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Rédei Mária igazgatóhelyettes, Dódony István, Leél-Össy Szabolcs, Galácz András, Érdi
Bálint, Horváth Ferenc, Mészáros Róbert, 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, Lellei Nóra, Jánosi Attila, Pieczka
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Tanácskozási joggal (4 fő): Horváth Mária, Izsák Éva, Sik András, Jakobi Ákos.
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Előzetesen bejelentett napirend:
1) Javaslat Tudományos Műhelyek létrehozására a Földrajz- és Földtudományi Intézetben
2) A Tudományos Bizottság javaslatai az FFI-t érintő tudományos és stratégiai
kérdésekhez
3) Személyi ügyek:
a. Dr. Süli Áron tudományos munkatársi megbízása határozott időre a Csillagászati
tanszékre
b. Dr. Timár Gábor egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Geofizikai és
Űrtudományi Tanszék)
4) Egyetemi tanári álláspályázat meghirdetése az FFI Földrajztudományi Központjába
5) Az ELTE SzMSz. mellékletét képező Doktori Szabályzat 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 Tudományos Műhelyek létrehozására a Földrajz- és Földtudományi
Intézetben
Szabó Mária bejelenti, hogy az Intézet működését szabályozó Dékáni Utasítás 11. §-ban
foglaltakhoz illeszkedően eddig 5 Tudományos Műhely létrehozására érkezett írásos javaslat az
Intézet Tudományos Bizottságához. A Bizottság az előterjesztéseket a legutóbbi ülésén
jóváhagyta. Ezt követően az igazgató felkéri a Tudományos Műhelyek előterjesztőit, illetve
képviselőit, hogy ismertessék a létrehozandó Műhelyek tevékenységi köreit, felépítését stb.

Az újonnan alakuló Tudományos Műhelyek bemutatása az alábbi sorrendben történt:
Környezettörténeti Műhely (ismerteti Galácz András)
Planetológiai Műhely (ismerteti Sik András)
Demográfiai és Migrációs Műhely (ismerteti L. Rédei Mária)
Városkutató Műhely (ismerteti Izsák Éva)
Hidrogeológia-Geotermia Műhely (ismerteti Mindszenty Andrea)
Szabó Pál kérdésként fogalmazza meg, hogy az így létrejövő Műhelyek vajon jelentenek-e
bármiféle adminisztrációs többletterhet.
Szabó Mária válaszában jelzi, hogy adminisztrációs többletteher az eddigiekhez képest nem
jelentkezik.
Mindszenty Andrea a Tudományos Bizottság elnökeként további Műhelyek létrehozására
bátorítja az Intézet összes oktatóját.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács a Környezettörténeti Műhely létrehozását egyhangú szavazással
támogatja.
Az Intézeti Tanács a Planetológiai Műhely létrehozását egyhangú szavazással támogatja.
Az Intézeti Tanács a Demográfiai és Migrációs Műhely létrehozását egyhangú szavazással
támogatja.
Az Intézeti Tanács a Városkutató Műhely létrehozását egyhangú szavazással támogatja.
Az Intézeti Tanács a Hidrogeológia-Geotermia Műhely létrehozását egyhangú szavazással
támogatja.
2. A Tudományos Bizottság javaslatai az FFI-t érintő tudományos és stratégiai
kérdésekhez
Szabó Mária tájékoztatja az Intézeti Tanácsot, hogy a Tudományos Bizottság legutóbbi ülésén
tárgyalta a 2010-ben esedékes 375. éves ELTE jubileumi ünnepségsorozat, valamint az FFI
személyi állományát érintő „káderpolitikai” stratégia kérdéseit.
Horváth Ferenc a 2010-es jubileumi ünnepségsorozattal kapcsolatban ismerteti a Tudományos
Bizottság elképzeléseit, melynek során említést tesz a Földrajz- és Földtudományi Napok
előadássorozatról („Tudományegyetemek professzorai a Föld kutatásának élvonalában”
címjavaslattal), a jubileum szellemében megszervezendő Disputa sorozatról, egy Lóczy
Emlékbizottság létrehozásáról, egy Jubileumi Almanach elkészítéséről, valamint a Geologica
Pannonica egy jubileumi számának elkészítéséről. Említést tesz továbbá néhány javaslatról,
amelyben a Hallgatói Önkormányzat közreműködését kéri.
Szabó Mária felkéri a jelenlévőket és az Intézet tagjait, hogy a Tudományos Bizottság
javaslatait támogassák.
Szabó Mária a „káderpolitikai” stratégiai kérdések kapcsán ismerteti a tanszékek demográfiai
helyzetéből fakadóan figyelembe veendő feladatokat. Ezt követően felhívja az újonnan pályázó,
valamint a most le nem járó megbízatású tanszékvezetők figyelmét arra, hogy készítsenek saját
tanszékükkel kapcsolatban „káderutánpótlási stratégiát”.
Szabó Mária ezt követően ismerteti az Intézet javasolt álláspontját a káderfejlesztési
kérdésekről, majd felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyilvánítson véleményt az állásfoglalással
kapcsolatban.

HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács az FFI káderfejlesztéssel kapcsolatos véleményét egyhangú szavazással
elfogadja.
(A vélemény szövegét a jegyzőkönyv I. Melléklete tartalmazza.)
3. Személyi ügyek
Szabó Mária Dr. Süli Áron határozott idejű tudományos munkatársi megbízásának ügyét
ismerteti. Dr. Süli Áron esetében a fedezetet a Csillagászati Tanszékre elnyert OTKA
posztdoktori ösztöndíj jelenti 2012. március 31-ig. Az Igazgató ezt követően bejelenti, hogy a
Geofizikai és Űrtudományi Tanszékre kiírt docensi pályázatra Dr. Timár Gábor adott be
pályázatot, akinek pályázatát a kijelölt külső és 2 belső bíráló támogatólag véleményezte. (A
docensi bér fedezetéül a pályázat kiírásakor megfogalmazott keret szolgál – lásd FFI Intézeti
Tanács 2008.09.16-i ülése).
Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy titkos szavazással nyilvánítson véleményt a 3.
napirendi pontban jelzett személyek ügyével kapcsolatban.
HATÁROZAT
• Dr. Süli Áron esetében az IT egyhangú (24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással
támogatja nevezett tudományos munkatársi megbízását határozott időre a Csillagászati
Tanszékre
• Dr. Timár Gábor esetében az IT 23 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal elfogadja
nevezett egyetemi docensi pályázatát a Geofizikai és Űrtudományi Tanszékre
4. Egyetemi tanári álláspályázat meghirdetése az FFI Földrajztudományi Központjába
Szabó Mária bejelenti, hogy az FFI Földrajztudományi Központjának Társadalom- és
Gazdaságföldrajzi Tanszéke egyetemi tanári pályázat 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 Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre kinevezendő egyetemi tanár feladata a területés településfejlesztés szakirányhoz tartozó oktatási tevékenység felügyelete, szakmai
irányításának ellátása a geográfus mesterszakon. A szakirányhoz kapcsolódó alap- és
mesterszakok beindításának segítése. Feladata a doktori iskolában a társadalom- és
gazdaságföldrajzi kurzusok, szakdolgozati és PhD témák meghirdetése, témavezetése, az
egyetemi, a kari élettel összefüggő oktatás- és kutatásszervezési feladatok ellátása, a
nemzetközi kutatási kapcsolatok bővítése, az Erasmus hallgatói és oktatói mobilitás
szervezése, továbbá tudományos műhelymunka szakmai irányítása a demográfia és a migráció
területén.
A pályázónak habilitációval, idegen nyelvek ismeretével, megfelelő egyetemi oktatási
gyakorlattal, elismert hazai és nemzetközi kutatói tapasztalattal kell rendelkeznie.
Az MTA doktora cím előnyt jelent.
Fedezet:
Kurtán Lajos felszabaduló egyetemi docensi bérkerete a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi
Tanszéken.
Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson véleményt a 4.
napirendi pontban jelzett pályázati üggyel kapcsolatban.

HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács az egyetemi tanári pályázat meghirdetésének szükségességével és a pályázat
szövegével egyhangú szavazással egyetért.
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Szabó Mária bejelenti, hogy az egyetemi (és a kari) vezetés kérésének megfelelően az
Intézetnek véleményeznie kell az ELTE SzMSz. I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 12.
sz. mellékletét képező Doktori Szabályzat tervezett változtatásait. Az Igazgató ezt követően
tájékoztatja az Intézeti Tanácsot a változtatások lényegi elemeiről. Jelzi továbbá, hogy a
módosítási javaslat 80. § (2) bekezdése szerint közölt karonkénti 1-1 tiszteletbeli doktori címre
tett személyi javaslat helyett javasolja, hogy a karok különböző súlya miatt a nagy
hagyományokkal rendelkező karok 1-nél több személyt is jelölhessenek.
Gábris Gyula jelzi, hogy nem tartja jó megoldásnak a karok közötti különbségtételt.
Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson véleményt a
Doktori Szabályzat módosításával kapcsolatban.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács az ELTE SzMSz. I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 12. sz.
mellékletét képező Doktori Szabályzat tervezett változtatásával egyhangú szavazással
egyetért, azzal a kiegészítéssel, hogy a 80. § (2) bekezdésében a karok 1-nél több személy
jelölésének lehetősége is szerepeljen.
6. Egyebek
Szabó Mária bejelenti, hogy a kari vezetés kérésének megfelelően az Intézetnek véleményeznie
kell a Hallgatói Követelményrendszer aktuális módosítási javaslatait.
Jancsó Tamás tájékoztatja az Intézeti Tanácsot a változtatások lényegi elemeiről (az új
esélyegyenlőségi koordinátori poszt kialakításáról, illetve a kreditfelvételért, kredittúlfutásért
és kreditújrafelvételért fizetendő díjak változásáról).
Horváth Ferenc jelzi, hogy a kialakult helyzet kapcsán át kell tekinteni az alapképzés
szerkezetét és követelményeit, továbbá javasolja, hogy a BSc képzés helyzetéről egy külön
Intézeti Tanácsülést kellene összehívni.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács a Hallgatói Követelményrendszer tervezett változtatásával 23 igen, 0 nem,
1 tartózkodás szavazattal egyetért.
Ezt követően Szabó Mária az ülést berekeszti.
Budapest, 2009. március 11.
Jakobi Ákos
intézeti titkár

Szabó Mária
intézetigazgató

I. Melléklet
A FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÁDERFEJLESZTÉSSEL
KAPCSOALTOS VÉLEMÉNYE
A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsa nyomatékosan felhívja a figyelmet az Intézeti
egységek korfájának egészségtelen alakulására. Jelzi, hogy a káderutánpótlásnak a jelenlegi
gyakorlat szerinti (kizárólag belső forrásból való) finanszírozása belátható időn belül el fogja
lehetetleníteni az oktatást. A fokozatosan nyugdíj-korhatárt elérő professzorok helyét ugyan a
mögöttük lévő docensi generáció át tudja venni, a docensek helyett azonban a jelenlegi
szabályoknak megfelelően, a kevés tanársegéd és adjunktus (még ha sikerül is újakat felvenni)
nem tudja megtartani az előadásokat (tanársegéd csak gyakorlatot vezethet, előadást nem
tarthat!). Mivel a biológusok mellett a földrajz- és a földtudomány adja a TTK-nak a legtöbb
hallgatót, indokoltnak tartjuk, hogy az előléptetések ill. az új tanársegédi/adjunktusi
alkalmazások bérkeretének megteremtéséhez kari támogatást kapjunk, vagyis a kari
szolidaritás itt is érvényesüljön.

