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A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 
2014. május 13-án tartott üléséről 

 
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb 7. em., 7.206-os terem, kezdete: 14 óra 
 
Jelen vannak: 
Szavazati joggal (18 fő): Petrovay Kristóf igazgatóhelyettes, Nagy Balázs igazgatóhelyettes, 
Ballabás Gábor, Dódony István, Győri Róbert, Harangi Szabolcs, Hochdorfer Istvánné, 
Jakobi Ákos, Karátson Dávid, Kázmér Miklós, Lenkey László, Mádlné Szőnyi Judit, Pálfy 
József, Sik András, Szabó Pál, Szalai Zoltán, Sztanó Orsolya, Timár Gábor 
 
Hallgatói képviselők (-):  
 
Tanácskozási joggal (3 fő): Monostori Miklósné, Mészáros Róbert, Szabó Mária 
 
Kimentését kérte: Bartholy Judit, Pongrácz Rita 
 
Napirend: 
 

1.) Személyi ügyek:  
a) Dobor Laura tudományos segédmunkatársi alkalmazása 2014. szeptember 1-től 

2016. augusztus 31-ig OTKA pályázat terhére a Meteorológiai Tanszéken 
b) Karátson Dávid tanszékvezetői pályázatának véleményezése 
c) Pálfy József tanszékvezetői pályázatának véleményezése 

2.) A Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre kiírandó docensi pályázat 
szövegének véleményezése 

3.) A Meteorológiai Tanszékre kiírandó docensi pályázat szövegének véleményezése 
4.) Javaslat a Regionális Tudományi Tanszékre kiírt docensi pályázat 2+1 (belső+külső) 

tagú bíráló bizottságára 
5.) Javaslat a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre kiírandó docensi pályázat 

2+1 (belső+külső) tagú bíráló bizottságára 
6.) Javaslat a Meteorológiai Tanszékre kiírandó docensi pályázat 2+1 (belső+külső) tagú 

bíráló bizottságára 
7.) A geofizikus mesterszak tanterv-módosítási javaslatának véleményezése 
8.) A HKR módosításával kapcsolatos szenátusi előterjesztés véleményezése 
9.) A HKR módosításával kapcsolatos kari előterjesztés véleményezése 
10.) Az EDSz módosításával kapcsolatos szenátusi előterjesztés véleményezése 
11.) Egyebek 

 
• Bartholy Judit távollétében Petrovay Kristóf igazgató helyettes 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 
 
Petrovay Kristóf tájékoztatja az IT tagjait a személyi ügyek hátteréről.  
 
a) Dobor Laurát tudományos segédmunkatársként kívánja alkalmazni OTKA pályázat 

terhére a Meteorológiai Tanszék 2014. szeptember 1-től 2016 augusztus 31-ig. 
b) Karátson Dávid tanszékvezetői pályázatot adott be a Természetföldrajzi Tanszékre. A 

pályázati anyagot, a bíráló bizottsági véleményt és a tanszéki véleményt előzetesen 
megismerhették az IT tagjai. 

c) Pálfy József tanszékvezetői pályázatot adott be az Általános és Alkalmazott Földtani 
Tanszékre. A pályázati anyagot, a bíráló bizottsági véleményt és a tanszéki véleményt 
előzetesen megismerhették az IT tagjai. 

 
A személyi ügyekhez nincs hozzászólás. 
 
Petrovay Kristóf  felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak véleményt a 
személyi ügyekről. 

 
HATÁROZATOK 

 
Dobor Laura tudományos segédmunkatársi alkalmazását OTKA pályázat terhére az IT 
egyhangú (18 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
Karátson Dávid tanszékvezetői pályázatát az IT 17 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazással 
támogatja. 
 
Pálfy József tanszékvezetői pályázatát az IT 17 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazással 
támogatja. 
 
2.) A Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre kiírandó docensi pályázat 
szövegének véleményezése 
 
A pályázat szövegével kapcsolatban Ballabás Gábor megjegyzi, hogy előzetes egyeztetést 
lehetett volna kezdeményezni az érintett tanszék oktatóival.  
Jakobi Ákos megjegyzi, hogy a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre kiírt pályázat 
esetén kényszerűségből (tanszékvezetői utánpótlás) került kiírásra a pályázat és reméli, hogy 
ez a tanszék további lehetséges fejlesztését nem érinti. 
 
Ezután Petrovay Kristóf  felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak 
véleményt a kiírás szövegéről. 
 

HATÁROZATOK 
 
A Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre kiírandó docensi pályázat szövegét az IT 
egyhangú (18 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
3.) A Meteorológiai Tanszékre kiírandó docensi pályázat szövegének véleményezése 
 
Petrovay Kristóf felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak véleményt a 
kiírás szövegéről. 



   
 

 
HATÁROZATOK 

 
A Meteorológiai Tanszékre kiírandó docensi pályázat szövegét az IT egyhangú (18 igen, 0 
nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
4.) Javaslat a Regionális Tudományi Tanszékre kiírt docensi pályázat 2+1 (belső+külső) 
tagú bíráló bizottságára 
 
A Regionális Tudományi Tanszékre korábban kiírt docensi pályázat bíráló bizottságára 
előzetes egyeztetések során a következő lista született: 
 
Elnök: Nagy Balázs, központvezető, egyetemi docens 
Belső tag: Izsák Éva, ELTE, Regionális Tudományi Tanszék, egyetemi docens 
Külső tag: Barta Györgyi, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, kutató professzor 
 
Petrovay Kristóf felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak véleményt a 
bíráló bizottság összetételéről. 
 

HATÁROZATOK 
 
A Regionális Tudományi Tanszékre kiírt docensi pályázat bíráló bizottságának összetételét az 
IT 15 igen, 2 nem, 1 érvénytelen szavazással támogatja. 
 
5.) Javaslat a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre kiírandó docensi pályázat 
2+1 (belső+külső) tagú bíráló bizottságára 
 
Szabó Pál megjegyzi, hogy a Regionális Tudomány Tanszék esetén a tanszéken két habilitált 
adjunktus van, Bottlik Zsolt és Szabó Pál és várhatóan mindketten beadják a pályázatot, de 
hangsúlyozza, hogy nem egymás ellen, és az eredménytől függetlenül a továbbiakban is 
szeretnének együttműködni és jó kollegiális viszonyban maradni.  
 
A Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre kiírandó docensi pályázat bíráló bizottságára 
előzetes egyeztetések során a következő lista született: 
 
Elnök: Nagy Balázs, központvezető, egyetemi docens 
Belső tag: Izsák Éva, ELTE, Regionális Tudományi Tanszék, egyetemi docens 
Külső tag: Bajmócy Péter, SZTE, Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék, egyetemi 
docens 
 
Petrovay Kristóf felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak véleményt a 
bíráló bizottság összetételéről. 
 

HATÁROZATOK 
 
A Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre kiírandó docensi pályázat bíráló 
bizottságának összetételét az IT 15 igen, 2 nem, 1 érvénytelen szavazással támogatja. 
 
 
6.) Javaslat a Meteorológiai Tanszékre kiírandó docensi pályázat 2+1 (belső+külső) tagú 
bíráló bizottságára 
 



   
 

A Meteorológiai Tanszékre kiírandó docensi pályázat bíráló bizottságára előzetes 
egyeztetések során a következő lista született: 
 
Elnök: Bartholy Judit, intézetigazgató, egyetemi tanár 
Belső tag: Szabó Mária, ELTE, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, egyetemi tanár 
Külső tag: Bozó László, akadémikus, Corvinus Egyetem, egyetemi tanár 
 
Petrovay Kristóf felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak véleményt a 
bíráló bizottság összetételéről. 
 

HATÁROZATOK 
 
A Meteorológiai Tanszékre kiírandó docensi pályázat bíráló bizottságának összetételét az IT 
egyhangú 18  igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazással támogatja. 
 
7.) A geofizikus mesterszak tanterv-módosítási javaslatának véleményezése 
 
Petrovay Kristóf felkéri Timár Gábort, hogy tájékoztassa az IT tagjait a tervezett tanrendi 
módosításokról. Timár Gábor részletezi a tanrendi módosítási javaslatokat.  
 
Petrovay Kristóf felkéri az IT tagjait, hogy nyilvánítsanak véleményt a geofizikus mesterszak 
módosítási javaslatáról. 
 

HATÁROZATOK 
 
A geofizikus mesterszak tanterv-módosítási javaslatait az IT egyhangú 18  igen, 0 nem, 0 
érvénytelen szavazással támogatja. 
 
 
8.) A HKR módosításával kapcsolatos szenátusi előterjesztés véleményezése 
 
Petrovay Kristóf tájékoztatja az IT tagjait a módosítási javaslatról, majd felkéri a tagokat, 
hogy nyilvánítsanak véleményt az előterjesztésről.  
 
 
Sik András jelzi, hogy az 58. § (1) bekezdésével nem ért egyet.  
„(1a) Amennyiben a hallgató több szakon is folytat tanulmányokat, az adott szak mintatantervéhez 
tartozó kurzusokat a másik szak irányából nem veheti fel.” 
 

HATÁROZATOK 
 
A HKR módosításával kapcsolatos Szenátusi előterjesztést az IT egyhangú 18  igen, 0 nem, 
0 érvénytelen szavazással támogatja az alábbi megjegyzéssel:  
 
A HKR módosításával kapcsolatos Szenátusi előterjesztés  58. § (1) bekezdését az IT 0 igen, 
7 nem, 11 tartózkodással nem támogatja.   
 
9.) A HKR módosításával kapcsolatos kari előterjesztés véleményezése 
 
Petrovay Kristóf tájékoztatja az IT tagjait a módosítási javaslatról, majd felkéri a tagokat, 
hogy nyilvánítsanak véleményt az előterjesztésről. 
 



   
 

HATÁROZATOK 
 
A HKR módosításával kapcsolatos Kari előterjesztést az IT egyhangú 18  igen, 0 nem, 0 
érvénytelen szavazással támogatja. 
 
 
10. Az EDSz módosításával kapcsolatos szenátusi előterjesztés véleményezése 
 
Petrovay Kristóf felkéri Pálfy Józsefet, hogy tájékoztassa az IT tagjait a szenátusi 
előterjesztésről. 
Dódony István megjegyzi, hogy érdemes lenne megvizsgálni a DOSZ szerepét. 
 
Ezután Petrovay Kristóf felkéri az IT tagjait, hogy nyilvánítsanak véleményt az 
előterjesztésről. 
 

HATÁROZAT 
 
Az EDSz módosításával kapcsolatos szenátusi előterjesztést az IT 16 igen, 1 nem, 1 
tartózkodás  szavazással támogatja. 
 
11. Egyebek 
 

 Szabó Pál felhívja a figyelmet, hogy a szakdolgozat témák intézeti honlapon történő 
megjelenítésének határideje május 15. 

 Mindszenty Andrea kérésére Petrovay Kristóf tájékoztatja az IT tagjait, hogy újra 
felmerült az igény egy Lóczy Lajos emlékszobor állítására, amiről Mindszenty Andrea 
egyeztetéseket kezdeményez. 

 Sik András tájékoztatja az IT tagjait, hogy az Eötvös napi rendezvényen Nagy Balázs 
TDK Érmet kapott. 

 
Ezt követően Petrovay Kristóf az ülést berekeszti. 
 
Budapest, 2014. május 13. 
 

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

intézeti titkár 
Petrovay Kristóf 
igazgatóhelyettes 

 


