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A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának
2008. október 7-én tartott üléséről
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb VII. em., Egyed László terem, kezdete: 14 óra
Jelen vannak:
Szavazati joggal (27 fő): Szabó Mária igazgató, Mindszenty Andrea igazgatóhelyettes, L.
Rédei Mária igazgatóhelyettes, Mádlné Szőnyi Judit, Dódony István, Harangi Szabolcs, LeélÖssy Szabolcs, Galácz András, Érdi Bálint, Bartholy Judit, Mészáros Róbert, Nemes-Nagy
József, Horváth Gergely, Munkácsy Béla, Kurtán Lajos, Vidéki Imre, Szabó Pál, Vittekné
Lefánti Tünde, Gábris Gyula, Horváth Erzsébet, Telbisz Tamás, Mészáros Csaba, Jancsó
Tamás, Kiss Klaudia, Jánosi Attila, Pieczka Ildikó.
Tanácskozási joggal (4 fő): Horváth Mária, Monostori Miklós, Dombrádi Endre, Jakobi Ákos.
Kimentését kérte: Horváth Ferenc, Lellei Nóra.
Előzetesen bejelentett napirend:
1) Az FFI IT ügyrendjének vitája és véglegesítése
2) Az Intézet Oktatási Bizottságának előterjesztése az alap- és mesterszakok időszerű
kérdéseiről
3) Tájékoztató az Intézet idei költségvetésének jelenlegi állásáról
4) Egyebek
Szabó Mária köszönti a meghívott vendégeket, valamint az Intézeti Tanács tagjait, napirend
előtt bejelenti, hogy az Intézeti Tanács soron következő üléseit a Kari Tanács üléseit megelőző
hét keddjén tervezi tartani. Megállapítja a Tanács határozatképességét és előterjeszti a
napirendet.
Az Intézeti Tanács a napirendet egyhangú szavazással elfogadja.
1. Az FFI Intézeti Tanács ügyrendjének vitája és véglegesítése
Szabó Mária bejelenti, hogy a korábbi IT ülésen közzétett ügyrendi javaslathoz jelen Intézeti
Tanácsülésig nem érkezett módosító javaslat, valamint felkéri a jelenlévő tanácstagokat, hogy
esetleges javaslataikat jelen ülés alkalmával előterjeszteni szíveskedjenek. Kérdésre válaszolva
bejelenti, hogy az IT üléseire előterjesztett dokumentumok (a Tanács által megtárgyalandó, de
még el nem fogadott anyagok) az Intézet honlapján csak jelszóval tekinthetők meg.
Hozzáféréssel nem rendelkező külső személy számára az aktuális vitaanyagok eljuttatását a
tanszéki képviselők kompetenciájára bízza. Az IT által elfogadott dokumentumok az
elfogadást követően az intézeti honlap nyilvános részére kerülhetnek.

Jánosi Attila felvetésére, illetve javaslatára az FFI IT ügyrendjében a „legfontosabb
Határozatok” kifejezés helyett a „Határozati összefoglaló” kifejezést érdemes használni.
Leél-Össy Szabolcs kérdésként veti fel, hogy szabályozza-e valamilyen dokumentum, hogy a
hallgatói képviselők között milyen arányban szerepeljenek a BSc. illetve az MSc. (vagy felsőbb
éves képzés) képviselői.
Mészáros Csaba a HÖK képviseletében válaszában jelzi, hogy nincs különbség ilyen
tekintetben a hallgatók között (ezért ez nem is kell, hogy szerepeljen az intézeti
szabályzatokban).
Szabó Mária megállapítja, hogy az FFI IT ügyrendjével kapcsolatban további javaslat nem
merült fel, majd felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson véleményt az
elhangzott módosítások figyelembe vételével az IT ügyrendjének elfogadásáról.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács az FFI IT ügyrendjének szövegével és az Intézet honlapján történő
nyilvános megjelentetésével egyhangú szavazással egyetért.
2. Az Intézet Oktatási Bizottságának előterjesztése az alap- és mesterszakok időszerű
kérdéseiről
L. Rédei Mária az FFI Oktatási Bizottságának (OB) elnöke tájékoztatja az Intézeti Tanácsot
az OB 2008. 09. 30-án megtartott ülésén elhangzottakról az alábbi témákban:
a) Az alapszakok szakdolgozati kritériumai
L. Rédei Mária bejelenti, hogy a BSc. tantervi háló aktuális szakaszait az OB megvitatta. A
szakdolgozati témák témavezető általi elfogadásának ideje 2008. október 15., ebben az évben
egy hónapos csúszás lehetséges, és január 15-ig van mód a cím és tematika módosítására, az
esetleges őszi félévben megvédendő szakdolgozati témák témavezető általi elfogadásának ideje
2009. május 15. A szakfelelősökkel együttműködve a tanszékvezetők feladata a szakdolgozati
beadási határidők meghirdetése majd az, hogy a záróvizsgára bocsátás feltételének
teljesüléséről megbizonyosodjanak.
Szabó Mária kérdésekre válaszolva az elhangzottakhoz összefoglalóan az alábbi
hozzáfűzéseket teszi: a szakdolgozatokat 2 kötött példányban kell leadni, digitális (pdf)
változatú leadásuk „fakultatív”, azaz témavezetői hatáskörbe tartozik.
Nemes Nagy József megjegyzi, hogy a szakdolgozatok elkészítésének nem lehet formális
előfeltétele a minimálisan 100 kredit teljesítése (az ETR ezt a formulát nem ismeri), a földrajz
alapszakon ehelyett (már korábban elfogadott álláspont szerint) a szigorlat tekinthető
előfeltételnek.
Mindszenty Andrea kérdésként fogalmazza meg, hogy a szakdolgozat megkezdésének mi
legyen az előfeltétele, ha nem a 100 kredit.
Jánosi Attila néhány tárgy kijelölését, teljesítését javasolja.
Gábris Gyula véleménye szerint ne legyen semmiféle előfeltétel.
Szabó Mária a vita lezárásaként javasolja, hogy a földtudományi alapszakon a témavezető
egyéni döntése legyen a szakdolgozati témavezetés elfogadása. Ezt követően felkéri az Intézeti
Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson véleményt a szakdolgozati szemináriumok
felvételéhez kapcsolódó előfeltételek rendjéről.

HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács 24 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal támogatja, hogy a
szakdolgozati szemináriumok felvétele a földrajz alapszakon az Általános földrajz szigorlat
teljesítéséhez legyen kötve, míg a földtudomány alapszakon a témavezető egyéni döntésére
legyen bízva.
Jánosi Attila javasolja, hogy a földtudományi alapszak szakdolgozati témaválasztásánál ne
legyen „kötelező” a szakirányhoz illeszkedő téma választása, helyette inkább a „javasolt”
kifejezés szerepeljen a tájékoztató anyagban.
Szabó Mária felkéri az Intézet Oktatási Bizottságát, hogy a fenti kérdést tárgyalja meg.
L. Rédei Mária bejelenti, hogy az intézet által gondozott alapszakok szakdolgozat kritériumait,
az alapszak záróvizsga rendjét, a tematikát, tételeket elektronikus formában is közzé kell tenni
az Intézet honlapján, melyhez a kapcsolódó anyagok Titkárhoz való mielőbbi eljuttatása
szükséges. Javasolja ennek határozatba foglalását.
Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy L. Rédei Mária javaslatáról nyílt szavazással
nyilvánítson véleményt.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács egyhangú szavazással támogatja, hogy a szakfelelősök a BSc.
szakdolgozati kritériumokat, az alapszak záróvizsga rendjét, a tematikát és a tételeket
elektronikus formában átadják Jakobi Ákosnak a honlapra történő felvitel céljából legkésőbb
2008. október 15-ig.
b) A BSc. záróvizsgák rendje
L. Rédei Mária tájékoztatja az Intézeti Tanácsot, hogy a BSc. záróvizsgák koncepciója a két
alapszakra és a kapcsolódó szakirányokra elkészült és rövidesen az Intézet honlapjára kerül.
Ismerteti, hogy a záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy elnöke és legalább két
tagja legyen. Tagjai a szakirányoknak megfelelően kerülnek összeállításra. A bizottságnak
legalább egy tagja egyetemi tanár vagy docens kell legyen, aki egyben az elnöki munkát is
ellátja. A bizottság legalább egy tagja olyan személy kell legyen, aki az oktatási intézménnyel
nem áll közalkalmazotti jogviszonyban. A bizottság tagjait a szakirányfelelősök nevezik meg,
majd a dékán kéri fel őket erre a feladatra, 3 éves megbízással. A BSc záróvizsga bizottság
elnökének személyére tett javaslatokat az alábbiak szerint hagyta jóvá az Oktatási Bizottság.
Földrajz alapszak nem tanári szakirány: Nemes Nagy József
Földrajz alapszak tanári szakirány: Horváth Gergely
Földtudományi alapszak meteorológia szakirány: Bartholy Judit, Tasnádi Péter
Földtudományi alapszak csillagászat szakirány: Érdi Bálint
Földtudományi alapszak geológia szakirány: Kázmér Miklós, Puskás Zuárd, Buda György
Földtudományi alapszak geofizika szakirány: Horváth Ferenc
Földtudományi alapszak térképész szakirány: Márton Mátyás, Zentai László
Földtudományi geográfus szakirány: Karátson Dávid, Gábris Gyula
Szabó Mária kiegészítésként megjegyzi, hogy az elnök kompetenciája a bizottság összeállítása.
Mészáros Róbert kérdésként fogalmazza meg, hogy miként kell kezelni a más alapszakokon
végző diákok ügyét.
Szabó Mária válaszában megerősíti, hogy minden hallgató az alapszakjának megfelelő
záróvizsga-bizottság előtt vizsgázik. Ezen vizsgák rendjét és kérdéseit nem az FFI-nek, hanem

az adott alapszak szakfelelősének kell megoldania. Az Igazgató ezt követően felkéri az Intézeti
Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson véleményt a záróvizsga-bizottságok elnökének
személyére tett fent ismertetett javaslatokról, illetve a kapcsolódó feladatokról.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács egyhangú szavazással támogatja a záróvizsga bizottságok elnökeire tett
javaslatokat, és kéri a szakfelelősöket, hogy a korábban megküldött mellékleti lapon nevezzék
meg a bizottság további tagjait és ezt Rédei Máriának elektronikus formában legkésőbb 2008.
október 15-ig küldjék el.
c) A mesterszakra történő felvétel rendje
L Rédei Mária tájékoztatja az Intézeti Tanácsot, hogy a mesterszakokra történő felvételi
várható ideje 2009. július eleje, ami a terep- és szakmai gyakorlatokkal valószínűleg egybeesve
nagy terhelést fog jelenteni. Feltételezhető, hogy a hozott pontokat és a megszerezhető
többletpontokat a tanulmányi osztályok addigra már kiszámítják. A felvételi vizsgáztatás
szakbizottságokban történik, amelynek összetétele folyamatban van. A felvételi tematikája az
intézeti, ill. tanszéki honlapokon várhatóan november közepén fog megjelenni (ennek pontos
határideje november 15.). Az MSc. tárgyak felterjesztését ETR-adminisztrációs okokból már
idén november 30-ig meg kell tenni (együtt a jövő tavaszi tárgyak felterjesztésével)!
Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson véleményt a
mesterszakok követelményeinek az IT honlapján történő megjelentetéséről.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács 26 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal támogatja, hogy az MSc.
képzés felvételi követelményei (tétel és tematikajegyzékei) az Intézet honalapjára kerüljenek
legkésőbb 2008. november 15-ig, és a tárgyfelterjesztést a felelősök elvégezzék legkésőbb
2008. november 30-ig.
3. Tájékoztató az Intézet idei költségvetésének jelenlegi állásáról
Kurtán Lajos az FFI Gazdasági Bizottságának (GB) elnöke tájékoztatja az Intézeti Tanácsot
az Intézet költségvetésének jelenlegi állásáról az alábbi témákban:
a) Terepgyakorlatok
Kurtán Lajos bejelenti, hogy a terepgyakorlati pénzkeretből jelenleg még tetemes elkölthető
maradék van, amit azonban az év végéig terv szerint el is költ az Intézet. Megjegyzi, hogy
javasolt a szakmai és a terepgyakorlatok jelenlegi rendszerének áttekintése esetleg az Oktatási
és a Gazdasági Bizottság együttműködésében.
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b) 230-as dologi keret
Kurtán Lajos az alábbi táblázat főbb jellemzőit ismerteti, illetve kiemeli, hogy egyes tanszékek
már elérték a tervezett keretösszegük határát (főleg a jelentős telefonköltségek miatt).
(Ft)
Szervezeti egység

Eddigi teljesítés

Jóváhagyott
előirányzat

Oktatás

Telefon**

Egyenleg

Összesen

*
Intézet

9 484 000

2 697 111

1 920 015
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4 866 874

Földtud. Központ

5 216 200

1 165 409

927 939

2 093 348

3 122 852
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745 172
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Kőzettan
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745 172
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Csillagászat

745 172
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Geofizika és Űrkutatók

745 172
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Meteorológia

745 172
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Földrajztud. Központ

4 267 800

1 531 702

992 076

2 523 778

1 744 022

Körny. és Tájföldr.

1 066 950

358 753

143 624

502 377
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Társadalomföldr.

1 066 950

504 617

263 914

768 531
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Természetföldr.

1 066 950

668 332
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1 062 028
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1 066 950

0
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Ált. és Tört. Földt.

* A Központok önálló döntése alapján.
**Egyelőre csak a 2008. I-VI. havi telefonköltségek kerültek felkönyvelésre az SAP-rendszerben, viszont a
közölt adatok már tartalmazzák a vonatkozó közterheket (a vélelmezett 20% magáncélú használat járulékait)
is. A második félévi költségbecslést – egyelőre – az egyes intézeti egységekre bízzuk.

c) Külföldifolyóirat-költség 30%-os önrésze
Kurtán Lajos ismerteti, hogy az Intézet a külföldifolyóirat-költség 30-os önrészét (5.878 eFt.)
a Kar által idén biztosított szakképzésihozzájárulás-kompenzációs keretből (6.537 eFt.)
finanszírozza. Javasolja, hogy az ebből a keretből fennmaradó 659 eFt-ot az Intézet igazgatói
tartalékba helyezze.
Szabó Mária javasolja, hogy az említett maradék keretből idén az esetleges 230-as
költségtúllépéssel küzdő tanszékeket segítse ki az Intézet, egyben hozzáteszi, hogy
kompenzációképpen a kisegített tanszék jövőre arányosan kisebb 230-as keretből
gazdálkodhat.
Mindszenty Andrea hozzáteszi, hogy egyetért a kölcsön adott pénzkeret Intézetnek történő
visszafizetése ötletével, de javasolja, hogy azt az érintett tanszék részéről bármilyen keretből
keretátcsoportosítással is meg lehessen oldani.
Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson véleményt a
szakképzésihozzájárulás-kompenzációs keretből fennmaradó 659 eFt. Intézetigazgatói
tartalékba helyezéséről.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács egyhangú szavazással támogatja, hogy a szakképzésihozzájáruláskompenzációs keretből fennmaradó 659 eFt. intézetigazgatói tartalékba kerüljön.
4. Egyebek
Szabó Mária bejelenti, hogy az Intézet Magyarországra jövő amerikai szakemberek fogadására
Fulbright támogatásra pályázhat. Bejelenti továbbá, hogy az Intézet aktívan részt vesz 2008.
november 3-7. között a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozaton.
Mindszenty Andrea bejelenti, hogy a „Disputák” rendje az eddigi heti gyakoriságról havi 1
alkalomra változik.
Mészáros Csaba bejelenti, hogy a Hallgatói Önkormányzat Jánosi Attilát delegálja
tanácskozási jobbal az Intézet Oktatási Bizottságába.
Ezt követően Szabó Mária az ülést berekeszti.
(Záradék: Az ülést követő napon az Intézet tudomására jutott, hogy az Intézetre eső
külföldifolyóirat-költség 30%-os önrésze a korábban kalkulálttal ellentétben 6.492 eFt., ami
maga után vonja, hogy a 3/c pont határozati szövegében az intézetigazgatói tartalékba kerülő
keretösszeg 45 eFt-ra csökken!)
Budapest, 2008. október 8.

Jakobi Ákos
intézeti titkár

Szabó Mária
intézetigazgató

