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JEGYZŐKÖNYV 

 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 

2020. október 6-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 (19 fő):  

Berki Márton, Győri Róbert, Gyuris Ferenc, Harangi Szabolcs, Karátson Dávid, Kovács József, Mádlné 

Szőnyi Judit, Magyari Enikő, Mészáros Róbert, Nagy Balázs, Ősi Attila, Pálfy József, Petrovay Kristóf, 

Szabó Pál, Szalai Zoltán, Telbisz Tamás, Timár Gábor, Weidinger Tamás, Weiszburg Tamás 

 

Hallgatói képviselők szavazati joggal (4 fő): Ádám Rozália, Németh Csilla, Balga Gábor, Tuza Benedek 

 

Tanácskozási joggal (1 fő): Biró Tamás, Bartholy Judit 

 

Mohr Emőke, Tóth Eszter Júlia 

 

Kimentését kérte (1 fő): Gerlang Vivien 

 

Nem volt jelen (4 fő): Horváth Erzsébet, Laza Dániel, Józsa Sándor, Szikszay László 

 

Az ülést Harangi Szabolcs igazgató megnyitja, megállapítja a szavazásokhoz szükséges 

határozatképességet. Ezt követően ismerteti az aktuális napirendet. A napirendet az ülés 

egyhangúlag elfogadja.  

 

Napirendi pontok: 

 

1. Dr. Harangi Szabolcs intézetigazgatói pályázatának véleményezése 

 

Timár Gábor, mint a napirendi pont megbízott levezető elnöke gratulált a dolgozók nevében 

Harangi Szabolcsnak. Harangi Szabolcs megköszönte a bizalmat, és az egyöntetű támogatást. 

Ismertette, hogy a dolgozói szavazás eredménye tovább kerül a Kari Tanácshoz valamint jelezte, 

hogy 2020. november 1-től indul az új intézetigazgatói megbízatás.  

 

Mohr Emőke ismertette, hogy az IT-nek nem kell szavaznia a pályázatról a szabályzat alapján. 

 

„Az intézetigazgató 22. § (1) Az intézet igazgatói feladataival teljes munkaidőben foglalkoztatott 

egyetemi tanár bízható meg. (2) Az intézetigazgatói pályázatot az intézethez tartozó teljes 

munkaidőben foglalkoztatott, határozatlan időre kinevezett oktatók, kutatók, tanárok értekezlete 

véleményezi, mely az intézetben dolgozó közalkalmazottak számára nyilvános. Az Intézet 

oktatóinakkutatóinak, tanárainak véleménynyilvánító szavazása akkor érvényes, ha azon a 

szavazásra jogosultak legalább 50%-a leadta szavazatát. (3) A Kari Tanács a fenti véleményének 

ismeretében javaslatot tesz a megbízásra.” 
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https://ttk.elte.hu/dstore/document/913/TTK_SzMSz_20200623.pdf 

 

Továbbá ismertette, hogy a titkos szavazás rendben zajlott, 78 főből 60 szavazott (59 igen, 1 

tartózkodott). Erről és az összdolgozói fórumról is elkészült a jegyzőkönyv, mely továbbításra 

kerül a Dékáni Hivatal felé. 

 

Az intézetigazgatói pályázathoz nem volt egyéb hozzászólás.  

 

 

2. Bíráló bizottságok tagjainak megszavazása a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi 

Tanszékre kiírt két docensi pályázat értékelésére 

 

A napirendi ponthoz nem volt hozzászólás. 

 

Határozatok: 

 

A titkos szavazás az ELTE szavazórendszerének a segítségével (https://szavazas.elte.hu/) valósult 

meg,  A szavazórendszerbe történő belépéshez szükséges email 14:16-kor került kiküldésre. 
 

A Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre beérkező "1. számú" docensi pályázat(ok) 

bíráló bizottságának az összetételére: Dr. Kovács Zoltán akadémikus, tszv. egyetemi tanár 

(SzTE TTIK FFI GTF) Dr. Szalai Zoltán egyetemi docens (ELTE TTK FFI KTF) Dr. Timár 

Judit egyetemi docens (ELTE TTK FFI TGF) vonatkozó javaslatot 25 igen 1 tartózkodó 

szavazattal támogatta az IT. 

 

A Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre beérkező "2. számú" docensi pályázat(ok) 

bíráló bizottságának az összetételére: Dr. Kocsis Károly akadémikus, intézetigazgató (ELKH 

CsFK FI) Dr. Magyari Enikő tszv. egyetemi tanár (ELTE TTK FFI KTF) Dr. Bottlik Zsolt 

egyetemi docens (ELTE TTK FFI TGF) vonatkozó javaslatot 24 igen 2 tartózkodó szavazattal 

támogatta az IT. 

 

 

3. Dr. Mészáros Róbert Meteorológiai Tanszékre beérkezett tanszékvezetői pályázatának 

véleményezése 

 

Harangi Szabolcs ismertette, hogy Mészáros Róbert tanszékvezetői pályázatát mind a bizottság, 

mind a tanszék egyhangúlag támogatta a beérkezett dokumentumok alapján.  

 

Hozzászólások:  

 

Bartholy Judit megerősítette, egyöntetű a tanszéki akarat, hogy Mészáros Róbert továbbra is 

tanszékvezető legyen.  

 

Határozatok: 

 

A titkos szavazás az ELTE szavazórendszerének a segítségével (https://szavazas.elte.hu/) valósult 

meg, A szavazórendszerbe történő belépéshez szükséges email 14:24-kor került kiküldésre. 

Dr. Mészáros Róbert Meteorológiai Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát 23 igen 2 

tartózkodó szavazattal támogatta az IT. 
 

https://ttk.elte.hu/dstore/document/913/TTK_SzMSz_20200623.pdf
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4. Dr. Karátson Dávid Természetföldrajzi Tanszékre beérkezett tanszékvezetői 

pályázatának véleményezése 

 

Harangi Szabolcs ismertette, hogy Karátson Dávid pályázata nagyon előremutató, és 

egyértelműen támogatandó.  

 

Hozzászólások: 

 

Timár Gábor, mint a pályázat bírálóbizottságának tagja ismertette, hogy a bizottság is egyhangúlag 

támogatta a pályázatot, melyet a megfogalmazott vélemény is messzemenőkig alátámaszt.  

 

Határozatok: 

 

A titkos szavazás az ELTE szavazórendszerének a segítségével (https://szavazas.elte.hu/) valósult 

meg, A szavazórendszerbe történő belépéshez szükséges email 14:27-kor került kiküldésre. Dr. 

Karátson Dávid Természetföldrajzi Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát 19 igen, 4 

nem, 2 tartózkodó szavazattal támogatta az IT. 

 

5. Intézetigazgatói tájékoztató 

 

Harangi Szabolcs ismertette, hogy a kari vezetés áttekinti a költségvetési struktúrát a szükséges 

változtatásokhoz. Fontosnak ítélik az intézeti pozíciók átlátását. Az FFI helyzete sajnos nem túl 

kedvező, jelentős hiány realizálódott. Kifejtette, ez hogyan is áll össze. Bevételi oldalon a 

hallgatói normatíva szerepel hangsúlyosan, amiben benne van az átoktatás és a doktoranduszok 

is. A legutóbbi felvételi alapján doktoranduszok tekintetében is siralmas a helyzet, nemcsak a 

hallgatói létszám esetében. Egyéb bevétel még például a pályázatok. Kiadás oldal elsősorban a 

bérköltség. Egyéb kiadások még a rezsi és az óraadói díjak. A rezsiköltséget a területleadások 

csökkentik majd. Megkérdezte Weiszburg Tamást a területleadások jelenlegi állapotáról.  

 

Hozzászólás: 

Weiszburg Tamás ismertette, hogy kis zökkenőkkel, de haladnak a dolgok, és a szerződés is 

most már megkötésre fog kerülni.  

 

A bevételi oldal növelése legfőképpen a hallgatói létszám növelésével érhető el. Ez nemcsak a 

hallgatók bevonzását jelenti BSc-re a középiskolákból, hanem a hallgatók megtartását és 

bevonzását MSc-n, illetve a doktori képzésünkön is. Fontos még a lemorzsolódás csökkentése 

is, de ebben jól állunk a Karon belül. 

 

Harangi Szabolcs kérte a Stratégiai és Költségvetési Bizottságot tekintse át az Intézet 

helyzetét, különös tekintettel a költségvetési helyzetére és fogalmazzanak meg egy ezen alapuló 

cselekvési javaslatot a következő IT-re (október végére). 

 

Harangi Szabolcs kérte az Oktatási Bizottságot Nagy Balázs vezetésével, hogy a nyár végén 

kari szinten megszavazott oktatási reformot tekintse át, és fogalmazzon meg egy stratégiát a 

következő IT-re (október vége), a szakfelelősök bevonásával. Kiemelte, hogy az angol 

képzésről is véleményt kell nyilvánítani. Szükséges, hogy az FFI pozíciója erősödjön. 

 

Hozzászólás: 

Nagy Balázs kérte, hogy Harangi Szabolcs érdeklődje meg, hogy mik a kari határidők a tanrend 

végleges elkészítéséhez. Továbbá megjegyezte, hogy az Oktatási Bizottságnak ez új szerepkör, 

eddig ilyen feladatot nem látott el.  

https://szavazas.elte.hu/


   

 

4/3 

 

 

Bartholy Judit kérte, hogy mindenképp erősítsük a kari vezetésben a tanárszak, és a 

Magyarországon unikális kis szakok jelentőségét, hogy ezt vegyék figyelembe az FFI 

helyzetének áttekintésénél.  

 

Harangi Szabolcs kérte a Tudományos és Tudománykommunikációs Bizottságot, hogy 

fektessen arra nagy hangsúlyt, hogyan tudunk bekapcsolódni a Pannon Egyetem, valamint a 

Mol és helyi cégek részvételével megvalósuló tudományos és innovációs park projektbe. Ez a 

körforgásos gazdasági kompetencia központ, tudásközpont Nagykanizsán fog megvalósulni. 

Egy héttel ezelőtt volt egy találkozó Nagykanizsán ezzel kapcsolatban. Három kiemelt témakör 

került szóba: víz és víztechnológia, hulladékhasznosítás és megújuló energia. Dékán úr úgy 

gondolja, hogy ez lehetőség az FFI-nek. Harangi Szabolcs Magyari Enikőt kérte meg, hogy 

koordinálja az FFI részvételét a projektben, összesítse a kapcsolódási terveket.  

 

Hozzászólás: 

 

Magyari Enikő megkérdezte, hogy a már kiemelt témákkal lépjünk tovább vagy új témákkal 

álljunk elő?  

 

Egy friss kapcsolódási csomag összeállítása a kérés Harangi Szabolcs részéről.  

 

Hozzászólás: 

 

Mádlné Szőnyi Judit megjegyezte, hogy az alapkutatást kell továbbgondolni, lefordítani ipari 

kutatásra.  

 

Harangi Szabolcs Berki Mártont kérte meg rekrutációs tevékenységünk koordinálására. A 

feladatot eddig is ő látta el. Januárban fognak a fiatalok jelentkezni a felsőoktatási 

intézményekbe. Ezért jó lenne minél hamarabb készíteni egy 4-8 oldalas kiadványt az FFI-ről, 

amit eljuttatunk a középiskolákba. Illetve az FFI honlapon létre lehetne hozni egy videótárat, 

ahova 5 perces anyagokat tennénk fel. Az FFI oktatói és végzett hallgatói reklámozzák ezekben 

a rövid kisfilmekben tudoményterületüket, ezzel a saját szakukat, az intézetet.  

 

Hozzászólás: 

 

Berki Márton ismertette, hogy most zajlik az egyeztetés arról, hogy hogyan valósuljon meg az 

online térben a Kari Nyílt napok, az ELTEfeszt és a Kutatók Éjszakája. 

 

Harangi Szabolcs kérte, hogy ha lehet, minél többen vegyenek részt az október 15-én 

megrendezésre kerülő Tudományok Fővárosán. Online előadással lehet jelentkezni.  

 

Minden ilyen program jelenjen meg az FFI honlapján, hogy sugározzon az FFI hol van jelen 

ezeken a rendezvényeken..  

 

Budapest, 2020.10.07. 

 

…………………………………. 

              Harangi Szabolcs 

           mb. intézetigazgató 



   

 

5/3 

 

  

 

 

 


