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A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 
2009. október 13-án tartott üléséről 

 
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb VII. em., Egyed László terem, kezdete: 14 óra 
 
Jelen vannak: 
 
Szavazati joggal (25 fő): Szabó Mária igazgató, L. Rédei Mária igazgatóhelyettes, Molnár 
Ferenc igazgatóhelyettes, Mindszenty Andrea, Mádlné Szőnyi Judit, Dódony István, Harangi 
Szabolcs, Kázmér Miklós, Timár Gábor, Bartholy Judit, Mészáros Róbert, Horváth Gergely, 
Csüllög Gábor, Kurtán Lajos, Vidéki Imre, Szabó Pál, Vittekné Lefánti Tünde, Horváth 
Erzsébet, Telbisz Tamás, Gábris Gyula, Orgel Csilla, Jancsó Tamás, Kiss Klaudia, Lellei Nóra, 
Jánosi Attila. 
Tanácskozási joggal (2 fő): Horváth Ferenc, Jakobi Ákos. 
Kimentését kérte: Petrovay Kristóf, Pieczka Ildikó. 
 
Előzetesen bejelentett napirend: 
 

1) Az ELTE Szenátusi előterjesztések véleményezése 
2) Javaslat a Szakterületi Habilitációs Bizottságba delegálandó új külső tag személyéről 
3) Az Intézet állandó bizottságai tagjainak megválasztása 
4) Docensi álláspályázat meghirdetése az FFI Földtudományi Központjába 
5) Személyi ügyek: 

a. Simon Szilvia tanársegédi megbízása határozatlan időre az Általános és 
Alkalmazott Földtani Tanszékre 

b. Erőss Anita tudományos segédmunkatársi megbízása határozott időre az 
Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre 

6) Az Intézet Oktatási Bizottságának előterjesztése az aktuális oktatási kérdésekről 
7) Az Intézet Gazdasági Bizottságának előterjesztése az aktuális költségvetési kérdésekről 
8) Egyebek 

 
Szabó Mária köszönti az Intézeti Tanács tagjait, megállapítja a Tanács határozatképességét. 
Ezt követően előterjeszti a napirendet. 
 
Az Intézeti Tanács a napirendet egyhangú szavazással elfogadja. 
 
1. Az ELTE Szenátusi előterjesztések véleményezése 
 
Szabó Mária bejelenti, hogy az alábbi ELTE Szenátusi előterjesztéseket az intézet részéről 
véleményezni kell. Ezt követően felkéri az FFI Oktatási, valamint Tudományos és Stratégiai 
Bizottságának elnökét, hogy ismertessék előzetes véleményüket. 



   
 

L. Rédei Mária ismerteti „az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti 
és Működési Rend és annak 5. számú melléklete, a Gazdálkodási Szabályzat, az ELTE 
Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer módosítására, 
valamint a vezetői megbízások terminusa számával kapcsolatos szenátusi állásfoglalásra” 
vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos előzetesen megformált véleményt. 
Szabó Mária ezt követően felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson 
véleményt az ismertetett intézeti állásponttal kapcsolatban. 
 

HATÁROZAT 
 
Az Intézeti Tanács az Intézetnek „az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a 
Szervezeti és Működési Rend és annak 5. számú melléklete, a Gazdálkodási Szabályzat, az 
ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer 
módosítására, valamint a vezetői megbízások terminusa számával kapcsolatos szenátusi 
állásfoglalásra” vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos véleményét 23 igen, 0 nem, 2 

tartózkodás szavazattal elfogadja. 
(A vélemény szövegét a jegyzőkönyv I. Melléklete tartalmazza.) 
 
L. Rédei Mária ismerteti az Oktatási Bizottság részéről az „ELTE idegen nyelvű képzési 
koncepció” szenátusi előterjesztéssel kapcsolatos előzetesen megformált véleményt. 
Molnár Ferenc ismerteti a Tudományos és Stratégiai Bizottság részéről az „ELTE idegen 
nyelvű képzési koncepció” szenátusi előterjesztéssel kapcsolatos előzetesen megformált 
véleményt. 
Szabó Mária ezt követően felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson 
véleményt az ismertetett intézeti állásponttal kapcsolatban. 
 

HATÁROZAT 
 
Az Intézeti Tanács az Intézetnek „ELTE idegen nyelvű képzési koncepcióra” vonatkozó 
előterjesztéssel kapcsolatos véleményét 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja. 
(A vélemény szövegét a jegyzőkönyv II. Melléklete tartalmazza.) 
 
Molnár Ferenc ismerteti a Tudományos és Stratégiai Bizottság részéről az „az ELTE SzMSz 
I. kötet /SZMR/ 3/F sz. mellékletének — TTK SzMSz — módosítására” vonatkozó 
előterjesztéssel kapcsolatos előzetesen megformált véleményt. 
Szabó Mária ezt követően felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson 
véleményt az ismertetett intézeti állásponttal kapcsolatban. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Az Intézeti Tanács „az ELTE SzMSz I. kötet /SZMR/ 3/F sz. mellékletének — TTK SzMSz 
— módosítására” vonatkozó előterjesztést 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal 

támogatja. 
 
L. Rédei Mária ismerteti az Oktatási Bizottság részéről „az ELTE SzMSz II. kötete, a HKR 
TTK-ra vonatkozó különös részének kiegészítésére” vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos 
előzetesen megformált véleményt. 
Szabó Mária ezt követően felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson 
véleményt az ismertetett intézeti állásponttal kapcsolatban. 



   
 

 
HATÁROZAT 

 
Az Intézeti Tanács „az ELTE SzMSz II. kötete, a HKR TTK-ra vonatkozó különös részének 
kiegészítésére” vonatkozó előterjesztést 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatja. 
 
2. Javaslat a Szakterületi Habilitációs Bizottságba delegálandó új külső tag személyéről 
 
Szabó Mária bejelenti, hogy az Intézet Szakterületi Habilitációs Bizottságába a szabályozási 
feltételeknek megfelelően egy korábbi belső tag helyett egy új külső tagot kell delegálni. Ezt 
követően Szabó József, a Debreceni Egyetem professor emeritusa személyében javaslatot tesz 
az új külső tag személyére, akit az Intézet Buda György helyére delegál a Szakterületi 
Habilitációs Bizottságba. 
Szabó Mária ezt követően felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy titkos szavazással nyilvánítson 
véleményt az ismertetett javaslattal kapcsolatban (a szavazáskor szavazati joggal jelenlévők 
száma 24 fő). 
 

HATÁROZAT 
 
Az IT 23 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja Szabó József delegálását a 
Szakterületi Habilitációs Bizottságba. 
 
3. Az Intézet állandó bizottságai tagjainak megválasztása 
 
Szabó Mária bejelenti, hogy az új Intézeti Tanács megalakulásával az Intézet állandó 
bizottságainak tagjait is újra kell választani. Bejelenti, hogy az Intézet Oktatási Bizottságának 
hivatalból elnöke L. Rédei Mária igazgatóhelyettes, továbbá az Intézet Tudományos és 
Stratégiai Bizottságának hivatalból elnöke Molnár Ferenc igazgatóhelyettes. Ezt követően 
javaslatot tesz a bizottságok további összetételére, majd felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy 
titkos szavazással nyilvánítson véleményt a javaslattal kapcsolatban. 

 
HATÁROZAT 

 
• Az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja Vidéki Imre 

delegálását az Intézet Oktatási Bizottságába. 
• Az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja Horváth 

Gergely delegálását az Intézet Oktatási Bizottságába. 
• Az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja Szakmány 

György delegálását az Intézet Oktatási Bizottságába. 
• Az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja Weidinger 

Tamás delegálását az Intézet Oktatási Bizottságába. 
• Az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja Gábris Gyula 

delegálását az Intézet Tudományos és Stratégiai Bizottságába. 
• Az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja Izsák Éva 

delegálását az Intézet Tudományos és Stratégiai Bizottságába. 
• Az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja Galácz András 

delegálását az Intézet Tudományos és Stratégiai Bizottságába. 
• Az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja Horváth Ferenc 

delegálását az Intézet Tudományos és Stratégiai Bizottságába. 



   
 

• Az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja Horváth 
Erzsébet delegálását elnökként az Intézet Pályázati és Műszerbizottságába. 

• Az IT 24 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja Szabó Csaba delegálását az 
Intézet Pályázati és Műszerbizottságába. 

• Az IT 24 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja Munkácsy Béla delegálását 
az Intézet Pályázati és Műszerbizottságába. 

• Az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja Szalai Zoltán 
delegálását az Intézet Pályázati és Műszerbizottságába. 

• Az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja Ferencz Csaba 
delegálását az Intézet Pályázati és Műszerbizottságába. 

• Az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja Petrovay 
Kristóf delegálását elnökként az Intézet Gazdasági Bizottságába. 

• Az IT 23 igen, 2 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja Timár Gábor delegálását az 
Intézet Gazdasági Bizottságába. 

• Az IT 21 igen, 4 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja Buda György delegálását az 
Intézet Gazdasági Bizottságába. 

• Az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja Bottlik Zsolt 
delegálását az Intézet Gazdasági Bizottságába. 

• Az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja Móga János 
delegálását az Intézet Gazdasági Bizottságába. 

• Az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja Bottlik Zsolt 
delegálását az Intézet Gazdasági Bizottságába. 

• Az IT 6 igen, 19 nem, 0 érvénytelen szavazattal nem támogatja Barcza Zoltán 
delegálását az Intézet Gazdasági Bizottságába. 

 
A Hallgatói Önkormányzat képviselői ezt követően bejelentik, hogy az Oktatási Bizottságba 
tanácskozási joggal Jánosi Attila hallgatói képviselőt delegálják. 
 
4. Docensi álláspályázat meghirdetése az FFI Földtudományi Központjába 
 
Szabó Mária bejelenti, hogy a Földtudományi Központ Geofizikai és Űrtudományi Tanszékén 
megüresedett státuszok betöltésére az Intézet docensi álláspályázat meghirdetését 
kezdeményezi. Ezt követően ismerteti a pályázat szövegét, majd az Intézeti Tanácsot, hogy 
nyílt szavazással nyilvánítson véleményt az ismertetett pályázati szöveggel kapcsolatban. 

 
HATÁROZAT 

 
Az Intézeti Tanács az FFI Földtudományi Központjába meghirdetésre kerülő docensi 
álláspályázat javasolt szövegét 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja. 
(A pályázat javasolt szövegét a jegyzőkönyv III. Melléklete tartalmazza.) 
 
5. Személyi ügyek 
Szabó Mária Simon Szilvia határozatlan idejű tanársegédi foglalkoztatásának ügyét ismerteti. 
Tájékoztatja az Intézeti Tanácsot, hogy a foglalkoztatásra Erőss Anita felszabaduló bérkerete 
nyújt lehetőséget. Ezt követően Erőss Anita határozott idejű tudományos segédmunkatársi 
foglalkoztatásának ügyét ismerteti. Tájékoztatja az Intézeti Tanácsot, hogy a foglalkoztatásra a 
Shell-lel kötött, illetve a MOL-Innovációs szerződésének megfelelő része nyújt lehetőséget. 
Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy titkos szavazással nyilvánítson véleményt a 2. 
napirendi pontban jelzett személyi üggyel kapcsolatban. 
 



   
 

 
HATÁROZAT 

 
• Simon Szilvia esetében az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 

támogatja nevezett tanársegédi megbízását határozatlan időre az Általános és 
Alkalmazott Földtani Tanszékre 

• Erőss Anita esetében az IT egyhangú (25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 

támogatja nevezett tudományos segédmunkatársi megbízása határozott időre az 
Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre 

 
6. Az Intézet Oktatási Bizottságának előterjesztése az aktuális oktatási kérdésekről 
 
L. Rédei Mária ismerteti az Oktatási Bizottság korábbi ülésén elhangzottakat. Tájékoztatja 
továbbá az Intézeti Tanácsot az alapszakok programjainak áttekintésével kapcsolatos 
munkákról, illetve az Országos Diákkutatói Ösztöndíj Programról. 
 
7. Az Intézet Gazdasági Bizottságának előterjesztése az aktuális költségvetési kérdésekről 
 
Kurtán Lajos tájékoztatást ad az Intézet jelenlegi költségvetési helyzetéről. Javasolja, hogy az 
egyes tanszékek tanszéki szinten nézzék át a terepgyakorlati költségeiket, amelyet kér mielőbb 
megtenni. 
 
8. Egyebek 
 
L. Rédei Mária röviden tájékoztatja az Intézeti Tanácsot az intézeti akkreditáció 
előrehaladásáról. 
 
 
Ezt követően Szabó Mária az ülést berekeszti. 
 
 
Budapest, 2009. október 14. 
 
 
 
 
 

Jakobi Ákos        Szabó Mária 
intézeti titkár        intézetigazgató 

 
  



   
 

I. Melléklet 
 

Az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézetének véleménye 
„az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend és 
annak 5. számú melléklete, a Gazdálkodási Szabályzat, az ELTE Szervezeti és Működési 
Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer módosítására, valamint a vezetői 

megbízások terminusa számával kapcsolatos szenátusi állásfoglalásra” vonatkozó 
előterjesztéssel kapcsolatban 

 
 
Az Intézet egyetért azzal, hogy a leirt kiegészítések a HÖK alapszabályának módosításához 
kapcsolódóan a jóváhagyási határozatot teljessé teszik. Az ELTE SZMSZ I. kötet 5. melléklet, 
a Gazdálkodási szabályzat, és az SZMSZ II. kötet HKR módosításokra, valamint a vezetői 
megbízások időtartamára vonatkozó előterjesztést támogatja.  
Az előterjesztés az OB ülésen elfogadottaknak megfelelően a következő megjegyzésekkel 
ellátva került tárgyalásra: 
A folyó akkreditáció munkájával összefüggésben azt javasoljuk, hogy legyen Kari és Intézeti 
Minőségirányítási Bizottság, és olyan személy(ek), aki a minősítéshez szükséges adatbázis és 
kapcsolattartást végzi. Hasonlóan más egyetemekhez, ennek oktatói és hallgatói 
minőségirányításként javasolt a működtetése. Meggyőződésünk, hogy a kis egységek felől 
nyert adatokkal leszünk képesek erre használható válaszokat adni. A HKR technikai 
módosítását tudomásul vettük. A vezetői megbízások terminusával kapcsolatos szenátusi 
állásfoglalást, miszerint 3. ciklusra ne hosszabbítsák meg a vezetői megbízásokat az IT 
támogatja. A kapcsolódó határozati javaslatok ennek a megvalósulását indítványozzák.   
 



   
 

II. Melléklet 
 

Az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézetének véleménye 
„ELTE idegen nyelvű képzési koncepcióra” vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatban 

 
 
Az Intézet egyetért azzal, hogy üdvözlendő a felismerés, promócióra van szükség, ami az 
előterjesztésben mellékelt táblázat kereteinél még hazai esetben is többszörösen nagyobb 
összeget igényel. A külföldi állampolgárok tandíjas oktatása a 2007. évi tvr. szerint csak 
akkreditált oktatási formában lehetséges, és az oktatási intézmény felelős a befogadott hazai 
tartózkodásának jogszerűségéért, amennyiben a tanulmányi munkájának a hallgató nem tesz 
eleget, a hazaszállítás költsége magát az intézményt terheli. Hiányoltuk az előterjesztésből azt, 
hogy az nem utal a kiválóságok, a tehetséggondozással összefüggő hatásokra.  Az oktatók 
kifejezték véleményüket, hogy ilyen oktatási terhelés mellet, anyagi ellenszolgáltatás nélküli 
tevékenységként nem tudjuk elfogadni az idegen nyelvű képzést. Javasoljuk az ETR- re 
vonatkozó adatok aktualizálását, mert az javuló képet mutat.   
Az Intézet az előterjesztés preambulumában megfogalmazott általános elvekkel egyetért, 
azonban a koncepció számos elemét kifogásolhatónak/hiányosnak találja.  Általában nem 
fogadható el az a megállapítás, hogy a hallgatói létszám csökken: ez pl. az Intézet 
szakterületein nem jellemző, ezért egy idegennyelvű szak/szakirány beindítása mindenképpen 
többlet-óraterhelést jelent az oktatói számára. Ilyen körülmények között a többletmunka 
előírása a munkaköri leírások módosításával nem szerencsés. A koncepció nem definiálja az 
idegennyelvű képzés hallgatói célcsoportját, és szakspecifikumait, mely annak fényében 
különösképpen indokolt lenne, hogy a törvényi szabályozás értelmében az idegen nyelvű 
programoknak minden szempontból egyforma feltételeket kell biztosítaniuk a magyar és az EU 
tagországokból érkező hallgatók számára (pl. államilag támogatott képzésre jogosultság). E 
kérdéssel kapcsolatban szintén indokolt lenne a határon túli magyar hallgatók jogállását is 
tisztázni. A koncepció hiányossága az is, hogy nem tér ki a külföldről érkező hallgatók szakmai 
tudásszintjének és nyelvtudásának minőségi követelményeire sem. A jelenlegi feltételek között 
– beleértve az infrastrukturális feltételeket is – az idegennyelvű képzés mesterszakokon csak 
külön nemzetközi megállapodások alapján javasolt, és csak a PhD szintű képzésben valósítható 
meg. Az idegennyelvű képzés koncepciójának kidolgozása országos szintű program ajánlásai 
alapján és a jogszabályi háttér bizonytalanságainak kiküszöbölését követően javasolt. 
 



   
 

III. Melléklet 
 

Javaslat az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központjába 
kiírandó docensi álláspályázat szövegére 

 
 
Az ELTE TTK pályázatot hirdet egyetemi docensi álláshely betöltésére a Földrajz- és 
Földtudományi Intézet Geofizikai és Űrtudományi Tanszékén. 
 
A kinevezendő egyetemi docens feladatai: 
 
A műholdas távérzékelés és a digitális földtudományi kutatómódszerek tárgykörébe tartozó 
előadások és gyakorlatok tartása földtudományi BSc és a geofizikus MSc szakok hallgatói 
számára. A geofizikusképzés alapozását szolgáló méréstechnikai oktatás szervezése, és 
felügyelete, részvétel a kötelező nyári terepgyakorlatokon. Diákkörösök, diplomázó hallgatók 
és doktoranduszok témavezetése, a témakör záróvizsgabizottsági, ill. doktori szigorlati szintű 
felügyelete. A Doktori Iskola hallgatói számára emelt szintű numerikus modellezési és 
felszínfejlődési kurzusok tartása. Hazai és nemzetközi kutatóintézetekkel való kapcsolatok 
ápolása/fejlesztése, a tanszéken folyó nagypályázati tevékenység koordinálása és vezetése. 
 
A pályázónak a numerikus modellezés földtudományi alkalmazásainak területén nemzetközileg 
ismert kutatási tevékenységgel, aktív angol nyelvtudással és habilitált doktor címmel kell 
rendelkeznie. 
 
 
 
 
 
 


