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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 
2008. szeptember 16-án tartott üléséről 

 
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb VII. em., Egyed László terem, kezdete: 14 óra 
 
Jelen vannak: 
 
Szavazati joggal (22 fő): Szabó Mária igazgató, Mindszenty Andrea igazgatóhelyettes, Dódony 
István, Rózsavölgyi János, Leél-Össy Szabolcs, Galácz András, Érdi Bálint, Horváth Ferenc, 
Mészáros Róbert, Horváth Gergely, Kurtán Lajos, Vidéki Imre, Jakobi Ákos, Vittekné Lefánti 
Tünde, Horváth Erzsébet, Telbisz Tamás, Mészáros Csaba, Jancsó Tamás, Kiss Klaudia, Lellei Nóra, 
Jánosi Attila, Pieczka Ildikó. 
Tanácskozási joggal (3 fő): Haas János, Horváth Mária, Monostori Miklós. 
Kimentését kérte: Mádlné Szőnyi Judit, Harangi Szabolcs, Nemes-Nagy József, L. Rédei Mária. 
 
Előzetesen bejelentett napirend: 
 

1) Az Intézeti Tanács személyi ügyei: 
a. Javaslat az Intézeti Tanács személyi összetételének módosítására 
b. Javaslat az intézeti bizottságok személyi összetételének módosítására 
c. Javaslat igazgatóhelyettesi (központvezetői) pozíció betöltésére 
d. Javaslat az intézeti titkári pozíció betöltésére 

2) Javaslat az FFI IT ügyrendjének kidolgozására 
3) Személyi ügyek: 

a. Dr. Szalai Zoltán félállású adjunktusi megbízása határozott időre a Környezet- és 
Tájföldrajzi Tanszékre 

b. Sik András egyetemi tanársegédi megbízása határozott időre a Természetföldrajzi 
Tanszékre 

c. Dr. Fodor László részfoglalkozású tudományos főmunkatársi kinevezése a Magyar 
Állami Földtani Intézetbe kihelyezett Regionális Földtani Tanszékre 

4) Két egyetemi tanári és két docensi álláspályázat meghirdetése az FFI Földtudományi 
Központjába. 

5) Az Intézet Oktatási Bizottságának állásfoglalása és határozati javaslatai az MSc képzés 
beindításával kapcsolatban 

6) Az Intézet Gazdasági Bizottságának tájékoztatója az aktuális ügyekről 
7) Állásfoglalás a IV. éves geológushallgatók 2008. évi nyári ausztriai terepgyakorlatával 

kapcsolatban 
8) Egyebek 
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Szabó Mária köszönti a meghívott vendégeket, valamint az Intézeti Tanács tagjait, napirend előtt 
bejelenti, hogy az Intézeti Tanács soron következő üléseit minden hónap második keddjén tervezi 
tartani. Megállapítja a Tanács határozatképességét és előterjeszti a napirendet. 
Az Intézeti Tanács a napirendet egyhangú szavazással elfogadja. 
 
 
1. Az Intézeti Tanács személyi ügyei 

a. Javaslat az Intézeti Tanács személyi összetételének módosítására 
 
Szabó Mária bejelenti, hogy az Intézet igazgatói, illetve központvezetői pozícióit érintő, valamint 
egyéb, az Intézeten belül végbement személyi változások következményeként az Intézeti Tanács 
személyi összetétele módosítandó illeszkedve az Intézet szervezeti és működési szabályzatához 
(SZMSZ = Dékáni utasítás az ELTE TTK FFI Működési Rendjére). Az igazgató javaslatot tesz az 
Intézeti Tanácsnak a következő választásokig érvényes új személyi összetételére, majd titkos 
szavazást rendel el. 
 

HATÁROZAT 
 

• Gábris Gyula delegálását az Intézeti Tanácsba (Karátson Dávid helyett) a Tanács egyhangú 

(22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
• Szabó Pál delegálását az Intézeti Tanácsba (Jakobi Ákos helyett) a Tanács egyhangú (22 igen, 

0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 

• Munkácsy Béla delegálását az Intézeti Tanácsba (Szabó Mária helyett) a Tanács 20 igen, 2 

nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatja. 

 
b. Javaslat az intézeti bizottságok személyi összetételének módosítására 

 
Szabó Mária bejelenti, hogy az Intézet igazgatói, illetve központvezetői pozícióit érintő, valamint 
egyéb, az Intézeten belül végbement személyi változások következményeként az Intézet állandó 
bizottságainak személyi összetétele módosítandó illeszkedve az Intézet szervezeti és működési 
szabályzatához. Az igazgató javaslatot tesz a bizottságok javasolt új – az SZMSZ-szel összhangban 
megfogalmazott – összetétele, majd nyílt szavazást rendel el. 
Az Intézeti Tanács a bizottságok alább részletezett új személyi összetételét egyhangú szavazással 
elfogadja (a változások szürkével vannak jelölve): 
 

 

Oktatási Bizottság
Rédei Mária elnök 1749 egyetemi docens Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
Vidéki Imre 1750 egyetemi docens Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
Horváth Gergely 8019 főiskolai tanár Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
Szakmány György 8356 egyetemi docens Kőzettani és Geokémiai Tanszék
Weidinger Tamás 6612 egyetemi docens Meteorológiai Tanszék
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Az Intézeti Tanács továbbá egyhangú szavazással támogatja a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) 1 
képviselőjének tanácskozási joggal való részvételét az FFI Oktatási Bizottságában. A képviselő 
személyének megnevezésével az Intézet a Hallgatói Önkormányzatot bízza meg a következő intézeti 
tanácsülésig tartó határidővel. 
 

c. Javaslat igazgatóhelyettesi (központvezetői) pozíció betöltésére 
 
Szabó Mária bejelenti, hogy az FFI Földrajztudományi Központ vezetői pozíciójára kiirt pályázatára 
Langerné Rédei Mária nyújtott be pályázatot. Az FFI Földrajztudományi Központ összoktatói 
értekezlete előzetes külső és belső véleményezéssel előkészítve az Intézeti Tanács ülését megelőzően 
meghallgatta a pályázó munkatervét, és azt támogatta. Az igazgató javaslatot tesz az Intézeti 
Tanácsnak a jelölt pályázatának elfogadására, majd titkos szavazást rendel el. 
 

HATÁROZAT 
 
Az Intézeti Tanács Langerné Rédei Mária pályázatát az FFI Földrajztudományi Központ vezetői 
pozíciójának betöltésére egyhangú szavazással (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) támogatja. 
 

d. Javaslat az intézeti titkári pozíció betöltésére 
 
Szabó Mária bejelenti, hogy a Földrajz- és Földtudományi Intézet új igazgatójának kinevezése 
egyben új titkár személyének kijelölését is szükségessé teszi. Az Intézet titkárát az igazgató 
javaslatára, az Intézeti Tanács véleményének meghallgatásával az Intézet igazgatója kéri fel, az 
igazgató megbízásának időtartamára. Az Intézet igazgatója a pozíció betöltésére Jakobi Ákost, a 
Regionális Tudományi Tanszék adjunktusát javasolja, majd nyílt szavazást rendel el. 
Az Intézeti Tanács egyhangú szavazással támogatja Jakobi Ákos felkérését az Intézeti Tanács 
titkári pozíciójának betöltésére. 
 

Tudományos és Stratégiai Bizottság
Mindszenty Andrea elnök 1789 tszv. egyetemi tanár Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
Gábris Gyula 1808 egyetemi tanár Természetföldrajzi Tanszék
Izsák Éva 1739 egyetemi docens Regionális Tudományi Tanszék
Galácz András 8628 tszv. egyetemi tanár Őslénytani Tanszék
Horváth Ferenc 1762 tszv. egyetemi tanár Geofizikai és Űrtudományi Tanszék

Pályázati és Műszerbizottság
Szabó Csaba elnök 8338 egyetemi docens Kőzettani és Geokémiai Tanszék
Horváth Erzsébet 1802 egyetemi docens Természetföldrajzi Tanszék
Munkácsy Béla 1754 főiskolai adjunktus Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
Weiszburg Tamás 8105 tud. főmunkatárs Ásványtani Tanszék
Ferencz Csaba 6652 egyetemi magántanár Űrkutató Csoport

Gazdasági Bizottság
Kurtán Lajos elnök 8017 tszv. egyetemi tanár Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
Buda György 8109 tszv. egyetemi tanár Ásványtani Tanszék
Petrovay Kristóf 6621 egyetemi docens Csillagászati Tanszék
Bottlik Zsolt 1742 egyetemi adjunktus Regionális Tudományi Tanszék
Móga János 1799 egyetemi docens Természetföldrajzi Tanszék
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2. Javaslat az FFI IT ügyrendjének kidolgozására 
 
Szabó Mária bejelenti, hogy a Földrajz- és Földtudományi Intézet belső működési rendjére ügyrendi 
javaslatot dolgozott ki, egyben felkéri az IT összes képviselőjét, valamint az FFI többi oktató és 
kutató dolgozóját, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal, véleményeikkel a fent említett ügyrendi 
tervezetet egészítsék ki. Az ügyrend részletes vitáját az igazgató az Intézeti Tanács következő 
ülésére tűzi ki. 
Az ügyrenddel kapcsolatos javaslatokat legkésőbb 2008. szeptember 30-ig Jakobi Ákos intézeti 
titkár számára lehet elektronikusan megküldeni, aki a változtatásokkal korrigált ügyrendi tervezetet 
az Intézet honlapján közéteszi. 
 
3. Személyi ügyek 
 
Szabó Mária Dr. Szalai Zoltán határozott időre történő félállású adjunktusi megbízásának ügyét, 
valamint Sik András határozott időre történő egyetemi tanársegédi megbízásának ügyét ismerteti. 
Szalai Zoltán esetében a megbízás fedezeteként Karátson Dávid egyetemi docens külföldi ösztöndíj 
miatt 80%-os mértékben felszabaduló bérkeretének arányos hányada szolgál, Sik András esetében a 
megbízás fedezeteként Ruszkiczay Rüdiger Zsófia adjunktus szülési szabadság miatt felszabaduló 
bérkeretének megfelelő része szolgál. A felszabaduló bérkeretekből fennmaradó összegek terhére a 
FFI Földrajzi Központ doktorandusz hallgatók (Bradák Balázs, Kósik Szabolcs) foglalkoztatását 
kezdeményezi. 
Mindszenty Andrea, az FFI Földtudományi Központ vezetője Dr. Fodor László részfoglalkozású 
tudományos főmunkatársi kinevezésének ügyét ismerteti. Dr. Fodor László megbízásának 
fedezeteként Császár Géza felszabaduló bérkerete, valamint Meskó Attila felszabaduló bérkeretének 
(más személyi ügyek miatti elvonások utáni) maradvány része szolgál. 
Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy titkos szavazással nyilvánítson véleményt a 3. 
napirendi pontban jelzett személyek ügyével kapcsolatban. 
 

HATÁROZAT 
 

• Dr. Szalai Zoltán esetében az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 

támogatja nevezett félállású adjunktusi megbízását határozott időre a Környezet- és Tájföldrajzi 
Tanszékre  

• Sik András esetében az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja 
nevezett egyetemi tanársegédi megbízását határozott időre a Természetföldrajzi Tanszékre 

• Dr. Fodor László esetében az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 

támogatja nevezett részfoglalkozású tudományos főmunkatársi kinevezését a Magyar Állami 
Földtani Intézetbe kihelyezett Regionális Földtani Tanszékre 

 
4. Két egyetemi tanári és két docensi álláspályázat meghirdetése az FFI Földtudományi 
Központjába 
 
Mindszenty Andrea, az FFI Földtudományi Központ vezetője bejelenti, hogy Általános és Történeti 
Földtani tanszéken 2009 dec. 31.-én nyugdíjba vonulás miatt felszabaduló docensi bérkeret terhére a 
Tanszék egyetemi tanári álláspályázat meghirdetését kezdeményezi. Ezt követően ismerteti a leendő 
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egyetemi tanár feladatait, valamint az állás fedezetéül szolgáló tervezett bérkeret forrásait az alábbiak 
szerint: 
A kinevezendő egyetemi tanár feladatai: 
 
A történeti földtan és a rétegtan témakörébe tartozó előadások (főkollégiumok és gyakorlatok) 
tartása a Földtudományi és Környezettani BSc valamint az új  Geológus MSc szakok hallgatói 
számára. A geológusképzés alapozását szolgáló történeti földtani oktatás szervezése, koordinálása, 
részvétel az évközi és félév-végi terepgyakorlatok lebonyolításában. A tananyagok frissítése a 
gyakorlati tematikák átdolgozásának irányítása, a bemutató gyűjtemény megóvása gazdagítása, 
diákkörösök, diplomázó hallgatók és doktoranduszok témavezetése, a témakör záróvizsga-
bizottsági, ill. doktori szigorlati szintű felügyelete. Magyar nyelvű oktatási segédanyagok 
készítésének koordinálása.  A Doktori Iskola hallgatói számára emelt-szintű földtörténeti témájú 
kurzusok tartása. Hazai és nemzetközi kutatóintézményekkel való kapcsolatok ápolása/fejlesztése, a 
tanszéken folyó kutatómunka és pályázati tevékenység segítése. 
A pályázónak a földtörténet/sztratigráfia területén nemzetközileg elismert kutatási tevékenységgel, 
aktív angol nyelvtudással és az MTA doktora fokozattal kell rendelkeznie. 
Fedezet: 
Horváth Mária felszabaduló egyetemi docensi bérkerete az Általános és Alkalmazott Földtani 
Tanszéken, valamint Meskó Attila a Geofizikai és Űrtudományi Tanszéken felszabaduló egyetemi 
tanári bérkeretének maradék része. 
 
Mindszenty Andrea, az FFI Földtudományi Központ vezetője bejelenti, hogy az Ásványtani Tanszék 
egyetemi tanári álláspályázat meghirdetését kezdeményezi. Ezt követően ismerteti a leendő 
egyetemi tanár feladatait, valamint az állás fedezetéül szolgáló tervezett bérkeret forrásait az alábbiak 
szerint: 
A kinevezendő egyetemi tanár feladatai: 
A kinevezendő egyetemi tanár részt vesz és irányítja az Ásványtani Tanszéken folyó oktatási és 
kutatási munkát, elősegíti a pályázati tevékenységet, ápolja és fejleszti a Tanszék hazai és nemzetközi 
kapcsolatrendszerét. Részletezett feladatok: Az Ásványtan főkollégiumokon belül kiemelten az 
anyagvizsgálati módszerek, a kristályszerkezeti ismeretek és a kristálykémia oktatása. Az új 
háromlépcsős oktatási struktúra keretében a tantárgyak különböző fejezeteinek összehangolása, 
tananyagok készítése. Speciális kurzusok meghirdetése és tartása a Tanszék szakirányú képzésében. 
Aktív közreműködés tudományos diákkörös hallgatók, diplomázó hallgatók és doktoranduszok 
témavezetésében, vizsgáztatásában, doktori kurzusok meghirdetése és tartása. A Tanszéken folyó 
ásványtani kutatások irányítása, az infrastrukturális feltételek fejlesztése. 
Pályázhatnak habilitációval és MTA doktora címmel rendelkező személyek 
Fedezet: 
Rózsavölgyi János mechanikus bérkerete az Ásványtani Tanszéken, ami az egyetemi docensi és 
egyetemi tanári bérkülönbözet fedezésére szolgál. 
 
Horváth Ferenc, a Geofizikai és Űrtudományi Tanszék vezetője bejelenti, hogy a Geofizikai és 
Űrtudományi Tanszék két egyetemi docensi álláspályázat meghirdetését kezdeményezi. Ezt 
követően ismerteti a leendő egyetemi tanár feladatait, valamint az állás fedezetéül szolgáló tervezett 
bérkeret forrásait az alábbiak szerint: 
A kinevezendő egyetemi docens feladatai: 
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A Föld és a bolygók nehézségi erőtere, valamint a kapcsolódó bolygófizikai, gyakorlati geofizikai és 
geodéziai alkalmazások tárgykörébe tartozó előadások és gyakorlatok tartása a földtudományi BSc 
és a geofizikus MSc szakok hallgatói számára. A geofizikusképzés alapozását szolgáló 
geoinformatikai oktatás szervezése és felügyelete. A kötelező nyári terepgyakorlatok szervezése és 
szakmai vezetése. Diplomázó hallgatók és doktoranduszok témavezetése, és a témakör 
záróbizottsági, ill. doktori szigorlati szintű felügyelete. A Doktori Iskola hallgatói számára emelt 
szintű geoinformatikai kurzusok tartása. 
A pályázónak a geoinformatika és a kapcsolódó alkalmazások területén nemzetközileg ismert 
kutatási tevékenységgel, aktív angol nyelvtudással és habilitált doktor címmel kell rendelkeznie. 
Fedezet: 
Szafián Péter felszabaduló egyetemi docensi bérkerete a Geofizikai és Űrtudományi Tanszéken. 
 
A kinevezendő egyetemi docens feladatai: 
A műholdas távérzékelés és a digitális földtudományi kutatómódszerek tárgykörébe tartozó 
előadások és gyakorlatok tartása földtudományi BSc és a geofizikus MSc szakok hallgatói számára. 
A geofizikusképzés alapozását szolgáló méréstechnikai oktatás szervezése, és felügyelete, részvétel a 
kötelező nyári terepgyakorlatokon. Diákkörösök, diplomázó hallgatók és doktoranduszok 
témavezetése, a témakör záróvizsgabizottsági, ill. doktori szigorlati szintű felügyelete. A Doktori 
Iskola hallgatói számára emelt szintű numerikus modellezési és felszínfejlődési kurzusok tartása. 
Hazai és nemzetközi kutatóintézetekkel való kapcsolatok ápolása/fejlesztése, a tanszéken folyó 
nagypályázati tevékenység koordinálása és vezetése. 
A pályázónak a numerikus modellezés földtudományi alkalmazásainak területén nemzetközileg 
ismert kutatási tevékenységgel, aktív angol nyelvtudással és habilitált doktor címmel kell 
rendelkeznie. 
Fedezet: 
Meskó Attila a Geofizikai és Űrtudományi Tanszéken felszabaduló egyetemi tanári bérkeretének 
arányos része. 
 
Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson véleményt a 4. 
napirendi pontban jelzett pályázati ügyekkel kapcsolatban. 
 

HATÁROZAT 
 
Az Intézeti Tanács a két egyetemi tanári pályázat meghirdetésének szükségességével és a pályázat 
szövegével egyhangú szavazással egyetért 
Az Intézeti Tanács a két egyetemi docensi pályázat meghirdetésének szükségességével és a pályázat 
szövegével egyhangú szavazással egyetért 
 
5. Az Intézet Oktatási Bizottságának állásfoglalása és határozati javaslatai az MSc képzés 
beindításával kapcsolatban 
 
Horváth Gergely, az FFI Oktatási Bizottságának tagja ismerteti az OB korábbi ülésein, illetve a kari 
egyeztetés során elhangzottakat az MSc. képzés beindításával kapcsolatban. Az ismertető során kitér 
az MSc képzésbe bekerülés pontszámítási rendszerére, a kari egységes és a szakterületenként eltérő 
számítási módszerekre (a hozott pontok, szerzett pontok, többletpontok számítása kapcsán). 
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Mindszenty Andrea felkéri az Intézeti Tanács tagjait, hogy jelezzék oktató kollégáik számára a 
kapcsolódó vizsgakérdések, tematikák, illetve tételsorok mielőbbi összeállítását és közzétételét. 
Felhívja továbbá a figyelmet a BSc államvizsga-bizottságok mielőbbi szakterületenkénti 
összeállítására is. 
Mészáros Csaba felveti és javasolja hallgató képviselők felvételi bizottságba való delegálását is. 
Az Intézeti Tanács Mészáros Csaba javaslatát egyhangúlag támogatja. 
Szabó Mária felkéri az Oktatási Bizottságot, hogy koordinálja a BSc. vizsgabizottságok, valamint az 
MSc. felvételi bizottságok összeállítását, valamint dolgozza ki javaslatait a vizsgáztatás 
lebonyolítására. Az igazgató az Oktatási Bizottság anyagát a következő Intézeti Tanácsülésen tervezi 
napirendre tűzni. Szabó Mária ezt követően ismerteti az Intézet által gondozott mesterszakok kari 
szinten egyeztetett várható jelentkezési létszámait. 
 
6. Az Intézet Gazdasági Bizottságának tájékoztatója az aktuális ügyekről 
 
Kurtán Lajos, az FFI Gazdasági Bizottságának elnöke röviden tájékoztatja az Intézeti Tanácsot 
arról, hogy az Intézet költségvetésének vonatkozó táblázatait a Gazdasági Bizottság a következő 
intézeti ülésig elkészíti. Megemlíti továbbá, hogy a terepgyakorlati pénzek esetében arányos 
teljesítéssel számolhatunk, nincs jelentős költségtúllépés, hasonlóképpen a 230-as dologi ill. a 
külföldi folyóirat-költségek esetében. 
 
7. Állásfoglalás a IV. éves geológushallgatók 2008. évi nyári ausztriai terepgyakorlatával 
kapcsolatban 
 
Mindszenty Andrea: A Geológus hallgatók nyári ausztriai terepgyakorlatával kapcsolatban Császár 

G. professzor úr jelezte, hogy a részvevők közül öt fő, többszöri felszólítás ellenére megtagadta 
a terepi jegyzőkönyv-vezetést. További hasonló esetek elkerülése és a fegyelem megőrzése 
érdekében javasoljuk az IT-nek vegye fontolóra a hallgatók intézeti megrovásban, vagy egyéb 
büntetésben való részesítését. Javaslat: kreditmegvonás és/vagy utólagos jegyzőkönyv 
készítendő. 

Galácz András: Ez nem az Intézeti Tanács hatáskörébe tartozó ügy. 
Kurtán Lajos: Kellő előterjesztés mellett a kari Fegyelmi Testület tárgyalhatja az efféle eseteket. 
Dódony István: Ha a kari TVSZ szabályozza a teendőket, akkor aszerint kell cselekednünk, ha 

érzelmi reagálásként definiálható, akkor alaptalannak tűnik a szankció. 
Szabó Mária egyetért azzal, hogy ez nem egyértelműen intézeti hatáskör. Javasolja a 

kreditmegtagadást, illetve ha megkapták az érintett hallgatók a kreditet, akkor annak 
megtartását utólagos jegyzőkönyv leadásához kell kötni, ellenkező esetben a kredit 
visszavonásra kerülhet, ezen felül javasolja az érintett hallgatók szóbeli elmarasztalását. 

Az Intézeti Tanács Szabó Mária javaslatát egyhangú szavazással támogatja. 

 
8. Egyebek 
 
Mindszenty Andrea bejelenti, hogy félévben újra indul a Disputák Délidőben sorozat. 
Szabó Mária bejelenti, hogy 2008. szeptember 26-án Kari Nyílt Nap lesz, melyen a következő 

személyek koordinálják az Intézet bemutatkozását (Szabó Szabolcs, Szabó Pál, Leél-Össy 
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Szabolcs, Weiszburg Tamás). Ugyanezen a napon kerül megrendezésre a Kutatók Éjszakája 
rendezvény is. 

Galácz András bejelenti, hogy a szakterületi TDK időpontja 2008. december 16. 10.00 óra. 
Mészáros Csaba bejelenti, hogy a kari Gólyabál 2008. október 17-én lesz. Felkéri egyben az 

oktatókat, hogy mivel másnap (szombaton) tanítási nap lesz, ezért lehetőség szerint az 1. éves 
Bsc hallgatóknak ne tervezzenek 2008. október 18-ra ZH-t. 

 
Ezt követően Szabó Mária az ülést berekeszti. 
 
 
 
 
Budapest, 2008. szeptember 17. 
 
 
 
 
 
 

Jakobi Ákos        Szabó Mária 
intézeti titkár        intézetigazgató 


