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EMLÉKEZTETETŐ 

 
a Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsa 2008. május 13-i üléséről 

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

javaslatot tesz  az előzetesen kiadott napirend módosítására: a hatékonyabb munka érdekében 
javasolja a 2., 3., 4., és 5. tájékoztató jellegű napirendi pontok előrehozatalát. 

      A módosítási javaslatot az IT egyhangú szavazással elfogadja. 
 
2. Horváth Ferenc tájékoztatja a Tanácsot, hogy a folyó év június 30-án lejáró igazgatói megbízásra 

tekintettel az igazgatói poszt betöltésére kiírt pályázat megtörtént. Egy pályázó jelentkezett Dr. 
Szabó Mária D.Sc. egyetemi tanár személyében, akinek pályázatát az eddigi fórumok támogatták. 
Bejelenti, hogy 2008. Május 20-án 14:00 órára az É-i épület 0-79-es teremébe összehívja az 
FFI Összoktatói Értekezletét. Ezen a fórumon ő, mint leköszönő igazgató, beszámol 3 éves 
munkájáról, Szabó Mária pedig ismerteti vezetői programját. Ezt követően az Összoktatói 
Értekezlet szavaz az új igazgató személyéről.  
 

3. Az igazgatói megbízással egyidejűleg lejáró igazgatóhelyettesi illetve központvezetői 
megbízásokra tekintettel Horváth Ferenc ismerteti az FFI SzMR-jének az új igazgatóhelyettesek 
kinevezési rendjére vonatkozó előírásait. E szerint az igazgatóhelyettesek személyére, akik egyben 
központvezetői feladatot látnak el, belső pályázat útján a megfelelő Központhoz tartozó szervezeti 
egységek összoktatói értekezlete tesz javaslatot az igazgató felé. Az igazgató, figyelemmel a 
Központok döntés-előkészítő szerveinek előterjesztésére, javaslatot tesz a Kar vezetője számára az 
igazgatóhelyettesek személyére. Az igazgatóhelyetteseket a Dékán nevezi ki az Igazgató 
megbízásának időtartamára. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Földrajztudományi Központ esetén 
L. Rédey Mária, a Geológiai és Környezetfizikai Központ esetén Molnár Ferenc neve merült fel. 
Kifejti, hogy az utóbbi esetben Molnár Ferenc egy éves külföldi tartózkodása miatt, ennek 
időtartamára ideiglenes vezetőt fog a Dékán kinevezni saját hatáskörében. Ideiglenes 
megbízottként több név, így Galácz András, Horváth Ferenc, Mindszenty Andrea és Weiszburg 
Tamás neve  is felmerült. A személyi javaslatokat az új igazgató fogja megtenni a fentebb 
ismertetett eljárási rend alapján. 
 

4. Horváth Ferenc javaslatot tesz a Geológiai és Környezetfizikai Központ nevének a Központ 
egységes arculatát jobban tükröző megváltoztatására. Eszerint a továbbiakban a Földtudományi 
Központ nevet javasolja elfogadásra. A Tanács nyílt szavazással 21 igen és 1 nem szavazattal 
névváltoztatást elfogadja. 

 
5. Mindszenty Andrea tájékoztatja a Tanácsot, hogy a MÁFI-ba kihelyezett Regionális Földtani 

Tanszék működését szabályzó, az ELTE TTK és a MÁFI között fennálló szerződés lejár. Kéri, 
hogy a Tanács támogassa szerződés megújítását. A Tanács nyílt szavazással egyhangúan (22 
igen szavazattal) egyetért a szerződés megújításával. 
Ezt követően Mindszenty Andrea előterjeszti a Regionális Földtani Tanszék új vezetőjére 



 
 

- 2/4 - 

vonatkozó javaslatát Dr. Fodor László személyében. Horváth Ferenc elmondja, hogy a 
„kihelyezett tanszék” státusról az ELTE SzMSz nem rendelkezik, azt a Kar és MÁFI közötti 
szerződés szabályozza. Hozzáteszi, hogy Dr. Fodor László részletes személyi anyagának 
ismeretében a Dékán elfogadhatónak tartja vezetői kinevezését azzal a feltétellel, hogy nevezett 
záros határidőn belül habilitál a Karon, amire a jelölt előélete és tudományos tevékenysége minden 
alapot megad. Ezek után a Tanács titkos szavazással egyhangúan (22 igen szavazattal) 
támogatja Dr. Fodor László kinevezését a Regionális Földtani Tanszék élére. 
 

6. A Gazdasági Bizottság nevében Kurtán Lajos ismerteti a TTK 2008. Évi költségvetéséből az FFI-
re leosztott keretszámok alapján az FFI 2008. évi költségvetési javaslatát (lásd ezen emlékeztető 
mellékletét!). Kurtán Lajos indoklását követő rövid vita után a Tanács a költségvetés 
sarokszámairól és központokra történő leosztásáról (lásd melléklet) az alábbiakban szavaz: 

a. A terepgyakorlatok finanszírozására szolgáló keret felosztását egyhangú (22 igen) 
szavazással elfogadja. 

b. A 230-as dologi keret felosztását az előterjesztett 2. variáns szerint (50% hallgató, 50% 
oktató arányosan) 18 igen szavazattal, 1 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadja. 

c. A szakmai folyóiratok költsége 30%-os önrészének fedezését a kieső „vállalati 
szakképzési hozzájárulást” pótló kari juttatás terhére egyhangú (22 igen) szavazással 
elfogadja kikötve, hogy a fennmaradó összegből tartalék alapot kell képezni. 
 

7. Az intézetigazgató a Dékán Úrtól kapott szóbeli tájékoztató alapján kéri az IT-t, hogy írásos elvi 
engedély hiányában is foglaljon állást a napirenden szereplő személyi ügyekben. Ez követően a 
Tanács titkos szavazással az alábbi határozatot hozta: 

a) Szabó Szabolcs tanársegédi kinevezésének határozatlan időre történő meghoszszabbítását a 
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéken egyhangú (22 igen) szavazással, 

b) Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia adjunktusi előresorolását a Természetföldrajzi Tanszéken 20 
igen és 2 nem szavazattal, 

c) Kiss János Péter adjunktusi előresorolását a Regionális Tudományi Tanszéken 21 igen és 1 
nem szavazattal, és 

d) Pethe Mihály geofizikus tudományos segédmunkatársi alkalmazását a Geofizikai 
Tanszékre pályázat terhére, határozott időre egyhangú (22 igen) szavazással 

      támogatja. 
 
 

Budapest, 2008. május 14. 
 
 
 
 
 Dr. Lovas A. György      Dr. Horváth Ferenc 
 egyetemi docens      tanszékvezető egyetemi tanár 
 intézeti titkár       intézetigazgató 
 
 
 
Melléklet: az FFI 2008. évi költségvetése 
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Az FFI Intézeti Tanácsa 2008. május 13-i üléséről szóló emlékeztető melléklete 
 

Földrajz- és Földtudományi Intézet 

Gazdasági Bizottság 

 

A 2008. évi költségvetés felosztása 
(Elfogadta a 2008. május 13-i IT-ülés) 

 

Témák:  

1. Terepgyakorlat 

2. 230 dologi 

3. Külföldi folyóiratköltség 30%-a 

 

1. Terepgyakorlat 

Kari költségvetésben jóváhagyott előirányzat ≈ 7.547 e Ft, ez 838 e Ft-tal, 12,5%-kal nagyobb a 2007. évinél. 

Felosztási javaslat: a korábbi években követett szakterületi (központközi) arány alapján.    

    (e Ft) 

Szervezeti egység Előirányzat Teljesítés (költés) Egyenleg 

Intézet 7.547 (100%)   

Földtud. Központ 4.249 (56,3%=100%)   

    Geológia   2.923(68,8%)   

    Környezetfizika   1.326 (31,2%)   

Földrajztud. Közp. 3.298 (43,7%)   

A felhasználás központon belüli döntés szerint történik.  

Túlköltés esetén a hiányt az „elkövető” egységnek kell más forrásaiból megfinanszíroznia (korábbi idevágó IT-

döntés alapján)! 

Egyidejűleg javasoljuk, hogy a terepgyakorlatok és finanszírozásuk rendje intézeti szinten rövid időn belül teljes 

áttekintésre kerüljön, és a szükséges módosítások megtétessenek. 

2. 230-as dologi 

Kari költségvetésben jóváhagyott előirányzat ≈ 9.484 e Ft (114 e Ft-tal több a 2007. évinél). 

Felosztási javaslat: az IT (mint a korábbi években) csak a Központok közötti arányt hagyja jóvá, a Központokon 

belüli felosztás autonóm módon, tanszékvezetői értekezlet határozatával történik. 

Központközi elosztás (változatlan) alapelve: az előirányzat 50%-a a hallgatói-, 50%-a oktatói létszám-arányosan 

osztódjék. 

2008-ban hallgatóarányos rész: 

 

Földrajz: 591 fő = 49,5 % = 2347290 Ft; 

 Földtud.: 604 fő = 50,5 % = 2394710 Ft; 

                       4742000 Ft 
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  oktatóarányos rész: 

 

Földrajz: 32,5 fő= 40,5 % = 1920510 Ft; 

  Földtud.: 48 fő= 59,5 % = 2821490 Ft. 

       4742000 Ft 

 

Összes részesedés:  Földrajz: 45 % = 4267800 Ft; 

Földtud.: 55 % = 5216200 Ft 

                  9484000 Ft 

 

 

A Központok/Tanszékek szíves figyelmébe! 

2008. évtől – tavalyi IT-döntés (s ne feledjük: ennek hátterében jogszabályi előírás!!!) alapján minden bejáró 
utazási költségtérítést kap; melynek forrásáról – 230 dologi vagy más) az érintett tanszékek kötelesek gondoskodni. 
Mindenképp a 230 dologiból fedezendő az évi telefonköltség is; idei kalkulációja a kari költségvetésben az Intézetre 
vonatkozólag kb. 3 m forint (nettó beszélgetési díj). A spórolás tanszékenként a tavalyi tényleges költség (lekérése 
folyamatban, ami rendkívül nehéz a lassú felkönyvelés miatt!) alapján célszerű; állását folyamatosan figyeljük! 

 

3. Külföldi folyóirat 2008. évi költsége 30% „önrészének” finanszírozása 

 

Kari összköltség (2008): 162.603 e Ft 

 Ennek 30%-a: 46.645 e Ft 

 Ebből Intézet részesedése (pontos adat lekérdezése folyamatban): 

   5 878 e Ft (100 %) 

 

Javasolt forrás: 
Az Intézet által a 2008. évi kari szakképzési hozzájárulás-kompenzációs keretből (20.000 e Ft) 230-as utkódra 

könyvelve kapott 6.537 e Ft.  

A fennmaradó összegből (659 e Ft) a terepgyakorlati pénz (lásd 1. témakör) pótlandó ki, elsősorban a 
terepgyakorlatok „összecsúszása” (a kredites és BSC-s terepgyakorlatok idei rendkívüli együttes jelentkezése) 
esetében. 

A maradék: tartalék! 

 

Budapest, 2008. május 13.     Kurtán Lajos sk. 

               GB elnök 
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