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EMLÉKEZTETETŐ 

 
a Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsa 2007. november 13-i üléséről 

 
1. Horváth Ferenc intézetigazgató megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az IT szavazóképes és 

javaslatot tesz az előzetes napirend sorrendi változtatására: a tudományos folyóiratokkal 
kapcsolatos FFI-re jutó költségek helyzetével foglalkozó napirendi pont kerüljön – az előterjesztő 
Kurtán Lajos egyébirányú halaszthatatlan elfoglaltságára tekintettel – a napirend 2. helyére. A 
napirendet – a sorrendi változással együtt - az IT egyhangú szavazással elfogadja. 

2. Horváth Ferenc tájékoztatja az IT-t, hogy az Intézet beterjesztett kutató (csillagász, meteorológus, 
geofizikus, geográfus és geológus) mesterszakjainak, valamint a környezettan, földrajz és fizikus 
tanári mesterszakok szakindítási anyagát a MAB elfogadta. 

3. Kurtán Lajos, az FFI Gazdasági Bizottságának vezetője tájékoztatja az IT-t, hogy a folyóirat-
költségek fedezésére beállított portfólió alapjaiban megváltozott. Az Egyetem gazdasági vezetése 
a fedezet jelentős részét képező 518 és 512-es kódokon lévő pénzekre költési tilalmat rendelt el. A 
230-as kódok pontos állása a telefonköltségek nem-ismerete miatt bizonytalan, az azonban 
bizonyos, hogy a legújabb rendelkezések következtében a telefonbeszélgetések 20%-át 
magánbeszélgetésnek KELL minősíteni, és mint ilyet a béren kívüli juttatásokra érvényes 
szabályok szerint fogják elszámolni. 
Mindezek alapján, ez idő szerint a folyóirat költségek fedezete FFI-forrásokból nem látszik 
megoldhatónak, ezt a Kari vezetés felé jelezni kell! 
Kurtán Lajos arról is tájékoztatja az IT-t, hogy Kari törekvés van a kutatási pályázatokkal 
kapcsolatos számlák  „elő-kontírozási” feladatának intézetekhez történő átadására. A kérdés 
súlyára tekintettel (speciális szakértelem) egy esetleges ez irányú hivatalos döntés 
megvalósíthatóságának megítélése az Intézet teljes – a Kari elvárásoknak megfelelően kidolgozott 
– központosított, és jól működő adminisztrációs rendszerének újragondolását teszi szükségessé. 

4. Az előterjesztett személyi ügyekben az IT az alábbi határozatokat hozta: 
a. Dr. Vörös Attila, a MTM osztályvezetője, az MTA lev. tagja részére Galácz András 

(Őslénytani Tanszék) előterjesztésében egyetemi magántanári cím adományozását 
javasolja. A jelölt sokéves folyamatos oktatási és témavezetési tevékenységének 
ismeretében a cím odaítélését az IT egyhangú szavazással támogatja. 

b. Dr. Müller Imre, a Neuchâtel-i Egyetem Hidrogeológiai Intézetének professzora, 2003-tól 2007-ig 
az Általános- és Alkalmazottföldtani Tanszékének vendégprofesszora. Mindszenty Andrea 
(Általános- és Alkalmazottföldtani Tanszék) előterjeszti, hogy nevezettet kiemelkedő oktatói 
tevékenysége elismeréséül címzetes egyetemi tanári címre terjeszti fel. A cím odaítélését az IT 
egyhangú szavazással támogatja. 

c. Bartholy Judit bejelenti, hogy Soósné Dezső Zsuzsanna a Meteorológiai Tanszék 
tanársegédje gyermeket vár. Előterjeszti, hogy a gyermekgondozási segély időtartamára 
helyettesítésére Reisz András doktorandusz tanársegédi alkalmazását javasolja. A javaslatot 
az IT egyhangú szavazással támogatja. 
 

5.  „A Föld-bolygó Nemzetközi Éve” eseménysorozathoz kapcsolódó rendezvények témájában 
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a. Weiszburg Tamás tájékoztatja az IT-t a Miskolci Egyetemen szervezett I. Országos 
Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciáról, ahol az FFI képviseletében szekcióelnöki 
teendőket látott el, és szervezésben is részt vett. 

b. Mindszenty Andrea ismerteti, hogy az eseménysorozat következő FFI aktivitásaként egy – 
a „Geológiai kalandozások Budapest környékén” kötet történeti hagyományait követő – 
kirándulásvezető füzetsorozat kiadását tervezzük melyben Kázmér Miklósnak és Palotai 
Mártonnak lesz kiemelt szerepe, és amelynek finanszírozására Apponyi Albert pályázatot 
adnak be. 

c. Érd Bálint bejelenti, hogy a 2009. év pedig a „Csillagászat Nemzetközi Éve „ lesz, 
melynek rendezvényeiben szerepet kívánnak vállalni. 

6. Horváth Ferenc felkéri az IT Pályázati és Műszer Bizottságát, hogy a következő ülésre készítsenek 
javaslatot az Intézet nagyműszereinek igénybevételi rendjére és a kapcsolódó költségtérítésekre. 
Kéri továbbá, hogy a Bizottság vizsgálja meg az Intézetben működő csiszoló laboratóriumok 
üzemeltetési racionalizálásának lehetőségeit, a felmerülő térítéseket és a fogyóanyag-költségek 
megosztásának lehetőségeit. 

7. Egyebek: 
a. Horváth Ferenc ismerteti Kázmér Miklós levelét, amelyben kérelmezi, hogy a 

világviszonylatban is egyedülálló bükkábrányi ősfatörzs leletek tudományos 
feldolgozásához az Intézet biztosítson egy laboratóriumi helységet. A teljes törzsmetszetek 
vizsgálatához egy kb. 30 m2-es, vízbevezetéssel és padlóösszefolyóval ellátott helység 
szükséges. Az érintettek meg fogják vizsgálni a lehetőségeket, melyhez Kari segítséget is 
várnak. 

b. Rédei Mária felhívja figyelmet az ERASMUS aktivitások kezelésében mutatkozó 
szervezetlenségre és arra, hogy most esedékes a 2014-ig érvényes intézményi szerződések 
megkötése. Lovas György a külföldi hallgatók fogadásának előkészítetlenségét, valamint 
kiutazó hallgatóink külföldi tanulmányainak itthoni beszámításának megoldatlanságát és a 
tájékoztatás hiányát emeli ki. Horváth Ferenc felkéri Rédei Mária, Havasi Ágnes és Lovas 
A. György koordinátorokat, hogy dolgozzanak ki javaslatot a helyzet orvoslására. 

c. Horváth Ferenc felhívja a figyelmet a tűz- és munkavédelmi felelősi feladatok 
központosításának fontosságára. Javasolja, hogy Bendő Zsolt (Földtudományi Központ) a 
munkavédelem, Munkácsy Béla (Földrajztudományi Központ) pedig a tűzvédelem intézeti 
koordinátora legyen a tanszéki szakértői rendszer meghagyása mellett. Az IT a javaslatot 
egyhangú szavazással a támogatja. 

d. Horváth Ferenc javaslatára az IT egyhangú szavazással a támogatja, hogy a 
továbbiakban az ülések napirendjét és a kapcsolódó anyagokat az IT-tagok az ülés előtt 
min. 72 órával, azaz a megelőző péntek 14-óráig elektronikusan írásban kapják meg. Ez 
egyúttal azt is jelenti, hogy ezen határidő után felmerülő bármely témával az IT kizárólag 
az „Egyebek” napirendi pont kapcsán foglalkozik. 

 
 
Budapest, 2007. november 15. 
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