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A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 
2014. április 15-én tartott üléséről 

 
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb 7. em., 7.206-os terem, kezdete: 14 óra 
 
Jelen vannak: 
Szavazati joggal (21 fő): Bartholy Judit igazgató, Nagy Balázs igazgató-helyettes, Petrovay 
Kristóf igazgató-helyettes, Ballabás Gábor, Dódony István, Győri Róbert, Harangi Szabolcs, 
Horváth Gergely, Hochdorfer Istvánné, Jakobi Ákos, Karátson Dávid, Lenkey László, Mádlné 
Szőnyi Judit, Pálfy József, Pongrácz Rita, Sik András, Szabó Pál, Szabó Szabolcs, Szalai 
Zoltán, Timár Gábor, Vittekné Lefánti Tünde 
 
Hallgatói képviselők (2 fő): Farkas Rita, Vara Bálint 
 
Tanácskozási joggal (3 fő): Monostori Miklósné, Mészáros Róbert 
 
Az IT-n jelen van továbbá Császár Géza 
 
Kimentését kérte: Sztanó Orsolya 
 
Napirend: 

1.) Személyi ügyek:  
a) Havril Tímea 1/3 részállású tudományos segédmunkatársi alkalmazása 2014. 

május 1-től 2014. augusztus 31-ig OTKA pályázat terhére az Általános és 
Alkalmazott Földtani Tanszéken 

b) Tóth Ádám 1/3 részállású tudományos segédmunkatársi alkalmazása 2014. 
május 1-től 2014. augusztus 31-ig OTKA pályázat terhére az Általános és 
Alkalmazott Földtani Tanszéken 

c) Pulay Eszter 1/3 részállású tudományos segédmunkatársi alkalmazása 2014. 
május 1-től 2014. augusztus 31-ig OTKA pályázat terhére az Általános és 
Alkalmazott Földtani Tanszéken 

d) Bereczki László félállású tudományos segédmunkatársi alkalmazása 2014. 
június 1-től 2015. január 31-ig OTKA pályázat terhére. 

e) Kern Anikó részmunkaidős (6 órás) tudományos munkatársi alkalmazásának 
meghosszabbítása pályázati keretből. 

f) Dódony István tanszékvezetői beszámolójának véleményezése 
g) Karátson Dávid tanszékvezetői beszámolójának véleményezése 
h) Pálfy József tanszékvezetői beszámolójának véleményezése 
i) A Geofizikai és Űrtudományi Tanszékre kiírt tudományos főmunkatársi 

pályázatra érkezett anyag véleményezése 
2.) A Földrajz BSc tantervében szereplő kurzus nevének és előfeltételének változása 



   
 

3.) Integrált természetvédelem című kurzus meghirdetése tanár szakos és a 
természettudományi szaktárgyakat választó hallgatók számára kötelezően 
választható tárgyként 

4.) A HKR módosításával kapcsolatos előterjesztés véleményezése  
5.) A nyugdíjjogosultságot elért oktatók-kutatók munkaviszonyával kapcsolatos dékáni 

irányelvek megvitatása 
6.) Egyebek 

 
• Bartholy Judit köszönti az Intézeti Tanács tagjait és közli, hogy a napirend további 

pontokkal egészülne ki, melyek a következők: 
- EUGEO Konferencia Eötvös Workshop-pá minősítésének támogatása   
- tanszékvezetői pályázatokat bíráló bizottságok pontosítása a Dékáni Utasításnak (FFI  
SzMSz) megfelelően 

 
Az Intézeti Tanács a napirendet és a módosításokat egyhangú szavazással elfogadja. 
 
1.) Személyi ügyek 
 
Az Intézeti Tanács 9 személyi ügyet tárgyal. Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait az egyes 
személyi ügyek hátteréről.  
 
a-b-c.) Az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék OTKA pályázat terhére a szülési 

 szabadságra távozó Erőss Anita helyére 3 doktoranduszt kíván alkalmazni 1/3-1/3 
 részállású tudományos segédmunkatársként 2014. május 1-től 2014. augusztus 31-ig. 

d.)  A Geofizikai és Űrtudományi Tanszék OTKA pályázat terhére kívánja alkalmazni 
 Bereczki Lászlót félállású tudományos segédmunkatársként 2014. június 1-től 2015.     
 január 31-ig. 

e.)  A Geofizikai és Űrtudományi Tanszék NFÜ pályázat terhére kívánja 
meghosszabbítani Kern Anikó 6 órás részállású tudományos munkatársi 
megbízását 2014. május 1-től 2014. december 31-ig. 

f-g-h.) Tanszékvezetői beszámolók véleményezése az IT által 
i.)   A Geofizikai és Űrtudományi Tanszékre kiírt tudományos főmunkatársi pályázatra    
 egyetlen pályázati anyag érkezett, Erhardtné Dr. Ferencz Orsolya anyaga, amit az IT 
 véleményez. 
 
A tanszékvezetői pályázatok, azok érintett tanszéki véleményei, illetve bíráló bizottsági 
véleményei az IT tagjai számára ismertek voltak, az IT honlapján olvashatók voltak. 
Mindhárom beszámolót mind az érintett tanszékek, mind a bíráló bizottságok támogatták.   
  
Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy amennyiben van megjegyzésük a személyi 
anyagokkal kapcsolatban, akkor tegyék meg.   

 
Szabó Szabolcs megjegyzi, hogy Karátson Dávid beszámolójában a gazdasági földrajz 
helyzetével is foglalkozik, és szerinte csak a saját tanszékéről kellett volna írnia. Szabó Pál is 
kiemeli, hogy Karátson Dávid tanszékvezetői beszámolója a valósnál kissé borúsabban festi 
le a földrajzos tanszékek közötti kapcsolatokat. Karátson Dávid úgy reagál, hogy fontosnak 
érezte a földrajz tanszékek kapcsolatrendszerének említését is, amit nem bántó szándékkal 
tett, és tanszékének egységes véleményét fogalmazta meg. 
 
Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak véleményt a 
személyi ügyekről. 
 



   
 

HATÁROZATOK 
 
Havril Tímea 1/3 részállású tudományos segédmunkatársi alkalmazását 2014. május 1-től 
2014. augusztus 31-ig OTKA pályázat terhére az Általános és Alkalmazott Földtani 
Tanszéken az IT egyhangú (23 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
Tóth Ádám 1/3 részállású tudományos segédmunkatársi alkalmazása 2014. május 1-től 2014. 
augusztus 31-ig OTKA pályázat terhére az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszéken az 
IT egyhangú (23 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
Pulay Eszter 1/3 részállású tudományos segédmunkatársi alkalmazása 2014. május 1-től 
2014. augusztus 31-ig OTKA pályázat terhére az Általános és Alkalmazott Földtani 
Tanszéken az IT egyhangú (23 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
Bereczki László félállású tudományos segédmunkatársi alkalmazását 2014. június 1-től 2015. 
január 31-ig OTKA pályázat terhére a Geofizikai és Űrtudományi Tanszéken az IT 22 igen, 0 
nem, 1 érvénytelen szavazással támogatja. 
 
Kern Anikó részmunkaidős (6 órás) tudományos munkatársi alkalmazásának 
meghosszabbítását 2014. május 1-től 2014. december 31-ig pályázati keretből az IT 22 igen, 
0 nem, 1 érvénytelen szavazással támogatja. 
 
Dódony István tanszékvezetői beszámolóját az IT 22 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazással 
támogatja. 
 
Karátson Dávid tanszékvezetői beszámolóját az IT 22 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazással 
támogatja. 
 
Pálfy József tanszékvezetői beszámolóját az IT egyhangú (23 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) 
szavazással támogatja. 
 
A Geofizikai és Űrtudományi Tanszékre beérkezett tudományos főmunkatársi pályázatot az 
IT egyhangú (23 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
 
2.) A Földrajz BSc tantervében szereplő kurzus nevének és előfeltételének változása 
 
Nagy Balázs tájékoztatja az IT tagjait, hogy a Földrajz BSc-s tantervben szereplő 
„Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza I-II.” tárgynak új nevet kell adni, mivel más 
félévekre került, más kódokkal és az előfeltétel is változott.  
 
A tárgy új neve: „Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajza I-II.” (4. és 5. félév),  
A jelenlegi  helyett az „Ipar- és közlekedésföldrajz” (3. félév) lenne az előfeltétel. 
 
Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy szavazás során nyilvánítsanak véleményt a tanrendi 
változtatásról. 
 
 

HATÁROZAT 
 
A kurzussal kapcsolatos változtatást az IT egyhangú (23 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) 
szavazással támogatja. 



   
 

 
3.) Integrált természetvédelem című kurzus meghirdetése tanár szakos és a 
természettudományi szaktárgyakat választó hallgatók számára kötelezően választható 
tárgyként 
 
Császár Géza tájékoztatja az IT tagjait az általa indítani kívánt kurzusról. Ballabás Gábor 
megjegyzi, hogy az érintett szakokon más természetismereti tárgyak már léteznek. Szabó 
Szabolcs jelzi, hogy nem látja, hogy milyen modulba kerülne a kurzus. Nagy Balázs is utal rá, 
hogy a jelenlegi moduláris rendszerbe nehéz lenne beilleszteni a kurzust. Pálfy József a 
geológus mesterszakon nem látja beilleszthetőnek a kurzust. Bartholy Judit felveti, hogy 
kézenfekvő kompromisszum lehetne, ha a kurzust nem kötelezően választhatóként, hanem 
választhatóként hirdetnék meg. Szabó Pál javasolja, hogy további egyeztetések során vitassák 
meg, mely szakokon képzelhető el kötelezően választható tárgyként a kurzus. 
 
Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy szavazás során nyilvánítsanak véleményt a kurzus 
választható tárgyként történő meghirdetéséről, s a későbbiek során még térjünk vissza a 
témára. 
   

HATÁROZAT 
 
A kurzus választható tárgyként történő meghirdetését az IT 21 igen, 0 nem 2 tartózkodással 
támogatja  
 
4.) A HKR módosításával kapcsolatos előterjesztés véleményezése  
 
Petrovay Kristóf tájékoztatja az IT-t a HKR módosítási tervezetéről.  
Horváth Gergely megjegyzi, hogy a régi, kredites képzésben résztvevő hallgatókat érintő 
változtatásokat akkor kéne bevezetni, amikor már egyáltalán nincs ilyen hallgató.  
 
Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy szavazás során nyilvánítsanak véleményt a HKR 
módosítási javaslatáról. 
 

HATÁROZAT 
 
A HKR módosítását az IT 19 igen, 2 nem 2 tartózkodással támogatja. 
 
 
5.) A nyugdíjjogosultságot elért oktatók-kutatók munkaviszonyával kapcsolatos dékáni 
irányelvek megvitatása 
 
Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait a dékáni irányelvekről és kéri, hogy nyilvánítsanak 
véleményt arról. 
 

HATÁROZAT 
 
A dékáni irányelveket az IT 22 igen, 1 nem 0 tartózkodással támogatja. 
 
 
6.) EUGEO Konferencia Eötvös Workshop-pá minősítésének támogatása   
 
Bartholy Judit feléri Nagy Balázst, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 



   
 

2015-ben az ELTE TTK FFI rendezi az EUGEO nemzetközi konferenciát, amit a szervező 
bizottság Eötvös konferenciává kíván minősíteni és ehhez kéri az IT támogatását. 
 

HATÁROZAT 
 
A 2015-ben megrendezendő EUGEO Konferencia Eötvös Workshop-pá minősítését az IT az 
IT egyhangú (23 igen, 0 nem 0 tartózkodás) szavazással támogatja 
 
Napirenden kívül: 
VI. Tájökológia Konferencia Eötvös Workshop-pá minősítésének megerősítése. 
 
Az előző napirendi pont kapcsán felmerül, hogy az eredetileg 2014-re tervezett VI. 
Tájökológiai Konferencia Eötvös Workshop-pá való minősítését az IT 2013. szeptember 10-
én tartott ülésén egyhangúan már támogatta. A konferenciát azonban más konferenciákkal 
való ütközés miatt elhalasztották 2015-re, ezért Szalai Zoltán és Szabó Mária kérik, hogy az 
IT erősítse meg a támogatását e konferencia kapcsán is.  
 

HATÁROZAT 
 
A 2015. május 21 és 23. között megrendezendő VI. Tájökológiai Konferenci Eötvös 
Workshop-pá minősítésének támogatását az IT egyhangú (23 igen, 0 nem 0 tartózkodás) 
szavazással megerősíti. 
 
8.) Tanszékvezetői pályázatok bíráló bizottsági összetételének pontosítása 
 
Az IT 2014. február 11-i ülésén szavazta meg az új tanszékvezetői pályázatok (Általános és 
Alkalmazott Földtani Tanszék, Ásványtani Tanszék, Természetföldrajzi Tanszék) 2+2 
(belső+külső) tagú bíráló bizottságainak összetételét. A bizottságok összeállításánál az 
intézeti sajátosságok azonban figyelmetlenség miatt nem érvényesültek (az FFI SzMSz az 
egyetemi és kari szabályozás mellett kitér arra, hogy a bíráló bizottság elnöke az 
intézetigazgató, valamint 1 tagot az érintett tanszékről kell delegálni). E szabályok 
figyelembe vétele érdekében a korábban javasolt és elfogadott bizottsági tagok mellett az 
alábbi változtatások történnek 
 
- az előírások szerint az intézetigazgató a bizottságok elnöke  (ez a pont szavazást nem 

igélnyel) 
- az egyes tanszékekről javasolt tagok a következők: 

- Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék: Mádlné Szőnyi Judit 
- Ásványtani Tanszék: nem érkezett tanszékvezetői pályázat 
- Természetföldrajzi Tanszék: Nagy Balázs 

 
Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazással nyilvánítsanak véleményt az új 
tagokról. 
 
  

HATÁROZAT 
 
A tanszékvezetői pályázatok bíráló bizottságainak kiegészítését a fent említett tanszéki 
kollégákkal az IT egyhangú (23 igen, 0 nem 0 tartózkodás) szavazással támogatja. 
 
Egyebek 
 



   
 

 Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait a következőkről: 
- A tanársegédek és adjunktusok átvilágítása Dékán úr felkérésének megfelelően 

szükséges minden tanszéken. Ezt a tanszékvezetőknek kell előkészíteni; 
- A munkaköri leírásokat aktualizálni kell – Vittekné Lefánti Tünde minden 

tanszékvezetőt személyesen felkeres ez ügyben a közeljövőben; 
- A legfrissebb tájékoztatások szerint a brazil hallgatók képzésével kapcsolatos 

szerződések készülnek; 
- Újból felhívja a figyelmet, hogy az Intézeti Tanács elé kerülő ügyeket időben 

terjesszék fel a munkatársak; 
- A BSc és MSc szakdolgozatok, ill. diplomamunkák leadási határidejének és a 

védések, államvizsgák időpontjának meghatározását kéri a Tanulmányi 
Osztály minden szakterülettől. 

 Mészáros Róbert tájékoztatja az IT tagjait, hogy a környezet- és természetvédelemért 
felelős helyettes államtitkár a Meteorológiai Világnap alkalmából Schenzl Guidó-díjat 
adományozott Bartholy Juditnak, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszék tanszékvezető 
egyetemi tanárának a meteorológia területén végzett közel négy évtizedes kiemelkedő 
szakmai és kutatói munkája, példaértékű oktatói és publikációs tevékenysége 
elismeréseként. 

 
Ezt követően Bartholy Judit az ülést berekeszti. 
 
Budapest, 2014. április 15. 
 

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

intézeti titkár 
Bartholy Judit 
Intézetigazgató 

 


