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JEGYZŐKÖNYV 
 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 
2008. december 2-án tartott üléséről 

 
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb VII. em., Egyed László terem, kezdete: 14 óra 
 
Jelen vannak: 
 
Szavazati joggal (26 fő): Szabó Mária igazgató, Mindszenty Andrea igazgatóhelyettes, L. 
Rédei Mária igazgatóhelyettes, Mádlné Szőnyi Judit, Dódony István, Rózsavölgyi János, 
Harangi Szabolcs, Leél-Össy Szabolcs, Galácz András, Horváth Ferenc, Bartholy Judit, 
Mészáros Róbert, Horváth Gergely, Munkácsy Béla, Kurtán Lajos, Vidéki Imre, Vittekné 
Lefánti Tünde, Gábris Gyula, Horváth Erzsébet, Telbisz Tamás, Mészáros Csaba, Jancsó 
Tamás, Kiss Klaudia, Lellei Nóra, Jánosi Attila, Pieczka Ildikó. 
Tanácskozási joggal (2 fő): Haas János, Jakobi Ákos. 
Kimentését kérte: Nemes-Nagy József, Szabó Pál, Horváth Mária, Érdi Bálint. 
 
Előzetesen bejelentett napirend: 
 

1) Az Intézet Oktatási Bizottságának előterjesztése az alap- és mesterszakok időszerű 
kérdéseiről (előterjesztő L. Rédei Mária) 

2) Személyi ügyek 
a. Dr. Szalai Zoltán részmunkaidős adjunktusi szerződésének határozatlan időre 

történő módosítása a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékre 
b. Kohán Balázs részmunkaidős tanársegédi kinevezése határozatlan időre a 

Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékre 
c. Dr. Pongrácz Rita adjunktusi szerződésének határozatlan időre történő 

módosítása a Meteorológia Tanszékre 
d. Reisz András részmunkaidős tanársegédi foglalkoztatása határozott időre a 

Meteorológia Tanszéken 
e. Gaál Áron részmunkaidős tanársegéd gyakornoki foglalkoztatása határozott 

időre a Meteorológia Tanszéken 
f. Machon Attila tudományos segédmunkatársi foglalkoztatása határozott időre a 

Meteorológia Tanszéken 
3) Egyebek 

 
Szabó Mária köszönti a meghívott vendégeket, valamint az Intézeti Tanács tagjait. Ezt 
követően megállapítja a Tanács határozatképességét. Napirend előtt javaslatot tesz egy új 
napirendi pont felvételére, amely Dékán úr sürgős kérésére az oktatásfejlesztésre fordítható 
alapból az FFI számára jutó 3,6 millió Ft. támogatás felhasználásáról szól eszközbeszerzés 
céljából. Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot az új napirend elfogadására. 
Az Intézeti Tanács az ismertetett új napirendet egyhangú szavazással elfogadja. 
 



   
 

Elfogadott napirend: 
 

1) Az Intézet számára biztosított rendkívüli oktatásfejlesztési forrás elköltési tervezete (az 
FFI indoklása a tartalékalap terhére történő beszerzésekhez) 

2) Az Intézet Oktatási Bizottságának előterjesztése az alap- és mesterszakok időszerű 
kérdéseiről (előterjesztő L. Rédei Mária) 

3) Személyi ügyek 
a. Dr. Szalai Zoltán részmunkaidős adjunktusi szerződésének határozatlan időre 

történő módosítása a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékre 
b. Kohán Balázs részmunkaidős tanársegédi kinevezése határozatlan időre a 

Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékre 
c. Dr. Pongrácz Rita adjunktusi szerződésének határozatlan időre történő 

módosítása a Meteorológia Tanszékre 
d. Reisz András részmunkaidős tanársegédi foglalkoztatása határozott időre a 

Meteorológia Tanszéken 
e. Gaál Áron részmunkaidős tanársegéd gyakornoki foglalkoztatása határozott 

időre a Meteorológia Tanszéken 
f. Machon Attila tudományos segédmunkatársi foglalkoztatása határozott időre a 

Meteorológia Tanszéken 
4) Egyebek 

 
 
1. Az Intézet számára biztosított rendkívüli oktatásfejlesztési forrás elköltési tervezete (az 
FFI indoklása a tartalékalap terhére történő beszerzésekhez) 
 
Szabó Mária tájékoztatja az Intézeti Tanácsot az oktatásfejlesztési eszközbeszerzés 
tervezetéről, amelyet az Intézet vezetése előzetesen elkészített.  A pontosított szöveg 
ismertetése után az Intézeti Tanács a tervezetet tudomásul veszi, majd a tervezet továbbításra 
kerül Dékán úr felé. 
 
2. 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 a BSc képzéssel kapcsolatos anyagok immáron nyilvános formában is olvashatók, 
továbbá felhívja a figyelmet, hogy a Tanulmányi Osztály kérése alapján némely kérdés még 
további pontosításra szorul. Ismerteti továbbá az MSc képzés felvételi követelményeivel és 
bizottságaival kapcsolatos teendők állását. Bejelenti továbbá a várható MSc felvételi 
keretszámokat, illetve ismerteti az OB ajánlását a BSc záróvizsgák lebonyolításának 
időpontjairól. 
Horváth Ferenc bejelenti, hogy a Tanulmányi Osztály jelzése alapján a közzétett BSc 
szakdolgozati követelmények inhomogének, főleg a földtudomány alapszak csillagász és a 
meteorológus szakirány esetében, melyek pontosítandók. 
Jánosi Attila felszólalásában jelzi, hogy elvileg lehetőséget kell biztosítani az MSc felvételire 
még a BSc záróvizsga osztályzatának megszerzése előtt is. 
Mindszenty Andrea ezt a javaslatot nem tartja az FFI részéről támogatandónak. 
Vidéki Imre javasolja, hogy szigorúan tartsuk be a záróvizsgák befejezésének június 20-i 
határidejét. 



   
 

Mészáros Csaba jelzi továbbá, hogy a vizsgaidőpontok meghatározásakor figyelembe kell 
venni az esetleges 6. félévi vizsgákat is. 
 
3. Személyi ügyek 
 
Szabó Mária ismerteti Dr. Szalai Zoltán részmunkaidős adjunktusi szerződésének határozatlan 
időre történő módosításának ügyét, valamint Kohán Balázs határozatlan időre történő 
részmunkaidős tanársegédi kinevezésének ügyét. Mindkét személy esetében a 2009. február 1-
től nyugdíjba vonuló Papp Sándor egyetemi docens bérének megfelelő része szolgál fedezetül. 
Ezt követően Szabó Mária ismerteti Dr. Pongrácz Rita ügyét, akinek az adjunktusi szerződése 
határozatlan időre a korábbi saját bérkeretéből fedezhető. Reisz András és Gaál Áron esetében 
a részmunkaidős tanársegédi és tanársegéd gyakornoki bér Reisz András korábbi teljes (Dezső 
Zsuzsa helyettesítése révén keletkezett) bérkeretéből finanszírozható. Machon Attila határozott 
idejű tudományos segédmunkatársi foglalkoztatása a Meteorológia Tanszék által elnyert 
NitroEurope pályázat keretében oldható meg további 3 hónapra. 
Ezt követően az igazgató felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy titkos szavazással nyilvánítson 
véleményt az ismertetett személyi ügyekkel kapcsolatban. 
 

HATÁROZAT 
 

• Dr. Szalai Zoltán esetében az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 

támogatja nevezett részmunkaidős adjunktusi szerződésének határozatlan időre történő 
módosítását a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékre. 

• Kohán Balázs esetében az IT 21 igen, 2 nem, 2 érvénytelen szavazattal támogatja 
nevezett részmunkaidős tanársegédi kinevezését határozatlan időre a Környezet- és 
Tájföldrajzi Tanszékre. 

• Dr. Pongrácz Rita esetében az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 

támogatja nevezett adjunktusi szerződésének határozatlan időre történő módosítását a 
Meteorológia Tanszékre. 

• Reisz András esetében az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 

támogatja nevezett részmunkaidős tanársegédi foglalkoztatását határozott időre a 
Meteorológia Tanszékre. 

• Gaál Áron esetében az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 

támogatja nevezett részmunkaidős tanársegéd gyakornoki foglalkoztatását határozott 
időre a Meteorológia Tanszékre. 

• Machon Attila esetében az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 

támogatja nevezett tudományos segédmunkatársi foglalkoztatását határozott időre a 
Meteorológia Tanszékre. 

 
 
4. Egyebek 
 
Szabó Mária felhívja a tanszékvezetők figyelmét arra, hogy lehetőség van az FFI tanszékein 
oktató kollégáknak egy-egy portréképet eljuttatni a tanszéki adminisztrátorokon keresztül az 
Egyetemi Könyvtár gyűjteménye részére. További képek küldhetők el a tanszékek életéről, 
munkájáról.  
Ezt követően tájékoztatja az Intézeti Tanácsot, hogy az FFI belső adminisztrációs rendjének 
átalakítása következményeként megjelent többletfeladatok díjazására Rábl Erszébet esetében 
az intézeti vezetés javaslatot tett, amelyet továbbított Dékán úr felé. 



   
 

Kurtán Lajos röviden tájékoztatja az Intézeti Tanácsot a 230-as dologi pénzügyi keret 
alakulásáról. 
Szabó Mária tájékoztatja az Intézeti Tanácsot arról, hogy az FFI példaértékűen elkészítette a 
dolgozók munkaköri leírását illetve az orvosi alkalmassági igazolások leltárját. 
Ezt követően Szabó Mária tájékoztatja az Intézeti Tanácsot arról, hogy a következő évi 
könyvtári külföldi folyóirat-térités FFI-re eső része (6,5 millió Ft) részben megoldható, mivel a 
MOL 2009-re ismételten szakképzési támogatást nyújt az Intézet bizonyos (!) tanszékeinek. Ez 
a támogatási összeg ezen felül további nevesített vagy nem nevesített kiadásokra is költhető. A 
keretösszegek ismertetése után Szabó Mária bejelenti, hogy a Csillagászat és a Meteorológia 
Tanszék által finanszírozandó külföldi folyóirat-beszerzés ügye (kb. 2,1 millió Ft.) nem 
megoldott, ezért felhívja a tanszékvezetők figyelmét a rendelések újragondolására és a 
felmerülő költségek forrásainak előteremtésére. 
Bartholy Judit bejelenti, hogy a Meteorológia Tanszéknek jelenleg nem áll módjában ezeket a 
forrásokat előteremteni. 
 
Ezt követően Szabó Mária az ülést berekeszti. 
 
 
Budapest, 2008. december 4. 
 
 
 

Jakobi Ákos        Szabó Mária 
intézeti titkár        intézetigazgató 

 
 
 
 
 
 


