézet
oktatóinak és kutatóinak nagy többsége által aláírt – és az Intézet vezetőségéhez eljuttatott – petíció.
Mindkettő egyhangúan a jelenlegi tanszéki struktúra fennmaradását támogatja.
Az IT mindazonáltal mérlegelte a jelenleg érvényesülő tudománypolitikai irányzatokat, melyek
egyfajta „integrációs” érvrendszer mentén a specializáció csökkentése, és ennek folyományaként
tanszékek összevonása irányába hatnak. A vita berekesztését követően a Tanács – figyelembe véve,
hogy a Csillagászati Tanszék esetleg a Fizikus Intézet felé orientálódik – az alábbi határozatot hagyta
jóvá (10 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett):
Határozat
Az FFI Intézeti Tanácsa egyetért abban, hogy amennyiben az intézeti struktúra megváltoztatása
elkerülhetetlennek bizonyul, akkor a Tanács az alábbi két koncepcionális alternatíva valamelyike
mentén tudja elképzelni az intézet tanszéki struktúrájának átalakítását:
1. A jóváhagyott mester (MSc) szakokhoz igazodóan

Mester (MSc) Szak
Geográfus
Földrajz tanár

Tanszék
Természetföldrajzi Tsz. + Környezet- és
Tájföldrajzi Tsz.
Regionális Földrajzi Tsz. + Társadalom- és
Gazdaságföldrajzi Tanszék

Geológus
Ásványtudományok

geológiai tanszékek
Ásványtani Tsz. (konzorciumban)

Geofizikus
Meteorológus

Geofizikai Tanszék
Meteorológiai Tanszék
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2.

Relativ diszciplínáris „közel állás” figyelembe vételével
Természetföldrajzi Tsz. + Környezet- és Tájföldrajzi Tsz.
Regionális Földrajzi Tsz. + Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tsz.
Ásványtani Tsz., + Kőzettan és Geokémiai Tanszék
Általános-, és Történeti Födtani Tsz. + Alkalmazott- és Környezetföldtani Tsz.
Őslénytani Tanszék
Geofizikai Tanszék
Meteorológiai Tanszék

2. Az ELTE Iratkezelési Szabályzat életbelépésével kapcsolatos teendők
Az elektronikus iratkezeléshez ill. a Szabályzathoz való alkalmazkodás személyi és tárgyi
feltételeire, valamint struktúrájára, továbbá az Intézeten belüli információáramlás rendszerére
vonatkozó javaslat kidolgozására az Intézeti Tanács ügyintézőokból és oktató/kutatókból álló ad
hoc bizottságot hoz létre:
A bizottság vezetője:
Lovas A. György egyetemi docens intézeti titkár
A bizottság tagjai:
Hochdorfer Istvánné ügyintéző Meteorológiai Tanszék
Vittekné Lefánti Tünde ügyintéző Regionális Földrajzi Tanszék
Habár Rita ügyintéző Geofizikai Tanszék
Nagyné Gulyás Klára ügyintéző Alkalmazott- és Környezet Földtani Tanszék
Monostori Miklósné ügyintéző Őslénytani Tanszék
Kurtán Lajos egyetemi docens Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
Bartholy Judit egyetemi tanár Meteorológiai Tanszék
Weiszburg Tamás egyetemi docens Ásványtani Tanszék
3. Egyebek
Gábris Gyula egyetemi tanár bejelenti, hogy a Természetföldrajzi Tanszék tanszékvezetői,
valamint a Földrajzi Központ központvezetői megbízatásának megszűnését követően professzúrát
szándékozik létrehozni, melynek részleteiről (cél, tagok, kutatás, oktatás) később tájékoztatja a
Tanácsot.
Budapest, 2007. március 29.

Lovas A. György
intézeti titkár

Horváth Ferenc
intézet igazgató
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