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Az ülés helye: ELTE Déli tömb 7.206 -os terem, kezdete: 14:00
Jelen vannak:
Szavazati joggal (18 fő): Bartholy Judit igazgató, Petrovay Kristóf igazgatóhelyettes, Ballabás
Gábor, Bottlik Zsolt, Győry Róbert, Hochdorfer Istvánné, Farkas Róbert, Jakobi Ákos,
Karátson Dávid, Kázmér Miklós, Mádlné Szőnyi Judit, Pálfy József, Pongrácz Rita, Szabó Pál,
Szalai Zoltán, Sztanó Orsolya, Timár Gábor, Weiszburg Tamás
Hallgatói képviselők (3 fő): Sipos Fanni, Lukács Károly, Vizi Zsófia Julianna
Tanácskozási joggal (2 fő): Dobai Attila, Mészáros Róbert
Kimentését kérte: Harangi Szabolcs
Előzetesen bejelentett napirend:
1.) Személyi ügyek:
a) Mindszenty Andrea felterjesztése Professor emeritus (emerita) címre
b) Mindszenty Andrea felterjesztése Pro Universitate emlékérem arany fokozatára
2.) Az Általános és Alkalmazott tanszékre kiírandó docensi pályázat szövegének
véleményezése
3.) Javaslat a Meteorológiai Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegére
4.) Intézetigazgatói pályázat szövegének véleményezése
5.) Központvezetői pályázatok szövegének véleményezése
a.) Földrajztudományi Központ központvezetői pályázat szövegének véleményezése
b.) Földtudományi Központ központvezetői pályázat szövegének véleményezése
6.) Az új Kari SzMSz tervezett szövegének véleményezése
7.) Intézményfejlesztési Terv véleményezése
8.) A
Földrajz/Földtudományi
Szakterületi
Habilitációs
Bizottság
szakmai
követelményrendszere módosító javaslatának véleményezése
9.) A csillagász mesterszak tantervének módosítása
10.) Egyebek
Bartholy Judit 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
Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait a személyi ügyek hátteréről, majd felkéri az IT tagjait,
hogy titkos szavazással nyilvánítsanak véleményt a személyi ügyekről.
HATÁROZATOK
Mindszenty Andrea felterjesztését Professor emeritus (emerita) címre az IT 20 igen, 1 nem, 0
érvénytelen szavazással támogatja.
Mindszenty Andrea felterjesztését Pro Universitate emlékérem arany fokozatára az IT 20 igen,
1 nem, 0 érvénytelen szavazással támogatja.
2.) Az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre kiírandó docensi pályázat
szövegének véleményezése
HATÁROZAT
Az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegét
az IT egyhangú (21 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja.
3.) Javaslat a Meteorológiai Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegére
HATÁROZATOK
A Meteorológiai Tanszékre kiírandó tanszékvezetői pályázat szövegét az IT egyhangú (21
igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja.
4.) Intézetigazgatói pályázat kiírandó szövegének véleményezése
HATÁROZAT
A Földrajz- és Földtudományi Intézetbe kiírandó intézetigazgatói pályázat szövegét az IT
egyhangú (21 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja.
.
5.) Központvezetői pályázatok kiírandó szövegének véleményezése
Szabó Pál javasolja, hogy a Földrajztudományi Központba kiírandó központvezetői pályázat
szövegébe kerüljön be az „osztatlan földrajz tanár képzés oktatásának szervezése” feladatkör
is.
HATÁROZATOK
A Földrajztudományi Központba kiírandó központvezetői pályázat szövegét a módosítással
együtt az IT egyhangú (21 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja.

A Földtudományi Központba kiírandó központvezetői pályázat szövegét az IT egyhangú (21
igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja.
6.) Az új Kari SzMSz tervezett szövegének véleményezése
Bartholy Judit kérésére Timár Gábor ismerteti az új szöveg tervezetet. Timár Gábor kiemeli,
hogy a Földrajz- és Földtudományi Intézet sajátos összetétele miatt az Intézeti Tanács
választását intézeti ügyrendben kell szabályozni.
HATÁROZAT
Az új Kari SzMSz tervezett szövegét az IT egyhangú (21 igen, 0 nem, 0 érvénytelen)
szavazással támogatja.
7.) Intézményfejlesztési Terv véleményezése
Bartholy Judit kérésére Karátson Dávid ismerteti az IFT lényegi elemeit. Az Intézeti Tanács a
tervezet megvitatása után Karátson Dávid előterjesztésére az alábbi javaslatokat hozza:
HATÁROZATOK
-

-

Az IT 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazással javasolja, hogy az Intézményfejlesztési
Tervbe kerüljenek bele az alapképzés jelenlegi nehézségeinek megoldására tett
elképzelések, perspektívák.
Az IT 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazással javasolja, hogy az Intézményfejlesztési
Tervben konkrétabban legyenek kifejtve a kutatói perspektívák.

Az Intézményfejlesztési Tervet az IT 15 igen, 2 nem, 4 tartózkodás szavazással támogatja.
8.) A Földrajz/Földtudományi Szakterületi Habilitációs
követelményrendszere módosító javaslatának véleményezése

Bizottság

szakmai

Szabó Mária tájékoztatja az IT tagjait a módosításokról. Korábban érkezett egy javaslat, hogy
a követelményrendszer közelítsen az MTA doktori fokozat követelményrendszeréhez, de az
intézet heterogenitását tekintve ez nehezen lenne megvalósítható. Pálfy József felveti, hogy
szerencsés lenne, ha a szabályzat a külsős kutatóknak is nagyobb lehetőséget adna a
habilitációs kérelem benyújtására. Szabó Mária közli, hogy egyes követelmények kiválthatók –
erről a Habilitációs Bizottság egyénileg határoz – míg mások (pl. oktatási tevékenység
megléte) nem kiváltható.
HATÁROZAT
A
Földrajz/Földtudományi
Szakterületi
Habilitációs
Bizottság
szakmai
követelményrendszerének módosító javaslatát az IT egyhangú (21 igen, 0 nem, 0
érvénytelen) szavazással támogatja.

9.) A csillagász mesterszak tantervének módosítása
Petrovay Kristóf tájékoztatja az IT tagjait, hogy a Csillagász mesterszak tantervében a
hallgatók túlzott vizsgaterhelésének mérséklése érdekében az alábbi változtatásokat javasolja:
Az alábbi,
cc2n1oc1 Obszervációs csillagászat 1
cc2n1oc2 Obszervációs csillagászat 2
cc2n1oc3 Obszervációs csillagászat 3
cc2n1oc4 Obszervációs csillagászat 4
kurzusok esetén a számonkérési mód legyen: "D típusú kollokvium"
HATÁROZAT
A Csillagász mesterszak fenti, módosító javaslatát az IT egyhangú (21 igen, 0 nem, 0
érvénytelen) szavazással támogatja.

8.) Egyebek
Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait az alábbiakról:
 A Galaxis program keretében a szervezők középiskolásoknak szóló programlehetőségeket
várnak. Kéri az intézet munkatársait, hogy ötleteiket 1 héten belül e-mailben küldjék el
számára.
 A VEKOP nagy értékű műszerpályázatra az intézetből 4 pályázati anyag is benyújtásra
került, ebből a Kar 3 pályázati tervet támogat (1 nagy költségvetésű pályázatot a
keretösszegre való tekintettel nem továbbít).
 Horváth Ákos (OMSZ vezető főtanácsos) címzetes egyetemi docensi címet kapott.
 Tóth Tamás (Geomega KFt, operatív vezető) címzetes egyetemi docensi címet kapott.
Dobai Attila tájékoztatja az IT tagjait az intézeti adminisztráció átalakulásáról, jelenlegi
helyzetéről, az intézeti hivatalos levelezésről, valamint a személyi előterjesztések ügyrendjéről.
Ballabás Gábor szakszervezeti képviselő tájékoztatja az IT tagjait a bérfejlesztésekről, illetve a
felmerült problémákról. Jelzi, hogy a problémák megvitatására egy belső levelezőlistát hoztak
létre, amire bárki csatlakozhat. Továbbá közli, hogy a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
országosan szolidaritást vállal a Pedagógusok Szakszervezetével.
Ezt követően Bartholy Judit az ülést berekeszti.
Budapest, 2016. február 9.

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

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

