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2012. november 06-án tartott üléséről 

 
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb VII. em., 7.206 terem, kezdete: 14 óra 
 
Jelen vannak: 
Szavazati joggal (16 fő): Dódony István, Farkas György, Horváth Gergely, Illés Sándor, 
Karátson Dávid, Kázmér Miklós, Mádlné Szőnyi Judit, Nemes-Nagy József, Pálfy József, 
Petrovay Kristóf, Szabó Mária, Szabó Pál, Telbisz Tamás, Tímár Gábor, Vidéki Imre, 
Vittekné Lefánti Tünde. 
Hallgatói képviselők (2 fő): Molnár Zsolt, Jancsó Tamás 
 
Tanácskozási joggal (3 fő): Monostori Miklósné, Gábris Gyula, Mészáros Róbert 
Kimentését kérte: Bartholy Judit, F. Nagyné Gulyás Klára, Harangi Szabolcs, Váry Zsolt, 
 
Napirend: 
 

1.) Személyi ügyek:  
a. Varga Ádám határozott idejű tanársegédi kinevezésének módosítása 2013. 

február 28-ig a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéken 
b. Jakab Gergely feltételes félállású adjunktusi alkalmazása határozatlan ideig a 

Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéken 
2.) Intézetigazgató-helyettesi (központvezetői) pályázat véleményezése 
3.) A Kari SzMSz Kreditátviteli Bizottságra vonatkozó szabályzatmódosítási javaslatának 

véleményezése 
4.) A Szenátus összetételéről szóló szenátusi előterjesztés véleményezése 
5.) Egyebek 

 
Petrovay Kristóf igazgató-helyettes köszönti az Intézeti Tanács tagjait, megállapítja a Tanács 
határozatképességét. Ezt követően előterjeszti a napirendet és közli, hogy a napirend 
kiegészül a zárolás miatti, 2012. évi intézeti módosított költségvetés megvitatásával, valamint 
Michéli Erika címzetes egyetemi tanári címre történő felterjesztési javaslatával. 
 
Az Intézeti Tanács a napirendet és a kibővítést egyhangú szavazással elfogadja. 
 
 
1. Személyi ügyek 
 
Petrovay Kristóf ismerteti a személyi előterjesztések részleteit. Tájékoztatja az Intézeti 
Tanácsot az egyes személyi ügyek hátteréről.  
 



   
 

- Varga Ádámot a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék kívánja alkalmazni tanársegédi 
kinevezését kívánja módosítani 2013. február 28-ig Hajdúné Darabos Gabriella, jelenleg 
GYES-en lévő adjunktus státusza és bérkerete terhére. Erről Dékán úr előzetes engedélye 
alapján szavazhat az IT.  
  

Jakab Gergelyt a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék kívánja alkalmazni félállású adjunktusi 
beosztásban 2013. január 1-től Pavlics Károlyné főiskolai docens fél státusza és bérkerete 
terhére határozatlan ideig. Erről Dékán úr előzetes engedélye feltételesen alapján szavazhat 
az IT.  

 
Petrovay Kristóf ezt követően felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy titkos szavazással 
nyilvánítson véleményt az ismertetett személyi ügyekkel kapcsolatban 
 

HATÁROZATOK 
 
a.) Varga Ádám esetében az IT egyhangú (18 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 

támogatja nevezett tanársegédi alkalmazását a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéken. 
b.) Jakab Gergely esetében az IT egyhangú (18 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 

támogatja nevezett feltételes félállású adjunktusi alkalmazását a Környezet- és 
Tájföldrajzi Tanszéken. 

 
 
2. Intézetigazgató-helyettesi (központvezetői) pályázat véleményezése 
 
Az Intézetigazgató-helyettesi (központvezetői) pályázati felhívásra egyetlen pályázat érkezett, 
nevezetesen Nagy Balázs, egyetemi docens anyaga. A pályázatról előzetesen a Földrajz 
Központ oktatói összoktatói értekezleten véleményt nyilvánítottak, ahol egyhangúan (20 igen, 
0 nem, 0 érvénytelen) támogatták nevezett pályázatát. (Csatoljuk az összoktatói értekezleten 
készült jegyzőkönyvet). 
 
Petrovay Kristóf felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy titkos szavazással nyilvánítson véleményt 
a pályázattal kapcsolatban. 
 

HATÁROZAT 
 
Nagy Balázs Intézetigazgató-helyettesi (központvezetői) pályázatát az IT támogatja (16 igen, 
2 nem, 0 érvénytelen).  
 
 
3. A Kari SzMSz Kreditátviteli Bizottságra vonatkozó szabályzatmódosítási 
javaslatának véleményezése 
 
Dékán Úr javaslatot tett a Kari SzMSz Kreditátviteli Bizottságra vonatkozó szabályzatának 
módosítására. E módosítás az elmúlt évek helyesnek ítélt gyakorlatát emeli be a szabályzatba. 
Logikusnak látszik, hogy a kreditelismeréssel kapcsolatos eljárásban az oktatási 
dékánhelyettes részvétele biztosított legyen.  
 
Petrovay Kristóf felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyilvánítson véleményt a módosítási 
javaslattal kapcsolatban. 
 
 



   
 

HATÁROZAT 
 
A Kari SzMSz Kreditátviteli Bizottságra vonatkozó szabályzatmódosítási javaslatát az IT 
egyhangú (18 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja.  
 
 
4. A Szenátus összetételéről szóló szenátusi előterjesztés véleményezése 
 
Dékán Úr kérésére Az IT napirendre tűzte „A szenátus összetételére irányadó és kapcsolódó 
szabályok módosítása” tárgyú előterjesztés véleményezését. Az előterjesztés két változatot 
tartalmaz, az „A” változat szerint a szenátusba minden kar azonos számú tagot delegál, a „B” 
változat szerint a BTK és a TTK egyel több tagot, mint a többi kar.  
 
Petrovay Kristóf felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyilvánítson véleményt a módosítási 
javaslattal kapcsolatban. 
 

HATÁROZAT 
 
A szenátus összetételére vonatkozó szabályzatmódosítással kapcsolatban az IT egyhangú (18 
igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással a „B” változatot támogatja.  
 
 
5. Zárolás miatti, 2012. évi intézeti módosított költségvetés megvitatása 
 
Petrovay Kristóf, az intézet Gazdasági Bizottságának elnöke elkészítette a 2012. évi 
költségvetés módosított felosztását. Eszerint a kari költségvetésben a 230-as, dologi keretre 
eredetileg jóváhagyott előirányzat a zárolás miatt 594 000 Ft-tal csökken. A módosított 
keretet, 10.713.518.-Ft-ot, a korábbi elveknek megfelelően osztja fel az intézet, vagyis az 
elvonás arányosan érvényesül minden szervezeti egységnél.  

 
Petrovay Kristóf felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyilvánítson véleményt a módosítási 
javaslattal kapcsolatban. 
 

HATÁROZAT 
 
Az intézeti költségvetés módosítására tett javaslatot az IT egyhangú (18 igen, 0 nem, 0 
érvénytelen) szavazással támogatja.  
 
 
6. Címzetes egyetemi tanári felterjesztés  
 
Az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék javasolja Michéli Erika címzetes egyetemi 
tanári fokozatra való felterjesztését, aki hosszú ideje külső előadóként részt vesz a geológus 
képzésben és jelenleg is szerződéses jogviszonnyal oktat az angol nyelvű geológus MSc 
képzésben.  
 
Petrovay Kristóf felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy titkos szavazással nyilvánítson véleményt 
a felterjesztéssel kapcsolatban. 
 
 
 

HATÁROZAT 
 



   
 

Michéli Erika címzetes egyetemi tanári fokozatra történő felterjesztését az IT (15 igen, 1 
nem, 2 érvénytelen) szavazással támogatja.  
 
 
7. Egyebek 
 
- Gábris Gyula felveti, hogy az intézeti SzMSz-ben pontosítani kéne bizonyos paragrafusokat. 
Petrovay Kristóf javasolja, hogy egy ad hoc bizottság keretében Gábris Gyula és Tímár 
Gábor tekintsék át az intézeti SzMSz-t, és tegyenek javaslatokat a szükséges módosításokra. 
Az IT egyhangúan támogatja a javaslatot. 
 
 
Ezt követően Petrovay Kristóf az ülést berekeszti. 
 
Budapest, 2012. november 06. 
 
 
 

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

intézeti titkár 
Petrovay Kristóf 

Intézetigazgató-helyettes 
 


