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JEGYZŐKÖNYV 

 
A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 2007. október 9-én tartott üléséről 

 
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb VII. em., Egyed László terem, kezdete: 14 óra 
 
Jelen vannak szavazati joggal: 22 fő 
 
 Horváth Ferenc intézetigazgató, 
1. A Földrajzi Központ részéről 

• Szabó Mária megbízott központvezető, tanszékvezető, 
• Nemes-Nagy József tanszékvezető,  
• Karátson Dávid megbízott tanszékvezető,  
• Kurtán Lajos tanszékvezető, 
• Jakobi Ákos választott képviselő,  
• Horváth Erzsébet választott képviselő, 
• Vidéki Imre 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, megbízott tanszékvezető, 
• Galácz András tanszékvezető,  
• Érdi Bálint tanszékvezető,  
• Nagymarosy András tanszékvezető-képviselő 
• Leél-Őssy Szabolcs választott képviselő, 
• Rózsavölgyi János választott dolgozói képviselő 

 
3. Hallgatói képviselők: 

• Kohán Balázs, földrajz Ph.D. hallgató 
• Jancsó Tamás, geográfus hallgató 
• Mészáros Csaba geológus hallgató 
• Lellei Nóra geológus hallgató 
• Sudár István Ákos, földrajz-történelem szakos hallgató 

 
Továbbá tanácskozási joggal: 5 fő 

• Nagy Béláné FDSz főbizalmi 
• Horváth Mária FDSz bizalmi 
• Weiszburg Tamás egyetemi docens 
• Szabó Szabolcs egyetemi tanársegéd 
• Lovas A. György egyetemi docens, intézeti titkár  
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Horváth Ferenc köszönti a meghívott vendégeket, valamint az Intézeti Tanács tagjait. Megállapítja a 
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Tanács határozatképességét és előterjeszti a napirendet: 
 
Előzetesen bejelentett napirend: 
 
1. Az Intézeti Tanács állásfoglalása az új vezetői pályázatok véleményezéséről. Előterjesztő Horváth 

Ferenc 
2. Az Intézeti Tanács állásfoglalása  

• Lengyel Tamás tanársegédi kinevezéséről, és  
• Dr.Volter Edina adjunktusi előléptetéséről a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre,   
• Soósné Dezső Zsuzsanna tanársegédi kinevezésének határozatlan időre történő 

meghosszabbításáról a Meteorológiai Tanszékre. Előterjesztő Horváth Ferenc 
3. Az Intézeti Tanács állásfoglalása  

a. az ELTE Közalkalmazotti Szabályzatáról; előterjesztő Nagy Béláné, 
b. az ELTE SzMSz Képzési Szabályzatáról; előterjesztő Szabó Mária, 
c. az Alumni Szabályzatról; előterjesztő Weiszburg Tamás, és 
d. az ELTE SzMSz Foglalkoztatási Követelményrendszerének kiegészítéséről; 

előterjesztő Horváth Ferenc 
4. Az Oktatási, valamint a Tudományos- és Stratégiai Bizottság összetételének megváltoztatása, 

valamint az Intézet PR-tevékenységéért felelős munkatárs felkérése. 
5. Egyebek (Nyílt Nap, Kutatók Éjszakája) – előterjesztők Weiszburg Tamás, Szabó Szabolcs 

 
Horváth Ferenc javasolja a napirend megváltoztatását abban az értelemben, hogy előre kerüljenek 
azok a pontok, melyeket meghívott kollégák terjesztenek elő tekintettel korlátozott idejű jelenlétükre 
más elfoglaltságuk miatt. 
 
Az IT a módosított napirendet egyhangúan elfogadja. 
  

1. Weiszburg Tamás tájékoztatja az IT-t az Alumni Szabályzat lényegi pontjairól. Részletes 
értékelését írásban is benyújtja (ennek szövege a jelen jegyzőkönyv melléklete). Rövid vita 
után az IT 21 igen és 1 nem szavazattal elfogadja az Alumni Szabályzattal kapcsolatos 
állásfoglalást. 
 

2. Nagy Béláné ismerteti a Közalkalmazotti Szabályzat módosítási tervezetének lényegi elemeit. 
Rámutat néhány pontra, ahol kiegészítő véleményezést javasol. A Közalkalmazotti Szabályzat 
módosítását –  a Nagy Béláné által javasolt kiegészítésekkel az IT egyhangú szavazással 
elfogadja. 
 

3. Weiszburg Tamás és Szabó Szabolcs beszámol a földtudományi alapszak, valamint a földrajzi 
alapszak Nyílt Napi rendezvényeiről. Minkét rendezvényt sikeresnek ítélik. Horváth Ferenc 
sajnálkozását fejezi ki, hogy a tavalyi igen sikeres - javarészt az ELTE FFI által szervezett és 
bonyolított - Kutatók Éjszakája rendezvény ez évben más felsőoktatási intézmény égisze alá 
került. Kiemeli ugyanakkor, hogy az FFI most is képviseltette magát Harangi Szabolcs 
irányítása alatt. A beszámolót az IT egyhagú szavazással elfogadja. 
 

4. Horváth Ferenc ismerteti, hogy az FFI megüresedett vezetői  posztjaira egy-egy pályázat 
érkezett be. Ismerteti a pályázatok anyagát, valamint a pályázatok értékelésével kapcsolatos 
tanszéki oktatói értekezletek, továbbá a Földrajztudományi Központ összoktatói értekezletének 
állásfoglalását eme pályázatokról. A felsorolt fórumok mindegyike egyhangú titkos 
szavazással támogatta a pályázatokat.  
Ezek után Horváth Ferenc felidézi az IT által az egyes pályázatok értékelésére kiküldött 
szakmai Bíráló Bizottságok összetételét, majd ismerteti a Bizottságok állásfoglalásait. A 
beérkezett négy pályázat értékelésére kiküldött Bizottságok mindegyike egyhangú titkos 
szavazással támogatta az illetékességi körébe tartozó pályázat elfogadását. 

http://abyss.elte.hu/users/ffiit/documents/hataridos/alumni_071009.pdf
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A fenti eredmények ismertetését követően Horváth Ferenc felkéri az IT-t, hogy titkos 
szavazással értékelje a pályázatokat és tegyen javaslatot a vezetői megbízásokra. 

 
Határozat 

 
• Dr.habil Szabó Mária D.Sc. egyetemi tanárnak a Földrajztudományi Központ vezetésére 

benyújtott pályázatát az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja, 
és javasolja központvezetői kinevezését. 

• Dr.habil Karátson Dávid Ph.D. egyetemi docensnek a Természetföldrajzi Tanszék vezetésére 
benyújtott pályázatát az IT 20 igen, 2 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatja, és javasolja 
tanszékvezetői kinevezését. 

• Dr.habil Mindszenty Andrea D.Sc. egyetemi tanárnak az Általános- és Alkalmazott Földtani 
Tanszék vezetésére benyújtott pályázatát az IT egyhangú (22 igen, 0 nem és 0 étvénytelen) 
szavazással támogatja, és javasolja tanszékvezetői kinevezését. 

• Dr.habil Dódony István C.Sc. egyetemi docensnek az Ásványtani Tanszék vezetésére 
benyújtott pályázatát az IT 21 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatja és javasolja 
tanszékvezetői kinevezését. 

    
5.  Horváth Ferenc – felkéri az IT-t, hogy a személyi anyagok, valamint az előzetes dékáni         

hozzájárulás ismeretében titkos szavazással nyilvánítson véleményt a 2. napirendi pontban jelzett 
személyekkel kapcsolatban. 
 
                                                                 Határozat 

• Soósné Dezső Zsuzsanna esetében az IT egyhangú ( 22igen, 0 nem, 0 érvénytelen) 
szavazással támogatja nevezett tanársegédi kinevezésének határozatlan időre történő 
meghosszabbítását a Meteorológiai Tanszékre. 

• Dr. Volter Edina egyetemi tanársegéd esetén az IT 21 igen és 1 nem szavazattal támogatja 
nevezett adjunktusi előresorolását a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre. 

• Lengyel Tamás esetén az IT 20 igen 0 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatja nevezett 
tanársegédi kinevezését a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre. 
 

6. A személyi változásokra tekintettel Horváth Ferenc javaslatot tesz az IT mellet működő Oktatási,   
valamint Tudományos és Stratégiai Bizottság összetételének megváltoztatására; 
• Tekintettel arra, hogy az Oktatási Bizottság vezetője ex officio mindig a Földrajztudományi 

Központ mindenkori, vezetője, így Gábris Gyula helyét Szabó Mária vegye át 
• A Tudományos és Stratégiai Bizottság Szabó Mária kiválásával megüresedett helyének 

betöltésére Gábris Gyulát kéri fel 
Az IT a javaslaltot egyhangú szavazással elfogadja. 
Horváth Ferenc Szabó Máriát, mint az Oktatási Bizottság új vezetőjét, felkéri a Tanulmányi 
Szabályzat véleményezésére. Szabó Mária kéri, hogy az Intézet oktatói/kutatói 2007. október 15-
én hétfőn déli 12 óráig juttassák el hozzá a szabályzattal kapcsolatos megjegyzéseiket. 
 

7. Horváth Ferenc ezután tájékoztatást kér a felelősöktől az M.Sc. szakok indítási anyagainak    
állásáról. Mindszenty Andrea elmondja, hogy a geológus mesterszak anyaga kis késésben van. 
Ennek alapvető oka, hogy az alapszaki követelményrendszer felülvizsgálatával egy időben az 
alapszakról a mesterszakra való átjutás kritériumrendszerének kidolgozás is folyik. Felvetődik, 
hogy értesülések szerint a mesterszakok indításának a MAB felé anyagi vonzata is lesz, melynek 
anyagi fedezetéről nincs információ. 
 

8. Horváth Ferenc ismerteti az Oktatói Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására kapott 
rektori indítványt. A kialakult vitában az vélemény kristályosodott ki, hogy a tervezett változtatás 
(a 62 éves korhatár kiterjesztése 65 évre) a jelen megszorítások mellett az oktatói gárda fiatalítása 
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ellen hat. Ugyanezen megszorítások következtében egy nyugállományba vonuló egyetemi tanár 
helyére csak egy tanársegéd vehető fel! (Ez felveti továbbá a bérkülönbözettel való gazdálkodás 
kérdését is!) 
 

9. Horváth Ferenc indítványozza, hogy a Nyílt Nap, valamint a Kutatók Éjszakája rendezvényeken 
mutatott kiváló teljesítményére tekintettel az IT Harangi Szabolcsot kérje fel az Intézet PR-
Felelősi posztjának betöltésére, és ezt a javaslatot az oktatási dékánhelyettes felé is tegye meg. 
A javaslatot az IT egyhangú szavazással támogatja. 
 

Ezt követően Horváth Ferenc az ülést berekeszti. 
 
 
 
Budapest, 2007. október 12. 
 
 
 
 

Lovas A. György s.k.     Horváth Ferenc s.k. 
intézeti titkár      intézetigazgató 


