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JEGYZŐKÖNYV 

 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 

2020. október 27-én tartott üléséről 
 

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

 

 

Jelen voltak a Teams csoportban 14:00 és 15:00 között: 

 
Szavazati joggal (18 fő):  

Berki Márton, Győri Róbert, Gyuris Ferenc, Harangi Szabolcs, Horváth Erzsébet, Mádlné Szőnyi Judit, 

Magyari Enikő, Mészáros Róbert, Nagy Balázs, Ősi Attila, Pálfy József, Petrovay Kristóf, Szabó Pál, 

Szalkai Gábor, Szikszay László, Telbisz Tamás, Timár Gábor, Weiszburg Tamás 

 

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

Vivien 

 

Tanácskozási joggal (2 fő): Biró Tamás, Bartholy Judit 

 

Meghívott (1 fő): Jakobi Ákos 

 

Mohr Emőke, Tóth Eszter Júlia 

 

Kimentését kérte (1 fő): Józsa Sándor, Kovács József, Weidinger Tamás, 

 

Nem volt jelen (4 fő): Karátson Dávid, Szalai Zoltán, Laza Dániel, Tuza Benedek 

 

Az ülést Harangi Szabolcs igazgató megnyitja, megállapítja a szavazásokhoz szükséges 

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

egyhangúan elfogadja.  

 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. Dr. Timár Gábor intézetigazgató-helyettesi (FFI Földtudományi Központ 

vezetői) pályázatának véleményezése 

 

Harangi Szabolcs megkérdezte az IT tagjait, hogy van-e kérdésük vagy hozzászólásuk Timár 

Gábor intézetigazgató-helyettesi pályázatával kapcsolatban.  

 

Hozzászólások: 

 

Mádlné Szőnyi Judit kérte, hogy Timár Gábor fejtse ki, hogyan képzeli az angol MSc bevezetését 

a földtudományi képzés esetén. 
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Timár Gábor válaszában ismertette, hogy az Oktatási és Stratégiai Bizottságnak már délelőtt volt 

egy ülése, ahol ezzel foglalkoztak. Egy közös földtudományi angol nyelvű mesterképzés elindítása 

a terv, melyre minden tanszék 2-3 kurzust ajánlana be, a geológia esetében talán valamivel többet, 

mivel az 4 tanszéket fog össze.  

 

Petrovay Kristóf megkérdezte, hogy nem fognak-e a hallgatók csalódni, ha például valaki 

kifejezetten meteorológiát szeretne tanulni, hogy ennél tágabb a kínált képzés. Harangi Szabolcs 

megjegyezte, hogy például ez a kifejezetten olajgeológusok képzésénél is probléma lehet. 

 

Weiszburg Tamás megjegyezte, hogy egy laza képzési és kimeneti követelmény rendszer 

összeállításával ez kiküszöbölhető lehet. Továbbá, hogy 2021. vagy 2022. szeptemberében 

indulhatna el legkorábban a képzés. 

 

Bartholy Judit hozzászólásában ismertette, hogy nincs nagy igény eddig az angol nyelvű 

meteorológus képzésre, az angol nyelvű órák szinte csak a környezettudományi SH esetében 

vannak. Megemlítette, hogy felmerült egy angol nyelvű klimatológia MSc elindítása. Mészáros 

Róbert hozzáfűzte, hogy ez még tárgyalás alatt van az Oktatási és Stratégiai Bizottságban.  

 

Timár Gábor válaszában ismertette, hogy nem feltétlen egy képzés elindítása a cél, minden 

lehetőséget körbejárnak, mérlegelve az igényeket.  

 

Horváth Erzsébet megkérdezte, hogy egy új angol nyelvű földtudományi MSc elindítása a terv 

vagy egy meglévőt akarnak átvenni. 

Timár Gábor válaszában kifejtette, hogy a szegedit szeretnék elindítani, és adaptálni az ELTÉ-re, 

ami azért lenne jó, mert egy évvel meggyorsítaná az egész procedúrát. 

 

Timár Gábor Harangi Szabolcs kérésére kilépett rövid időre a Teamsből. Távollétében nem volt 

hozzászólás.  

 

Határozatok: 

 

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

meg,  A szavazórendszerbe történő belépéshez szükséges email 14:00-kor került kiküldésre. 

Dr. Timár Gábor intézetigazgató-helyettesi (FFI Földtudományi Központ vezetői) pályázatát az 

IT 23 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal támogatta.   

 

 

2. Dr. Jakobi Ákos intézetigazgató-helyettesi (FFI Földrajztudományi Központ 

vezetői) pályázatának véleményezése 
 

Harangi Szabolcs meghívta Jakobi Ákost az IT ülésre. Megkérdezte az IT tagjait, hogy van-e 

kérdésük vagy hozzászólásuk Jakobi Ákos intézetigazgató-helyettesi pályázatával kapcsolatban. 

 

Hozzászólások: 

 

Jakobi Ákos vezetői programjának lényegét összefoglalva elmondta, hogy már a napokban elő 

fognak kerülni a jövőbeni aktuális progresszív ügyek. Az oktatási reformnál kulcsfontosságú a 

versenyképesség megtartása.  

 

Telbisz Tamás megkérdezte, hogy hogyan gondolkodik az oktatási reformról, mik az elképzelései 

a központ fizikai fejlesztéséről és hogy gondolkodik-e a tanszéki struktúra megváltoztatásában. 
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Jakobi Ákos válaszában kifejtette, hogy a tanszéki struktúra megváltoztatási nem biztos, hogy a 

központvezető kompetenciája. Elképzelése szerint ez az intézeti szerepvállalás nem tanszékekhez 

kötődik. A számítógép laborok fejlesztése és üzemeltetése se legyen feltétlen tanszéki ügy. A 

fejlesztés az anyagi forrásoktól függ. Ha erre nem lesz lehetőség, még mindig megoldás lehet a 

karok közötti együttműködés, konkrétan az IK-tól használt, de még korszerű számítógépek 

átmozgatása. Ha van rá lehetőség, természetesen cél egy korszerű geoinformatikai (GIS) labor 

kialakítása. Kardinális feladatának érzi, hogy az oktatók modern tudása átkerüljön a tanrendbe. 

Központvezetői attitűdként nem döntéshozói, hanem kommunikációs szerepet képzel el.  

 

Jakobi Ákos Harangi Szabolcs kérésére kilépett rövid időre a Teamsből. Távollétében nem volt 

hozzászólás.  

 

Határozatok: 

 

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

meg,  A szavazórendszerbe történő belépéshez szükséges email 14:00-kor került kiküldésre. 

Dr. Jakobi Ákos intézetigazgató-helyettesi (FFI Földrajztudományi Központ vezetői) pályázatát 

az IT 22 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazattal támogatta.   

 

 

3.   Földtudományi alapszak szakfelelős váltás 

 

Harangi Szabolcs ismertette, hogy Bartholy Juditot Timár Gábor váltaná a földtudományi 

alapszak szakfelelősi posztján.   

 

Hozzászólás:  

 

Bartholy Judit megerősítette, hogy nem kíván már szerepet vállalni az új oktatási reformban 

koránál fogva, hiszen ez az átszervezés már nem őt fogja érinteni.   

 

Határozatok: 

 

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

meg, A szavazórendszerbe történő belépéshez szükséges email 14:00-kor került kiküldésre. 

A Földtudományi alapszak szakfelelős váltást (Bartholy Judit helyett Timár Gábor) az IT 21 

igen és egy tartózkodó szavazattal támogatta. 

 
 

4.   Földtudományi alapszak, csillagász specializáció szakfelelős váltás 

 

Harangi Szabolcs ismertette, hogy Petrovay Kristófot Sándor Zsolt váltaná a földtudományi 

alapszak csillagász specializáció szakfelelősi posztján.   

 

Hozzászólások: 

 

Petrovay Kristóf megerősítette, hogy azért szeretné a váltást, mert az MSc-nek is szakfeleőse, 

illetve a doktori programnak is ő a vezetője és hasznosnak tartja, ha egy fiatal docens venné át a 

szakfelelősi feladatot..  
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Határozatok: 

 

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

meg, A szavazórendszerbe történő belépéshez szükséges email 14:00-kor került kiküldésre.  

A Földtudományi alapszak csillagász specializáció szakfelelős váltást (Petrovay Kristóf helyett 

Sándor Zsolt) az IT 24 igen és egy tartózkodó szavazattal támogatta. 

 

 

Budapest, 2020.10.28. 

 

 

…………………………………. 

              Harangi Szabolcs 

           mb. intézetigazgató 

 

 

 

 

https://szavazas.elte.hu/

