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2017. szeptember 19-én tartott üléséről 

 

Az ülés helye: ELTE Déli tömb, 7.206. Egyed László Terem 

 

 

Jelen vannak:  

Szavazati joggal (21 fő) Angyal Zsuzsanna, Berkesi Márta, Berki Márton, Győri Róbert, Gyuris 

Ferenc, Harangi Szabolcs, Hochdorfer Istvánné, Kázmér Miklós, Kohán Balázs, Mádlné Szőnyi 

Judit, Mari László, Mészáros Róbert, Nagy Balázs, Pálfy József, Petrovay Kristóf, Szakmány 

György, Székely Balázs, Timár Gábor, Lenner Tibor, Weidinger Tamás, Weiszburg Tamás 

 

Hallgatói képviselet szavazati joggal (5 fő): Csonka Diána, Égerházi Bálint, Laza Dániel, 

Lukács Károly, Pintér Kornélia  

 

Kimentését kérte (2 fő): Gábris Gyula, Karátson Dávid 

 

Nem volt jelen (3 fő): Bottlik Zsolt, Budai Tamás, Horváth Bence  

 

Az ülést Karátson Dávid igazgató távollétében Nagy Balázs ig.h. vezeti le. 

A napirend sorrendje fel lett cserélve, ezt az ülés egyhangúlag elfogadja. 

 

Napirendi pontok 

 

1) Díjak 

a) Timár Gábor szeptember 8-án vette át a Mária Terézia Emlékérem ezüst fokozatát, 

kimagasló egyetemi tevékenységéért. 

b) Tóth László Viktor itt és most kapta meg a TDK-érmet kimagasló diákköri szervezői és 

témavezetői tevékenységéért. 

 

2) Személyi ügy 

a) Zentainé Czauner Brigitta tanársegéd adjunktusként való előresorolása az Általános és 

Alkalmazott Földtani Tanszéken. 

Az IT egyhangúan, 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja.   

b) Pieczka Ildikó tanársegéd adjunktusként való előresorolása a Meteorológiai Tanszéken 

Az IT egyhangúan, 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja.   

 

Ezt követően hozzászólások következtek az előresorolásokkal kapcsolatban. 

Berki Márton: a tapasztalat az, hogy az előresorolások „egyéni alkuk” nyomán jönnek létre. 

Van-e fix követelményrendszer? Úgy tűnik, hogy perdöntő a nemzetközi folyóiratcikkek 

száma… 

Bartholy Judit: Az elmúlt 8 évben az előresorolások túlnyomó többségében a forrás volt a 

döntő szempont, ráadásul tanszéki szinten nézve. Pár éve volt egy egyedi helyzet, amikor 
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külön forrás adódott, és sorrendet kellett felállítani. 

Petrovay Kristóf: Két szempont van, a finanszírozás és a tudományos teljesítmény. Az 

intézeti integráció fontos lépése lenne, hogy ne tanszéki, hanem intézeti sorrend / lista 

készüljön az előresorolandókról. Ha a tudományos kritériumrendszerrel kapcsolatban 

változtatási igény lenne (bár ez elsősorban dékáni hatáskör), akkor azt az Intézeti 

Tudományos Tanácson keresztül lehetne előterjeszteni. 

Győri Róbert: Berki Márton annak idején olyan státuszba került, amit korábban adjunktus 

töltött be. Vidéki Imre nyugdíjba vonulása után a docensi helye nincs betöltve. Berki 

Márton a korábban megbeszélt publikációs követelményeket teljesítette, csak közben a 

követelmények változtak (nemzetközi folyóiratok jelentősége nőtt). Az intézeten belüli 

szolidaritást kér. 

Pálfy József: Van hivatalos protokoll: a habilitációs követelmények 50%-a az elvárás az 

adjunktusi előresoroláshoz. A Kar Minoségbiztosítási és Stratégiai Bizottsága foglalkozik 

az előresorolásokkal, korábban csak a docensi és professzori kinevezésekkel, de újabban – 

felismerve a fiatal oktatók karrierproblémáit – az adjunktusi kinevezések is előtérbe 

kerülnek. Természetesen a legfőbb nehézség a forrásszűke. Egyébként pedig tanszékvezetői 

költségvetés nincs, csak intézeti van, tehát az előresorolások is intézeti szinten dőlnek el. 

Mádlné Szőnyi Judit: Ha készül intézeti lista, akkor legyen a betöltetlen helyekről, 

bérmaradványokról is. 

Petrovay Kristóf: A bérmaradványok a gyakorlatban sajnos nem maradnak meg hosszabb 

(több éves) távon a tapasztalat szerint. Legjobb lenne előre jelezni, ha valahol 

bérmaradványra lehet számítani (nyugdíj, kilépés, stb. esetén). 

Weidinger Tamás: A friss nyugdíjasok erőforrást jelentenek az egyetem számára, azon is 

gondolkodni kell, hogy őket hogyan lehet minél jobban bevonni. 

 

c) Pályázat a Környezet és Tájföldrajzi Tanszéken docensi munkakör betöltésére, a 

pályázati kiírás szövegének jóváhagyása (Magyari Enikő tudományos főmunkatársból 

docenssé történő átsorolása miatt) 

Az IT egyhangúan, 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja.   

d) A Regionális Tudományi Tanszéken lejáró tanszékvezetői megbízás (Bottlik Zsolt) 

beszámolójának bíráló bizottsága: 

Probáld Ferenc, professor emeritus, ELTE 

Kovács Zoltán, tanszékvezető egyetemi tanár, MTA lev. tag, SzTE 

Az IT egyhangúan, 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja.   

e) A Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéken lejáró tanszékvezetői megbízás (Győri 

Róbert) beszámolójának bíráló bizottsága:  

Timár Judit, egyetemi docens, ELTE 

Kocsis Károly, intézeti igazgató, MTA rendes tag, MTA CsFK FI 

Az IT 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatja.   

 

Ezt követően Nagy Balázs az ülést berekeszti. 

 

Budapest, 2017. 09. 19. 
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…………………………………. 

Telbisz Tamás 

intézeti titkár 

Nagy Balázs 

intézetigazgató h. 
 


