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EMLÉKEZTETETŐ

a Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsa 2008. április 8-i üléséről
1. Horváth Ferenc intézetigazgató megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az IT szavazóképes és
javaslatot tesz az előzetesen kiadott napirend módosítására:
a. Napirend előtt Vittekné Lefánti Tünde tájékoztatást ad az okatói-kutatói munkaköri leírások
helyzetéről
b. Nagy Béláné más irányú kötelezettségeire tekintettel javasolja a 2/a. napirendi pont
(Tájékoztató az ELTE RVSz tervezetéről) előrehozatalát.
A módosítási javaslatot az IT egyhangú szavazással elfogadja.
2. Vittekné Lefáni Tünde ismerteti a beérkezett oktatói-kutatói munkaköri leírások tapasztalatit és
rámutat néhány gyakran előforduló formai hibára. Felhívja a figyelmet, hogy a TTK honlapról
letölthető óraterhelési lap kitöltési útmutatója nincs összhangban az időközben módosított
egyetemi SzMSz vonatkozó előírásaival. Horváth Ferenc rámutat arra, hogy az ELTE SzMSz III.
mellékletének 76-80. § az irányadó az óraterheléseket bemutatására.
3. Nagy Béláné ismerteti az ELTE Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzat (RVSz) tervezetének
lényeges elemeit és rámutat néhány pontra, melyek megfogalmazását célszerű lenne módosítani.
Az IT rövid vita után felkéri Nagy Bélánét, hogy az elhangzottak alapján, az FDSz-el összhangban
készítsen állásfoglalást a tervezetről, melyet IT támogatni fog.
4. Szabó Mária ismerteti a földtudományi alapszak (BSc) szakirányaira való jelentkezések eddigi
tapasztalatait. Ezek alapján a geológiai és környezetfizikai szakirányok vonatkozásában az alábbi
irányszámok látszanak reálisnak:
a. Geológus szakirány – 60 fő
b. Geofizikus szakirány – 30 fő
c. Meteorológus szakirány – 40 fő
d. Csillagász szakirány – 25 fő
e. Térképész és geoinformatikus szakirány – 40 fő
f. Geográfus szakirány – 20 fő
g. Természetismeret tanári szakirány – 30 (de minimum 10) fő
Ezt követően az IT részletesen megvitatta az egyes szakirányokra való hallgatói jelentkezések
erősorrendi kritériumait. Mészáros Csaba a HÖK képviselője kéri, hogy a HÖK időben és írásban
kapja meg ezeket a kritériumokat véleményezésre. Ennek alapján tudják az I. és II. éves
alapszakos hallgatók orientációját érdemben segíteni.
5. Lovas A György ismerteti az az ELTE SzMSz azon módosításait, melyek az ELTE Eötvös Kiadó

jogállását rögzíti Kft.-vé alakulását követően. Nemes-Nagy József tájékoztatja az IT-t, hogy a Kft.
100%-ban ELTE tulajdon marad, melynek alaptőkéjét és működési költségét is az ELTE biztosítja.
Ez a tény garantálja az eddigi kedvezmények fennmaradását az ELTÉ-s szerzők ill. kiadványok
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vonatkozásában.
6. Személyi kérdésekben az IT az alábbi határozatokat hozta:
a. Dr. Bottlik Zsolt adjunktusi kinevezésének határozatlan időre történő meghosszabbítását a
Regionális Tudományi Tanszékre egyhangú szavazással (24 igen),
b. Forgácsné Dr. Dajka Emese adjunktusi kinevezésének meghosszabbítását a Csillagászati
Tanszékre 19 igen, 4 nem és 1 érvénytelen szavazattal,
c. Hochdorfer Istvánné felterjesztését Trefort Ágoston Emléklap kitüntetésre egyhangú
szavazással (24 igen)
az IT támogatja.
7. Jánosi Attila, a TTK kari Tanácsa Hallgatói Frakciójának vezetője tájékoztatást ad a TTK 2008.
évi költségvetéséről. Elmondja, hogy a 2007. év végére a 603 Mft-os költségvetési hiány a
megszorító intézkedések eredményeként 197 Mft-ra csökkent. A működési költségekre (230-as
kód) a 2008. éveben 50 Mft, a külföldi folyóiratokra 50-60 MFt, míg a terepgyakorlatok
finanszírozására 14 MFt áll rendelkezésre. A kari költségvetési keretszámoknak az FFI-t
közvetlenül érintő vonatozásairól Kurtán Lajos részletes beszámolót készít a következő IT-ülésre.
8. Egyebek:
Mészáros Csaba a HÖK képviselője elmondja, hogy több hallgatói panasz érkezett Forgácsné Dr.
Dajka Emese előadói tevékenységét, a hallgatósággal való kapcsolatát illetően. Érdi Bálint kifejti,
hogy ha a HÖK időben megkereste volna őt mint az érintett tanszékvezetőjét, akkor a felmerült
problémák sokkal korábban orvosolhatóak lettek volna. Kiemeli, hogy Forgácsné Dr. Dajka
Emesét kiváló képességű, és a csillagász szak érdekeit és értékeit messzemenően képviselő
oktatónak tartja. Jánosi Attila, a TTK kari Tanácsa Hallgatói Frakciójának vezetője megerősíti,
hogy ezt a problémát a Kari Tanács soron következő ülésén is fel kívánják vetni. Mindszenty
Andrea igazgatóhelyettes szükségesnek ítéli az álláspontok közelítését a Kari Tanács ülését
megelőzően.
Budapest, 2008. április 10.
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