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Az ülés helye: ELTE Déli tömb, 7.206. Egyed László Terem
Jelen vannak:
Szavazati joggal (19 fő): Angyal Zsuzsanna, Bartholy Judit, Berkesi Márta, Berki Márton,
Bottlik Zsolt, Gábris Gyula, Győri Róbert, Gyuris Ferenc, Harangi Szabolcs, Karátson Dávid,
Kázmér Miklós, Kohán Balázs, Mádlné Szőnyi Judit, Nagy Balázs, Pálfy József, Szakmány
György, Székely Balázs, Timár Gábor, Weidinger Tamás
Hallgatói képviselet szavazati joggal (4 fő): Égerházi Bálint, Lukács Károly, Pintér Kornélia,
Sipos Fanni
Tanácskozási joggal (2 fő): Kiss Annamária, Telbisz Tamás
Kimentését kérte (4 fő): Mari László, Petrovay Kristóf, Weiszburg Tamás, Hochdorfer
Istvánné
Nem volt jelen (1 fő): Vizi Zsófia Julianna
Karátson Dávid javasolja, hogy az Intézeti Tanács vegyen föl a napirendre még egy pontot:
Magyari Enikő határozatlan idejű tudományos főmunkatársi kinevezésre vonatkozó
pályázatához bírálóbizottság kijelölése.
A javaslatot az IT 22 Igen, 1 Nem szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok
1.) Intézeti Bizottságok tagjainak megválasztása titkos szavazással
Oktatási Bizottság megválasztott tagjai: Nagy Balázs (elnök, 23 igen), Berki Márton (22 igen,
1 érvénytelen), Telbisz Tamás (23 igen), Szakmány György (23 igen), Weidinger Tamás (23
igen).
Tudományos és Stratégiai Bizottság megválasztott tagjai: Petrovay Kristóf (elnök, 23 igen),
Gábris Gyula (23 igen), Izsák Éva (23 igen), Pálfy József (23 igen), Lichtenberger János (23
igen), Győri Róbert (póttag, 23 igen).
Pályázati és Műszerbizottság megválasztott tagjai: Szabó Csaba (elnök, 23 igen), Barcza
Zoltán (22 igen, 1 érvénytelen), Mádlné Szőnyi Judit (22 igen, 1 érvénytelen), Novothny Ágnes
(23 igen), Gyuris Ferenc (23 igen).
Gazdasági Bizottság megválasztott tagjai: Timár Gábor (elnök, 23 igen), Bottlik Zsolt (23
igen), Szalai Zoltán (22 igen, 1 nem), Pongrácz Rita (23 igen), Weiszburg Tamás (23 igen).
2.) Szenátusi előterjesztések véleményezése
Az IT véleményezte az Alumni Szabályzat tervezetét. A véleményezést sajnálatosan
megnehezítette, hogy a kapott anyagból hiányzott az előzőhöz képesti változások megjelölése
és azok indoklása. Összességében a szabályzat változásai az Intézet számára semlegesek,
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főként szerkezeti és szóhasználatai jellegűek (pl. Alumni Testület helyett Alumni Tanács;
Programtanács helyett Bizottság; Titkárság helyett Alumniközpont). Érdemi változás, hogy a
továbbiakban - a szervezet nevével összhangban - csak az ELTE-n diplomát szerzett volt
hallgatók lehetnek a szervezet tagjai; az ELTE dolgozói nem (kivéve a már regisztráltakat).
Az új szabályozás bevezeti továbbá az Alumni önkéntesek fogalmát.
A 12.§/(1)-t javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy az ELTE-n PhD fokozatot szerzett hallgatók is
az ELTE Alumni tagjai lehessenek.
Az Alumni szabályzat új változatát az IT egyhangúlag (23 igen) elfogadta.
Az IT véleményezte a Minőségbiztosítási Program ill. a Minőségbiztosítási Kézikönyv
tervezetét. Az IT tudomásul veszi, hogy az ELTE alapvető értékeit, jellemzőit most ezekben a
dokumentumokban kell rögzíteni (részben ráadásul el nem készült dokumentumokra való
utalással). A két tervezet általános szerkezetét és tartalmát az elvárásoknak megfelelőnek
ítélte.
A Minőségbiztosítási Programot és a Minőségbiztosítási Kézikönyvet az IT egyhangúlag (23
igen) elfogadta.
3.) Tájékoztatás az intézet ügyeiről
a) A biogeo könyvtár használatával, működésével kapcsolatos javaslatok és egyes
folyóiratok tervezett lemondása
Ezt a témát Szabó Noémi (az ELTE TTK Könyvtár vezetője) ismertette. Egyelőre csak azokat
a folyóiratokat javasolják lemondani, amelyek online elérhetők az ELTE-ről, és a papír alapút
(print változat) nem keresik. Ez csak néhány folyóiratot jelent az FFI érdekkörében.
Székely Balázs: Mi a helyzet akkor, ha lemondunk most egy folyóiratot, de néhány év múlva
egy esetleges szükséghelyzetben kénytelenek leszünk az online verziót is lemondani? Például
a Progress in Physical Geography magas IF-értékkel rendelkezik. Ha most lemondjuk a printet, később esetleg nem férünk hozzá az időközben megjelent számokhoz.
Kázmér Miklós: Alakítsunk „ad hoc” bizottságot a kérdés megvitatására!
Karátson Dávid: Legyen minden tanszékről 1 delegált a bizottságban (tanszékvezetők jelöljék
ki 2 nap múlva, tehát csütörtök estig), és a jövő héten összeül a bizottság, hogy az egyes
folyóiratokról döntést hozzanak.
Gyuris Ferenc: A jelenlegi online hozzáférést tesztelni kell a kérdéses esetekben, hogy tényleg
működik-e.
Egy másik téma is előkerült a könyvtárral kapcsolatban: a szakdolgozatok archiválása.
Timár Gábor: Megoldható-e, hogy a szakdolgozatok digitális archívuma ne csak tanszéki
szinten, hanem kari/egyetemi szinten is megvalósuljon?
Szabó Noémi: Létezik erre megoldás: „EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)”
Kázmér Miklós: A feltöltésnél aláírandó „terjesztési licenc” túl erős megfogalmazásokat
tartalmaz, ezért nem javasolható a hallgatóknak, hogy ezt aláírják.
Szabó Noémi: A „terjesztési licenc” megfogalmazása az ELTE Egyetemi Könyvtár hatásköre.
Az ELTE Adatkezelési Szabályzata azt írja, hogy 5 évig kell megőrizni a szakdolgozatokat.
Többen jelzik, hogy ez nem elegendő.
Karátson Dávid: Javasolni fogjuk kari szinten a szakdolgozatok kezelésével kapcsolatos
szabályzatok módosítását.
b) Jegyzettámogatás
Nagy Balázs tájékoztatta az IT-t a jegyzettámogatási pályázatról. Eddig 3 pályázat érkezett be
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az Intézet részéről. A pályázatokhoz kapcsolható eszközbeszerzés is, ami pályázatonként 1-2
asztali számítógép beszerzését jelenti.
c) Tervezett tantervmódosítások
Nagy Balázs tájékoztatta az IT-t: sok a párhuzamosan futó tanterv, ami adminisztrációs
problémákat okoz. Az elkövetkező hetekben felsőbb rendeletek várhatók, amelyek újabb
módosításokat írnak majd elő.
d) Közbeszerzési, kiutazási ügyek intézése
Ezt a témát Gellérthegyi Etelka (ELTE TTK Gazdasági Hivatal) ismertette. A kari
elektronikus ügyintézési rendszerben bevezetésre kerül a „Nemzetközi igénylőlap”, a
továbbiakban ezt kell használni a nemzetközi utazások kapcsán. Elérhető:
https://ugyintezes.ttk.elte.hu/ Beszerzések menüpontban.
Minimális átfutási idő: 5 nap.
Kázmér Miklós: Legyen egy protokoll, ami alapján a kiutazási ügyeket intézni kell.
Az FFI honlapján (http://geosci.elte.hu/szmsz.htm ) a Dokumentumok menüben elhelyezzük
Lengyel Tamás (ELTE TTK Gazdasági Hivatal) nemzetközi utazással kapcsolatos
tájékoztatását.
e) Rektori kiválósági díj
Karátson Dávid ismertette, hogy az FFI-ből sok oktató elnyerte ezt a díjat. Ettől függetlenül
az értékelés számos eleme nem volt világos, sok tartalmi, de különösen formai kifogás merült
fel. Egyebek mellett komoly szakmai kifogás, hogy nem a Karok döntöttek (vagy akár csak
javasoltak), hanem az Egyetem központi testületei.
Szakmány György kifogásolta, hogy a terepgyakorlatokat nem fogadták el oktatási
tevékenységnek, és hogy a doktori irányított kutatómunkát nem egységesen értékelték.
Gyuris Ferenc javasolta, hogy a számítási módszertan, továbbá minden pályázó pontszáma
legyen nyilvános. Megjegyezte, hogy a díjazottak között az A és a B kategória aránya erősen
aszimmetrikus a Karon.
Mádlné Szőnyi Judit kiemelte, hogy a pályázat egyik fontos mellékcélja volt, hogy a Stratégiai
Adatbázis kitöltési aránya emelkedjen, ez sikerült is, mivel 5%-ról 35%-ra nőtt ez az arány.
Pálfy József hozzátette, hogy az adatbázis kitöltése bonyolult és időigényes feladat, jó lenne
egyszerűsíteni.
4.) Magyari Enikő határozatlan idejű tudományos főmunkatársi kinevezésre vonatkozó
pályázatához bírálóbizottság kijelölése.
Javasolt bíráló bizottság: Karátson Dávid (elnök), Pálfy József, Nagy Balázs, Kern Zoltán
(MTA CSFK Földtani és Geokémiai Kutatóintézet, Lendület programvezető)
A javaslatot az IT egyhangúlag (23 Igen) szavazattal elfogadta.
Ezt követően Karátson Dávid az ülést berekeszti.

Budapest, 2016. október 11.
………………………………….
Telbisz Tamás
intézeti titkár

………………………………….
Karátson Dávid
intézetigazgató
3/3

