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JEGYZŐKÖNYV 

 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 

2020. szeptember 8-án tartott üléséről 
 

Az ülés helye: FFI Tanács [TTK] Teams csoport, virtuális tér 

 

 

Jelen voltak a Teams csoportban 14:00 és 16:00 között: 

 
Szavazati joggal (20 fő):  

Berki Márton, Győri Róbert, Harangi Szabolcs, Horváth Erzsébet, Józsa Sándor, Karátson Dávid, 

Kovács József, Mádlné Szőnyi Judit, Magyari Enikő, Mészáros Róbert, Nagy Balázs, Ősi Attila, Pálfy 

József, Petrovay Kristóf, Szabó Pál, Szalai Zoltán, Szalkai Gábor, Szikszay László, Telbisz Tamás, 

Timár Gábor 

 

Hallgatói képviselők szavazati joggal (3 fő): Ádám Rozália, Balga Gábor, Gerlang Vivien 

 

Tanácskozási joggal (1 fő): Biró Tamás 

 

Mohr Emőke, Tóth Eszter Júlia 

 

Kimentését kérte (2 fő): Gyuris Ferenc, Weidinger Tamás 

 

Nem volt jelen (4 fő): Dallos Zsolt, Laza Dániel, Tuza Benedek, Németh Csilla, Bartholy Judit, 

Weiszburg Tamás 

 

Az ülést Harangi Szabolcs igazgató megnyitja, megállapítja a szavazásokhoz szükséges 

határozatképességet. Ezt követően ismerteti az aktuális napirendet.  

A módosított napirendet az ülés egyhangúlag elfogadja, azzal a változtatással, hogy 12. 

napirendi pontként bekerül egy rövid intézetigazgatói tájékoztató.  

 

Napirendi pontok: 

 

1. Intézetigazgatói beszámoló véleményezése 

 

Harangi Szabolcs intézetigazgatói beszámolójához nem volt hozzászólás. A beszámoló 

elfogadásáról szóló nyílt szavazás idejére Harangi Szabolcs kilépett a Teams ülésről. 

 

Határozatok: 

 

A nyílt szavazás a Teams felületen elérhető kéz felemelése funkció segítségével zajlott. 

 Harangi Szabolcs intézetigazgatói beszámolóját az IT 22 igen szavazattal egyhangúlag 

támogatta.  
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2. A Meteorológiai Tanszék tanszékvezetői beszámolójának véleményezése 

 

Mészáros Róbert tanszékvezetői beszámolójához nem volt hozzászólás. A beszámoló 

elfogadásáról szóló nyílt szavazás idejére Mészáros Róbert kilépett a Teams ülésről. 

 

Határozatok: 

 

A nyílt szavazás a Teams felületen elérhető kéz felemelése funkció segítségével zajlott. 

 Mészáros Róbert tanszékvezetői beszámolóját az IT 22 igen szavazattal egyhangúlag 

támogatta.  
 

3. A Természetföldrajzi Tanszék tanszékvezetői beszámolójának véleményezése 

 

Karátson Dávid tanszékvezetői beszámolójához nem volt hozzászólás. A beszámoló elfogadásáról 

szóló nyílt szavazás idejére Karátson Dávid kilépett a Teams ülésről. 

 

Határozatok: 

 

A nyílt szavazás a Teams felületen elérhető kéz felemelése funkció segítségével zajlott. 

 Karátson Dávid tanszékvezetői beszámolóját az IT 22 igen szavazattal egyhangúlag 

támogatta.  
 

4. Két határozatlan idejű docensi pályázat kiírása a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi 

Tanszékre 

 

Győri Róbert, a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék tanszékvezetője röviden ismertette a 

két határozatlan idejű docensi pályázat kiírás hátterét. A docensi felterjesztések egyik fő indoka 

a vezetőoktatók számának növelése tanszéken. 

 

Kiegészítés, megjegyzés: 

 

Horváth Erzsébet javaslatot tett 2. docensi pályázat szövegének kiegészítésére („és” beszúrása): 

„…az éghajlatváltozás és a környezeti problémák társadalmi hatásainak kutatása…” 

 

Határozat: 

 

A nyílt szavazás a Teams felületen elérhető kéz felemelése funkció segítségével zajlott. 

 A Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre kiírandó 1. számú docensi pályázat 

szövegét az IT 23 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.  

 A Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre kiírandó 2. számú docensi pályázat 

szövegét Horváth Erzsébet kiegészítésével az IT 23 igen szavazattal egyhangúlag 

támogatta.  

 

5. Határozatlan idejű adjunktusi pályázat kiírása a Természetföldrajzi Tanszékre 

 

Karátson Dávid, a Természetföldrajzi Tanszék vezetője röviden ismertette a határozatlan idejű 

adjunktusi pályázat kiírásának hátterét. Egyik fő indokként a nemzetközi szintű oktatási és 

kutatási tevékenység erősítését emelte ki. 
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Kiegészítés, megjegyzés: 

 

Horváth Erzsébet javaslatot tett arra, hogy a pályázati kiírás szövegében az „Ea” és „Gy” 

rövidítések helyett az előadás és gyakorlat kiírásra kerüljön.  

 

Határozatok: 

 

A nyílt szavazás a Teams felületen elérhető kéz felemelése funkció segítségével zajlott. 

 A Természetföldrajzi Tanszékre kiírandó határozatlan idejű adjunktusi pályázat szövegét 

a felterjesztési szövegben tett kiegészítéssel az IT 23 igen szavazattal egyhangúlag 

támogatta.  

 

6. Határozatlan idejű adjunktusi pályázat kiírása az Általános és Alkalmazott Földtani 

Tanszékre 

 

Kovács József, az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék vezetője röviden ismertette a 

határozatlan idejű adjunktusi pályázat kiírásának hátterét.  Az állás kiírás indokoltsága az 

oktatási feladatok megnövekedése, ami részben a CHARM-EU (Challenge-driven Accessible 

Research-based Mobile European University) projekthez kapcsolódik, melynek során egy új, 

Global Challenges for Sustainability elnevezésű mesterképzés kerül kialakításra európai 

egyetemek szövetségével.  

 

Kiegészítés, megjegyzés: 

 

Mádlné Szőnyi Judit kiegészítése: Szükség van egy megfelelő emberre, aki tudja a fent említett 

projektben képviselni a tanszéket az idegennyelvű oktatási terhek lefedése mellett. Továbbá 

részt vesz az ENERAG projektben is. 

 

Horváth Erzsébet javaslatot tett arra, hogy a pályázati kiírás szövegében a BSc és MSc 

rövidítéseknél ne legyen pont. 

 

Határozatok: 

 

A nyílt szavazás a Teams felületen elérhető kéz felemelése funkció segítségével zajlott. 

 Az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre kiírandó határozatlan idejű adjunktusi 

pályázat szövegét a felterjesztési szövegben tett kiegészítéssel az IT 23 igen szavazattal 

egyhangúlag támogatta.  

 

7. Dr. Fodor László Imre Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre beérkezett 

    docensi pályázatának a véleményezése 

  

Harangi Szabolcs intézetigazgató ismertette, hogy az Általános és Alkalmazott Földtani 

Tanszékre kiírt docensi állásra egy pályázat érkezett be. Dr. Fodor László Imre pályázatát a 

Professzori Tanács és a pályázat bíráló bizottsága is egyhangúlag támogatta. 

 

Kiegészítés, megjegyzés 

 

Kovács József, az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék tanszékvezetője kiemelte, hogy 

az eddig Haas János által tanított Pannon-térség földtana kurzus az egyik legfontosabb a 

geológus hallgatók számára. Fodor László nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatási 

tevékenysége és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál eltöltött évek érdemessé teszi e 



   

 

4/3 

 

főkurzus oktatására. A bíráló bizottság értékeléséből kiemelte, hogy a beadott docensi pályázat 

akár egyetemi tanári pályázat is lehetne.  

 

Harangi Szabolcs megjegyezte, hogy Fodor László bekerülése erősíti az intézetet kiemelkedő 

tudományos tevékenységével.  

 

Határozatok: 

 

A titkos szavazás a Teams felületen elérhető Polly applikáció segítségével zajlott. 

 Dr. Fodor László Imre Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre beérkezett 

docensi pályázatáaz IT 22 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. Egy fő technikai okok 

miatt nem szavazott. 

 

 

8. Bíráló bizottság tagjainak megszavazása a Meteorológiai Tanszékre és a 

Természetföldrajzi Tanszékre beérkező tanszékvezetői pályázat(ok) véleményezéséhez 

 

A napirendi ponthoz nem volt hozzászólás. 

 

Határozatok: 

 

A titkos szavazás a Teams felületen elérhető Polly applikáció segítségével zajlott. 

 A Meteorológiai Tanszékre beérkező tanszékvezetői pályázat(ok) bíráló bizottságának 

összetételére vonatkozó javaslatot: Dr. Harangi Szabolcs, egyetemi tanár, ELTE Dr. 

Radics Kornélia, OMSZ Kovács László, MH GEOSZ Dr. Bartholy Judit, egyetemi tanár, 

ELTE az IT 22 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. Egy fő technikai okok miatt nem 

szavazott. 

 A Természetföldrajzi tanszékre beérkező tanszékvezetői pályázat(ok) bíráló bizottságának 

összetételére vonatkozó javaslatot: Dr. Harangi Szabolcs, egyetemi tanár, ELTE, Dr. 

Timár Gábor, egyetemi tanár, ELTE, Dr. Kertész Ádám, kutatóprofesszor emeritus, CSFK 

Földrajztudományi Intézet, Dr. Gábris Gyula, professor emeritus, ELTE az IT 19 igen és 

3 nem szavazattal támogatta. Egy fő technikai okok miatt nem szavazott. 
 

Józsa Sándor kilépett a Teams csoportból.  
 

9. Tárgyfelelősség változások a Regionális Tudományi Tanszéken a Földrajz BSc, 

Geográfus MSc és Földrajz tanári szak esetében (nyugdíjazás, távozás miatt). 
 

Szabó Pál, a Regionális Tudományi Tanszék tanszékvezetője ismertette a tárgyfelelősség 

változás indokait. Nemes-Nagy József professzor úr nyugdíjba vonulása, Lőcsei Hajnalka 

távozása és két kolléga másik tanszékre való átsorolása teszi indokolttá a változtatásokat. 

 

Kiegészítés, megjegyzés: 

 

Horváth Erzsébet javaslata, hogy a táblázatot egy új oszloppal ki kellene egészíteni, ami 

tartalmazza a tárgyak régi tárgyfelelőseit.  

 

Határozatok: 

 

A titkos szavazás a Teams felületen elérhető Polly applikáció segítségével zajlott. 
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 A Regionális Tudományi Tanszéken a Földrajz BSc, Geográfus MSc és Földrajz tanári 

szak esetében a tárgyfelelősségben történő változásokat az IT 21 igen szavazattal 

egyhangúlag támogatta. Egy fő technikai okok miatt nem szavazott. 

 

 

 

 

 

10. Trásy-Havril Tímea határozott idejű 2020. november 1-től 2021. augusztus 31-ig tartó 

adjunktusi szerződése (hidrogeológia oktatása, Erőss Anita bérkeretére)  
 

Kovács József, az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék tanszékvezetője ismertette Trásy-

Havril Tímea kinevezésére vonatkozó javaslat hátterét. 

 

Kiegészítés, megjegyzés: 

 

Harangi Szabolcs kiemelte, hogy Trásy-Havril Tímea UNKP posztdoktori pályázaton 

támogatást nyert, mely bizonyítja szakértelmét, és öröm az ilyen fiatal tehetség az FFI-ben. 

 

Határozatok: 

 

A titkos szavazás a Teams felületen elérhető Polly applikáció segítségével zajlott. 

 Trásy-Havril Tímea határozott idejű 2020. november 1-től 2021. augusztus 31-ig tartó 

adjunktusi kinevezését az IT 21 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. Egy fő technikai 

okok miatt nem szavazott. 
 

11. Gordos Tamás 2020. október 1-től 2021. augusztus 31-ig tartó határozott idejű 29%-

os adjunktusi szerződése (Péti Márton felszabaduló bérfedezetére)  
 

Győri Róbert, a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék tanszékvezetője ismertette a 

kinevezés indokait. Péti Márton 5 éve fizetés nélküli szabadságon van, Gordos Tamás 

helyettesíti. A határozott idejű adjunktusi szerződését hosszabbítjuk egy évre. 

 

Határozatok: 

 

A titkos szavazás a Teams felületen elérhető Polly applikáció segítségével zajlott. 

 Gordos Tamás 2020. október 1-től 2021. augusztus 31-ig tartó határozott idejű 29%-os 

adjunktusi kinevezésétaz IT 21 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. Egy fő technikai 

okok miatt nem szavazott. 

 

12. Az intézetigazgató rövid tájékoztatója 

 

A járványügyi helyzet miatt a terepgyakorlatok és a személyes jelenlétet feltétlenül igénylő 

gyakorlatok a hibrid oktatásnak megfelelően tömbösített formában a szemeszter elején 

kerülnek megtartásra. Az előadások távoktatásban zajlanak. Az intézetigazgató kérése, hogy 

minden kurzusvezető értesítse kurzusmailben a hallgatókat arról, hogy milyen formában kerül 

a kurzus megtartása, mikor kezdődik el, és ha tömbösített mikor fejeződik be.  

 

Kiegészítés, megjegyzés: 

 



   

 

6/3 

 

Magyari Enikő kérdése: Hogyan történik a tömbösített gyakorlatok órarendbe integrálása? 

 

Harangi Szabolcs válasza: A tanrendszerkesztőt ez szinte lehetetlen feladat elé állítja jelen 

helyzetben, így intézeten belül kell kreatívan megoldani ezt, az egyes szakok feladata ez.  

Érdemes ebben a hónapban a személyes jelenlétet igénylő gyakorlatok megtartására 

koncentrálni. Az FFI honlapján lévő Tanrendi gyors információk menüpontban tájékoztatni 

lehet a hallgatókat az aktuális változásokról. Mohr Emőkének lehet elküldeni a változásokat, 

amiket rövid időn belül feltesz a honlapra.  

 

Nagy Balázs megjegyezte, hogy még nem állt össze a tömbösített gyakorlatok listája. Továbbá 

a tanárszakoknál szinte lehetetlen ezt a házon belüli tömbösítést megoldani.  

 

Szabó Pál kérdése: Bizonyos kurzusok esetében a nagyjából stabilizálódó távoktatást 

folytassuk, vagy ragaszkodjunk a jelenléti oktatáshoz, ahol lehet?  

Magyari Enikő válasza: A Neptunban meghirdetett formát kell kövessük, kivéve ha a dékáni 

utasítás eltér ettől.  

 

Ádám Rozália, hallgató hozzászólása: A távolléti oktatás preferált a hallgatók körében követve 

Müller Viktor oktatási dékánhelyettes ajánlását. 

 

Harangi Szabolcs megígérte, hogy a következő vezetői ülésen a felmerült kérdéseket felveti. 

Kéri az oktatás átgondolását, mi legyen jelenléti mi menjen távoktatásban, figyelembe véve a 

napról napra változó járványügyi helyzetet. 

 

Felhívta a figyelmet a járványügyi biztonság betartására a gyakorlatok idején. Felhívta a 

figyelmet, hogy elérhető lesz az ELTÉ-n korlátozott tesztelési lehetőség, erről rövidesen 

tájékoztatást fogunk kapni. 

 

Mádlné Szőnyi Judit kérdése, hogy a jelenléti oktatás mellett a pozitív tesztet, COVID gyanút 

hogyan kezelje az oktató? 

 

Harangi Szabolcs válasza: Értesíteni kell az egyetemi vezetést, és követni kell az oktatási 

dékánhelyettes levelében foglaltakat.  

 

Horváth Erzsébet hozzászólása: Egyértelmű iránymutatásra van szükség. 

 

A Kutatók Éjszakája november 27-én lesz online formában megtartva. Szeptember 15-ig 

van az online regisztráció. Igényelni lehet pólót most is az online forma ellenében. A programra 

jelentkezést Mohr Emőkének jelezzék.  

 

Az intézetigazgató örömmel ismertette, hogy az ELTE szeptember 4-i tanévnyitóján átadásra a 

került Csüllög Gábornak (Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék) Pro Universitate Emlékérem 

ezüst fokozata, és Rábl Erzsébetnek (Ásványtani Tanszék) a Trefort Ágoston Emléklap.  

 

Az intézetigazgató tájékoztatta a kollégákat a dologi keretről. Tanszékenként nagyjából 120000 

Ft elköltésére van lehetőség. Az intézeti költségvetésből minden tanszék kap egy webkamerát. 

Az Informatikai Karon a számítógép park fejlesztésére kerül sor, így jelentős mennyiségű 

számítógép fog felszabadulni. Az FFI jelezte, hogy a leszerelt számítógépekből kérne párat.  

 

Petrovay Kristóf kérdése: A kari forrásból ígért 10 digitális tábla megvásárlásra került-e? 

Harangi Szabolcs válasza: Nem kaptunk erről tájékoztatást. 
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Szabó Mária 2020. június 23-án elhunyt. Az ülés egy perces néma megemlékezéssel zárult. 

 

 

Budapest, 2020.09.08. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

              Harangi Szabolcs 

                 intézetigazgató 

 

 

 

 


