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A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 
2014. február 11-én tartott üléséről 

 
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb 7. em., 7.206-os terem, kezdete: 14 óra 
 
Jelen vannak: 
Szavazati joggal (18 fő): Bartholy Judit igazgató, Petrovay Kristóf igazgató-helyettes, 
Dódony istván, Harangi Szabolcs, Horváth Gergely, Karátson Dávid, Kázmér Miklós, Lenkey 
László, Mádlné Szőnyi Judit, Pálfy József, Pongrácz Rita, Sik András, Szabó Pál, Szabó 
Szabolcs, Szalai Zoltán, Sztanó Orsolya, Timár Gábor, Vittekné Lefánti Tünde 
 
Hallgatói képviselők (2 fő): Farkas Rita, Ignéczi Ádám, Jancsó Tamás, Vara Bálint 
 
Tanácskozási joggal (3 fő): Monostori Miklósné, Szabó Mária, Mészáros Róbert 
 
Napirend: 
 

1.) Személyi ügyek: 
a) Szilágyi Imre tanársegédi kinevezése határozatlan időre 2014. februártól az 

Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre, 
b) Zsemle Ferenc tanársegéd gyakorlati oktatóvá történő átminősítése az Általános 

és Alkalmazott Földtani Tanszéken,   
c) Varga Ádám tanársegédi hosszabbítása határozott időre 2015. február 16-ig a 

Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéken.   
2.) A Geofizikai és Űrtudományi Tanszékre kiírt tudományos főmunkatársi szöveg 

véleményezése. 
3.) Az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat 

szövegének véleményezése. 
4.) Az Ásványtani Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegének 

véleményezése. 
5.) A Természetföldrajzi Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegének 

véleményezése. 
6.) Javaslat tanszékvezetői beszámolók (Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, 

Ásványtani Tanszék, Természetföldrajzi Tanszék) 1+1 (belső+külső) tagú bíráló 
bizottságaira. 

7.) Javaslat új tanszékvezetői pályázatok (Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, 
Ásványtani Tanszék, Természetföldrajzi Tanszék) 2+2 (belső+külső) tagú bíráló 
bizottságaira. 

8.) Javaslat a Földrajz- és Földtudományi Intézet részéről az ELTE TTK Kari Kutató és 
Műszer Centrumba (KKMC) delegált tagra. 

9.) Az Egyetem adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjéről szóló 
szabályzat és az adatkezeléssel, adatvédelemmel, adattovábbítással összefüggő 



   
 

rendelkezést tartalmazó rektori utasítások módosítása, illetve a HÖK/DÖK átadás-
átvételi szabályok megújításának véleményezése. 

10.) Egyebek 
 

• Bartholy Judit köszönti az Intézeti Tanács tagjait. Megállapítja a Tanács 
határozatképességét. Ezt követően előterjeszti a napirendet. 

 
Az Intézeti Tanács a napirendet egyhangú szavazással elfogadja. 
 
1.) Személyi ügyek 
 
Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait a személyi ügyek hátteréről.  
 
a) Szilágyi Imrét tanársegédként kívánja alkalmazni az Általános és Alkalmazott Földtani 

Tanszék Pogácsás György docens, 2013. decemberében történő nyugdíjba vonulása után 
felszabaduló bérkeret terhére. 

b) Zsemle Ferencet tanársegédből gyakorlati oktatóvá kívánja átminősíteni az Általános és 
Alkalmazott Földtani Tanszék. Erre azért van szükség, mert Zsemle Ferenc határidőre 
nem tudta beadni doktori disszertációját, így tanársegédi továbbfoglalkoztatása az 
egyetemi szabályok szerint nem lehetséges.  

c) Varga Ádám határozott idejű tanársegédi kinevezését kívánja meghosszabbítani a 
Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék 2015. február 16-ig, Darabos Gabriella, jelenleg 
GYES-en lévő munkatársuk bérkeretére.  

 
Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak véleményt a 
személyi ügyekről. 

 
HATÁROZATOK 

 
Szilágyi Imre tanársegédi kinevezését határozatlan időre 2014. március 1-től az Általános és 
Alkalmazott Földtani Tanszékre az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 
támogatja. 
 
Zsemle Ferenc tanársegéd gyakorlati oktatóvá történő átminősítését az Általános és 
Alkalmazott Földtani Tanszéken az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 
támogatja. 
 
Varga Ádám tanársegédi álláshelyének hosszabbítását határozott időre, 2015. február 16-ig a 
Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéken az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) 
szavazással támogatja. 
 
2.) A Geofizikai és Űrtudományi Tanszékre kiírt tudományos főmunkatársi pályázat 
szövegének véleményezése 
 
Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak véleményt a 
előzetesen megismert pályázati kiírás szövegről. 
 

HATÁROZAT 
 
A Geofizikai és Űrtudományi Tanszékre kiírt tudományos főmunkatársi pályázat szövegét az 
IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 



   
 

3.) Az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat 
szövegének véleményezése. 
 
Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak véleményt az 
előzetesen megismert pályázati kiírás szövegről. 

 
HATÁROZAT 

 
Az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegét az 
IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
4.) Az Ásványtani Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegének 
véleményezése. 
 
Dódony István közli, hogy a pályázati szövegben az előzetesen az intézeti honlapra feltöltött 
anyaghoz képest apróbb változások történtek az oktatási feladatokkal kapcsolatban.  
Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak véleményt az 
előzetesen megismert és az intézeti tanácsülésen elhangzott változásokat tartalmazó pályázati 
kiírás szövegről.  
 

HATÁROZAT 
 
Az Ásványtani Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegét – az intézeti 
tanácsülésen elhangzott módosításokat is figyelembe véve – az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 
0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
5.) A Természetföldrajzi Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegének 
véleményezése. 
 
Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak véleményt az 
előzetesen megismert pályázati kiírás szövegről. 
 

HATÁROZAT 
 
A Természetföldrajzi Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegét az IT egyhangú 
(22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
6.) Javaslat tanszékvezetői beszámolók (Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, 
Ásványtani Tanszék, Természetföldrajzi Tanszék) 1+1 (belső+külső) tagú bíráló 
bizottságaira. 
 
Az előzetesen beérkezett és az intézeti tanácsülésen elhangzott javaslatok alapján Bartholy 
Judit ismerteti a tanszékvezetői beszámolókat bíráló bizottságok javasolt tagjait:  
 

 Javasolt tagok az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék tanszékvezetői 
beszámolóját bíráló bizottságába: 

- Harangi Szabolcs, egyetemi tanár (ELTE, TTK) 
- Szűcs Péter, egyetemi tanár (Miskolci Egyetem) 

 
 Javasolt tagok az Ásványtani Tanszék tanszékvezetői beszámolóját bíráló 

bizottságába: 
- Galácz András, egyetemi tanár (ELTE, TTK) 



   
 

- Viczián István (MFGI) 
 

 Javasolt tagok a Természetföldrajzi Tanszék tanszékvezetői beszámolóját bíráló 
bizottságába: 

- Gábris Gyula, professor emeritus (ELTE, TTK) 
- Kertész Ádám (Magyar Tudományos Akadémia, Földrajztudományi Kutatóintézet) 

 
Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak véleményt az 
javasolt bizottságokról. 
 

HATÁROZATOK 
 
Az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék tanszékvezetői beszámolóját bíráló 
bizottságának összetételét az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 
támogatja. 
 
Az Ásványtani Tanszék tanszékvezetői beszámolóját bíráló bizottságának összetételét az IT 
egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
A Természetföldrajzi Tanszék tanszékvezetői beszámolóját bíráló bizottságának összetételét 
az IT 20 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazással támogatja. 
 
Bartholy Judit felhívja a beszámolót készítő tanszékvezetők figyelmét, hogy a beszámolókat 
2014. március 10-ig juttassák el az intézeti titkárság részére. 
 
7. Javaslat új tanszékvezetői pályázatok (Általános és Alkalmazott Földtani 
Tanszék, Ásványtani Tanszék, Természetföldrajzi Tanszék) 2+2 (belső+külső) tagú 
bíráló bizottságaira. 
 
Az előzetesen beérkezett és az intézeti tanácsülésen elhangzott javaslatok alapján Bartholy 
Judit ismerteti a tanszékvezetői pályázatokat bíráló bizottságok javasolt tagjait:  
 

 Javasolt tagok az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre kiírandó 
tanszékvezetői pályázat bíráló bizottságába: 

- Harangi Szabolcs, egyetemi tanár (ELTE, TTK) 
- Kázmér Miklós, egyetemi tanár, (ELTE, TTK) 
- Szűcs Péter, egyetemi tanár, MTA doktora (Miskolci Egyetem) 
- Bérczi István (vezérigazgatói tanácsadó, MOL Rt.) 
-     

 Javasolt tagok az Ásványtani Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat bíráló 
bizottságába: 

- Galácz András, egyetemi tanár (ELTE, TTK) 
- Szabó Csaba, docens (ELTE, TTK) 
- Demény Attila (akadémikus) 
- Viczián István (MFGI) 

 
 Javasolt tagok a Természetföldrajzi Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat bíráló 

bizottságába: 
- Gábris Gyula, professor emeritus (ELTE, TTK) 
- Mindszenty Andrea, egyetemi tanár (ELTE, TTK) 
- Szabó József, egyetemi tanár (Debreceni Egyetem) 
- Lóczy Dénes, egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem) 



   
 

 
Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak véleményt az 
javasolt bizottságokról. 
 

HATÁROZATOK 
 
 
Az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat bíráló 
bizottságának összetételét az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 
támogatja. 
 
Az Ásványtani Tanszékre  kiírandó tanszékvezetői pályázat bíráló bizottságának összetételét 
összetételét az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
A Természetföldrajzi Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat bíráló bizottságának 
összetételét az IT 21 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazással támogatja. 
 
 
8.) Javaslat a Földrajz- és Földtudományi Intézet részéről az ELTE TTK Kari 
Kutató és Műszer Centrumba (KKMC) delegált tagra 
 
Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait, hogy az ELTE TTK Kari Kutató és Műszer Centrum 
(KKMC) vezetőségi tagjainak megbízatása 2013. december 6-án lejárt. Korábban Szabó 
Csaba töltötte be ezt a szerepet az FFI képviseletében, akit a kar dékánja 2013. augusztus 1-
től a KKMC vezetésével bízott meg. Ezért a vonatkozó szabályzat értelmében az intézetnek új 
tagot kell delegálnia. Szabó Csaba volt tag Szalai Zoltánt javasolta a tisztség betöltésére. 
 
Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy nyilvánítsanak véleményt a javaslatról (közben 
Szalai Zoltán elhagyja a termet). A javaslathoz nem érkezik hozzászólás.  
 
Ezután Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak 
véleményt a javaslatról. 
 

HATÁROZAT 
 
 
Szalai Zoltán jelölését az ELTE TTK Kari Kutató és Műszer Centrum (KKMC) vezetőségébe 
az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
9.) Az Egyetem adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjéről 
szóló szabályzat és az adatkezeléssel, adatvédelemmel, adattovábbítással összefüggő 
rendelkezést tartalmazó rektori utasítások módosítása, illetve a HÖK/DÖK átadás-
átvételi szabályok megújításának véleményezése. 
 
Bartholy Judit kérésére Petrovay Kristóf tájékoztatja az IT tagjait a tervezett módosításokról 
és javasolja azok elfogadását. Egyben megjegyzi, hogy a számozás nem teljesen konzisztens 
az anyagokban.  
 
Vara Bálint HÖK képviselő megjegyzi, hogy a hallgatói tisztségviselőkre nem tisztázott az 
átadás során készült jegyzőkönyv leadása. 
 



   
 

Ezután Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak 
véleményt a szabályzat módosításáról. 
 

HATÁROZAT 
 
Az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja az Adatvédelmi 
Szabályzat módosítását. 
 
10. Egyebek 
 

 Pálfy József tájékoztatja az IT tagjait a brazil képzéssel kapcsolatos legújabb 
információkról. 

 Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait a következőkről: 
- A brazil képzéssel kapcsolatban fontos, hogy az intézeti honlapon megfelelően 

jelenjen meg az angol nyelvű oktatás. Ehhez szükséges lenne, hogy minden 
szakterület maga kezelje a hozzá tartozó kurzusokat, úgy, hogy a szakterületek 
által tartott kurzuskínálatra az intézeti honlapról is történik linkelés. Felkéri sz 
egyes szakterületek képviselőit, hogy jelöljenek ki egy-egy képviselőt, aki 
felelős a szakterületi anyagok frissítéséért. A jelöltek a következők: 

Csillagász: Forgácsné Dajka Emese, 
Geofizikus: Timár Gábor, 
Geológus: később mb., 
Geográfus: Sik András, 
Meteorológus: Pieczka Ildikó 

 
- Haszpra László megkapta a címzetes egyetemi tanári címet 
 
- Felhívja a figyelmet az intézeti tanács elé felterjesztendő anyagok esetén a 

határidők betartására 
 

- Felhívja a figyelmet a közelgő Közalkalmazotti Tanács választásra 
 

- Felkéri Karátson Dávidot, hogy tájékoztassa az IT tagokat az IT tag-
pótválasztás szükségességéről. Ezután jelzi, hogy a választást az IT február 27-
én tervezi lebonyolítani, amit kérvényezni fog Dékán Úrtól. 

 
- Felhívja a figyelmet, hogy a héten érkezett rektori pályázati anyagot mindenki 

nézze át. 
 

- Felhívja a figyelmet a közbeszerzéssel kapcsolatos változásokra. 
 
Ezt követően Bartholy Judit az ülést berekeszti. 
 
Budapest, 2014. február 11. 
 

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

intézeti titkár 
Bartholy Judit 
intézetigazgató 

 


