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A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 
2014. június 10-én tartott üléséről 

 
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb 7. em., 7.206-os terem, kezdete: 14 óra 
 
Jelen vannak: 
Szavazati joggal (14 fő): Bartholy Judit, intézetigazgató, Nagy Balázs igazgatóhelyettes, 
Ballabás Gábor, Dódony István, Győri Róbert, Horváth Gergely, Hochdorfer Istvánné, Jakobi 
Ákos, Karátson Dávid, Lenkey László, Pongrácz Rita, Sik András, Szabó Pál, Timár Gábor 
 
Hallgatói képviselők (2 fő): Vara Bálint, Jancsó Tamás 
 
Tanácskozási joggal (3 fő): Monostori Miklósné, Mészáros Róbert, Nemes-Nagy József 
 
Kimentését kérte: Pálfy József, Sztanó Orsolya, Szabó Mária 
 
Napirend: 
 
Napirend: 
 

1.) Személyi ügyek:  
a) Krett Gergely tudományos segédmunkatársi alkalmazásának meghosszabbítása 

2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig OTKA pályázat terhére az 
Általános és Alkalmazott Földtani Tanszéken 

b) Barta Gabriella tanársegédi szerződésének feltételes meghosszabbítása 2014 
szeptember 1-től 2015 február 28-ig a Természetföldrajzi Tanszéken 

c) Fodor Emőke feltételes tanársegédi alkalmazása a Természetföldrajzi Tanszéken 
Kéri András tanársegéd helyére 2014. szeptember 1-től 2015. február 28-ig. 

d) Koronczay Dávid tudományos segédmunkatárs szerződésének feltételes 
meghosszabbítása 2014. augusztus 1-től 2014. december 31-ig az Űrkutató 
Csoportban 

e) Zlinszky Ferencné ügyintéző kinevezésének feltételes meghosszabbítása 
határozatlan időre az Űrkutató Csoportban 

f) Bodor Petra tudományos segédmunkatársi alkalmazása 2014. szeptember 1-től 
2015. május 31-ig OTKA pályázat terhére az Általános és Alkalmazott Földtani 
Tanszéken 

g) Tanársegéd feltételes alkalmazása határozatlan ideig a Regionális Tudományi 
Tanszéken. 

h) Tanársegéd feltételes alkalmazása határozatlan ideig a Társadalom és 
Gazdaságföldrajzi Tanszéken. 

i) Tanársegéd feltételes alkalmazása határozatlan ideig a Társadalom és 
Gazdaságföldrajzi Tanszéken. 



   
 

j) Tanársegéd v. adjunktus feltételes alkalmazása 2014. szeptember 1-től 2015 
augusztus 31-ig a Társadalom és Gazdaságföldrajzi Tanszéken. 

k) Bottlik Zsolt és Szabó Pál docensi pályázatainak véleményezése 
2.) Az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat működésével kapcsolatos szabályzatok 

módosításának véleményezése 
3.) Az etikai kódex módosítási javaslatainak véleményezése 
4.) Egyebek 

 
• Bartholy köszönti az Intézeti Tanács tagjait. Megállapítja a Tanács 

határozatképességét. Ezt követően előterjeszti a napirendet és közli, hogy a személyi 
ügyekben pontosítások és kiegészítések történtek az alábbi pontokban: 
- 1.g.) a Regionális Tudományi Tanszék Baji Pétert kívánja alkalmazni 

tanársegédként határozott időre a GYES-en lévő Lőcsei Hajnalka helyére, 2014 
szeptember 1-től 2015 augusztus 31-ig, 

- 1.h) a Társadalom és Gazdaságföldrajzi Tanszék Berki Mártont kívánja alkalmazni 
tanársegédként határozatlan időre az elbocsátott Illés Sándor docens helyére 2014. 
szeptember 1-től, 

- 1.i) a Társadalom és Gazdaságföldrajzi Tanszék Tolnai Gábort kívánja alkalmazni 
tanársegédként határozatlan időre, a kilépett Ónodi Zsolt tanársegéd megüresedett 
helyére 2014. szeptember 1-től, 

- 1.j) a Társadalom és Gazdaságföldrajzi Tanszék Szentpáli Áront kívánja alkalmazni 
tanársegédként a fizetés nélküli szabadságon lévő Szabó Szabolcs adjunktus 
helyére, határozott időre 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-g. 

- Napirend kiegészítés: (új 1.k pont) az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék 
Petrik Attilát kívánja alkalmazni Czauner Brigitta szülési szabadsága idejére. 

- a docensi pályázatok az 1.l.) pontba kerülnek. 
 

Az Intézeti Tanács a napirendet a módosításokkal együtt egyhangú szavazással elfogadja. 
 
1.) Személyi ügyek 
 
Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait a személyi ügyek hátteréről.  
 
Megjegyzések: 
 
Karátson Dávid megjegyzi, hogy Kéri András áthelyezéssel került az ELTE Trefort Ágoston 
Gyakorlóiskolába, Fodor Emőkét az ő álláshelyére kívánják alkalmazni. 
 
Ballabás Gábor megjegyzi, hogy a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre kiírt 
álláshelyekre történő jelentkezőket elfogadja, de a településfejlesztés szakterületet 
alulreprezentáltnak érzi. 
 
Jakobi Ákos megjegyzi, hogy Szabó Szabolcs adjunktusi helyére tanársegédi helyettesítés 
történik. 
 
Jancsó Tamás megjegyzi, hogy a Társadalom és Gazdaságföldrajzi Tanszék összetételében 
bekövetkezett változások (ami 3 főt érint) a tanszék oktatási/kutatási profiljában változást 
okozhat. Kérdezi, hogy a nyilvános pályázatra kik adtak be pályázatot? Nagy Balázs 
tájékoztatja az IT tagjait a jelentkezőkről, akik közül a pályázati kiírásoknak legmegfelelőbb 
személyeket választották ki.  
 



   
 

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

HATÁROZATOK 
 
Krett Gergely tudományos segédmunkatársi alkalmazásának meghosszabbítását 2014. 
szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig OTKA pályázat terhére az Általános és Alkalmazott 
Földtani Tanszéken az IT egyhangú (16 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 
támogatja. 
 
Barta Gabriella tanársegédi szerződésének feltételes meghosszabbítását 2014 szeptember 1-
től 2015 február 28-ig a Természetföldrajzi Tanszéken az IT egyhangú (16 igen, 0 nem, 0 
érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
Fodor Emőke feltételes tanársegédi alkalmazását a Természetföldrajzi Tanszéken Kéri András 
tanársegéd helyére 2014. szeptember 1-től 2015. február 28-ig. az IT egyhangú (16 igen, 0 
nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
Koronczay Dávid tudományos segédmunkatárs szerződésének feltételes meghosszabbítását 
2014. augusztus 1-től 2014. december 31-ig az Űrkutató Csoportban az IT egyhangú (16 
igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
Zlinszky Ferencné ügyintéző kinevezésének feltételes meghosszabbítása határozatlan időre az 
Űrkutató Csoportban az IT egyhangú (16 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 
támogatja. 
 
Bodor Petra tudomány segédmunkatársi alkalmazását 2014. szeptember 1-től 2015. május 31-
ig OTKA pályázat terhére az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszéken az IT egyhangú 
(16 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
Baji Péter feltételes tanársegédi alkalmazását a Regionális Tudományi Tanszéken a GYES-en 
lévő Lőcsei Hajnalka helyére, 2014 szeptember 1-től 2015 augusztus 31-ig az IT egyhangú 
(15 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
Berki Márton feltételes tanársegédi alkalmazását határozatlan ideig a Társadalom és 
Gazdaságföldrajzi Tanszéken Illés Sándor docens helyére 2014. szeptember 1-től az IT 15 
igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazással támogatja. 
. 
Tolnai Gábor feltételes tanársegédi alkalmazását határozatlan ideig a Társadalom és 
Gazdaságföldrajzi Tanszéken Ónodi Zsolt helyére 2014. szeptember 1-től az IT 15 igen, 1 
nem, 0 érvénytelen szavazással támogatja. 
 
Szentpáli Áron feltételes tanársegédi alkalmazását 2014. szeptember 1-től 2015 augusztus 31-
ig a Társadalom és Gazdaságföldrajzi Tanszéken Szabó Szabolcs helyettesítésére az IT 15 
igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazással támogatja. 
 
Petrik Attila feltrételes tanársegédi alkalmazását az Általános és Alkalmazott Földtani 
Tanszéken Czauner Brigitta szülési szabadsága idejére, 2014. szeptember 1-től az IT 
egyhangú (16 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
 



   
 

 
Bottlik Zsolt és Szabó Pál docensi pályázatának véleményezése  
 
Szabó Pál érintettsége miatt távozik az ülésről. 
 
Nagy Balázs tájékoztatja az IT tagjait a két docensi pályázatot bíráló bizottság döntéséről. A 
bíráló bizottság 2:1 arányban Bottlik Zsolt pályázatát támogatta. 
 
Jakobi Ákos hozzászólásában tájékoztatja az IT tagjait a pályázatok hátteréről, és közli, hogy 
nem tartja jogosnak a bizottság döntését. Szerinte a tudományos tevékenység kiegyenlített a 
két pályázó esetén: Bottlik Zsolt tudományos közleményeinek száma: 59, amiből idegen 
nyelvű 33, Szabó Pálé 57, ebből idegen nyelvű 12. Bottlik Zsolt független idézőinak száma 
162 (+9), Szabó Pálé 167 (+54). Szabó Pál jelentősebb szakmai közéleti tevékenységet, 
egyetemi közéleti és oktatásszervezői munkát folytat. Bottlik Zsolt nemzetközi 
kapcsolatrendszere és pályázati részvétele erősebb. Kiemeli, hogy a pályázat kiírási 
szövegének, miszerint „ … részt kell vennie a tanszéken folyó tudományos kutatásokban a 
társadalomföldrajzi, regionális tudományi és területfejlesztési tématerületeken.”, illetve „A 
pályázónak a regionális tudomány és a regionális társadalomföldrajz területén elismert 
kutatási tevékenységgel …  kell rendelkeznie.” Szabó Pál pályázati anyaga megfelel, Bottlik 
Zsolt tudományos profiljából a regionális tudományi és a területfejlesztési témák lényegében 
hiányoznak. Megjegyzi, hogy a támogatott jelölt a leendő tanszékvezetői pozíció 
várományosa, ezért különösen felértékelődik a tanszékért és az egyetemért tett szervezői, 
testületi és közéleti tevékenységek színvonala. E szempontokból Szabó Pál pályázati anyagát 
alkalmasabbnak ítéli. 

Karátson Dávid megjegyzi, hogy mindamellett, hogy mindkét jelöltet alkalmasnak tartja a 
feladatra, nagy szükség van a nemzetközi kapcsolatokra, amiben Bottlik Zsolt erősebb. 
 
Győri Róbert is alkalmasnak tartja mindkét jelöltet és kiemeli, hogy a jelöltek között nem érez 
különbséget a közéleti feladatok ellátásának biztosításában. 
 
Nemes-Nagy József javasolja, hogy a szavazás során lehessen mindkét jelöltet támogatni, de 
ebben az esetben sorrendet is meg kell jelölni. Megjegyzi, hogy a bírálati tevékenység során 
őt, mint korábbi tanszékvezetőt nem kérdezték meg. A pályázati anyagokkal kapcsolatban 
megjegyzi, hogy Szabó Pál anyagát kidolgozottabbnak tartja, Bottlik Zsolté elnagyoltabb. 
Szerinte a bíráló bizottság véleménye nem egyértelmű. Szabó Pál sokkal több 
tananyagfejlesztést végez és jelenleg is 5 olyan pályázaton dolgoik, ami a tanszékhez kötődik. 
Bottlik Zsolt publikációival kapcsolatban megjegyzi, hogy azokat főleg korábbi kutatóhelyén 
írta és nem az egyetemi alkalmazása alatt. Megjegyzi továbbá, hogy Bottlik Zsolt kutatási 
területe (etnikai földrajz) csak egy szűk profilja a tanszéknek, Szabó Pál tágabb szakterületet 
kutat. Összességében Szabó Pált tartja alkalmasabb jelöltnek. 
 
Nagy Balázs megjegyzi, hogy a bíráló bizottságban az érintett tanszéket is képviselte egy 
bizottsági tag. 
 
Dódony István úgy látja, hogy a Földrajz Központon belül elmaradt az egyeztetés a 
pályázattal kapcsolatban és nem tartja egyértelműen meggyőzőnek a bíráló bizottság 
véleményét. 
 
Szabó Pál visszajön. 



   
 

 
Bartholy Judit  felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak véleményt a 
docensi pályázatok rangsorolásáról. 
 

HATÁROZATOK 
 
Bottlik Zsolt és Szabó Pál docensi pályázatainak véleményezése eredményeképp 
az IT tagjai közül 
  
Bottlik Zsoltot 1. helyen támogatja 5 fő, 
Szabó Pált 1. helyen támogatja 10 fő, 
 
Bottlik Zsoltot támogatja 8 fő, 
Szabó Pált támogatja 12 fő. 
 
2.) Az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat működésével kapcsolatos szabályzatok 
módosításának véleményezése 
 
Mészáros Róbert tájékoztatja az IT tagjait a módosítási javaslatról, ezután Bartholy Judit 
felkéri a tagokat, hogy nyilvánítsanak véleményt az előterjesztésről.  
 

HATÁROZATOK 
 
Az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat működésével kapcsolatos szabályzatok 
módosítási javaslatát az IT egyhangú 16  igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazással támogatja. 
 
3.) Az etikai kódex módosítási javaslatainak véleményezése 
 
Mészáros Róbert tájékoztatja az IT tagjait a módosítási javaslatról, ezután Bartholy Judit 
felkéri a tagokat, hogy nyilvánítsanak véleményt az előterjesztésről.  
 

HATÁROZATOK 
 
Az etikai kódex módosítási javaslatát az IT egyhangú 16 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 
szavazással támogatja. 
 
4.) Egyebek 
 
Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait a következőkről: 
 

 Szakmány György korábban levélben kérte annak vizsgálatát, hogy a Déli Tömbben 
üzemelő légkondicionáló berendezés szűrőcseréje rendben megtörtént-e.  

 Monostori Miklósné, intézeti titkárnő a nyáron nyugdíjba vonul, egy későbbi 
időpontban búcsúztató ünnepséget szervez, amire minden intézeti tagot vár. 

 
Ezt követően Bartholy Judit az ülést berekeszti. 
 
Budapest, 2014. június 10. 

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

intézeti titkár 
Bartholy Judit 

igazgató 
 


