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a Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsa 2007. szeptember 25-i üléséről
1. Horváth Ferenc intézetigazgató távollétében Mindszenty Andrea igh. megnyitja az ülést,
megállapítja, hogy az IT szavazóképes és javaslatot tesz az előzetes napirend sorrendi
változtatására: az Intézet gazdasági helyzetével foglalkozó napirendi pont kerüljön –
időigényességre tekintettel – a napirend végére. A napirendet – a sorrendi változással együtt - az IT
egyhangú szavazással elfogadja.
2. Az előterjesztett személyi ügyekben az IT az alábbi határozatokat hozta:
a. Intézeti tanszéki pályázatok terhére történő foglalkoztatások:
i. Lagzi István László részfoglalkozású tudományos munkatársi alkalmazását a
Meteorológiai Tanszékre 17 igen szavazattal, míg
ii. Machon Attila tudományos segédmunkatársi alkalmazását 3 hónapra a
Meteorológiai Tanszékre 14 igen és 3 érvénytelen szavazattal elfogadta.
b. Kari bérkeretre ill. intézeti bérmaradvány terhére történő alkalmazások:
i. Sóósné Dezső Zsuzsanna tanársegédi szerződésének határozatlan időre történő
meghosszabbítása a Meteorológiai Tanszékre,
ii. Lengyel Tamás főfoglalkozású tanársegédi alkalmazása, és
iii. Dr. Volter Edina adjunktusi előresorolása a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi
Tanszékre
Elvi dékáni engedély hiányában mindhárom személy esetében az IT támogatja,
hogy Horváth Ferenc intézetigazgató kérje Michaletzky Dékán Úr előzetes
állásfoglalását.
Az írásos dékáni hozzájárulás birtokában az IT következő ülésén szavaz érdemben
a
fenti alkalmazásokról.
3. A megüresedett vezetői megbízásokra kiírt belső pályázatok értékelésére az IT az alábbi
összetételű Bíráló Bizottságokat küldi ki egyhangú szavazással:
a. A Földrajztudományi Központ vezetője esetén:
i. Horváth Ferenc, CSc egyetemi tanár intézetvezető
ii. Gábris Gyula, DSc egyetemi tanár
iii. Bartholy Judit, DSc egyetemi tanár, és
iv. Dövényi Zoltán, DSc egyetemi tanár, Pécsi Egyetem, Földrajztudományi
Kutatóintézet
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b. A Természetföldrajzi Tanszék vezetője esetén:
i. Horváth Ferenc, CSc egyetemi tanár intézetvezető
ii. Gábris Gyula, DSc egyetemi tanár
iii. Bartholy Judit, DSc egyetemi tanár, és
iv. Szabó József, DSc egyetemi tanár, Debreceni Egyetem
c. Az Általános- és Alkalmazott Földtani Tanszék vezetője esetén:
i. Horváth Ferenc, CSc egyetemi tanár intézetvezető
ii. Nagymarosi András, PhD egyetemi docens
iii. Galácz András, DSc egyetemi tanár, és
iv. Vörös Attila, DSc, az MTA tagja, Magyar Természettudományi Múzeum
d. Az Ásványtani Tanszék vezetője esetén:
i. Horváth Ferenc, CSc egyetemi tanár intézetvezető
ii. Buda György, CSc egyetemi tanár
iii. Lovas A. György, PhD egyetemi docens, és
iv. Pósfai Mihály, DSc egyetemi tanár, Pannon Egyetem
4. A 3. pontban szereplő vezetői változások, az Intézet egyéb személyi változásai, valamint az új
tanévre delegált hallgatói képviselők körében történő változások következtében az IT összetétele is
változni fog. Mindszenty Andrea javasolja, hogy a pontos személyi változások kialakulásáig az IT
dolgozzon a jelenlegi összetételben. Javaslatát az IT egyhangú szavazással elfogadja.
5. Egyebek:
a. Nemes-Nagy József tájékoztatja az IT-t, hogy az Egyetemi Nyílt Nap szakterületi
koordinátorai:
i. Szabó Szabolcs, és
ii. Weiszburg Tamás
b. Mindszenty Andrea bejelenti, hogy a MOL szakképzési támogatás egy része végzős
hallgatók szakdolgozatának elkészítésével kapcsolatos költségek fedezésére fordítható.
Eme támogatásokat pályázati úton lehet elnyerni. Pályázati határidő: 2007. október 5.
c. Mindszenty Andrea jelzi, hogy a Földtudományi Központ által szervezett heti szakmai
Disputák sorozata elindult és továbbra is a szokásos 12:30-13:30 időpontban tartjuk.
d. Lovas György tájékoztatja az IT-t, hogy a University Grants Commission of India
vendégoktatók részére pályázatot hirdet, a jelentkezési határidő 2007. október 5.
e. Mindszenty Andrea felhívja a figyelmet arra, hogy a BSc-MSc átmenet kritérium
rendszerét ki kell dolgozni. Kéri , hogy a BSc és az MSc-k szakfelelősei közösen
dolgozzanak ki előzetes javaslatot.
f. Galácz András nyomatékkal kéri, hogy mielőbb kerüljön meghatározásra az Intézet vezető
adminisztrátorainak munkaköri leírása. Ez az Őslénytani Tanszék esetén annál is
sürgetőbb, mivel ez idő szerint a Tanszék lokális ügyintézése megoldatlan.
6. Kurtán Lajos részletes tájékoztatást ad az Intézet jelenlegi gazdasági helyzetéről. Elmondja, hogy
nem naprakész kari nyilvántartások (pl. telefon), valamint egyes belső adategyeztetési késedelmek
miatt naprakész számadatokkal nem, csak sarokszámokkal tud a Gazdasági Bizottság dolgozni. Az
alábbi kritikus kérdésben elővezetett javaslatról szavazott az IT:
a. A külföldi szakfolyóiratok költségeinek ránk eső részének fedezetét az Intézet a tavalyi
konstrukcióban kívánja megoldani.
b. A 230-as keret felosztása a Központok között az eddigi elvek szerint történik
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c. A bejáró dolgozók költségtérítésének egységes megadását szorgalmazza, legális forrása
csak a 230-as keret lehet.
d. Nyomatékkal indítványozza, hogy a tanszékek maximális takarékossággal kezeljék a 230as kiadásokat (célszerűen csak a bejárókra, telefon költségekre és a korábbi
kötelezettségvállalások fedezetére fordítsák), minthogy a 230-as maradvány egyik forrása a
folyóirat-költségek fedezetének.
Az IT a Gazdasági Bizottság valamennyi felsorolt javaslatát egyhangú szavazással elfogadja.
Budapest, 2007. szeptember 27.

Dr. Lovas A. György
egyetemi docens
intézeti titkár

Dr. Horváth Ferenc
tanszékvezető egyetemi tanár
intézetigazgató
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