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A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 
2021. május 4-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 (18 fő):  
Berki Márton, Gyuris Ferenc, Harangi Szabolcs, Horváth Erzsébet, Jakobi Ákos, Karátson Dávid, 
Kovács József, Mádlné Szőnyi Judit, Mészáros Róbert, Ősi Attila, Pálfy József, Petrovay Kristóf, Szabó 
Pál, Szalai Zoltán, Szalkai Gábor, Telbisz Tamás, Timár Gábor, Weiszburg Tamás 
 
Hallgatói képviselők szavazati joggal (7 fő): Balga Gábor, Darabos Kata, Fritz Petra, Gerlang Vivien, 
Németh Csilla, Tuza Benedek, Vajdovich Noémi 
 
Tanácskozási joggal (1 fő): Kern Anikó 
 
Mohr Emőke, Tóth Eszter Júlia 
 
Kimentését kérte (3 fő): Weidinger Tamás, Józsa Sándor, Győri Róbert 
 
Nem volt jelen (1 fő): Szikszay László, 
 
Az ülést Harangi Szabolcs igazgató megnyitotta. 
 
Harangi Szabolcs megállapítja a szavazásokhoz szükséges határozatképességet. Ezt követően 
ismerteti az aktuális napirendet. A napirendet az ülés egyhangúlag elfogadja azzal a 
módosítással, hogy az IT az első 9 napirendi pontot együtt tárgyalja.  
 
 
Napirendi pontok: 
 
 
1. Bíráló bizottság tagjainak megszavazása a beérkező tanszékvezetői pályázat(ok) 

véleményezéséhez (meghívóban 1-9. napirendi pont) 
 
Harangi Szabolcs ismerteti, hogy a bizottságok összetételét: mindenkori tag az intézetigazgató 
(ha az intézetigazgató is ad be pályázatot, akkor az igazgató-helyettes), egy tanszéki munkatársa 
és két olyan tag, akik közül legalább az egyik külsős. A tanszékvezetői pályázatok beadási 
határideje május 17.  
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Hozzászólások: 
 
Magyari Enikő ismerteti a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékre beérkező tanszékvezetői 
pályázatok bíráló bizottságának összetételét: Harangi Szabolcs, Szalai Zoltán, Kovács József 
és Szabó Szilárd 
 
Határozatok: 
 
A titkos szavazás az ELTE titkos szavazórendszerének a segítségével zajlott az alábbi 
kérdésekben.  
A szavazás időtartama: 2021.05.04. 14:30-23:59. 
 
Az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre beérkező tanszékvezetői pályázat(ok) bíráló 
bizottságának az összetételére (elnök: Harangi Szabolcs, ELTE TTK FFI Kőzettan-Geokémiai 
Tanszék belső tag: Sztanó Orsolya, ELTE TTK FFI Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék 
Horváth Erzsébet, ELTETTK FFI Természetföldrajzi Tanszék Maros Gyula, Magyar Bányászati 
és Földtani Szolgálat) vonatkozó javaslatot az IT 27 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal 
egyhangúlag támogatta. 
 
Az Ásványtani Tanszékre beérkező tanszékvezetői pályázat(ok) bíráló bizottságának az 
összetételére (elnök: Harangi Szabolcs, ELTE TTK FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék belső tag: 
Baloghné Kiss Gabriella, ELTE TTK FFI Ásványtani Tanszék Timár Gábor, ELTE TTK FFI 
Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Pósfai Mihály, Pannon Egyetem) vonatkozó javaslatot az IT 
27 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag támogatta. 
 
A Csillagászati Tanszékre beérkező tanszékvezetői pályázat(ok) bíráló bizottságának az 
összetételére (elnök: Harangi Szabolcs, ELTE TTK FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék belső tag: 
Tóth László Viktor, ELTE TTK FFI Csillagászati Tanszék Timár Gábor, ELTE TTK FFI 
Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Ábrahám Péter, MTA CsFK) vonatkozó javaslatot az IT 27 
igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag támogatta.   
 
A Geofizikai és Űrtudományi Tanszékre beérkező tanszékvezetői pályázat(ok) bíráló 
bizottságának az összetételére (elnök: Harangi Szabolcs, ELTE TTK FFI Kőzettan-Geokémiai 
Tanszék belső tag: Galsa Attila, ELTE TTK FFI Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Győri 
Róbert, ELTE TTK FFI Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Szabó Norbert, Miskolci 
Egyetem) vonatkozó javaslatot az IT 26 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal támogatta.   
 
A Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékre beérkező tanszékvezetői pályázat(ok) bíráló bizottságának 
az összetételére (elnök: Harangi Szabolcs, ELTE TTK FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék, belső 
tag: Szalai Zoltán ELTE TTK FFI Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, Kovács József, ELTE TTK 
FFI Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, Szabó Szilárd, Debreceni Egyetem) vonatkozó 
javaslatot az IT 23 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal támogatta. 
 
A Kőzettan-Geokémia Tanszékre beérkező tanszékvezetői pályázat(ok) bíráló bizottságának az 
összetételére (elnök: Timár Gábor, ELTE TTK FFI Geofizikai és Űrtudományi Tanszék belső tag: 
Józsa Sándor, ELTE TTK FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék Pálfy József, ELTE TTK FFI 
Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, Pál-Molnár Elemér, Szegedi Tudományegyetem) 
vonatkozó javaslatot IT 25 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag támogatta.   
 
Az Őslénytani Tanszékre beérkező tanszékvezetői pályázat(ok) bíráló bizottságának az 
összetételére (elnök: Harangi Szabolcs, ELTE TTK FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék belső tag: 
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Kázmér Miklós , ELTE TTK FFI Őslénytani Tanszék Pálfy József, ELTE TTK FFI Általános és 
Alkalmazott Földtani Tanszék Less György, Miskolci Egyetem) vonatkozó javaslatot IT 26 igen, 
0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag támogatta. 
 
A Regionális Tudományi Tanszékre beérkező tanszékvezetői pályázat(ok) bíráló bizottságának az 
összetételére (elnök: Harangi Szabolcs, ELTE TTK FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék belső tag: 
Szalkai Gábor, ELTE TTK FFI Regionális Tudományi Tanszék, Dusek Tamás, Széchenyi István 
Egyetem Gál Zoltán, Pécsi Tudományegyetem) vonatkozó javaslatot az IT 24 igen, 0 nem és 1 
tartózkodó szavazattal támogatta.   
 
A Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre beérkező tanszékvezetői pályázat(ok) bíráló 
bizottságának az összetételére (elnök: Harangi Szabolcs, ELTE TTK FFI Kőzettan-Geokémiai 
Tanszék belső tag: Jankó Ferenc, ELTE TTK FFI Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék 
Szalai Zoltán, ELTE TTK FFI Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Kovács Zoltán, SzTE TTIK és 
ELKH CsFK FI) vonatkozó javaslatot az IT 23 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal 
támogatta.   
 
 
10. Szavazás a Földtudományi alapszak, Geofizikus mesterszak és Geofizikus mesterszak 
kutató geofizikus specializációjának szakfelelős váltásáról  
 
Timár Gábor ismerteti a szakfelelős váltások hátterét. A Földtudományi alapszak szakfelelős 
váltását már 2020. október 27-én megszavazta az IT. Ez felterjesztésre is került. Müller Viktor 
oktatási dékánhelyettes később jelezte, hogy a MAB szabályozás szerint Timár Gábor nem 
lehet egyszerre szakfelelőse a Geofizikus mesterszaknak és a Földtudományi alapszaknak, mert 
egymásra épülő szakokról van szó. Lenkey László ezért venné át a Geofizikus mesterszak, és 
annak kutató geofizikus specializációjának szakfelelősségét. 
 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Erzsébet megjegyzi pontosításként, hogy abban az esetben, ha a két szak azonos lenne 
(pl. Földtudományi alapszak és Földtudományi mesterszak), akkor lehetne mindkettőnek 
szakfelelőse ugyanaz a személy. 
 
Timár Gábor megkérdezi, mióta van az a szabály? 
  

Weiszburg Tamás: A szabályt 2009-ben vezették be, amikor a mesterszakokat 
akkreditálták. 

 

Határozatok: 
 
A titkos szavazás az ELTE titkos szavazórendszerének a segítségével zajlott az alábbi 
kérdésekben.  
A szavazás időtartama: 2021.05.04. 14:30-23:59. 
 

A Földtudományi alapszakon a szakfelelős váltást (Dr. Bartholy Judit helyett Dr. Timár Gábor) az 
IT 25 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag támogatta.  
 
A Geofizikus mesterszakon a szakfelelős váltást (Dr. Timár Gábor helyett Dr. Lenkey László) az 
IT 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag támogatta. 
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A Geofizikus mesterszak kutató geofizikus specializáción a szakfelelős váltást (Dr. Timár Gábor 
helyett Dr. Lenkey László) az IT 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag 
támogatta. 
 
 
11-12. Álláshelyek meghirdetése a Környezet és Tájföldrajzi Tanszékre (Feltételes 
javaslat, ami kari vezetői egyeztetés alatt áll és ennek elfogadása esetén lép életbe!) 
 

11. Félállású adjunktusi álláshely meghirdetése a Környezet- és Tájföldrajzi 
Tanszékre (Feltételes javaslat, ami kari vezetői egyeztetés alatt áll és ennek 
elfogadása esetén lép életbe!) 

 
12. Teljes állású tanársegédi állás meghirdetése a Környezet- és Tájföldrajzi 
Tanszékre (Feltételes javaslat, ami kari vezetői egyeztetés alatt áll és ennek 
elfogadása esetén lép életbe!) 

. 
Harangi Szabolcs ismerteti a hátterét. Most zajlik a kari költségvetés kialakítása, amit május 

végéig kell befejezni. A költségvetési bizonytalanságok miatt Dékán úr kérése, hogy addig ne 
legyenek személyi felterjesztések semelyik intézetben. Egyik bizonytalanság, hogy nincs 
döntés a kiválósági programokról, és több kollégának július 31-én lejár a szerződése. E mellett 
fontos látni az intézeti pozíciókat is. Dékán úr konkrétan az álláshirdetésekkel kapcsolatban 
türelmet kér a költségvetési helyzet meghatározásáig. Jelezte, hogy az oktatási-dékánhelyettes 
koordinálásával készül az oktatók terhelési kimutatása. Harangi Szabolcs támogatja a két 
felterjesztést, és egy feltételes szavazást javasol az oktatási biztonság felmutatása érdekében.  

 
Magyari Enikő ismerteti a félállású adjunktusi és a teljes állású tanársegédi állás hátterét. A 

teljes állású tanársegéd Csüllög Gábor május végi nyugdíjazása után, felszabaduló fizetésének 
terhére kerülne felvételre. Égető egy olyan oktató alkalmazása, aki az induló új specializáció 
(megújuló energiaforrások) kurzusaiba be tud oktatni az egyéb GIS és tájföldrajzi kurzusok 
mellett. Illetve az induló angol képzésben is részt tud vállalni. Nehéz megfelelő embert találni, 
mert nem tudunk versenyképes fizetést kínálni. Szabó Zoltán lenne az egyik legalkalmasabb 
jelölt, aki hajlandóságot is mutatott, hogy megpályázza az állást. Az adjunktusi félállás 
meghirdetését az indokolja, hogy Kohán Balázs jelezte, hogy félállásba szeretne menni. Így a 
geoinformatikai kurzusok jó részének oktatása bizonytalanná vált. Bede-Fazekas Ákos 
(Ökológiai Kutató) lenne a legalkalmasabb jelölt az állás betöltésére, mert programozó 
végzettsége is van, amellett hogy behatóan ismeri a térinformatikai szoftvereket. Most 
speciális kollégiumként R-alapú térinformatikát oktat. Egyértelmű, hogy ezen állások be nem 
töltése veszélyeztetheti az oktatást.  

 
Hozzászólások: 
 
Harangi Szabolcs megjegyzi, hogy sajnos valóban nagy az elszívó erő, nehéz fiatal oktatót 

találni. Konkrét számadatokkal, az egész tanszék oktatóinak óraterhelési kimutatásával kell 
indokolni új oktató felvételét. Illetve pontosan meg kell indokolni, miért van szükség a 
felveendő kollégára. Az oktatási reform célja, hogy csökkenjen az oktatási terhelés, de az 
újfajta reformgondolkodásba új emberek kellenek. 

 
Szalai Zoltán megjegyzi, hogy két státusz már elveszett régebben a KTF-ről, még kettő elvétele 

a tanszék létét veszélyezteti. 
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Karátson Dávid jelzi, hogy benyújtásra került Túri Lászlónak az új angol képzés tantervi hálója 
(Environmental Geography), ezért fontosnak tartja, hogy beszéljünk az egyéb betöltendő 
álláshelyekről is.  
 

Harangi Szabolcs: Még a félév során az IT napirendre tűzi ezeket is. 
 
Szabó Pál jelzi ezzel kapcsolatban, hogy fontos ügy lesz Czaller László további alkalmazása is, 
akinek szeptemberben jár le a szerződése, mert több fontos kurzust is tart (pl. közgazdaságtan).  
 
Feltételes határozatok a javaslatokról: 
 
Nyílt szavazás a kézfelemelés funkcióval a Teams felületen. 
 
A félállású adjunktusi álláshely meghirdetését a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékre az IT 25 
igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag támogatta. 
 
A teljes állású tanársegédi állás meghirdetését a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékre az IT 25 
igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag támogatta. 
 
12. Intézetigazgatói tájékoztató  
 
Harangi Szabolcs ismerteti, hogy az FFI az MTA Kiváló Kutatóhely cím elnyerésére 
pályázatot nyújt be. A cím pénzzel nem jár, de előnyt jelenthet bizonyos pályázatok esetében. 
Az FFI pozícióját javíthatja. Stratégiailag fontos, hogy ki legyen mondva, hogy kiválóak 
vagyunk. Három intézet a karról biztosan pályázik. Négy fős csapat (Magyari Enikő, Timár 
Gábor, Gyuris Ferenc és Mohr Emőke) lett kijelölve a pályázat összeállítására. Nagy munka az 
adatok összeszedése, de ha összeáll, jó rálátást fog adni az FFI kollégáinak mutatóira. Az adatok 
egy része automatikusan lehívható az STA-ból, az MTMT-ből és a doktori.hu-ról. Ezeknek 
mindenképp naprakésznek kell lenniük. Kéri a tanszékvezetőket, hogy ösztönözzék 
munkatársaikat. Azokról az adatokról, ami csak manuálisan tölthető ki, azokról a 
tanszékvezetők kapnak egy excelt és egy word fájlt, amit ki kell tölteniük. Fontos, hogy ezek 
az adatok május 12-ig érkezzenek be, mert még ezt összegezni és értékelni áll.  
 
Az RRF pályázatról csak a médiából tudunk egyelőre informálódni, és csak informális hírek 
vannak.  
 
 
Hozzászólások: 
 
Karátson Dávid megkérdezi, hogy mennyire van törekvés kari szinten a tanszékek 
megszűntetésére, összevonására. 

 
Harangi Szabolcs válaszában ismerteti, hogy az felmerült, hogy tanszékvezető csak három 
ciklusban lehessen valaki. Amikor ez felmerült, akkor jelezte, hogy az FFI-ben ez nem 
lehetséges számos tanszék esetében. Mindenképpen fontosnak tartja, hogy az intézet stratégiai 
koncepciójában helyet kapjon a tanszékek felülvizsgálata. Mennyire szolgálja a tanszéki 
struktúra az intézet működését. A tanszékek már most is csak oktatásszervezési kérdések 
megoldására vannak. Fontos lenne, hogy megerősítsük a szakfelelősök helyzetét, nekik is 
pályázni kelljen, egy ciklust töltsenek be, aztán legyen váltás, a tanszékvezetők, azaz a 
szakterületek képviselői segítsék a munkájukat. Mindenképp fontos lesz megvitatni, hogy 
esetleg tudunk-e hatékonyabb struktúrát kialakítani.  
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Szalkai Gábor megkérdezi, hogy mi a helyzet a nyári terepgyakorlatok pénzügyi tervezésével. 
 
Harangi Szabolcs ismerteti, hogy Müller Viktor oktatási dékánhelyettes úr jelezte, hogy lesz 
pénzügyi tervezés, és ugyanazzal az összeggel tudunk tervezni (30 millió Ft). 
 
Magyari Enikő megkérdezi, hogy Munkácsy Béla a nyári terepgyakorlat előkészítéséhez 
terepbejárást szeretne tartani, ez elszámolható lesz-e. Illetve jelezte, hogy a tavalyi 
terepgyakorlat után az FFI nem továbbított bizonyos szállás költséget tartalmazó számlákat, így 
azok kifizetése nagyon elcsúszott, és ez kellemetlenséghez vezetett.  
 

Harangi Szabolcs ígéretet tett arra, hogyha az érintett ügyvivő visszatér a 
betegállományból (amin május végéig van), elbeszélget vele.  

 
Weiszburg Tamás jelzi, hogy tavaly csökkentett összeg volt a terepgyakorlatokra a vírus miatt. 
Jó lenne több pénz idén erre, hiszen a kiesett terepgyakorlatokat most megerősített 
terepgyakorlatokkal pótolni lehetne.  
 
Horváth Erzsébet: A terepgyakorlatok összegét a HÖK különíti el, másra nem költhető. Tavaly 
a HÖK hozzájárulásával egy része bekerülhetett a kari költségvetésbe.  
 
Weiszburg Tamás örömmel jelenti be, hogy az OTDK Matematika és Földtudományi 
szekciójában a díjak 40%-át az FFI hozta el. 
 
Budapest, 2021.05.04. 

 
…………………………………. 
              Mohr Emőke 
                    titkár 
          jegyzőkönyvvezető 
 
 

 
 

 
…………………………………. 
              Harangi Szabolcs 
                intézetigazgató 
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