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JEGYZŐKÖNYV
A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának
2008. november 4-én tartott üléséről
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb VII. em., Egyed László terem, kezdete: 14 óra
Jelen vannak:
Szavazati joggal (24 fő): Szabó Mária igazgató, Mindszenty Andrea igazgatóhelyettes, L.
Rédei Mária igazgatóhelyettes, Dódony István, Harangi Szabolcs, Leél-Össy 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, Horváth
Erzsébet, Telbisz Tamás, Mészáros Csaba, Jancsó Tamás, Kiss Klaudia, Lellei Nóra, Pieczka
Ildikó.
Tanácskozási joggal (3 fő): Horváth Mária, Monostori Miklós, Jakobi Ákos.
Kimentését kérte: Mádlné Szőnyi Judit, Horváth Ferenc, Jánosi Attila.
Előzetesen bejelentett napirend:
1) Az Intézet Oktatási Bizottságának előterjesztése az alap- és mesterszakok időszerű
kérdéseiről (előterjesztő L. Rédei Mária)
2) Az FFI Geofizikai és Űrtudományi Tanszékére meghirdetett egyetemi docensi pályázat
felfüggesztése 1 évre
3) Személyi ügyek
a. Forgácsné Dr. Dajka Emese adjunktusi szerződésének meghosszabbítása
határozott időre a Csillagászat Tanszékre
b. Dr. Szalkai Gábor adjunktusi kinevezése a Regionális Tudományi Tanszékre
4) ELTE Szenátusi előterjesztések véleményezése
5) Egyebek
Szabó Mária köszönti a meghívott vendégeket, valamint az Intézeti Tanács tagjait, napirend
előtt bejelenti, hogy súlyos betegség után 2008. október 11-én elhunyt Meskó Attila a Magyar
Tudományos Akadémia volt főtitkára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem geofizikus
professzora, kinek emlékére az Intézeti Tanács 1 perces néma felállással tiszteleg. Ezt
követően megállapítja a Tanács határozatképességét és előterjeszti a napirendet.
Az Intézeti Tanács a napirendet egyhangú szavazással elfogadja.
1. Az Intézet Oktatási Bizottságának előterjesztése az alap- és mesterszakok időszerű
kérdéseiről
L. Rédei Mária tájékoztatja az Intézeti Tanácsot az előző tanácsülés óta eltelt időszakban
történt, az alap- és mesterszakokat érintő kérdések alakulásáról. Bejelenti, hogy az Intézet
honlapján nyomon követhető, hogy hol találhatóak még hiányosságok az előző Intézeti Tanács

ülésén vállalt feladatok végrehajtásában. Ismerteti Homonnay dékánhelyettes úr levelét,
amelyben közli a BSc szakdolgozati témák meghirdetési határidejét (nov. 15.), a BSc.
záróvizsga tételsorok meghirdetési határidejét (nov. 15.), valamint az MSc. felvételi
vizsgakövetelmények meghirdetésének határidejét (nov. 30.).
Nemes Nagy József javasolja, hogy az Intézet honlapján található előzetes anyagokat a
szakfelelősök és a szakirány-felelősök tekintsék át és jóváhagyásukat Jakobi Ákosnak jelezzék
legkésőbb november 15-ig.
Szabó Mária kéri a szakfelelősöket és a szakirány-felelősöket a fent említettek végrehajtására.
Mészáros Csaba a szakdolgozati követelmény-tervezetek kapcsán a hallgatók részéről
felmerült észrevételek közül vázlatszerűen ismertet néhányat.
Szabó Mária az ismertetett észrevételek után kéri Mészáros Csabát, hogy javaslataival
forduljon közvetlenül a szakfelelősökhöz. Megjegyzi továbbá, hogy az MSc felvételivel
(szakirányi keretlétszámokkal stb.) kapcsolatos kérdések a tapasztalatok függvényében 2-3 év
múlva módosíthatók lesznek.
Bartholy Judit jelzi, hogy más alapszakok (pl. fizika alapszak) záróvizsga-követelményeivel is
szükséges lehet egyeztetni, mivel más alapszakokról is lehet az MSc. szakirányokra jelentkezni.
Szabó Mária szerint a Kar oktatási dékánhelyettesének bevonásával ez a kérdés kezelendő.
2. Az FFI Geofizikai és Űrtudományi Tanszékére meghirdetett egyetemi docensi pályázat
felfüggesztése 1 évre
Szabó Mária ismerteti, hogy az Intézet az FFI Geofizikai és Űrtudományi Tanszékére
meghirdetett egyetemi docensi pályázat felfüggesztését kezdeményezi 1 évre, ami ezzel
lehetőséget biztosít a 3. napirendi pontban tárgyalandó Forgácsné Dr. Dajka Emese adjunktusi
továbbfoglalkoztatására, valamint Székely Balázs részfoglalkozású tudományos főmunkatársi
alkalmazására.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács az FFI Geofizikai és Űrtudományi Tanszékére meghirdetett egyetemi
docensi pályázat 1 évre történő felfüggesztésével egyhangú szavazással egyetért.
3. Személyi ügyek
Szabó Mária Forgácsné Dr. Dajka Emese határozott időre történő adjunktusi megbízásának
ügyét, valamint ehhez kapcsolódóan Dr. Székely Balázs részfoglalkozású tudományos
főmunkatárs 50%-os alkalmazásának ügyét ismerteti, majd ezt követően Dr. Szalkai Gábor
adjunktusi kinevezésének ügyét fejti ki. Forgácsné Dr. Dajka Emese és Dr. Székely Balázs
esetében a megbízás fedezeteként a 2. napirendi pontban említett docensi pályázati bérkeret
arányos részei szolgálnak, Dr. Szalkai Gábor esetében az FFI Földrajzi Központjából 2008.
augusztus 31-én távozott Volter Edina adjunktusi bérkerete szolgál fedezetként.
Ezt követően az igazgató felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy titkos szavazással nyilvánítson
véleményt az ismertetett személyi ügyekkel kapcsolatban.
(Megjegyzés: az Intézeti Tanács szavazati joggal rendelkező képviselőinek száma a
határozathozatal időpontjában 23 fő.)

HATÁROZAT
• Forgácsné Dr. Dajka Emese esetében az IT egyhangú (23 igen, 0 nem, 0 érvénytelen)
szavazással támogatja nevezett adjunktusi szerződésének meghosszabbítását határozott
időre a Csillagászat Tanszékre.
• Dr. Székely Balázs esetében az IT 21 igen, 2 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja
nevezett részfoglalkozású tudományos főmunkatárs 50%-os alkalmazását a Geofizikai és
Űrtudományi Tanszékre.
• Dr. Szalkai Gábor esetében az IT egyhangú (23 igen, 0 nem, 0 érvénytelen)
szavazással támogatja nevezett adjunktusi kinevezését a Regionális Tudományi
Tanszékre.
4. ELTE Szenátusi előterjesztések véleményezése
Szabó Mária bejelenti, hogy az Intézetnek állást kell foglalnia az ELTE Szenátusi
előterjesztések korábban megküldött változataival kapcsolatban. Az előterjesztések az ELTE
gazdálkodási szabályzatára, az egyetemi központi igazgatási szervezet újraszervezésére és az
ELTE Tehetséggondozó Tanácsa megalakítására vonatkozó javaslatokat tartalmazzák. Szabó
Mária ismerteti az Intézet előzetesen kidolgozott véleményeit, amelyek az Intézet honlapján is
megtekinthetők voltak.
Ezt követően az igazgató felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson
véleményt az ismertetett véleményekkel kapcsolatban.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács az ELTE Szenátusi előterjesztésekkel kapcsolatos véleményekben
megfogalmazottakkal egyhangú szavazással egyetért.
5. Egyebek
Szabó Mária bejelenti, hogy amint az az előző Intézeti Tanács ülésének jegyzőkönyvében
szereplő záradékból kiolvasható, az intézetigazgatói tartalékba kerülő keretösszeg 45 eFt-ra
csökkent. Bejelenti továbbá, hogy az Intézetben adminisztratív többletfeladatot végző
személyek szerződése ez év végén lejár.
Mindszenty Andrea jelzi, hogy hasonlóképpen többletfeladatot végez Rábl Erzsébet is, aki
egyszerre 2 tanszék ügyintézői munkáját is ellátja. Esetében javasolja a többletfeladatok
honorálásának átgondolását.
Kurtán Lajos bejelenti, hogy a költségvetés 230-as dologi kerete tanszékenként fennmaradó
részeinek véglegesítése november végéig elkészül.
Szabó Mária bejelenti, hogy meg kívánja látogatni egy-egye alkalommal az Intézet összes
tanszékének tanszéki értekezletét, ezért tájékoztatást kér az esedékes ülések időpontjairól.
Ezt követően Szabó Mária az ülést berekeszti.
Budapest, 2008. november 5.
Jakobi Ákos
intézeti titkár

Szabó Mária
intézetigazgató

