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JEGYZŐKÖNYV
A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának
2009. november 17-én tartott üléséről
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb VII. em., Egyed László terem, kezdete: 13 óra
Jelen vannak:
Szavazati joggal (27 fő): Szabó Mária igazgató, L. Rédei Mária igazgatóhelyettes, Molnár
Ferenc igazgatóhelyettes, Mindszenty Andrea, Mádlné Szőnyi Judit, Dódony István,
Rózsavölgyi János, Harangi Szabolcs, Kázmér Miklós, Petrovay Kristóf, Timár Gábor,
Mészáros Róbert, Horváth Gergely, Csüllög Gábor, Kurtán Lajos, Vidéki Imre, Nemes-Nagy
József, Szabó Pál, Vittekné Lefánti Tünde, Horváth Erzsébet, Telbisz Tamás, Gábris Gyula,
Orgel Csilla, Jancsó Tamás, Kiss Klaudia, Jánosi Attila, Pieczka Ildikó.
Tanácskozási joggal (3 fő): Horváth Mária, Horváth Ferenc, Jakobi Ákos.
Kimentését kérte: Haas János, Bartholy Judit, Lellei Nóra
Meghívott vendég: Draskovits Zsuzsa
Előzetesen bejelentett napirend:
1) A Földtudomány alapszak tantervi hálójának felülvizsgálatával kapcsolatos aktuális
kérdések
2) Javaslat új Tudományos Műhely létrehozására a Földrajz- és Földtudományi Intézetben
3) Személyi ügyek:
a. Schwertner János gyakorlati oktatói kinevezése határozatlan időre a
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi tanszékre
4) Ad hoc bizottság létrehozása az FFI hosszú távú tanszékfejlesztési stratégiájának
kidolgozására
5) Egyebek
Szabó Mária köszönti az Intézeti Tanács tagjait, megállapítja a Tanács határozatképességét.
Ezt követően kezdeményezi a napirend megváltoztatását.
Az Intézeti Tanács a módosított napirendet egyhangú szavazással elfogadja.
Módosított napirend:
1) Személyi ügyek:
a. Schwertner János gyakorlati oktatói kinevezése határozatlan időre a
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi tanszékre
b. A Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Űrkutató Csoportja munkatársainak
továbbfoglalkoztatása
2) Javaslat új Tudományos Műhely létrehozására a Földrajz- és Földtudományi Intézetben

3) Ad hoc bizottság létrehozása az FFI hosszú távú tanszékfejlesztési stratégiájának
kidolgozására
4) A Földtudomány alapszak tantervi hálójának felülvizsgálatával kapcsolatos aktuális
kérdések
5) Egyebek
1. Személyi Ügyek
Szabó Mária Schwertner János gyakorlati oktatói kinevezésének ügyét ismerteti. Tájékoztatja
az Intézeti Tanácsot, hogy nevezett foglalkoztatására a Kar által felkínált státuszbővítés
bérkerete nyújt lehetőséget. Ezt követően bejelenti, hogy a Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
Űrkutató Csoportja munkatársainak továbbfoglalkoztatásához az Intézeti Tanács támogató
döntése szükséges.
Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy titkos szavazással nyilvánítson véleményt az 1.
napirendi pontban jelzett személyi üggyel kapcsolatban. (A szavazáskor szavazati joggal
jelenlévők száma 23 fő)
HATÁROZAT
•

•

•

•

•

•

•

•

Schwertner János esetében az IT 21 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal
támogatja nevezett gyakorlati oktatói kinevezését határozatlan időre a Társadalom- és
Gazdaságföldrajzi Tanszékre
Bognár Péter esetében az IT egyhangú (23 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással
támogatja nevezett tudományos munkatársi továbbfoglalkoztatását határozott időre a
Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Űrkutató Csoportjában
Erhardt Zoltánné esetében az IT egyhangú (23 igen, 0 nem, 0 érvénytelen)
szavazással támogatja nevezett tudományos főmunkatársi továbbfoglalkoztatását
határozott időre a Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Űrkutató Csoportjában
Hamar Dániel esetében az IT egyhangú (23 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással
támogatja nevezett tudományos főmunkatársi továbbfoglalkoztatását határozott időre
a Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Űrkutató Csoportjában
Lichtenberger János esetében az IT egyhangú (23 igen, 0 nem, 0 érvénytelen)
szavazással támogatja nevezett tudományos főmunkatársi továbbfoglalkoztatását
határozott időre a Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Űrkutató Csoportjában
Molnár Gábor esetében az IT egyhangú (23 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással
támogatja nevezett tudományos munkatársi továbbfoglalkoztatását határozott időre a
Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Űrkutató Csoportjában
Pásztor Szilárd esetében az IT egyhangú (23 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással
támogatja nevezett tudományos segédmunkatársi továbbfoglalkoztatását határozott
időre a Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Űrkutató Csoportjában
Székely Balázs esetében az IT egyhangú (23 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással
támogatja nevezett tudományos főmunkatársi továbbfoglalkoztatását határozott időre
a Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Űrkutató Csoportjában

2. Javaslat új Tudományos Műhely létrehozására a Földrajz- és Földtudományi
Intézetben
Szabó Mária bejelenti, hogy az Intézet működését szabályozó Dékáni Utasítás 11. §-ban
foglaltakhoz illeszkedően Tudományos Műhely létrehozására új írásos javaslat érkezett az
Intézet Tudományos Bizottságához. A bizottság véleményének figyelembevételével
Térinformatikai Műhely megalakítását kezdeményezi az Intézet.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács a Térinformatikai Műhely létrehozását egyhangú szavazással támogatja.
3. Ad hoc bizottság létrehozása az FFI hosszú távú tanszékfejlesztési stratégiájának
kidolgozására
Szabó Mária ismerteti a hosszú távú tanszékfejlesztési stratégia kialakításának szükségességét.
Javasolja, hogy a stratégia kialakítására az Intézeti Tanács ad hoc bizottságot állítson fel, amely
a tanszékfejlesztési irányok előnyeit, hátrányait, oktatói, kutatói és egyéb szervezeti kérdéseit
átgondolja. Ezt követően két javaslatot tesz: (1) a bizottság tagjai legyenek a tanszékvezetők,
a Tudományos és Stratégiai Bizottság további tagjai, vagy (2) a bizottság tagjai legyenek a
központvezetők és az igazgató, valamint a Tudományos és Stratégiai Bizottság további tagjai.
Gábris Gyula többlépcsős megoldást javasol a Professzori Tanács, a Tudományos és Stratégiai
Bizottság, valamint külső szakemberek véleményének bevonásával.
Kázmér Miklós szerint a bizottság munkájában a legújabb tendenciák bemutatására van
szükség.
Jancsó Tamás szerint ennek a bizottságnak munkabizottságként kell működnie.
Nemes Nagy József javasolja, hogy egy kisebb létszámú operatív bizottság foglalkozzon ezzel
az üggyel elsőként.
(Szabó Mária halaszthatatlan egyéb hivatalos ügyei miatt az intézeti tanácsülés levezető elnöki
teendőit az SZMSZ megfelelő pontja szerint Molnár Ferenc igazgatóhelyettesnek adja át.)
Molnár Ferenc felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson véleményt a
fent nevezett bizottság felállításának szükségességével kapcsolatban. (A szavazáskor szavazati
joggal jelenlévők száma 25 fő)
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács az FFI hosszú távú tanszékfejlesztési stratégiájának kidolgozására
felállítandó ad hoc bizottság létrehozásával 24 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal egyetért.
Molnár Ferenc ezt követően felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson
véleményt az ügyben, hogy a fent nevezett bizottság a korábban ismertetett álláspontok szerint
szűkebb vagy bővebb létszámú legyen-e. (A szavazáskor szavazati joggal jelenlévők száma 25
fő)
HATÁROZAT

Az Intézeti Tanács az FFI hosszú távú tanszékfejlesztési stratégiájának kidolgozására 14 igen,
1 nem, 10 tartózkodás szavazattal egy szűkebb létszámú ad hoc bizottság felállítását
támogatja.
Molnár Ferenc ezt követően felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson
véleményt az ügyben, hogy a bizottságba a Hallgatói Önkormányzat is delegáljon-e képviselőt.
(A szavazáskor szavazati joggal jelenlévők száma 25 fő)
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács 18 igen, 6 nem, 1 tartózkodás szavazattal támogatja, hogy az FFI hosszú
távú tanszékfejlesztési stratégiájának kidolgozására felállítandó ad hoc bizottságba a Hallgatói
Önkormányzat is delegáljon egy képviselőt.
Molnár Ferenc ezt követően felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy tegyen javaslatot a bizottság
összetételére. Az elhangzott vélemények alapján az alábbi összetételű bizottságra tesz
javaslatot:
• L. Rédei Mária (központvezető)
• Molnár Ferenc (központvezető)
• Gábris Gyula
• Dódony István
• Harangi Szabolcs
• Horváth Ferenc
• Jancsó Tamás (hallgatói képviselő)
Molnár Ferenc ezután felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson
véleményt a nevezett bizottság felállításával kapcsolatban. (A szavazáskor szavazati joggal
jelenlévők száma 25 fő)
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács az FFI hosszú távú tanszékfejlesztési stratégiájának kidolgozására
felállítandó ad hoc bizottság összetételével 23 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal egyetért.
4. A Földtudomány alapszak tantervi hálójának felülvizsgálatával kapcsolatos aktuális
kérdések
Molnár Ferenc ismerteti az alapszakok tantervi hálója felülvizsgálatának szükségességét.
Horváth Ferenc a Földtudomány alapszak szakfelelőse bejelenti, hogy az érintett szakirányok
képviselőivel közös szakmai ülést tartottak, ahol kialakították az egyes szakirányok tantervi
hálója átalakításának főbb irányait. Ismertette továbbá az alapképzések főbb sarokszámait és
hallgatói statisztikáit. Bejelenti, hogy az újragondolt verzióban változásként értékelhető a
szakmai tárgyak általános súlyának növekedése az általános műveltségi tárgyak helyett,
továbbá a szakirányi kötelezettségek átgondolása stb.
Draskovits Zsuzsa konkrét javaslatként fogalmazza meg az elhangzottakon túl a „Térképészet
gyakorlat” kurzus tartásának szükségességét az összes földtudományi alapszakos hallgató
számára.
Molnár Ferenc jelzi az Intézeti Tanács tagjainak, hogy a munka még nem zárult le, a
szakbizottság munkája folytatandó, továbbá a Földrajz alapszak átgondolása is folyamatban
van.

5. Egyebek
Molnár Ferenc röviden tájékoztatja az Intézeti Tanácsot a szakképzési hozzájárulások (ún.
MOL szerződéshez kapcsolódó források) felhasználhatóságáról.
Ezt követően Molnár Ferenc az intézeti tanács megbízott levezető elnöke az ülést berekeszti.
Budapest, 2009. november 19.

Jakobi Ákos
intézeti titkár

Molnár Ferenc
igazgatóhelyettes

Szabó Mária
intézetigazgató

