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Dr. Michaletzky György 
Az ELTE TTK Dékánja 
Budapest 
 

EMLÉKEZTETETŐ 
a Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsa 2007. július 6-i üléséről 

 
1. A napirend egyhagú elfogadását követően az IT ellenvetés nélkül tudomásul veszi, hogy a 

2007/2008-as tanév őszi félévében üléseit a Kari Tanács ülésrendjéhez igazítja. Ennek megfelelően 
az IT rendes üléseit 
szeptember 25-én kedden 14-órakor 
október 9-én kedden 14-órakor 
november 13-án kedden 14-órakor 
december 11-én kedden 14-órakor és 
január 8-án kedden 14-órakor tartja. 
Horváth Ferenc felhívja a figyelmet, hogy bármely alkalmazási előterjesztés, kizárólag előzetes 
írásbeli elvi dékáni jóváhagyás csatolásával kerülhet az IT napirendjére. 
 

2. Az IT 18 igen szavazattal 1 tartózkodás mellet megerősíti, hogy a Tájföldrajzi Tanszék neve a 
továbbiakban a korábbival megegyező Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék legyen. 
 

3. Az igazgató tájékoztatta a Tanácsot az Intézett tervezett új admisztrációs rendszeréről. Jelezte, 
hogy a rendszer működőképessége úgy biztosítható, ha a meglévő bérmaradványok terhére egy 
rendszergazdát és egy, a központi laboratóriumokat üzemeltető, intézeti mérnököt alkalmaz. 
Ennek ismeretében az IT felkéri Horváth Ferenc igazgatót, hogy ezen új alkalmazások ügyében 
járjon el Dékán Úrnál, és szerezze meg Dékán Úr elvi engedélyét az álláshelyek konkrét 
betöltéséhez 
Az IT támogatja az új adminisztrációs rendszert, és egyhangú szavazással felkéri az igazgatót a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 

4. Kurtán Lajos, az IT Gazdasági Bizottságának (GB) vezetője, ismerteti az Intézet gazdasági 
helyzetét a Kar többi intézetével összehasonlítva tájékoztató jellegű adatok alapján: 
 

Intézet 
Képz. és tud. 
normativa 
bevétel 

Lekötött 
bér 
állomány 

Különbség 

Biológia 551 mFt 612 mFt -61 mFt 

Fizika 316 mFt 405 mFt -89 mFt 

FFI 502 mFt 445 mFt +57 mFt 

Kémia 425 mFt 513 mFt -88 mFt 

http://abyss.elte.hu/users/ffiit/documents/napirendek/mellekletek/ffi-info-sema.pdf
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Matematika 453 mFt 439 mFt +14 mFt 
 
Hangsúlyozza az adatok tájékoztató jellegét, minthogy pl. nem tartalmazzák a terepgyakorlatok 
költségeit, valamint, hogy ahol nagyok a minuszok, ott sokszor nagyobbak a saját bevételek is 
főként az 512 és 230 kódokon (pl. kredit újrafelvétel).  A GB tovább dolgozik az adatok 
pontosításán, elemzésén és ősszel ismét beszámol az IT előtt. Tasnádi Péter ismerteti a 
Földtudományi Alapszak hallgatóinak előzetes szakirány választási adatait, valamint a az ide 
kapcsolodó Környezettan / Környezettudományi szakos hallgatók orientációját. Horváth Ferenc 
rámutat a várható hallgatói létszám és a speciális tantermeket/laboratóriumokat (pl. 
számítástechnika) igénylő gyakorlati tárgyak anomáliáira (pl. egy TTK tulajdonú „lovarda” 
szükségessége).  Kurtán Lajos ismerteti az intézetre jutó 230-as kódú, valamint terepgyakorlati 
pénzeket. A felosztást a tavalyi elvek alapján javasolja. Ismerteti a külföldi folyóiratok intézetre 
eső terheit, valamint a bejárók költségtérítését és javaslatot tesz ennek elosztására (forrás a 230-as 
kód ill. Szakképzési hozzájárulás lehet). Horváth Ferenc hangsúlyosan emeli ki a kutatási 
pályázatok, mint forrásteremtés, fontosságát és felhívja a figyelmet az idei OTKA pályázatok 
szokatlan augusztus végi határidejére. 
 

5. Horváth Ferenc tájékoztatja a Tanácsot, hogy a július 31-ével lejáró vezetői megbizások belső 
pályázat útján való betöltéséig a dékán ideiglenes megbízásokat fog adni, amire az intézeti 
iazgatótól kért javaslatokat. Horváth Ferenc az alábbi javaslatokat tette: 
a.) a Földrajztudományi Központ ideiglenes vezetésére Dr. Szabó Mária egyetemi tanárt 
b.) a Természetföldrajzi tanszék ideiglenes vezetésére Dr. Karátson Dávid egyetemi docenst, és  
c.) az Ásványtani Tanszék ideiglenes vezetésére Dr. Dódony István egyetemi docenst 
nevezte meg. A tényleges ideiglenes megbízásokról a dékán saját hatáskörében dönt.  
 

6. Horváth Ferenc az IT nevében gratulál Rédei Mária docensnek a „Mozgásban a világ: a 
nemzetközi migráció földrajza” c., az Eötvös Kiadó gondozásában most megjelent könyvéhez. 
 

7. Izsák Éva docens beszámol arról, hogy az intézet „A Föld Éve – az ELTE nyitó rendezvénye” c. 
előadói ankétján elhangzott előadásoknak egy válogatását a Földrajzi Közlemények külön 
kötetében megjelentetik.  
 

8. Az IT meghallgatta  Buda György és Gábris Gyula egyetemi tanárok, leköszönő tanszékvezetők 
beszámolóit tanszékeik vezetői periódusuk alatti munkájáról, majd szavazott. 
Az IT mind Buda György, mind pedig Gábris Gyula beszámolóját 18 igen szavazattal 1-1 
tartózkodás (az érintettek tartózkodtak) mellett elfogadta. 
 

9. Galácz András bejelenti, hogy szeptember 5-én az Őslénytani Tanszék megalapításának 125. 
évfordulóján ünnepi tudományos előadóülést tartanak, melyre mindenkit szeretettel várnak. 
 

10. Horváth Ferenc jelzi, hogy  Márton Péter és  Balázs Béla egyetemi tanárok Professor Emeritus 
címre való felterejsztése merült fel, de további javaslatokat is vár. Nemes-Nagy József  jelzi, hogy 
Probáld Ferenc egyetemi tanár felterjesztésére tesz javaslatot. 
 

11. Mészáros Csaba elköszön a lejáró mandátumú hallgatói képviselők nevében. 
 

Budapest, 2007. július 9. 
 
 
 
 Dr. Lovas A. György      Dr. Horváth Ferenc 
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 egyetemi docens      tanszékvezető egyetemi tanár 
 intézeti titkár       intézetigazgató 


