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Az ülés helye: ELTE Déli Tömb VII. em., 7.206 terem, kezdete: 14 óra
Jelen vannak:
Szavazati joggal (20 fı): Bartholy Judit, igazgató, Nagy Balázs igazgató-helyettes, Csüllög
Gábor, Dódony István, Farkas György, F. Nagyné Gulyás Klára, Gyıri Róbert, Harangi
Szabolcs, Horváth Gergely, Illés Sándor, Karátson Dávid, Kázmér Miklós, Mádlné Szınyi
Judit, Nemes-Nagy József, Pálfy József, Szabó Mária, Szabó Pál, Telbisz Tamás, Timár
Gábor, Vidéki Imre, Vittekné Lefánti Tünde.
Hallgatói képviselık (3 fı): Jancsó Tamás, Hajdu Vivien, Váry Zsolt
Tanácskozási joggal (3 fı): Gábris Gyula, Monostori Miklósné, Mészáros Róbert
Kimentését kérte: Petrovay Kristóf
Napirend:
1.) Személyi ügyek:
i.
Kiss Gabriella szerzıdésének feltételes meghosszabbítása adjunktusként az Ásványtani
Tanszéken 2013. szeptember 30-ig.
ii.
Török Viktor határozott idejő tanársegédi szerzıdésének feltételes meghosszabbítása a
Természetföldrajzi Tanszéken 2013. július 31-ig.
iii.
Varga Ádám határozott idejő feltételes tanársegédi alkalmazása a Környezet- és
Tájföldrajzi Tanszéken 2014. február 28-ig.

2.) Javaslat Professor Emeritus cím adományozására Horváth Ferenc részére
3.) A Szenátus kétharmados többségét igénylı határozatok körének bıvítésére vonatkozó
fıtitkári elıterjesztés véleményezése
4.) Javaslat a Geológus MSc képzési tervének módosítására
5.) Egyebek
Nagy Balázs köszönti az Intézeti Tanács tagjait, megállapítja a Tanács határozatképességét.
Ezt követıen elıterjeszti a napirendet (Bartholy Judit intézetigazgató egy dékáni egyeztetés
miatt csak késıbb érkezik az ülésre).
Az Intézeti Tanács a napirendet egyhangú szavazással elfogadja.
1. Személyi ügyek
Nagy Balázs ismerteti a személyi elıterjesztések részleteit. Tájékoztatja az Intézeti Tanácsot
az egyes személyi ügyek hátterérıl.

- Kiss Gabriella tanársegéd megbízásának meghosszabbítását kérvényezte adjunktusként az
Ásványtani Tanszék 2013. március 1-tıl 2013. szeptember 30-ig, Molnár Ferenc, jelenleg
fizetés nélküli szabadságon lévı docens bérkerete és státusza terhére.
- Török Viktor tanársegéd megbízásának meghosszabbítását kérvényezte a
Természetföldrajzi Tanszék 2013. március 1-tıl 2013. július 31-ig, Ruszkiczay Rüdiger
Zsófia, jelenleg GYES-en lévı adjunktus státusza és bérkerete terhére.
- Varga Ádám tanársegéd megbízásának meghosszabbítását kérvényezte a Környezet- és
Tájföldrajzi Tanszék 2013. március 1-tıl 2014. február 28-ig, Darabos Gabriella, jelenleg
GYES-en lévı adjunktus státusza és bérkerete terhére.
Nagy Balázs ezt követıen felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy titkos szavazással nyilvánítson
véleményt az ismertetett személyi ügyekkel kapcsolatban
HATÁROZATOK
Kiss Gabriella esetében az IT egyhangú (24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással
támogatja nevezett adjunktusi alkalmazását az Ásványtani Tanszéken 2013. szeptember 30ig.
Török Viktor esetében az IT egyhangú (23 igen, 0 nem, 1 érvénytelen) szavazással
támogatja nevezett tanársegédi alkalmazását a Természetföldrajzi Tanszéken 2013. július 31ig.
Varga Ádám esetében az IT egyhangú (23 igen, 0 nem, 1 érvénytelen) szavazással
támogatja nevezett tanársegédi alkalmazását a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéken 2014.
február 28-ig.
2. Javaslat Professor Emeritus cím adományozására Horváth Ferenc részére
Horváth Ferenc professzor 2013-ban nyugdíjba vonul. Timár Gábor tanszékvezetı írásos
felterjesztése alapján Nagy Balázs felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy titkos szavazással
nyilvánítson véleményt a Professor Emeritus cím adományozásáról Horváth Ferenc részére.
HATÁROZATOK
Az Intézeti Tanács (23 igen, 0 nem, 1 érvénytelen) szavazással támogatja Horváth Ferenc
részére a Professzor Emeritus cím odaítélését.
3. A Szenátus kétharmados többségét igénylı határozatok körének bıvítésére vonatkozó
fıtitkári elıterjesztés véleményezése
Rónay Zoltán fıtitkár a Szenátus kétharmados többségét igénylı határozatok körének
bıvítésére vonatkozó javaslatot terjesztett elı. E javaslat szerint az SzMR 71. § (3) bekezdése
módosulna, illetve egészülne ki egy újabb bekezdéssel. Timar Gábor és Nemes-Nagy József
felvetésére az IT külön-külön szavaz a javaslat azon pontjáról, mely az egyetem
költségvetésének elfogadását kötné kétharmados többséghez, valamint külön a többi
módosításról.
Nagy Balázs felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson véleményt az
elıterjesztésrıl.

HATÁROZATOK
Az Intézeti Tanács (0 igen, 16 nem, 8 tartózkodás) szavazással nem támogatja az egyetemi
költségvetésre vonatkozó változtatást.
Az Intézeti Tanács (16 igen, 0 nem, 8 tartózkodás) szavazással támogatja a fıtitkári
elıterjesztés többi pontját.
4. Javaslat a Geológus MSc képzési tervének módosítására
Pálfy József javaslatot terjesztett elı a Geológus MSc képzési tervének módosítására. Ennek
értelmében hallgatói kérésre, a tárgy oktatóink támogatásával a „Mőszeres anyagvizsgálati
praktikus” c. választható kurzust kívánják a kötelezıen választható tárgyak közé sorolni. Nagy
Balázs felkéri az IT tagjait, hogy nyílt szavazással nyilvánítson véleményt a javaslatról.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács egyhangú (24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja a
javaslatot.
5. Egyebek


Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait a Dékán Úr által a héten tartott megbeszélések
alapján a jelenlegi kari költségvetésrıl és a várható elvonásokról. Egyben felkéri az IT
tagjait, hogy nyílt szavazással nyilvánítsanak véleményt arról, hogy a dologi, vagy a
személyi elvonásokat választja-e az intézet.
HATÁROZAT

Az Intézeti Tanács (21 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) szavazással a dologi elvonásokat választja
a személyi elvonásokkal szemben.







Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait, hogy Pacsirszky Éva hamarosan nyugdíjba
vonul, ezért az intézetnek meg kell oldani a kontírozást. Kéri a tanszékvezetıket, hogy
a közeljövıben tegyenek javaslatokat a kontírozást végzı 2 munkatárs személyére,
mivel ezen munkatársaknak be kell tanulni e feladat elvégzésébe.
Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait, hogy Monostori Éva 2014-ben nyugdíjba
vonul, ezért az intézetnek meg kell oldani az intézeti adminisztrációt, valamint a 30
éve felgyőlt iratanyag archiválását. Kéri, hogy ez utóbbi feladat elvégzésére a
közeljövıben jelöljenek ki egy fı vezetı oktatót és 3 fı ügyintézı munkatársat.
Petrovay Kristóf írásban jelezte, hogy elvileg lehetıség lenne az osztatlan képzésre
való visszatérésre, egyben kijelentette, hogy a csillagászat részérıl ezt nem tartja
indokoltnak. Kötetlen beszélgetés formájában az IT tagjai állást foglaltak arról, hogy
az intézet munkatársainak oktatási leterheltsége mellett ez jelenleg egy intézeti szak
esetében sem indokolt, hiszen ez több éven keresztül a kétféle képzési forma
párhuzamos oktatását jelentené.

Ezt követıen Nagy Balázs az ülést berekeszti.
Budapest, 2013. február 12.
………………………………….
Mészáros Róbert
intézeti titkár

………………………………….
Nagy Balázs
Intézetigazgató-helyettes

