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A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 
2021. június 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 (16 fő):  
Berki Márton, Győri Róbert, Gyuris Ferenc, Harangi Szabolcs, Horváth Erzsébet, Jakobi Ákos, 
Karátson Dávid, Kovács József, Magyari Enikő, Mádlné Szőnyi Judit, Mészáros Róbert, Szabó Pál, 
Szalai Zoltán, Szalkai Gábor, Timár Gábor, Weidinger Tamás 
 
Hallgatói képviselők szavazati joggal (4 fő): Glück Krisztina, Fritz Petra, Novák Zsófia, Tuza Benedek  
 
Tanácskozási joggal (1 fő): Kern Anikó 
 
Mohr Emőke, Tóth Eszter Júlia 
 
Kimentését kérte (7 fő):  
Ősi Attila, Pálfy József, Darabos Kata, Gerlang Vivien, Petrovay Kristóf, Telbisz Tamás, Vajdovich 
Noémi 
 
Nem volt jelen (3 fő): Szikszay László, Józsa Sándor, Weiszburg Tamás 
 
Az ülést Harangi Szabolcs igazgató megnyitotta. Jakobi Ákos központvezető köszöntötte az új 
hallgatói képviselőket, Glück Krisztinát és Novák Zsófiát.  
 
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 8 napirendi pontot együtt tárgyalja.  
 
 
Napirendi pontok: 
 
 
1. A beérkezett tanszékvezetői pályázatok véleményezése (meghívóban 1-8. napirendi 

pont) 
 
Harangi Szabolcs ismerteti, hogy nyolc tanszékre érkezett be pályázat, a Környezet- és 
Tájföldrajzi Tanszékre senki nem adott be pályázatot. Így ideiglenesen, valószínűleg Jakobi 
Ákos, a Földrajztudományi Központ vezetője fogja ellátni a tanszékvezetői feladatokat.  
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Hozzászólások:  
 
Mészáros Róbert kérdésére válaszolva, Harangi Szabolcs ismerteti, hogy három új pályázó van. 
Molnár Ferenc, aki az Ásványtani Tanszékre adott be pályázatot, még fizetés nélküli 
szabadságon van. A Finn Geológiai Szolgálatnál dolgozik. Nagytudású, motivált oktatóval 
gazdagodik az Intézet általa. Fodor László, aki az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre 
adott be pályázatot, 2020. november óta tagja az intézetnek egyetemi docensként. A 
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre Gyuris Ferenc pályázott. Örömteli dolog, hogy 
forgásban tudják egymást váltani a tanszékvezetők. A kari vezetés részéről is felmerült az 
igény, hogy kettő-három tanszékvezetői ciklus után már ne ugyanaz a személy töltse be 
ezt a tisztséget.. 
 
Határozatok: 
 
A titkos szavazás az ELTE Titkos Szavazórendszerének a segítségével zajlott az alábbi 
kérdésekben.  
A szavazás időtartama: 2021.06.08. 14:30-23:59. 
 
Fodor László Imre Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre benyújtott tanszékvezetői 
pályázatát az IT 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag támogatta. 
 
Molnár Ferenc, Ásványtani Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát az IT 22 igen, 0 nem 
és 1 tartózkodó szavazattal támogatta. 
 
Petrovay Kristóf Csillagászati Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát az IT 23 igen, 0 
nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag támogatta.   
 
Timár Gábor Geofizikai és Űrtudományi Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát az IT 22 
igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal támogatta.   
 
Harangi Szabolcs Kőzettan-Geokémia Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát az IT 23 
igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag támogatta.   
 
Ősi Attila Őslénytani Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát az IT 24 igen, 0 nem és 0 
tartózkodó szavazattal egyhangúlag támogatta. 
 
Szabó Pál Regionális Tudományi Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát az IT 20 igen, 2 
nem és 1 tartózkodó szavazattal támogatta.   
 
Gyuris Ferenc Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát 
az IT 23 igen, 1 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta.   
 
 
9. HKR módosítás véleményezése 
 
Jakobi Ákos ismerteti, hogy HKR egészen átfogó módosítása nemcsak kari, hanem egyetemi 
szintű kérdéseket is érint, öt melléklet is érkezett és egy magyarázat Cseszregi Tamás igazgató 
úrtól. Ismerteti a mellékletek tartalmát, a véleményezendő témákat. Kiemelt téma az online 
oktatás beépítése a normál oktatási rendbe. Ennek ki kell dolgozni a kereteit, szabályozását. 
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Hozzászólások: 
 
Horváth Erzsébet és Szabó Pál által javasolt módosításokat a jegyzőkönyv végén lévő melléklet 
tartalmazza. 
 

Határozatok: 
 
A nyílt szavazás az MS Teams kézfelemelés funkciójával zajlott.  
 
A javasolt HKR módosításokat tartalmazó mellékletekhez elhangzott további módosítási 
javaslatokat az IT 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag támogatta.  
 
Az Intézeti Tanácson elhangzott módosításokkal együtt a beterjesztett HKR módosítási anyagokat 
az IT 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag támogatta. 
 
 
10. Szavazás Czaller László 4 órás határozott idejű tanársegédi kinevezéséről a Regionális 

Tudományi Tanszéken 
 
Harangi Szabolcs elmondta, hogy Dékán úrral beszélt a folyamatban lévő, kis anyagi terhet 
jelentő személyi kérdésekről és végül Dékán úr kivételesen támogatta ezek felterjesztését. 
Szabó Pál ismertette a kinevezés indokoltságát. Czaller László már volt határozott idejű 
tanársegédi státuszban a Regionális Tudományi Tanszéken, tavaly Lőcsei Hajnalka helyére 
vették fel. Hat-hét éve oktatja a Közgazdaságtan 1-2 tárgyakat, ez része a tantervi hálónak. 
Általában jellemző, hogy nem főállású oktatóként alkalmazott személy oktatja ezt a tárgyat. 
Ezért nagyon jó megoldás az ő foglalkoztatása, mert gazdaságföldrajzosként jól tudja oktatni 
ezt a tárgyat. Olyan jellegű ismeretet ad a kurzus, hogy ezt bátran ajánlhatjuk a rekrutáción is. 
Az Informatikai Karon Geoinformatika MSc indult, ahol szintén őt kérték meg, hogy a 
közgazdaságtani ismereteket. ahol szintén Czaller Lászlót kérték fel a közgazdasági ismeretek 
oktatására. Most ennek az MSc-nek az angol nyelvű verzióját is elindítanák. Ezt a szakot az IK 
és a TTK közösen működtetné. 
 Emellett az oktatás átstrukturálása miatt szükség van arra a tudására is, mely szerint jól ismeri 
a gazdaságföldrajzi illetve közgazdaságtani szoftvereket. Tavaly novemberben doktori 
disszertációját is megvédte. 
 
Határozatok: 
 
A titkos szavazás az ELTE Titkos Szavazórendszerének a segítségével zajlott az alábbi 
kérdésekben.  
A szavazás időtartama: 2021.06.08. 14:30-23:59. 
 
Czaller László négyórás, határozott idejű tanársegédi kinevezését 2021.09.01-től 2022.08.31-ig a 
Regionális Tudományi Tanszéken az IT 23 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal 
egyhangúlag támogatta 
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10. Intézetigazgatói tájékoztató  
 
 
Előző évben került volna megrendezésre a Kárpát-medencei Nyári Egyetem. Az FFI idén július 
elején (július 7-8.) rendezi meg online formában. Weidinger Tamás szervezte meg, címe 
„Természeti veszélyforrások, társadalmi válaszok”, amit megköszönt az intézetigazgató úr. 
Stratégiai fontosságú az intézet jelenléte ezen, és egy lehetőség, hogy megmutassa jelentőségét 
ezen a területen. Bartholy Judit lesz ennek a plenáris előadója, és az intézet számos munkatársa 
részt vesz rajta.  
 
Harangi Szabolcs ismerteti, hogy az intézetigazgatói tájékoztató fő témája az intézet helyzete 
és jövője. Most zajlik a költségvetési tervezés, jövő héten már kari tanácsi ülés lesz erről. A 
TTK egyértelműen a zászlóshajója a tudományosságnak a karok között, a tudományegyetemi 
létnek. Az FFI a karon belül rosszul áll költségvetési szempontból, amin javítani kell. 
Bevételi oldalon a hallgatói és doktoranduszi létszám jelenik meg, illetve hogy mennyire 
veszünk igénybe más karok, illetve intézetek oktatási közreműködését, mi mennyit adunk át 
más karoknak, intézeteknek. Hallgatói létszámot tekintve erősen csökken országosan a 
természettudományi képzésekre jelentkezők száma, a TTK-n is csökken, de nem olyan 
mértékben mint országosan, szóval a TTK részaránya nő. A Földtudományi alapképzésben 
megállt a csökkenés, talán ezt lehet stabilizálni, lassan növelni. Legnagyobb részarányt az 
természettudományos képzéseken belül a Földtudományi alapképzés adja országos szinten 
(70%), a Földrajz alapképzés 39%-ot képvisel. Mesterképzések esetében országos szinten 
stagnálást, a TTK esetében erős növekedést látunk a jelentkezettek számában. Csillagász, 
geofizikus, geológus és meteorológus képzés csak itt van az országban. A Geográfus 
mesterképzésben résztvevők száma országosan csökken, a TTK-n emelkedés látszik. Földrajz 
tanárszakra jelentkezők száma meredeken csökken országosan, a TTK-n stabil. Ez alapján nem 
növekszik, hanem valamelyest csökken az össz hallgatói létszám. Vannak intézetek, ahol ezzel 
szemben tudják növelni a hallgatói létszámot (biológia, matematika). Angol képzés a geológus 
és meteorológus szakon van csak az FFI-ben. Ez az a terület, ahol tudjuk növelni a hallgatói 
létszámot, és így a bevételt. A Matematika Intézet bevétele annyi, mint az FFI-é, de fele annyi 
oktató van. Az átoktatás majdnem -100 millió, amin érdemes elgondolkodni, és változtatni. A 
kiválósági programokból érkező bevétel 15% nálunk nulla. A Fizikai Intézetben kettő 
kiválósági program is működik az Asztrofizikai, amiben tőlünk a csillagászok benne vannak, 
és az Anyagtudományi, amiben földtudományi témák is vannak, de ebben csak intézeten kívüli 
szakemberek vesznek részt. Ez nem jó. Egyéb pályázati bevételekben sem állunk túl jól, de az 
elmúlt öt évben 30 OTKA pályázat jött be, ez 276 millió Ft bevételt jelent. 
A kiadás oldalon az intézet oktatói állománya van. 78 oktató-kutató van állományban, és 108 a 
kapcsolt kutatókkal együtt. A Fizika Intézetben 81 fő a stabil létszám, de 208-an vannak 
határozott időre foglalkoztatva. Nagyon nagy a bértömegünk a kiadás oldalon -428 millió 
forint- magasan a legnagyobb az intézetek között. Bérátvállalás elenyésző az FFI-ben pályázat 
terhére. Nagyjából 140 millió Ft a hiányunk (a matematikusok, biológusok pluszban vannak).  
Lesz egy három napos vezetői stratégiai tanácskozás, amire meghívást kapott Timár Gábor és 
Magyari Enikő is az intézetigazgatón kívül. Szükségünk van stratégiára, meg kell határozni 
merre megyünk. 
Mi a legfontosabb az egyetemen? Alapvetően a kutatás, mert tudományegyetem vagyunk. Ez a 
legfontosabb feladat a Karnak. Az oktatás segíti, hogy a kutatómunka még sikeresebb legyen. 
A Fizika 100-150. helyen van a világ egyetemi rangsorában, a matematikusok, biológusok és 
meteorológusok is fent vannak a rangsorban. Ez vonzó a magyar és külföldi hallgatók számára 
is. 
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Stratégiai cél felkerülni a sanghai ARWU egyetemi rangsorba két, maximum három év 
múlva, vagy a földtudomány vagy a földrajz. A Babes-Bolyai Egyetem és a Bukaresti 
Egyetem is rajta van az 500-as földtudományi listán a környékbeli egyetemek közül. El kell 
gondolkodni azon, hogy miképpen előzhetnek meg minket, különösen a földtudomány terén. 
Gondosan átnézve a kritériumokat világos, hogy a listára úgy lehet bekerülni, ha top 
folyóiratokba publikálunk. Továbbá úgy kell publikálni, hogy azt citálják. Az intézeti 
munkatársaknak ezt figyelembe kell venniük és kiemelt feladatként kell tekinteniük, hogy 
segítsék az előrelépést! Ha nem sikerül 2-3 éven belül felkerülni a rangsorba, legalább a 
földtudomány terén, az az intézet számára óriási kudarc lenne! 
A második cél: három éven belül 50 millió Ft-ot spóroljunk meg, nem elbocsátással, meg 
kell találni ennek egyéb módját. A nyugdíjasok helyére csak indokolt esetben vegyünk fel új 
kollégát. Legyenek olyan pályázatok, ahol bérátvállalást lehet tenni. Magyari Enikővel és 
Mádlné Szőnyi Judittal dolgozunk a Pannon Egyetemmel való együttműködés 
keretmegállapodásáról. Mádlné Szőnyi Judit és Simon Szilvia dolgozik ezen kapcsolat 
beindításán. Könnyíteni kell az oktatási terheken, hogy tudjunk publikálni top folyóiratokba. 
Ennek elősegítéseként például a doktoranduszok nagyobb arányban vegyenek részt a 
gyakorlatok, terepgyakorlatok szervezésében és lebonyolításában. Harangi Szabolcs igazgató 
úr terve bevonni kollégákat a közös gondolkodásba mind a költségvetés, mind az oktatás, mind 
a hallgatók bevonása, mind a kutatási stratégia területén.  
A stratégia fontos eleme a teljesítményértékelés. Szükséges átalakítani a habilitációs és az 
adjunktusi bejövetel követelményeit. Egy váltás kapujában vagyunk!  
 
Hozzászólások:  
 
Szalai Zoltán megkérdezte, hogy a bevétel oldalon megjelenik-e a doktori hallgatók részére 
felhasználható körülbelül 4-5 millió Ft nagyságú dologi keret összege? 
 

Harangi Szabolcs: Az Intézet dologi kiadása 4,4 millió Forint a doktori dologi kiadás 
6,3 millió Ft. Igen, ez benne van az analitikában. 

 
Timár Gábor szerint az oktatási reform keretei között végig kell gondolni, hogy az alapozó 
tárgyakat tudnánk-e saját hatáskörben oktatni. Ez komolyabb költségmegtakarítást jelenthet. 
 
Mádlné Szőnyi Judit szerint az átoktatás ott számolódjon el, ahol ténylegesen történik. 
Támogatja, hogy az oktatási stratégiát a kutatás mentén alakítsuk, mert ez a záloga a 
kiválóságnak. 
 
Horváth Erzsébet megjegyezte, hogy 133 millió forint van (bevétel ?) az osztatlan 
tanárképzésen, mindazon hallgatók után érkezik, akiknek mi vagyunk az anyakara. 67%-ot át 
kell adni a TTK-nak, a másik szaknak, amennyiben nem a TTK az anyakara. Összesen 71 millió 
forintot kellett átadni. Végig kell gondolni, hogy ez mennyire megy szembe az Oktatási 
Igazgatóság elképzelésével, akik Kompetencia Központokat terveznek létrehozni. Fontos, hogy 
az intézetek és más karok felé átadott összegek túlnyomó része a tanárképzésből származik. 
Továbbá megjegyezte, hogy a környezettudomány-természetismeret szaknak nem volt 
egyeztetése, csak a Környezettudományon belül. Milyen hatással lesz ez a mi 
tanárképzésünkre?  
A hallgatói létszámok nem felvételi számok, hanem a jelentkezési darabszámok, akik egy része 
jelentkezik mind az angol mind a magyar képzésre.  
 
Mészáros Róbert megjegyezte, hogy fontos a kutatás, de a hallgatók létszámának van súlya a 
bevételi oldalon.  
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Harangi Szabolcs válaszában kifejtette, hogy mégis a kutatás a fontos, mert a nemzetközi 
rangsorban való előrejutás kulcsfontosságú a hallgatók bevonzásában. A kutatás 
nagymértékben meghatározza, hogy hol pozícionáljuk magunkat. A Meteorológusok példaként 
állíthatók, mert az FFI elmúlt öt év 10 top publikációja közül 5-öt a meteorológusok írtak.  
 
Karátson Dávid egyetért abban, hogy publikáljunk, de álláshely betöltésnél legyünk 
körültekintőek, nézzük meg az indokoltságát a mérlegelésnél.  
 
Az intézet vezetősége elindul egy komoly stratégiai átgondoláson, az intézetigazgató erre 
egy támogató szavazást kért. A stratégiai célok irányába való elmozdulást, az 
intézetigazgató által vázolt célok elérésének irányába tett lépéseket megerősítette az 
Intézeti Tanács. A júliusi intézeti tanácson már a vezetőség szeretne konkrétabb 
elképzeléseket ismertetni. 
 
 
Budapest, 2021.06.08. 
 

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

 
 

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

 
 


