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A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 
2012. október 09-én tartott ülésérıl 

 
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb VII. em., 7.206 terem, kezdete: 14 óra 
 
Jelen vannak: 
Szavazati joggal (18 fı): Bartholy Judit igazgató, Csüllög Gábor, Dódony István, Farkas 
György, F. Nagyné Gulyás Klára, Gyıri Róbert, Harangi Szabolcs, Horváth Gergely, Illés 
Sándor, Karátson Dávid, Mádlné Szınyi Judit, Nemes-Nagy József, Pálfy József, Szabó Pál, 
Telbisz Tamás, Tímár Gábor, Vidéki Imre, Vittekné Lefánti Tünde. 
Hallgatói képviselık (4 fı): Molnár Zsolt, Csóka Krisztián, Váry Zsolt, Jancsó Tamás 
 
Tanácskozási joggal (3 fı): Monostori Miklósné, Gábris Gyula, Mészáros Róbert 
Kimentését kérte: Szabó Mária 
 
Napirend: 
 

1.) Docensi pályázat kiírási szövegének véleményezése (Regionális Tudományi Tanszék) 
2.) Földrajz Központ központvezetıi pályázat szövegének véleményezése 
3.) Személyi ügyek:  

a. Kiss Gabriella feltételes adjunktusi alkalmazása 2013. szeptember 30-ig az 
Ásványtani Tanszéken (a szóbel dékáni elvi engedély nem terjedt ki az idıtartamra) 

b. Szabó Katalin Zsuzsanna tudományos segédmunkatársi feltételes 
alkalmazása TÁMOP pályázat terhére 2012. november 1-tıl 2013. március 31-
ig, a Kızettan-Geokémiai Tanszéken (még nem érkezett vissza a TÁMOP 
projektmanager engedélye) 

c. Kármán Krisztina tudományos segédmunkatársi feltételes alkalmazása 
TÁMOP pályázat terhére 2012. november 1-tıl 2013. március 31-ig, a 
Kızettan-Geokémiai Tanszéken (még nem érkezett vissza a TÁMOP 
projektmanager engedélye) 

d. Kiss Balázs tudományos segédmunkatársi feltételes alkalmazása TÁMOP 
pályázat terhére 2012. november 1-tıl 2013. március 31-ig, a Kızettan-
Geokémiai Tanszéken (még nem érkezett vissza a TÁMOP projektmanager 
engedélye) 

e. Kovács Gábor tudományos segédmunkatárs munkaidejének 6 óráról 8 órára 
történı módosítása 2012 november 1-tıl december 31-ig a Geofizikai és 
Őrtudományi Tanszéken OTKA pályázat terhére. 

 
4.) A Kari Stratégiai és Minıségbiztosítási Bizottságba még egy intézeti képviselı 

delegálása 
5.) Egyebek 

 



   
 

Bartholy Judit köszönti az Intézeti Tanács tagjait, megállapítja a Tanács határozatképességét. 
Ezt követıen elıterjeszti a napirendet és közli, hogy a napirend kiegészül Kovács Gábor 
személyi anyagával. 
 
Az Intézeti Tanács a napirendet és a kibıvítést egyhangú szavazással elfogadja. 
 
1. Docensi pályázat kiírási szövegének véleményezése (Regionális Tudományi Tanszék) 
 
Bartholy Judit ismerteti a Földrajz- és Földtudományi Intézet Regionális Tudományi 
Tanszékére kiírt docensi pályázat szövegének tervezetét és felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy 
véleményezze a pályázat szövegét. 
 

HATÁROZAT 
 
Az IT egyhangú szavazással elfogadja a docensi pályázat szövegét.  
 
2. Földrajz Központ igazgató helyettesi pályázat szövegének véleményezése 
 
Bartholy Judit ismerteti a Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajztudományi Központ 
vezetésére kiírandó pályázat szövegének tervezetét és felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy 
véleményezze a pályázat szövegét. A központvezetıi pályázat elıreláthatóan november elsı 
napjaiban kerül kiírásra. 
 

HATÁROZAT 
 
Az IT egyhangú szavazással elfogadja a intézetigazgató helyettesi pályázat szövegét.  
 
 
3. Személyi ügyek 
 
Bartholy Judit ismerteti a személyi elıterjesztések részleteit. Tájékoztatja az Intézeti Tanácsot 
az egyes személyi ügyek hátterérıl.  
 
- Kiss Gabriellát az Ásványtani Tanszék kívánja alkalmazni adjunktusi beosztásban 2013. 

szeptember 30-ig Molnár Ferenc, jelenleg fizetés nélküli szabadságon lévı munkatársunk 
bérének terhére. Errıl Dékán úr elızetes engedélye alapján feltételesen szavazhat az IT. A 
szóban kapott dékáni engedély nem terjedt ki a határozott idejő szerzıdés idıtartamára. 
  

- Szabó Katalin Zsuzsannát a Kızettan-Geokémiai Tanszék kívánja tudományos 
segédmunkatársi beosztásban alkalmazni TÁMOP pályázat terhére 2012. november 1-tıl 
2013. március 31-ig.  

 
- Kármán Krisztinát a Kızettan-Geokémiai Tanszék kívánja tudományos segédmunkatársi 

beosztásban alkalmazni TÁMOP pályázat terhére 2012. november 1-tıl 2013. március 31-
ig.  

 
- Kiss Balázst a Kızettan-Geokémiai Tanszék kívánja tudományos segédmunkatársi 

beosztásban alkalmazni TÁMOP pályázat terhére 2012. november 1-tıl 2013. április 31-ig.  
 



   
 

- Kovács Gábor tudományos segédmunkatárs munkaidejének 6 óráról 8 órára történı 
módosítását kérvényezte a Geofizikai és Őrtudományi Tanszék 2012 november 1-tıl 
december 31-ig, egy OTKA pályázat terhére. 

  
Bartholy Judit ezt követıen felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy titkos szavazással nyilvánítson 
véleményt az ismertetett személyi ügyekkel kapcsolatban 
 
 

HATÁROZATOK 
 
a.) Kiss Gabriella esetében az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 

támogatja nevezett adjunktusi alkalmazását az Ásványtani Tanszéken. 
b.) Szabó Katalin Zsuzsanna esetében az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) 

szavazással támogatja nevezett tudományos segédmunkatársi alkalmazását a Kızettan-
Geokémiai Tanszéken. 

c.) Kármán Krisztina esetében az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 

támogatja nevezett tudományos segédmunkatársi alkalmazását a Kızettan-Geokémiai 
Tanszéken. 

d.) Kiss Balázs esetében az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 

támogatja nevezett tudományos segédmunkatársi alkalmazását a Kızettan-Geokémiai 
Tanszéken. 

e.) Kovács Gábor esetében az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 

támogatja nevezett tudományos segédmunkatársi alkalmazását a Geofizikai és 
Őrtudományi Tanszéken 

 
4. A Kari Stratégiai és Minıségbiztosítási Bizottságba még egy intézeti képviselı 
delegálása 
 
Az elızı, 2012.09.11-i IT közös állásfoglalás alapján egyhangúan támogatta Nemes-Nagy 
József jelölését a Kari Stratégiai és Minıségbiztosítási Bizottságba. Dékán úr kérésére még 
egy jelölt állítását vette napirendre az IT: Közben Pálfy József Dékán úrtól már megbízatást 
kapott a bizottságba. Az IT ezért nem választ új tagot. 
 
5. Egyebek 
 
- Váry Zsolt HÖK képviselı tájékoztatást tart a Földrajzos Klubról, melynek egyesületként 

való bejegyzése megtörtént. Szeretnék majd az egyesületet az egyetemre bejegyezni, ehhez 
kérik majd az oktatók támogatását. 

 
- Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait, hogy változott a napidíj kifizetéssel kapcsolatos 

ügyrend és felhívja mindenki figyelmét a határidık pontos betartására. Ugyanakkor 
felmerült, hogy egyes esetekben, Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódóan, a pályázati 
vállalásoknak megfelelın egyes kollégáknak hirtelen kell kiutazniuk a partner 
intézményekbe (például egy expedíciós mőszer meghibásodása miatt). Ez a jelenleg 
érvényben lévı szabályozás mellett gyakran nem teszi lehetıvé a napidíj elszámolását, ami 
komoly veszélybe sodorhatja a pályázatban vállaltakat és nagy presztízsveszteséget is 
jelent. Ezért Bartholy Judit kéri az érintett kollégákat, és tanszékvezetıket, hogy 
fogalmazzanak meg egy anyagot, amellyel egyeztetést tud kezdeményezni az ügyben. 

 
- Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait, hogy hívják fel a veszélyes anyagokkal foglalkozó 

kollégák figyelmét a kötelezı vérvételre. 



   
 

 
- Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait, hogy a NEPTUN rendszerre való áttérés miatt a 

tanrendi felterjesztéseket október folyamán el kell végezni. Kéri, hogy minden szervezeti 
egység idıre végezze el a hozzá tartozó jövı félévi kurzusok felterjesztését.  

 
- Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait, hogy megkezdte a tanszéklátogatásokat, eddig két 

intézeti tanszéken járt és a közeljövıben két újabb tanszékre látogat el, hogy közelebbrıl 
megismerje a munkatársakat, az egyes tanszékek aktuális helyzetét, problémáit.   

 
- Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait, hogy a jövıben azok a személyi ügyek kerülhetnek 

napirendre, melyek az IT idıpontja elıtt legalább 10 munkanappal beérkeznek hozzá, 
illetve az intézeti ügyintézıkhöz mind elektronikusan, mind papíron (aláírt kérvény 
indoklással + mellékletek) 

 
- Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait, hogy az intézet munkatársa, Mádlné Szınyi Judit 

alkotói szabadságot kíván igénybe venni. Elkészítette a munkatervet, és folyamatban van a 
dékáni elvi engedély kéréséhez az anyag összeállítása. A dékáni elvi engedély megérkezése 
után rendkívüli intézeti tanácsot fog összehívni.  

 
- Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait, hogy a szétküldött anyagok alapján a Magyar 

Tudomány Ünnepe rendezvényre lehet jelentkezni egy regisztrációs lappal, határidı: 
október 14. Szorgalmazza, hogy minél több intézeti regisztráció történjen. 

 
- Bartholy Judit felhívja a tanszékvezetık figyelmét, és nyomatékosan kéri, hogy minden 

tanszék oktatói és doktoranduszai haladéktalanul vigyék fel a publikációikat és 
hivatkozásaikat az MTMT rendszerbe. 

 
- Weiszburg Tamás tájékoztatja az Intézeti Tanácsot, hogy várhatóan 2013 elején 

nagymőszer-pályázatokat fognak kiírni. Célszerő lenne, ha az Intézet már elıre kialakítaná 
a nagymőszer beszerzéssel kapcsolatos stratégiát. Bartholy Judit javasolja, hogy a 
következı intézeti tanácson az IT újítsa meg az intézeti mőszerbizottságot, s kezdje meg a 
felkészülést erre a pályázatra. 

 
Ezt követıen Bartholy Judit az ülést berekeszti. 
 
Az IT ülés után az érintettek rövid megbeszélést tartanak a földrajztanár képzés szakindítási 
kérelmével kapcsolatban, tájékoztatják az intézetigazgatót a jelenlegi helyzetrıl és a 
feladatokról, megállapodnak a feladatok ütemezésérıl, valamint a további egyeztetésekrıl. 
 
Budapest, 2012. október 09. 
 
 
 

…………………………………. …………………………………. 
Mészáros Róbert 

intézeti titkár 
Bartholy Judit 
intézetigazgató 

 


