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JEGYZŐKÖNYV
A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának
2009. február 10-én tartott üléséről
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb VII. em., Egyed László terem, kezdete: 14 óra
Jelen vannak:
Szavazati joggal (23 fő): Szabó Mária igazgató, Mindszenty Andrea igazgatóhelyettes, L.
Rédei Mária igazgatóhelyettes, Mádlné Szőnyi Judit, Dódony István, Harangi Szabolcs, LeélÖssy Szabolcs, Galácz András, Érdi Bálint, Horváth Ferenc, Mészáros Róbert, Munkácsy
Béla, Kurtán Lajos, Vidéki Imre, Szabó Pál, Vittekné Lefánti Tünde, Gábris Gyula, Horváth
Erzsébet, Telbisz Tamás, Mészáros Csaba, Jancsó Tamás, Lellei Nóra, Jánosi Attila.
Tanácskozási joggal (3 fő): Horváth Mária, Monostori Miklós, Jakobi Ákos.
Kimentését kérte: Bartholy Judit, Nemes-Nagy József, Horváth Gergely, Kiss Klaudia,
Pieczka Ildikó.
Előzetesen bejelentett napirend:
1) Javaslat a 2009.08.01-től esedékes tanszékvezetői pozíciók betöltéséről szóló belső
pályázat kiírására
2) Javaslat a Földtudományi Központ központvezetői pozíciójának betöltéséről szóló
belső pályázat kiírására
3) Az Intézeti Tanács és a Kari Tanács félév során esedékes újraválasztásának
előkészítése
4) Az ELTE SzMSz. módosításának véleményezése
5) Az ELTE SzMSz. Hallgatói Követelményrendszer módosításának véleményezése
6) Egyebek
Szabó Mária köszönti a meghívott vendégeket, valamint az Intézeti Tanács tagjait,
megállapítja a Tanács határozatképességét és előterjeszti a napirendet.
Az Intézeti Tanács a napirendet egyhangú szavazással elfogadja.
1. Javaslat a 2009.08.01-től esedékes tanszékvezetői pozíciók betöltéséről szóló belső
pályázat kiírására
Szabó Mária bejelenti, hogy 2009.07.31-én számos intézeti tanszék esetében a tanszékvezetők
megbízatása lejár, ezért a tanszékvezetői pozíciók betöltésére új pályázatok meghirdetését kell
kezdeményezni. A meghirdetendő pályázat szövegét tanszékenként eltérő szakmai
elvárásoknak megfelelően kell elkészíteni, miközben Szabó Mária javaslatot tesz egy
egységes szerkezei keret kialakítására is. Javasolja továbbá, hogy a korábban megfogalmazott
szövegváltozat egészüljön ki a „földrajz tanári mesterszak” valamint az „egyéb szakok

képzésében végzett tanszéki oktatómunkájának felügyelete és irányítása” mondatrésszel azon
érintett tanszékek esetében, ahol ez indokolt.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács a tanszékvezetői pályázatok kiírására vonatkozó előzetes
szövegjavaslatokat egyhangú szavazással elfogadja.
Szabó Mária ezt követően felkéri a tanszékvezetőket, hogy a vezetői pályázatok szövegét az
elfogadott szövegjavaslat alapján mihamarabb készítsék el.
Szabó Mária tájékoztatja az Intézeti Tanácsot, hogy a lejáró tanszékvezetői megbízások
értékeléséhez az érintetteknek tanszékvezetői beszámolókat kell készíteni, melyet az Intézeti
Tanács által felkérendő 2 tagú bizottságnak kell véleményeznie. A bírálóbizottságokra az
alábbi javaslatot teszi:
Tanszék
Csillagászat
Geofizika

Kőzettan- Geokémia

Lejáró tanszékvezetői
Bíráló bizottság
megbízás
(belső tag)
Érdi Bálint
Patkós András
(Atomfizikai
Tanszék)
Horváth Ferenc
Mindszenty Andrea
(Általános és
Alkalmazott Földtani
Tanszék)
Harangi Szabolcs
Buda György
(Ásványtani Tanszék)

Meteorológia

Bartholy Judit

Őslénytan

Galácz András

Környezet- és
Tájföldrajz

Szabó Mária

Horváth Ferenc
(Geofizikai és
Űrtudományi
Tanszék)
Mindszenty Andrea
(Általános és
Alkalmazott Földtani
Tanszék)
Gábris Gyula
(Természetföldrajzi
Tanszék)

Regionális Tudomány Nemes-Nagy József

Kurtán Lajos
(Társadalom- és
Gazdaságföldrajzi
Tanszék)

Bíráló bizottság
(külső tag)
Balázs Lajos
(MTA Konkoly
Obszervatórium)
Posgay Károly
(Eötvös Loránd
Geofizikai Intézet)
Embey-Isztin Antal
(Magyar
Természettudományi
Múzeum)
Bozó László
(Országos
Meteorológiai
Szolgálat)
Vörös Attila
(Magyar
Természettudományi
Múzeum)
Schweitzer Ferenc
(MTA
Földrajztudományi
Kutató Intézet)
Barta Györgyi
(MTA Regionális
Kutatások Központja)

HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács a tanszékvezetői beszámolókat véleményező bizottságok összetételét
egyhangú szavazással elfogadja.

2. Javaslat a Földtudományi Központ központvezetői pozíciójának betöltéséről szóló
belső pályázat kiírására
Szabó Mária tájékoztatja az Intézeti Tanácsot, hogy 2009.07.31-én a Földtudományi Központ
központvezetőjének megbízatása lejár, ezért a pozíció betöltésére új pályázatok meghirdetését
kell kezdeményezni. Ezt követően a pályázati szöveg tervezetét az Intézeti Tanács elé
terjeszti.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács a központvezetői pályázat kiírására vonatkozó szövegjavaslatot egyhangú
szavazással elfogadja.
Szabó Mária tájékoztatja az Intézeti Tanácsot, hogy a központvezetői pályázatra a pályázat
meghirdetését követően beérkező anyagokat 4 tagú bizottságnak kell véleményeznie. A
bírálóbizottságra az alábbi javaslatot teszi:
- Szabó Mária, igazgató
- Horváth Ferenc, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
- Buda György, Ásványtani Tanszék
- Bárdossy György, ny. egyetemi tanár (külső tag)
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács a központvezetői pályázatokat véleményező bizottság összetételét
egyhangú szavazással elfogadja.
3. Az Intézeti Tanács és a Kari Tanács félév során esedékes újraválasztásának
előkészítése
Szabó Mária bejelenti, hogy az előttünk álló félév során esedékes az Intézeti Tanács és a Kari
Tanács újraválasztása. Ezzel kapcsolatban bejelenti, hogy a félév során (várhatóan
márciusban) intézeti összoktatói-kutatói értekezletet kell tartani, ahol javaslatot kell
megfogalmazni a Kari Választási Bizottság 1 tagjára, valamint az intézeti és a kari
választásokat lebonyolító 5 tagú intézeti választási bizottság tagjaira. Bejelenti, hogy előzetes
javaslata a bizottságok összetételére az alábbi:
Kari választási bizottság (1 fő):
- Bartholy Judit
Intézeti választási bizottság (5 fő):
- Bartholy Judit
- Jakobi Ákos
- Mindszenty Andrea
- Harangi Szabolcs
- (később megnevezendő személy a Földrajztudományi Központból)
4. Az ELTE SzMSz. módosításának véleményezése
Szabó Mária bejelenti, hogy az egyetemi (és a kari) vezetés kérésének megfelelően az
Intézetnek véleményeznie kell az ELTE SzMSz. tervezett változtatását.

L. Rédei Mária tájékoztatja az Intézeti Tanácsot a változtatások lényegi elemeiről. Ezt
követően javaslatot fogalmaz meg a változtatások véleményezéséről és tudomásul vételéről.
Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyilvánítson véleményt a tervezett
változtatásokra reagáló állásponttal kapcsolatban.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács az ELTE SzMSz. módosításával kapcsolatos véleményt egyhangú
szavazással elfogadja.
(Az ELTE SzMSz. módosításával kapcsolatos véleményt a jegyzőkönyv I. Melléklete
tartalmazza.)
5. Az ELTE SzMSz. Hallgatói Követelményrendszer módosításának véleményezése
Szabó Mária bejelenti, hogy az egyetemi (és a kari) vezetés kérésének megfelelően az
Intézetnek véleményeznie kell az ELTE SzMSz. Hallgatói Követelményrendszer szakirányválasztást érintő tervezett változtatásait [ELTE SzMSz II. kötet 530. § (1)].
L. Rédei Mária tájékoztatja az Intézeti Tanácsot a változtatások lényegi elemeiről.
Horváth Ferenc jelzi, hogy a szakirány-választás szorgalmi időszak végéig történő lezárása
anomáliát okozhat, mivel a szakirány-választáshoz szükséges vizsgákról ilyenkor még nincs
információ.
Jánosi Attila tájékoztatja az Intézeti Tanácsot, hogy erre a lépésre csak ETR-adminisztrációs
okokból van szükség.
Szabó Mária jelzi, hogy külön kell kezelni a jelentkezés és a döntés ügyét, amit ez a
módosítási javaslat nem befolyásol.
Jánosi Attila felveti, hogy az FFI javasolja, hogy a szakirányokra való befogadás eldöntésére
is legyen egy határidő.
Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyilvánítson véleményt a tervezett
változtatásokra reagáló állásponttal kapcsolatban.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács az ELTE SzMSz. Hallgatói követelményrendszer szakirány-választást
érintő módosításával kapcsolatos véleményt 22 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal
elfogadja.
[Az ELTE SzMSz. II. kötet 530. § (1) Hallgatói követelményrendszer szakirány-választást
érintő módosításával kapcsolatos véleményt a jegyzőkönyv I. Melléklete tartalmazza.]
Szabó Mária bejelenti, hogy az egyetemi (és a kari) vezetés kérésének megfelelően az
Intézetnek véleményeznie kell az ELTE SzMSz. Hallgatói Követelményrendszerének az
oklevél minősítését érintő tervezett változtatásait [ELTE SzMSz II. kötet 555. § ].
L. Rédei Mária tájékoztatja az Intézeti Tanácsot a változtatások lényegi elemeiről.
Gábris Gyula hozzászólásában jelzi, hogy a tervezet szövegmegfogalmazás pontatlan, nem
egyértelmű.
Horváth Ferenc a záróvizsga érdemjegy (ZV) kiszámításához az alábbi eljárást javasolja:
A) szakdolgozat érdemjegye (egyszeres súllyal)
B) szakdolgozati védés érdemjegye (egyszeres súllyal)
C) záróvizsga tételekre (szakterületi és generális kérdésekre) adott felelet
érdemjegye (kétszeres súllyal)
ZV=(A+B+2C)/4

Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyilvánítson véleményt a tervezett
változtatásokra reagáló állásponttal kapcsolatban.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács az ELTE SzMSz. Hallgatói Követelményrendszerének az oklevél
minősítését érintő módosításával kapcsolatos véleményt egyhangú szavazással elfogadja.
(Az ELTE SzMSz. II. kötet 555. § a Hallgatói Követelményrendszernek az oklevél
minősítését érintő módosításával kapcsolatos véleményt a jegyzőkönyv I. Melléklete
tartalmazza.)
6. Egyebek
Szabó Mária bejelenti, hogy az egyetemi (és a kari) vezetés kérésének megfelelően az
Intézetnek véleményeznie kell az ELTE könyvtári hálózata átalakításának koncepcióját.
Kurtán Lajos tájékoztatja az Intézeti Tanácsot a változtatások lényegi elemeiről.
Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyilvánítson véleményt a tervezett
változtatásokra reagáló állásponttal kapcsolatban.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács az ELTE könyvtári hálózata átalakításának koncepciójával kapcsolatos
véleményt egyhangú szavazással elfogadja.
(Az ELTE könyvtári hálózata átalakításának koncepciójával kapcsolatos véleményt a
jegyzőkönyv II. Melléklete tartalmazza.)
Szabó Mária felkéri az érintetteket, hogy az Intézetben létesítendő Tudományos Műhelyekkel
kapcsolatos konkrét javaslataikat legkésőbb a következő Intézeti Tanácsülésig készítsék el az
FFI működését szabályozó Dékáni Utasítás 11. §-hoz illeszkedően.
Horváth Ferenc jelzi, hogy időszerű lenne a külső oktatókkal kötött ún. „0 forintos”
szerződések megújítása, valamint kéri ezen kérés továbbítását az illetékeseknek.
Szabó Mária felhívja az Intézet figyelmét (ismételten) arra, hogy a Kari SzMSz. 41. §-hoz
illeszkedően hivatalos ügyekben mindenki tartsa be az ún. szolgálati utat.
Ezt követően Szabó Mária az ülést berekeszti.
Budapest, 2009. február 12.
Jakobi Ákos
intézeti titkár

Szabó Mária
intézetigazgató

I. Melléklet
VÉLEMÉNY AZ ELTE SZMSZ AKTUÁLIS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsa
-

támogatja a közalkalmazotti értékelésben előterjesztett B változatot, ami a jelenlegi
gyakorlatunknak is megfelel,

-

támogatja az Idegen Nyelvű Képzést Koordináló Bizottság áthelyezését az Oktatási
Igazgatóságról a Nemzetközi osztályra,

-

tudomásul veszi a Rektori Hivatal létrejöttével szükséges szervezeti átalakításokat

-

támogatja azoknak a szabályoknak a megalkotását, amelyek a Szenátus rendkívüli
összehívására vonatkoznak,

-

támogatja a Hallgatói Önkormányzatnak azt a törekvését, hogy a hallgatók szociális
célra elkölthető pénze karonként vagy központosított módon, de a kitűzött célnak
megfelelően kerüljön felhasználásra, és ennek érdekében szükségesnek látja az
Esélyegyenlőségi bizottság létrehozását,

-

hangsúlyozni kívánja az Eötvös Kiadó Kft megalapításával kapcsolatos
módosításokkal összefüggésben azt, hogy a Szenátus erre vonatkozó döntésében
legyen egyértelmű, hogy a felhasználható összeg új jegyzet előállítására (és nem
utánnyomásra) használható fel.

-

tudomásul veszi a tanévi beosztásra vonatkozó korrekciót és a tanári mesterszak
költségtérítésére vonatkozó hatásköri szabályozást.

Az ELTE SzMSz. II. kötet 530. § (1) a Hallgatói követelményrendszernek a szakirányválasztást érintő módosításával kapcsolatban a Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsa
-

támogatja az új szövegezést, miszerint a szakirány-választást minél korábban meg kell
tenni az oktatás tervezhetősége érdekében. A Földrajz- és Földtudományi Intézet
Tanácsa javasolja továbbá, hogy a tervezhetőség szempontjából a szakirány-választási
döntések meghozatalához is legyen kijelölt határidő.

Az ELTE SzMSz. II. kötet 555. § a Hallgatói követelményrendszernek az oklevél minősítését
érintő módosításával kapcsolatban a Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsa
-

jelen formában nem tartja egyértelműnek az új szövegezést. A Földrajz- és
Földtudományi Intézet Tanácsának véleménye szerint a képzési terv tartalmának
tisztázása hozzájárulhat a vélemények kialakításához.

II. Melléklet
VÉLEMÉNY A KÖNYVTÁRI HÁLÓZAT AKTUÁLIS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Intézetünk egyetért az egységes integrált könyvtári rendszer kötelező bevezetésével. Ezt
azonban csak a megfelelő anyagi és más feltételek biztosításával szabad megtenni. Őszintén
reméljük, hogy az integrált rendszer elősegíti az adatbázisok és online folyóiratok jobb
elérhetőségét, ugyanakkor figyelembe veszi az egyes karok ill. szakterületek specialitásait,
lokális érdekeit és önálló(sági) törekvéseit is.
Reális(nak tűnnek) – bár alig részletezettek – a javasolt fejlesztés alapelvei, intézkedéseinek
sorrendje és ütemterve is, bár utóbbival kapcsolatban felmerül(het) – a szükséges anyagi és
más feltételek függvényében – az esetleges gyorsítás szükségessége és lehetősége is, nehogy
még inkább lemaradjunk a nemzetközi és hazai standardokhoz képest.

