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A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának
2009. december 1-én tartott üléséről
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb VII. em., Egyed László terem, kezdete: 14 óra
Jelen vannak:
Szavazati joggal (21 fő): Szabó Mária igazgató, L. Rédei Mária igazgatóhelyettes, Molnár
Ferenc igazgatóhelyettes, Dódony István, Harangi Szabolcs, Kázmér Miklós, Petrovay Kristóf,
Timár Gábor, Bartholy Judit, Mészáros Róbert, Horváth Gergely, Kurtán Lajos, Vidéki Imre,
Nemes-Nagy József, Szabó Pál, Horváth Erzsébet, Gábris Gyula, Jancsó Tamás, Lellei Nóra,
Jánosi Attila, Pieczka Ildikó.
Tanácskozási joggal (3 fő): Haas János, Horváth Ferenc, Jakobi Ákos.
Kimentését kérte: Mindszenty Andrea, Mádlné Szőnyi Judit, Horváth Mária, Csüllög Gábor,
Vittekné Lefánti Tünde, Telbisz Tamás, Orgel Csilla, Kiss Klaudia
Meghívott vendég: Tabajdi Péter
Előzetesen bejelentett napirend:
1) Az FFI által gondozott alapszakok tantervi hálójának felülvizsgálatával kapcsolatos
aktuális kérdések
2) Javaslat új Tudományos Műhely létrehozására a Földrajz- és Földtudományi Intézetben
3) Két egyetemi tanári pályázat szakmai bíráló bizottságának felállítása
4) 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 FFI által gondozott alapszakok tantervi hálójának felülvizsgálatával kapcsolatos
aktuális kérdések
Horváth Ferenc a földtudomány alapszak szakfelelőse tájékoztatja az Intézeti Tanácsot, hogy
az alapszak tantervi hálójának felülvizsgálata lényegében lezárult, az anyag szavazásra
alkalmas. Az anyag tartalmazni fogja a 6 hetes szakmai gyakorlatot is, melynek részletes
feltételeit a következő hónapokban még csiszolni lehet. Felhívja a figyelmet, hogy akik még
nem készítették el, mielőbb készítsék el a tanegységek tematikai leírásait.
Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson véleményt az
ismertetett anyaggal kapcsolatban, valamint hogy hatalmazza fel a szakfelelőst az anyag
továbbküldésére Dékánhelyettes úrnak.

HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács egyhangú szavazással elfogadja a földtudomány alapszak tantervi
hálójának módosítására tett javaslatokat, valamint felhatalmazza a szakfelelőst, hogy az
anyagot Dékánhelyettes úr számára továbbítsa.
Nemes Nagy József a földrajz alapszak szakfelelőse tájékoztatja az Intézeti Tanácsot, hogy az
alapszak tantervi hálójának felülvizsgálata ezen szak esetében is lényegében lezárult, az anyag
szavazásra alkalmas. Az anyag tartalmazni fogja a 6 hetes szakmai gyakorlatot is, melynek
részletes feltételeit a következő hónapokban még csiszolni lehet. Felhívja a figyelmet, hogy
akik még nem készítették el, mielőbb készítsék el a tanegységek tematikai leírásait.
Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson véleményt az
ismertetett anyaggal kapcsolatban, valamint hogy hatalmazza fel a szakfelelőst az anyag
továbbküldésére Dékánhelyettes úrnak.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács egyhangú szavazással elfogadja a földrajz alapszak tantervi hálójának
módosítására tett javaslatokat, valamint felhatalmazza a szakfelelőst, hogy az anyagot
Dékánhelyettes úr számára továbbítsa.
2. Javaslat új Tudományos Műhely létrehozására a Földrajz- és Földtudományi
Intézetben
Szabó Mária tájékoztatja az Intézeti Tanácsot az új Tudományos Műhely (Térinformatikai
Műhely) létrehozása ismételt napirendre tűzésének szükségességéről.
Gábris Gyula javasolja, hogy a nevezett műhely nevét az Intézeti Tanács „Geoinformatikai
Műhely” névre változtassa.
Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson véleményt a
műhely névváltoztatási javaslatával kapcsolatban.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács az FFI által felállítandó Térinformatikai Műhely nevének Geoinformatikai
Műhelyre való módosítását 1 igen, 7 nem, 13 tartózkodás szavazattal nem támogatja.
Szabó Mária ezt követően felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson
véleményt a műhely létrehozásával kapcsolatban.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács a Térinformatikai Műhely létrehozását egyhangú szavazással támogatja.
3. Két egyetemi tanári pályázat szakmai bíráló bizottságának felállítása
Szabó Mária tájékoztatja az Intézeti Tanácsot az egyetemi tanári pályázatok szakmai bíráló
bizottságai felállításának szükségességéről.
Az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre kiírt egyetemi tanári pályázat esetében az
alábbi összetételű bizottságra tesz javaslatot:
Belső tagok:
• Galácz András egyetemi tanár

Horváth Ferenc egyetemi tanár (elnök)
Mindszenty Andrea egyetemi tanár
Külső tagok:
• Budai Tamás, az MTA doktora
• Árkai Péter, az MTA rendes tagja
Póttag:
• Bárdossy György, az MTA rendes tagja
•
•

HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre kiírt egyetemi tanári
pályázat szakmai bíráló bizottságának összetételével egyhangú szavazással egyetért.
Szabó Mária a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre kiírt egyetemi tanári pályázat
esetében az alábbi összetételű bizottságra tesz javaslatot:
Belső tagok:
• Klinghammer István egyetemi tanár
• Gábris Gyula egyetemi tanár (elnök)
• Nemes Nagy József egyetemi tanár
Külső tagok:
• Kocsis Károly, az MTA doktora
• Józan Péter az MTA doktora
Póttag:
• Kertész Ádám az MTA doktora
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre kiírt egyetemi tanári
pályázat szakmai bíráló bizottságának összetételével egyhangú szavazással egyetért.
4. Egyebek
Szabó Mária tájékoztatja az Intézeti Tanácsot, hogy a 2010. évi jubileumi évhez kötődően a
jövő évi rendezvényeket e hét péntekig lehet bejelenteni.
Szabó Mária ezt követően tájékoztatja az Intézeti Tanácsot, hogy intézeti szintű közbeszerzési
felelőst kell kijelölni, amellyel kapcsolatban kéri az Intézeti Tanács véleményét.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács egyhangú szavazással támogatja azt a véleményt, hogy az FFI küldjön két
főt a közbeszerzési tanfolyamra, de személyében egyik ember se feleljen a közbeszerzési
ügyekért, mivel ez nem intézeti szintű feladat.
Ezt követően Szabó Mária az ülést berekeszti.
Budapest, 2009. december 3.
Jakobi Ákos
intézeti titkár

Szabó Mária
intézetigazgató

