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A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 
2015. február 10-én tartott üléséről 

 
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb 7. em., 7.206-os terem, kezdete: 14 óra 
 
Jelen vannak:  
Szavazati joggal (19 fő): Bartholy Judit igazgató, Nagy Balázs igazgatóhelyettes, Ballabás 
Gábor, Bottlik Zsolt, Dódony István, Győri Róbert, Harangi Szabolcs, Horváth Gergely, 
Hochdorfer Istvánné, Jakobi Ákos, Karátson Dávid, Kázmér Miklós, Pálfy József, Pongrácz 
Rita, Sik András, Szabó Pál, Szalai Zoltán, Timár Gábor, Vittekné Lefánti Tünde 
 
Hallgatói képviselők (3 fő): Cserép Barbara, Németh Gergely, Vara Bálint 
 
Tanácskozási joggal (2 fő): Dobai Attila, Mészáros Róbert 
 
Kimentését kérte: Petrovay Kristóf, Szőnyi Judit, Sztanó Orsolya 
 
Előzetesen bejelentett napirend: 
 
1.) Személyi ügyek: 

a.) Sándor Zsolt adjunktusi alkalmazása a Csillagászati Tanszéken 2015 április 1-től 
határozatlan ideig (Érdi Bálint nyugállományba vonuló egyetemi tanár bérkeretére) 

b.) Várkonyi Enikő gyakorlati oktatóként való alkalmazása az Általános és Alkalmazott 
Földtani Tanszéken 2015. március 1-től határozatlan időre (Szilágyi Imre tanársegéd 
helyére) 

2.) Intézetigazgatói beszámoló véleményezése 
3.) Intézetigazgatói pályázat szövegének véleményezése 
4.) Központvezetői pályázatok szövegének véleményezése 

a.) Földrajztudományi Központ központvezetői pályázat szövegének véleményezése 
b.) Földtudományi Központ központvezetői pályázat szövegének véleményezése 

5.) Tanszékvezetői pályázatok szövegének véleményezése 
a.) A Csillagászati Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegének véleményezése 
b.) A Geofizikai és Űrtudományi Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegének 

véleményezése 
c.) A Kőzettan-Geokémiai Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegének 

véleményezése 
d.) A Meteorológiai Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegének 

véleményezése 
e.) Az Őslénytani Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegének véleményezése 

6.) Tanegység módosítás a Földtudomány alapszak, geográfus szakirányon 
7.) Intézeti állásfoglalás Lóczy Lajos emlékszobor állításról 
8.) Egyebek 



   
 

 
Bartholy Judit köszönti az Intézeti Tanács tagjait. Megállapítja a Tanács határozatképességét. 
Ezt követően előterjeszti a napirendet és közli, hogy az kiegészülne egy személyi üggyel, 
Sólyom Péter tudományos főmunkatársi alkalmazásával pályázat terhére. 

 
Az Intézeti Tanács a napirendet a módosítással együtt egyhangú szavazással elfogadja. 
 
1.) Személyi ügyek 
 
Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait a személyi ügyek hátteréről és felkéri az IT tagjait, 
hogy tegyék fel esetleges kérdéseiket az egyes személyi ügyekkel kapcsolatban.  
 
Ezután Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak 
véleményt a személyi ügyekről. 
 

HATÁROZATOK 
 
 
Sándor Zsolt adjunktusi alkalmazását a Csillagászati Tanszéken 2015 április 1-től határozatlan 
ideig az IT egyhangú (21 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
Várkonyi Enikő gyakorlati oktatóként való alkalmazása az Általános és Alkalmazott Földtani 
Tanszéken 2015. március 1-től határozatlan időre az IT egyhangú (21 igen, 0 nem, 0 
érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
Sólyom Péter tudományos főmunkatársi alkalmazását 2015.03.01-től 2016.01.31-ig OTKA 
pályázat terhére a Geofizikai és Űrtudományi Tanszéken az IT (21 igen, 0 nem, 0 
érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
2.) Intézetigazgatói beszámoló véleményezése 
 
Bartholy Judit igazgatói megbízatása 2015. július 31-én lejár, ezért a szabályzatoknak 
megfelelően elkészítette igazgatói beszámolóját. A beszámolót az intézet minden munkatársa 
megismerhette. 2015.02.10-én pedig lezajlott az igazgatói beszámolót véleményező össz-
dolgozói fórum. A fórum előtt írásban érkezett néhány megjegyzés, illetve a fórumon szóban is 
több hozzászólás történt. Ezeket figyelembe véve Bartholy Judit az igazgatói beszámolót a 
következőkkel egészíti ki: 
 

- A már felsoroltakon kívül a beszámolási időszakban az intézet keretein belül működött 
az MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport is. 

- Kovács József (Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék) és Mészáros Róbert 
(Meteorológiai Tanszék) 2013-ban TDK éremben részesültek. 

- A beszámolási időszakban több hallgató Lászlóffy Woldemár díjat kapott. 
- 2011 óta többen (10 fő) kaptak fiatal kutatói ösztöndíjat a Nemzeti Kiválóság Program 

keretében. 
- Az intézet munkatársai közül többen részt vesznek az OTKA, az MTA Bolyai János 

Kutatási Ösztöndíj bíráló bizottsága és a Nemzeti Kiválóság Program munkájában. 
- Fontos előrelépés, hogy az elmúlt években újraindult az osztatlan tanárképzés közel 60 

fővel. 



   
 

- A beszámolási időszakban erősödtek a financiális nehézségek, egyre komolyabb 
problémákat eredményez, hogy az egyetemi alkalmazottak, kiemelten a pályakezdők, és 
az adminisztratív munkakörben dolgozó munkatársak fizetése évek óta stagnál. 

- Az elmúlt években elkezdődött egy generáció váltás az intézeti tanszékek vezetésében. 
- 2011 óta az FFI 100 fölötti ERASMUS-os hallgatót fogadott, és számos hallgató nyert 

külföldi részképzésre ösztöndíjat. 
- A Földrajztudományi Központ aktívan követi végzett hallgatói életútját.  

 
Az igazgatói beszámolót a FFI intézeti fórumon résztvevők egyhangúan támogatták. 
 
Ennek ismeretében Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy nyilvánítsanak véleményt a 
beszámolóról. 
 
Karátson Dávid megjegyzi, hogy az egyetemi tanári előléptetések kapcsán Kázmér Miklós 
kimaradt a felsorolásból. 
 
Pálfy József javasolja, hogy az alábbiak is kerüljenek megemlítésre a beszámolóban: 

- a felvett hallgatók mellett esetleg meg lehetne említeni a végzettek számát is, 
- újraindult a Regionális Tudományi Tanszék, 
- az intézet 3 éves MOL Mecenatúra szerződést írt alá. 

 
Szabó Pál megjegyzi, hogy az OKTV versenyekben való közreműködést is részletesebben meg 
lehetne említeni. 
 
Ezután Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy szavazással is nyilvánítsanak véleményt a 
beszámolóról. 
 

HATÁROZATOK 
 
Az igazgatói beszámolót az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 
támogatja. 
 
 
3.) – 5.) Vezetői pályázatok véleményezése 
 
Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait, hogy 2015-ben több intézeti vezetői megbízatás is 
lejár. A kiírandó vezetői pályázatok szövegét az IT-nek is véleményeznie kell. Bartholy Judit 
felkéri az IT tagjait, hogy nyilvánítsanak véleményt a vezetői pályázatokról. Sik András és 
Pálfy József apróbb javításokat javasolnak néhány pályázati szövegben, melyek módosításra 
kerülnek.  
 

HATÁROZATOK 
 
 
Az intézetigazgatói pályázat szövegét az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) 
szavazással támogatja. 
 
A Földrajztudományi Központ központvezetői pályázatának szövegét az IT egyhangú (22 
igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 



   
 

A Földtudományi Központ központvezetői pályázatának szövegét az IT egyhangú (22 igen, 0 
nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
A Csillagászati Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegét az IT egyhangú (22 
igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
A Geofizikai és Űrtudományi Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegét az IT 
egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
A Kőzettan-Geokémiai Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegét az IT egyhangú 
(22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
A Meteorológiai Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegét az IT egyhangú (22 
igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
Az Őslénytani Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegét az IT egyhangú (22 igen, 
0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja. 
 
6.) Tanegység módosítás a Földtudomány alapszak, geográfus szakirányon 
 
Bartholy Judit kérésére Győry Róbert tájékoztatja az IT tagjait a módosítási indítványról. 
Ennek lényege, hogy a földtudományi alapszak geográfus szakirányán 2 kurzus kódja és neve 
változna meg, a földrajz alapszakon e kurzusok esetében már korábban életbe léptetett 
változtatásokkal megegyezően. A változtatás célja a szakdolgozatot író BSc-s hallgatók 
terhelésének csökkentése az utolsó félévben. 
 
Jelenlegi kurzusok: 
Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 1. lg1c1L12 (3 kr), 4. félév, 
Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2. lg1c1L13 (3 kr), 5. félév. (C-típusú 
kollokvium)  
 
A változtatás után:  
Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajza I. lg1c1L13 (3  kr), 4. félév, 
Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajza II. lg1c1L12 (3 kr), 5. félév. (normál 
kollokvium) 

 
HATÁROZATOK 

 
A javasolt tanrendi változtatást az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással 
támogatja. 
 
7.) Intézeti állásfoglalás Lóczy Lajos emlékszobor állításról 
 
Pálfy József tolmácsolja Mindszenty Andrea javaslatát a Lóczy Lajos emlékszobor állításáról. 
A szoborállítás több éves igény a Földrajz- és Földtudományi Intézet részéről, de eddig anyagi 
okok miatt mindig félbemaradt. Mindszenty Andrea javasolja, hogy az IT vegye újra, immár 
többedszerre napirendre a szoborállítás ügyét. 
 



   
 

 
 

HATÁROZATOK 
 
Az IT egyhangú (22 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja, hogy készüljön 
Lóczy Lajos emlékszobor. Az Intézet vállalja, hogy segíti, koordinálja a szoborállítási 
költségek lehetséges forrásainak feltárását, egyben kéri a Kart, hogy pozitívan álljon a Lóczy 
Lajos emlékszobor-állítás mellé. 
 
8.) Egyebek 
 
Nagy Balázs tájékoztatja az IT tagjait, hogy február végéig el kell készíteni az MSc szakok 
akkreditációinak angol fordítását. 
 
Bartholy Judit felhívja az érintett tanszékvezetők figyelmét, hogy február végéig készítsék el és 
tanszéki értekezleten véleményezzék a tanszékvezetői beszámolókat, hogy azok a márciusi IT 
elé kerülhessenek. 
 
Bartholy Judit beszámol az IT tagjainak a közelmúltban lezajlott struktúraváltási pályázat 
beadásáról. 
  
Ezt követően Bartholy Judit az ülést berekeszti. 
 
Budapest, 2015. február 10. 
 
 

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

intézeti titkár 
Bartholy Judit 
intézetigazgató 

 


