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EMLÉKEZTETETŐ 

 
a Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsa 2008. február 5-i üléséről 

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

javaslatot tesz az előzetes napirend sorrendi változtatására: személyes érintettségre tekintettel 
indítványozza a 2. és 4. napirendi pont felcserélését. javasolja, továbbá, hogy napirend előtt kapjon 
szót Mészáros Csaba a HÖK képviselet vezetője. A napirendet – a sorrendi változással együtt - az 
IT egyhangú szavazással elfogadja. 
 

2. Mészáros Csaba bemutatja a HÖK által delegált új hallgatói képviselőket 
a. Sudár István Ákos helyét Jánosi Attila földrajz-történelem szakos hallgató, a HÖK tanulmányi 

elnökhelyettese, 
b. Kohán Balázs helyét Kiss Klaudia geográfus PhD hallgató, 
c. Az eddig be nem töltött helyet Pieczka Ildikó meteorológus PhD hallgató veszi át. 

      A változásokat az IT tudomásul veszi. 
 
3. Az előterjesztett személyi ügyekben az IT az alábbi határozatokat hozta: 

1. Dr. Tóth L. Viktor egyetemi adjunktusi szerződésének meghosszabbítását március 1-től 
határozatlan időre a Csillagászati Tanszéken az IT egyhangú szavazással támogatja. 

2. Lőcsei Hajnalka tanársegéd munkaszerződésének meghosszabbítását március 1-től határozatlan 
időre a Regionális Tudományi Tanszéken az IT egyhangú szavazással támogatja. 
 

4. Horváth Ferenc felkéri ez egyes ELTE és TTK szintű szabályzatok változtatási terveivel 
kapcsolatban illetékes kollégát tegyék meg javaslataikat: 

a. Az ELTE Habilitációs Szabályzatának ill. az ehhez kapcsolódó TTK melléklet 
vonatkozásában Galácz András elmondja, hogy a tervezet lényegében tükrözi a szakterület 
elvárásait. Javasolja azonban, hogy amennyiben valamely társ felsőoktatási intézményben 
szerzett habilitációt az érintett a TTK-n vezetői pályázaban vagy előresorolás esetén 
kívánja érvényesíteni, akkor a Szakterületi Bíráló Bizottság vizsgálja felül érdemben és 
részleteiben is a jelölt benyújtott teljes habilitációs anyagát, valamint az adott intézmény 
habilitációs követelményrendszerét, hogy azok megfelelnek e az ELTE TTK hasonló 
követelményeinek. Javaslatát ennek ismeretében tegye meg. A módosítási javaslatot az IT 
egyhangú szavazással támogatja. 

b. Az Oktatói Követelményrendszer módosításával kapcsolatban Dr. Nagy Béláné előterjeszti 
az Szakszervezet és az Intézet által együttesen kialakított véleményt. A vita során Nemes-
Nagy József professzor elmodja, hogy kutásra fordított időt a módosított Felsőoktatási 
Törvény szabályozza, tehát a legalább 30% nem változtatható meg. Elmondja továbbá, 
hogy  az óraterhelés meghatározánál NEM CSAK az ETR-ben szereplő órákat veszik 
figyelembe, hanem egyéb, a szabályzatokban megadott, és kontakt órára átszámítható 
tevékenységeket is. A módosítási javaslatot az IT egyhangú szavazással támogatja. 
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c. Horváth Ferenc tájékoztatja az IT-t, hogy dékáni rendelettel megalakult a Kari Pályázati 
Iroda. Ezzel egyidejüleg megalkotásra került egy új Kari Pályázati Rend is. 
 

5. Horváth Ferenc ismerteti az Intézet kitüntetési javaslatait. Az Intézet 
a. Végh Sándorné nyugállományú egyetemi tanárt a Magyar Köztársasági Érdemkereszt Ezüst 

Fokozatára (indoklás az I.sz. Mellékletben), 
b. Dr. Nagy Béláné nyugállományú mérnök szakoktatót pedig A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett 

kitüntetésekre (indoklás a II.sz. Mellékletben) 
      kívánja felterjeszteni. A Kitüntetési javaslatokat az IT egyhangú szavazással támogatja. 
 
6. Egyebek: 

a. Horváth Ferenc ismerteti Homonnay Zoltán Dékánhelyettes Úr kérését, hogy az Intézet 
delegáljon tagokat egy, a kari kapacitások felmérésére létrehozandó, munkabizottságba. 
Javasolt delegáltak: 

i. Mészáros Róbert, Meteorológiai Tanszék, 
ii. Tóth L. Viktor, Csillagászati Tanszék, 

iii. Galsa Attila Geofizikai Tanszék 
iv. Palotai Márton, Általános- és Alkalmazott Földtani Tanszék 
v. Telbisz Tamás, Természetföldrajzi Tanszék, 

vi. Szabó Szabolcs, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék 
vii. Izsák Éva, Regionális Tudományi Tanszék 

     A delegálásokat az IT egyhangú szavazással támogatja. 
 
 
Budapest, 2008. február 6. 
 
 
 
 
 Dr. Lovas A. György      Dr. Horváth Ferenc 
 egyetemi docens      tanszékvezető egyetemi tanár 
 intézeti titkár       intézetigazgató 


