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A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának
2013. április 09-én tartott üléséről
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb VII. em., 7.206 terem, kezdete: 14 óra
Jelen vannak:
Szavazati joggal (19 fő): Nagy Balázs igazgató-helyettes, Petrovay Kristóf igazgató-helyettes,
Dódony István, F. Nagyné Gulyás Klára, Győri Róbert, Harangi Szabolcs, Horváth Gergely,
Illés Sándor, Karátson Dávid, Lenkey László, Mádlné Szőnyi Judit, Nemes-Nagy József,
Pálfy József, Sik András, Szabó Pál, Szalai Zoltán, Sztanó Orsolya, Timár Gábor, Vittekné
Lefánti Tünde
Hallgatói képviselők (3 fő): Csóka Krisztián, Csutka Boglárka, Jancsó Tamás
Tanácskozási joggal (2 fő): Gábris Gyula, Mészáros Róbert
Kimentését kérte: Bartholy Judit, Pongrácz Rita, Szabó Szabolcs, Váry Zsolt,
Napirend
1.) Kutatóprofesszori álláspályázat szövegének véleményezése (Geofizikai és
Űrtudományi Tanszék).
2.) Személyi ügyek:
i. Szabó Mária felterjesztése Pro Universitate emlékérem arany fokozatra.
ii. Monostori Miklósné felterjesztése Pro Universitate emlékérem bronz fokozatra.
iii. Tasnádi Péter Pro Universitate emlékérem arany fokozatra történő
felterjesztésének támogatása (Tasnádi Pétert Kiss Ádám terjeszti föl a
Környezettudományi Doktori Iskola nevében).
iv. Gondi Ferenc felterjesztése címzetes egyetemi docens címre.
3.) Termek elnevezésével és szobrok állításával kapcsolatos dékáni javaslat
véleményezése.
4.) Etikai kódex véleményezése.
5.) HKR módosítás véleményezése.
6.) Egyebek
Bartholy Judit távollétében Petrovay Kristóf köszönti az Intézeti Tanács tagjait, Megállapítja
a Tanács határozatképességét. Ezt követően előterjeszti a napirendet.
Az Intézeti Tanács a napirendet egyhangú szavazással elfogadja.
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A Geofizikai és Űrtudományi Tanszék kutatóprofesszori álláshely kiírását kezdeményezi.
Petrovay Kristóf kérésére Timár Gábor tanszékvezető tájékoztatja az IT tagjait a háttérről.
Ezután Petrovay Kristóf felkéri az IT tagjait, hogy nyilvánítsanak véleményt a
kutatóprofesszori pályázat szövegéről.
HATÁROZAT
Az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja az álláspályázat
szövegét.
2.) Személyi ügyek
Petrovay Kristóf tájékoztatja az Intézeti Tanácsot a személyi ügyek hátteréről. Pálfy József
tájékoztatja az IT tagjait Gondi Ferenc felterjesztésével kapcsolatban.
Az intézet négy személyi felterjesztést tárgyal:
i. Szabó Mária felterjesztése Pro Universitate emlékérem arany fokozatra.
ii. Monostori Miklósné felterjesztése Pro Universitate emlékérem bronz fokozatra.
iii. Tasnádi Péter Pro Universitate emlékérem arany fokozatra történő
felterjesztésének támogatása (Tasnádi Pétert Kiss Ádám terjeszti föl a
Környezettudományi Doktori Iskola nevében).
iv. Gondi Ferenc felterjesztése címzetes egyetemi docens címre.
Petrovay Kristóf felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak véleményt a
személyi ügyekről .
HATÁROZATOK
Szabó Mária felterjesztését Pro Universitate emlékérem arany fokozatra. az IT (20 igen, 1
nem, 1 érvénytelen) szavazással támogatja.
Monostori Miklósné felterjesztését Pro Universitate emlékérem bronz fokozatra. az IT (20
igen, 1 nem, 1 érvénytelen) szavazással támogatja.
Tasnádi Péter Pro Universitate emlékérem arany fokozatra történő felterjesztését az IT (20
igen, 1 nem, 1 érvénytelen) szavazással támogatja.
Gondi Ferenc felterjesztését címzetes egyetemi docens címre az IT egyhangú (22 igen, 0
nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja.
3.) Termek elnevezésével és szobrok állításával kapcsolatos dékáni javaslat
véleményezése.
Gábris Gyula a dékáni javaslattal kapcsolatban felveti, hogy az intézet kb. 5 éve Lóczy Lajos
szobrot kívánt kihelyezni.
Petrovay Kristóf felveti, hogy jó lenne a teljes javaslatot ismerni és véleményezni.

HATÁROZATOK
Az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja a dékáni javaslat
szövegét.
4.) Etikai kódex véleményezése.
Az FFI Intézeti Tanácsa az etikai kódex szövegével kapcsolatban az alábbi módosításokat
javasolja:
Az egyes módosítási javaslatokról egyenként szavaz az IT:
i. Az 5. pontban megfogalmazott elvet, miszerint „Az Egyetem elvárja polgáraitól …. az
ELTE tekintélyének, jóhírének, hírnevének védelmét” javasoljuk kiegészíteni a
következővel: „Amennyiben a 4. paragrafusban rögzített elveket nem sérti, „
Az IT 21 igen, 1 tartózkodás mellett támogatja a módosítási javaslatot.
ii. A plágiummal kapcsolatban:
- A 17. pont visszautal a 9. pontra, ahol nem szerepel a plágium szó, ezt javasoljuk
módosítani
- „A Plágium esetében (9. pont) az eljárást megindításának objektív határideje 1 év.„
helyett javasoljuk, hogy a plágium ne évüljön el.
Az IT 22 igen szavazattal támogatja a módosítási javaslatot.
iii. A 11. pontban a következő szerepel: „Az Egyetem határozottan tiltja vezetői beosztás,
vezetői testületben való tagság bármilyen személyes vagy szervezeti előnyszerzésre való
kihasználását.”
Megfontolandó ennek az elvnek a pontosítása, hiszen a vezetők feladata, hogy
szervezetükért kiálljanak.
Az IT 14 igen, 4 nem, 4 tartózkodás mellett megfontolásra javasolja a módosítási javaslatot.
iv: A 22. pont eltérő szabályozást ír elő hallgatók, illetve oktató, kutató és nem oktató-kutató
dolgozók esetén. A 22. pont végén a részletezés felsorolás helyett javasoljuk a következő
szövegrészt: „…akkor az etikai bizottság eljárás megindítását kezdeményezheti a
vonatkozó egyetemi szabályok alapján”
Az IT 20 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett megfontolásra javasolja a módosítási javaslatot.
5.) HKR módosítás véleményezése.
Horváth Erzsébet oktatási dékánhelyettes a hallgatók elbocsátásával kapcsolatos HKR
módosítási javaslatot terjesztett elő. Petrovay Kristóf felkéri az
IT tagjait, hogy
nyilvánítsanak véleményt a módosítási javaslatról
HATÁROZATOK
Az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja az HKR módosítását.
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Petrovay Kristóf tájékoztatja az IT tagjait, hogy a 2012. decemberében benyújtott
KTIA (Tükörpályázat) az nfu.hu oldalon található eredménylista alapján nem kapott
támogatást.
Mészáros Róbert tájékoztatja az IT tagjait, hogy a 2013. április 4-én, a
tanrendmódosítással kapcsolatban megtartott egyeztetés emlékeztetőjét minden
intézeti munkatárs megkapta. A módosítási javaslatokat a májusi Intézeti Tanács
véleményezi.
Mészáros Róbert tájékoztatja az IT tagjait, hogy a 2013. Meteorológiai Világnapon a
Meteorológiai Tanszék néhány munkatársa kitüntetésben részesült:
Práger Tamás: Shenzl Guidó Díj
Pongrácz Rita: miniszteri elismerő oklevél
Pieczka Ildikó: Dévényi Dezső numerikus prognosztikai emlékérem
Petrovay Kristóf újonnan felveti, hogy indokolt lenne az intézeti SzMSz áttekintése és
szükség esetén pontosítása (pl. intézetigazgató helyettesek szerepe, hallgatói
képviselet …) Az Intézeti Tanács megállapodik abban, hogy az intézet minden
munkatársát felkérik, hogy 2013. május 15-ig küldjék el módosítási javaslataikat
Gábris Gyula és Timár Gábor e-mail címére, akik összesítik a beérkező javaslatokat.

Ezt követően Petrovay Kristóf az ülést berekeszti.
Budapest, 2013. április 09.
………………………………….
Mészáros Róbert
intézeti titkár

………………………………….
Petrovay Kristóf
intézetigazgató-helyettes

