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2015. május 5-én tartott üléséről
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb 7. em., 7.206-os terem, kezdete: 14 óra
Jelen vannak:
Szavazati joggal (15 fő): Bartholy Judit igazgató, Nagy Balázs igazgatóhelyettes, Petrovay
Kristóf igazgatóhelyettes, Ballabás Gábor, Győri Róbert, Harangi Szabolcs, Hochdorfer
Istvánné, Jakobi Ákos, Kázmér Miklós, Pálfy József, Pongrácz Rita, Sik András, Szabó Pál,
Timár Gábor, Vittekné Lefánti Tünde
Hallgatói képviselők (1 fő): Horváth Balázs
Tanácskozási joggal (2 fő): Dobai Attila, Mészáros Róbert
Kimentését kérte: Karátson Dávid, Mádlné Szőnyi Judit
Előzetesen bejelentett napirend:
1.) Személyi ügyek:
a) Baji Péter feltételes tanársegédi alkalmazása a Regionális Tudományi Tanszéken
2015.09.01-től 2016.08.31-ig
b) Leelőssy Ádám feltételes tanársegédi alkalmazása a Meteorológiai Tanszéken
2015.09.01-től 2018.08.31-ig
2.) Javaslat új tanszékvezetői pályázatok 2+2 (belső+külső) tagú bíráló bizottságaira
3.) Intézetigazgató helyettesek beszámolóinak véleményezése
4.) Az Egyetemi Habilitációs Szabályzat módosításának véleményezése
5.) Az egyetemi gazdálkodási és vagyongazdálkodási szabályzatok tervezetének
véleményezése
6.) A földrajz tanár szakok (5+1 és 4+1) tantervi hálóinak módosítása
7.) A földrajz BSc tantervi hálójának módosítása
8.) A geográfus MSc tantervi hálójának módosítása
9.) Javaslat a geográfus MSc terület- és településfejlesztő szakirány új szakirány
felelősének személyére
10.) 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,
Bodor Petra tudományos segédmunkatársi megbízatásának meghosszabbításával OTKA
pályázat terhére 2015. 06.01-től 2015.08.31-ig.

Az Intézeti Tanács a napirendet a módosítással együtt egyhangú szavazással elfogadja.
1.) Személyi ügyek
Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait az egyes személyi ügyek hátteréről. Baji Péter
tanársegédi alkalmazásának meghosszabbítása a Regionális Tudományi Tanszéken Lőcsei
Hajnalka bérkeretére történne. Leelőssy Ádám tanársegédi alkalmazása a Meteorológiai
Tanszéken Práger Tamás és Gyuró György maradvány bérkeretének terhére történne. Ezután
felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazással nyilvánítsanak véleményt a személyi ügyekről.
HATÁROZATOK
Baji Péter tanársegédi alkalmazásának feltételes meghosszabbítását a Regionális Tudományi
Tanszéken 2015.09.01-től 2016.08.31-ig az IT egyhangú (16 igen, 0 nem, 0 érvénytelen)
szavazással támogatja.
Leelőssy Ádám feltételes tanársegédi alkalmazását a Meteorológiai Tanszéken 2015.09.01-től
2018.08.31-ig az IT egyhangú (16 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja.
Bodor Petra tudományos segédmunkatársi alkalmazásának meghosszabbítását az Általános és
Alkalmazott Földtani Tanszéken OTKA pályázat terhére, 2015.06.01-től 2015.08.31-ig az IT
15 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazással támogatja.
2.) Javaslat tanszékvezetői pályázatok bíráló bizottságainak összetételére
Az IT 5 tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat bíráló bizottsági összetételéről szavaz. Előzetes
egyeztetések alapján a bíráló bizottságok összetételére a következő javaslatok érkeztek:
Javaslat a Csillagászati Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat bíráló bizottságának
összetételére:
-

Bartholy Judit, egyetemi tanár, (ELTE TTK)
Tóth L. Viktor, adjunktus (ELTE TTK)
Ábrahám Péter, MTA doktora (CSFK, Igazgató)
Timár Gábor, docens (ELTE TTK)

Javaslat a Geofizikai és Űrtudományi Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat bíráló
bizottságának összetételére:
-

Bartholy Judit, egyetemi tanár, (ELTE TTK)
Galsa Attila, adjunktus (ELTE TTK)
Völgyesi Lajos, MTA doktora (CSFK, Igazgató)
Fancsik Tamás (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, igazgató)

Javaslat az Őslénytani Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat bíráló bizottságának
összetételére:
-

Bartholy Judit, egyetemi tanár, (ELTE TTK)
Galácz András, professor emeritus (ELTE TTK)
Dódony István, egyetemi tanár (ELTE TTK)
Less György, egyetemi tanár (Miskolci Egyetem)

Javaslat a Kőzettan-Geokémiai Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat bíráló bizottságának
összetételére:
-

Bartholy Judit, egyetemi tanár, (ELTE TTK)
Szakmány György, docens (ELTE TTK)
Kázmér Miklós, egyetemi tanár (ELTE TTK)
Dobosi Gábor, egyetemi tanár (CSFK)

Javaslat az Ásványtani Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat bíráló bizottságának
összetételére:
-

Bartholy Judit, egyetemi tanár, (ELTE TTK)
Dódony István , egyetemi tanár (ELTE TTK)
Pálfy József, egyetemi tanár (ELTE TTK)
Pósfai Mihály, akadémikus (Veszprémi Egyetem)

Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy nyilvánítsanak véleményt a bizottságok összetételéről.
HATÁROZATOK
A Csillagászati Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat bíráló bizottságának összetételét az IT
egyhangú (16 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja.
A Geofizikai és Űrtudományi Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat bíráló bizottságának
összetételét az IT egyhangú (16 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja.
Az Őslénytani Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat bíráló bizottságának összetételét az IT
egyhangú (16 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja.
A Kőzettan-Geokémiai Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat bíráló bizottságának
összetételét az IT egyhangú (16 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja.
Az Ásványtani Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat bíráló bizottságának összetételét az IT
egyhangú (16 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja.
3.) Intézetigazgató helyettesek beszámolóinak véleményezése
Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy nyilvánítsanak véleményt az előzetesen megismert
igazgató helyettesi beszámolókról. Pálfy József megjegyzi, hogy Petrovay Kristóf
beszámolójában hiányzik az utalás a központban működő vulkanológiai kutatócsoportra.
További megjegyzés nem érkezik.
HATÁROZATOK
Nagy Balázs – a Földrajz Központ vezetőjének – beszámolóját az IT 12 igen, 1 nem, 3
érvénytelen szavazással támogatja.
Petrovay Kristóf – a Földtudományi Központ vezetőjének – beszámolóját az IT egyhangú (16
igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja.

4.) Az Egyetemi Habilitációs Szabályzat módosításának véleményezése
Szabó Mária korábban e-mailben jelezte, hogy nincs megjegyzése a módosítással kapcsolatban.
Bartholy Judit kérésére Petrovay Kristóf tájékoztatja az IT tagjait a szabályzat módosításáról.
Petrovay Kristóf megjegyzi, hogy nem egyértelmű, hogy miért kerül ki a szabályzat 45. § (1) ből a következő rész: „A szakmai bíráló bizottság elnöke habilitált, illetőleg a tudomány
doktora címmel rendelkező személy lehet.”
Ezután Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy nyilvánítsanak véleményt a tervezetről.
HATÁROZATOK
Az Egyetemi Habilitációs Szabályzat módosításával kapcsolatban az IT javasolja, hogy a 45. §
(1) -ből ne kerüljön törlésre a szakmai bíráló bizottság elnökére vonatkozó feltétel.
5.) Az egyetemi gazdálkodási és vagyongazdálkodási szabályzatok tervezetének
véleményezése
Bartholy Judit kérésére Timár Gábor tájékoztatja az IT tagjait a szabályzat módosításáról.
Timár Gábor kifejti, hogy a tervezet szerint nagy mértékben csorbul a pályázati témavezetők
jogköre.
Ezután Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy nyilvánítsanak véleményt a tervezetről.
HATÁROZATOK
Az IT aggályosnak tartja, hogy a jelenleg hatályos gazdálkodási szabályzat 12. § (7) b) c)
illetve a 12. § (10) pontban rögzített kötelezettségvállalási jogköröket a tervezet nem
tartalmazza, csak az erre vonatkozó jövőbeni szabályozás szükségességét mondja ki. A
pályázatok és vállalkozási tevékenység ügyintézését a témavezetők kötelezettségvállalási és
megbízási jogkörének akár ideiglenes megvonása elfogadhatatlanul nehezíti. Az IT a
változtatást csak e pontok tartalmának megtartásával tudja elfogadni.
6.) A földrajz tanár szakok (5+1 és 4+1) tantervi hálóinak módosítása
7.) A földrajz BSc tantervi hálójának módosítása
8.) A geográfus MSc tantervi hálójának módosítása
Bartholy Judit kérésére Nagy Balázs tájékoztatja az IT tagjait, hogy a földrajzos tanszékekkel
egyeztetve összesítette a tanrendi hálók módosításait. Pálfy József megjegyzi, hogy az
anyagból nem derült ki, hogy mi a változás. Nagy Balázs szóban összefoglalja a változások
lényegélt. Szabó Pál és Jakobi Ákos megjegyzik, hogy nagyon kevés idő maradt a végleges
anyag áttekintésére. Jelzik, hogy 16 kisebb-nagyobb hibát találtak a módosított tantervi
hálókban, a hibákat tartalmazó listát Szabó Pál átadja Nagy Balázsnak, aki átvezeti a
javításokat.
Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy nyilvánítsanak véleményt a javasolt módosításokról.
HATÁROZATOK
A földrajz tanár szakok (5+1 és 4+1) tantervi hálóinak módosítását az IT egyhangú (16 igen,
0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja.

A földrajz BSc tantervi hálójának módosítását az IT egyhangú (16 igen, 0 nem, 0
érvénytelen) szavazással támogatja.
A geográfus MSc tantervi hálójának módosítását az IT egyhangú (16 igen, 0 nem, 0
érvénytelen) szavazással támogatja.
9. Javaslat a geográfus MSc terület- és településfejlesztő specializáció új specializáció
felelősének személyére.
Nagy Balázs tájékoztatja az IT tagjait, hogy a tantervi hálóban az érintett specializáció
felelőseként még Illés Sándor szerepel, akinek munkaviszonya már megszűnt az egyetemmel.
Ezért javasolja, hogy a specializáció új felelőse Győri Róbert, a szakterület oktatója legyen.
Ezután Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazással nyilvánítsanak véleményt a
javaslatról.
HATÁROZATOK
Győri Róbert kinevezését a geográfus MSc terület- és településfejlesztő specializáció új
specializáció felelősének az IT egyhangú (16 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással
támogatja.
10.) Egyebek
Egyéb, tájékoztató jellegű megjegyzés nem érkezik.
Ezt követően Bartholy Judit az ülést berekeszti.
Budapest, 2015. május 05.

………………………………….
Mészáros Róbert
intézeti titkár

………………………………….
Bartholy Judit
intézetigazgató

