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EMLÉKEZTETŐ 

 
 

a Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsa 2008. június 3-i üléséről 
 
 
Horváth Ferenc intézetigazgató megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az IT szavazóképes. Miután 
észrevétel a tagok részéről nincs, a napirend szerint folyik a megbeszélés. 
  
1. Horváth Ferenc felkéri a Tanácsot, hogy a 2008. május 20-án tartott FFI Összoktatói Értekezlet 

véleményét figyelembe véve szavazzon a 2005-2008. időszakról szóló igazgatói beszámolójáról. 
Ideiglenes távollétében a Tanács Horváth Ferenc igazgatói beszámolóját egyhangú szavazással 
(17 igen) elfogadólag jóváhagyja. 
 

2. A napirenden szereplő személyi ügyekben a Tanács titkos szavazással az alábbi határozatot hozta: 
a) Szabó Szabolcs tanársegédi kinevezésének határozatlan időre történő meghosszabbítását a 

Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéken 16 igen és 1 érvénytelen szavazattal, 
b) Gyuris Ferenc tanársegédi kinevezését a Regionális Tudományi Tanszékre egyhangú (17 

igen) szavazással, 
c) Kéri András tanársegédi alkalmazásának határozatlan időre történő meghosszabbítását a 

Természetföldrajzi Tanszéken egyhangú (17 igen) szavazással, és 
d) Nagy Balázs adjunktusi alkalmazásának határozatlan időre történő meghosszabbítását a 

Természetföldrajzi Tanszéken egyhangú (17 igen) szavazással támogatja. 
 

3. Az Intézetigazgató tájékoztatja az Intézeti Tanácsot, hogy igazgatói beszámolójában jelezte, 
miszerint a Tudományos Műhelyek (TM) megalakítását szorgalmazza olyan esetekben, amikor 
azok jól előkészítettnek ítélhetők. Mivel a kérdés körül heves vita alakult ki, az IT ülését megelőző 
héten, össze kívánja foglalni azokat a sarkalatos elemeket, amelyekben – véleménye szerint – 
korábban egyetértés alakult ki. 

 Nevezetesen: 
- a TM megalakulás formai követelményeit az FFI működését szabályozó Dékáni Utasítás 

kielégítően szabályozza; 
- tartalmi vonatkozásban a Műhely célja a tanszéki (esetenként intézeti) határokon túlnyúló, 

kölcsönösen előnyös kooperációs kutatások végzése; 
- a műhelyek lényege az alulról való építkezés, amely alapvetően a fiatal és a középgenerációs 

oktatók számára ad lehetőséget szakmai és szervezési kvalitásaik bizonyítására. 
- a szabályzatnak megfelelően a Műhelyt bármikor lehet kezdeményezni, elégtelen működés 

esetén pedig megszüntetni. 
 Mindszenty Andrea ismerteti a Tanáccsal a Tudományos Bizottság (TB) állásfoglalását a 

Tudományos Műhelyek megalakulásával kapcsolatban, továbbá tájékoztatást ad a hivatalos 
megalakulásra készen álló és az alakulóban lévő műhelyekről. Horváth Ferenc kéri a Tanácsot, 
hogy bár hivatalos szavazásra nem kerül sor, nyilvánítson véleményt. Vitát követőn a Tanács 
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megfogalmazza, hogy fontosnak tartja Tudományos Műhelyek megalakulását. Az Igazgató és 
Mindszenty Andrea által nevesített Planetológia, Hidrogeológia és -geofizika, valamint a 
Városkutatás Műhely megalakulását az őszi félév során napirendre tűzi. 
 

4. Horváth Ferenc tájékoztatja a Tanácsot, hogy korábbi támogató határozata alapján a kihelyezett 
Regionális Földtan Tanszék befogadásáról szóló szerződést a MÁFI igazgatója, valamint a Kar 
dékánja 2008. június 2-án ünnepélyesen aláírta. 
 

5. Végül Horváth Ferenc megköszöni a Tanács és a tisztségviselők 3 éves odaadó munkáját. 
Utódjának sok sikert, a Tanács tagjainak pedig kellemes nyári pihenést kívánva az ülést berekeszti. 
 
 

Budapest, 2008. június 5. 
 
 
 
 
 Dr. Lovas A. György      Dr. Horváth Ferenc 
 egyetemi docens      tanszékvezető egyetemi tanár 
 intézeti titkár       intézetigazgató 


