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JEGYZŐKÖNYV 

 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 

2021. szeptember 7-én tartott üléséről 
 

Az ülés ideje: 2021. szeptember 7. 14:00. 

Az ülés helyszíne: Déli tömb, 7.206 Egyed László Terem 

 

 

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

 
Szavazati joggal (17 fő):  

Berki Márton, Fodor László Imre, Gyuris Ferenc, Harangi Szabolcs, Horváth Erzsébet, Karátson Dávid, 

Mari László, Mádlné Szőnyi Judit, Molnár Ferenc, Ősi Attila, Pálfy József, Petrovay Kristóf, Szalai 

Zoltán, Szalkai Gábor, Szikszay László, Timár Gábor, Weidinger Tamás 

 

Hallgatói képviselők szavazati joggal (6 fő): Glück Krisztina, Fritz Petra, Novák Zsófia, Darabos Kata, 

Gerlang Vivien, Vajdovich Noémi 

 

Tanácskozási joggal (1 fő): Kern Anikó 

 

Mohr Emőke, Tóth Eszter Júlia 

 

Kimentését kérte (5 fő): Jakobi Ákos, Józsa Sándor, Mészáros Róbert, Szabó Pál, Telbisz Tamás 

 

Nem volt jelen (1 fő): Tuza Benedek 

 

Az ülést Harangi Szabolcs igazgató megnyitja és köszönti az új intézeti tanácstagokat, Fodor 

László Imrét, Mari Lászlót és Molnár Ferencet. Megköszöni Győri Róbert, Kovács József és 

Weiszburg Tamás intézeti tanácsi munkáját.  

 

Harangi Szabolcs megállapítja szavazásokhoz szükséges határozatképességet. Ezt követően 

ismerteti az aktuális napirendet. A napirendet az ülés egyhangúlag elfogadja.  

 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. Szavazás Kristóf Erzsébet határozott idejű tanársegédi alkalmazásáról a Meteorológiai 

Tanszéken 

 

Harangi Szabolcs ismerteti az alkalmazás hátterét. Kristóf Erzsébet ígéretes fiatal kutató eddigi 
tudományos teljesítménye alapján erősítheti a tanszéket és az intézetet. Doktori dolgozatát 
hamarosan befejezi. Bérének fedezetét Ács Ferenc nyugdíjba vonulásával felszabaduló bérkeret 
biztosítja. A határozott idejű alkalmazás 2021. november 1-től 2022. június 30-ig tartana. 
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Hozzászólások:  
 
Nem érkezett hozzászólás. 
 
Határozatok: 

 

A titkos szavazás személyes jelenléttel, szavazó cédulák segítségével zajlott az alábbi 

kérdésben.  

 

Kristóf Erzsébet határozott idejű tanársegédi kinevezését a Meteorológiai Tanszéken az IT 23 

igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag támogatta. 

 

 

2. Szavazás Bede-Fazekas Ákos határozatlan idejű félállású adjunktusi alkalmazásáról a 

Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéken 

 

Szalai Zoltán ismerteti az alkalmazás hátterét. Bede-Fazekas Ákos kiváló kutató eddigi 
tudományos teljesítménye alapján. A tervek szerint a geoinformatika oktatásában fog részt 
venni. Bérének fedezetét Kohán Balázs májusi félállásba kerülésével felszabaduló bérkeret 
biztosítja. 
 
Hozzászólások:  
 
Nem érkezett hozzászólás. 
 
Határozatok: 

 

A titkos szavazás személyes jelenléttel, szavazó cédulák segítségével zajlott az alábbi 

kérdésben.  

 

Bede-Fazekas Ákos, a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékre benyújtott határozatlan idejű, 

félállású adjunktusi pályázatát az IT 23 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag 

támogatta. 

 

3. Szavazás Szabó Zoltán határozott idejű tanársegédi alkalmazásáról a Környezet- és 

Tájföldrajzi Tanszéken 

 
Szalai Zoltán ismerteti az alkalmazás hátterét. Szabó Zoltán ígéretes fiatal kutató eddigi 
tudományos teljesítménye alapján. A tervek szerint a tájföldrajz és a geoinformatika 
oktatásában fog részt venni, Csüllög Gábor kurzusait veszi át egyéb kurzusok mellett. Bérének 
fedezetét Csüllög Gábor nyugdíjba vonulásával felszabaduló bérkeret biztosítja. 
 
 

Hozzászólások:  
 
Karátson Dávid megkérdezi, hogy a tervezett bértömegcsökkentéssel párhuzamosan hogyan 
valósulhatnak meg új kinevezések. 
 
Harangi Szabolcs válaszában ismerteti, hogy indokolt (oktatási feladat, az intézetet erősítő 
kiváló kutatási teljesítmény) esetben és bérfedezet mellett lehet új kollégákat alkalmazni. 
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Felhívja a figyelmet arra, hogy nincsenek státuszok, tanszékekhez kötött bérkeretek, az FFI-
nek kell erről stratégiai döntést hozni a tanszékvezetőkkel egyeztetve. 
 
Határozatok: 

 

A titkos szavazás személyes jelenléttel, szavazó cédulák segítségével zajlott az alábbi 

kérdésben.  

 

Szabó Zoltán, a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékre benyújtott, határozott idejű tanársegédi 

pályázatát az IT 23 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag támogatta. 

 

 

4. Szavazás Kis Annamária határozott idejű tanársegédi alkalmazásáról az Ásványtani 

Tanszéken 

 

Molnár Ferenc ismerteti az alkalmazás hátterét. Kis Annamária ígéretes fiatal kutató eddigi 
tudományos teljesítménye alapján, doktori disszertációját hamarosan befejezi. Tanársegédi 
feladatokat évek óta ellát, a hallgatók kedvelik, jó oktató. Kihangsúlyozza, hogy a kutatás 
mellett fontos szerepe van az oktatási feladatok ellátásának is. Csak megfelelő létszámú oktatói-
kutatói gárdával megvalósítható, hogy az oktatás mellett tudományos teljesítmény legyen. 
Bérének fedezetét Weiszburg Tamás nyugdíjba vonulásával felszabaduló bérkeret biztosítja. 
 

Határozatok: 

 

A titkos szavazás személyes jelenléttel, szavazó cédulák segítségével zajlott az alábbi 

kérdésben.  

 

Kis Annamária határozott idejű tanársegédi kinevezését az Ásványtani Tanszéken az IT 23 

igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag támogatta. 

 

5. Egyetemi tanári álláshely kiírásának felterjesztése az Általános és Alkalmazott Földtani 

Tanszékre 

 

Harangi Szabolcs ismerteti az egyetemi tanári pályázat kiírásának hátterét. Az FFI-ben két 
egyetemi tanár nyugdíjba vonul egy-két éven belül. Az oktatáshoz és a doktori iskolák 
megfelelő működéséhez szükséges, hogy legyen megfelelő számú egyetemi tanár. 
Hangsúlyozza azt is, hogy messzemenően van a kiírásra alkalmas személy és fontos, hogy 
kiváló munkatársaink megfelelő pozícióba kerüljenek. Ez erősíti az intézetet és a kart is. 
Bérfedezet van az előmenetelre, a tanszéken dolgozó egyetemi docens nyugdíjba vonulásával. 
 

Határozat: 

 

A nyílt szavazás személyes jelenléttel, kézfeltartással zajlott az alábbi kérdésben.  

 

Egyetemi tanári álláshely kiírását az az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre az IT 23 

igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag támogatta. 

 

6. Oktatási feladatok, hallgatói felvételek 

 

Timár Gábor ismerteti, hogy az oktatási reform újra indul. Cél a megfelelő kreditszorzók 
elérése. A reform főként BSc és részben MSc szinten valósulna meg. A felvételi folyamatot 
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tekintve a felvett létszám mind BSc mind MSc szinten hasonló a tavalyihoz, csak a ponthatárok 
megállapításának a módja változott. A kar stratégiájának egyik fontos része a felvételi 
minimum pontszám emelése, a hallgatói létszám növekményét felvételi pontokra váltani. 
Az MSc-re felvehető hallgatók létszámát, így a minimum ponthatárt a három éve BSc-re 
jelentkezett hallgatók létszáma határozza meg (0,35 szorzóval). A Gazdaságtudományi Kar 
megalapítása az ELTÉ-n jelentősen befolyásolja az egyes szakokra jutó állami finanszírozású 
helyek számát, hiszen az ELTÉ-re jutó helyek száma fix, új kar létrehozása nem befolyásolja 
ezt.  
 

Hozzászólások: 

 

Horváth Erzsébet hozzászólásában kifejti, hogy fontos lenne meghatározni a hallgatói kvótákat 

karonként. Fontos figyelembe venni azt is, hogy a felvételi pontszámok számítási rendszere is 

mennyire eltérő, már intézetenként is. 

 

 

7. Affiliáció használatáról szóló javaslat véleményezése 

 

Harangi Szabolcs ismerteti az affiliáció használatáról szóló Intézeti Tanácsi határozat 

szükségességét. A Kar és az intézetek helyzetét a kutatási teljesítmény alapvetően 

meghatározza, ami a publikációs tevékenységen alapul. Ennek összegyűjtése adatbázisokból 

történik az affiliációk szerint. Az affiliáció használatára egyetemi szinten van rektori 

szabályozás, ez a javaslat ennek kiegészítése lenne az FFI egyedi szabályozásával, kötelezően 

feltüntetve az intézet és a tanszék nevét. A javaslat vonatkozik mind a határozatlan idejű, mind 

a határozott idejű szerződéssel alkalmazott munkatársakra, továbbá doktoranduszokra és 

egyetemi hallgatókra, akik az intézetben végeznek kutatási tevékenységet. Hozzáteszi, hogy 

mindez az intézetből eltávozó munkatársakra, doktoranduszokra és hallgatókra is érvényes, 

akik az intézetben végzett tudományos eredményeiket már egy új munkahelyen publikálják. 

Ekkor kettős affiliáció használandó. Felhívja a figyelmet az affiliáció használatának 

pontosságára és fontosságára, ez minden munkatársra felelősséget ró. Horváth Erzsébet írásos 

hozzászólását elfogadva, az Intézeti Tanács határozatot nem teljesítők intézetigazgatói írásos 

figyelmeztetésben részesülnek. 

 

Hozzászólások: 

 

Pálfy József is támogatja a javaslatot, mert szükséges ahhoz, hogy az adatbázisokban, különféle 

egyetemi rangsorokban jól szerepeljünk. Elegendőnek ítéli viszont csak a legnagyobb és 

legkisebb szervezeti egység feltüntetését, mert ez alapján már beazonosítanak az adatbázisok 

pl. az MTMT. Megkérdezi, a hivatalos kutatócsoportokra mennyire vonatkozik, hogy a 

tanszéket/intézetet kell előre írni, nem elégséges FTE függvényében eldönteni a sorrendet.  

 

Harangi Szabolcs válaszában kifejti, hogy az intézetben működő ’informális’ 

kutatócsoportokra vonatkozna ez a szabályozás, hogy a tanszék neve után kerülnek 

feltüntetésre. Az intézetben működő MTA-ELTE kutatócsoportok munkatársainak kettős 

affiliációt kell használniuk 

 

Timár Gábor megjegyzi, hogy nemzetközi szakterületi rangsorok miatt lenne fontos az FFI 

feltüntetése is. 

 

Petrovay Kristóf megjegyzi, hogy emellett fontos a publikációk nyilvántartása tanszéki szinten 

is. 
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Weidinger Tamás megjegyzi, hogy fontos ezt a PhD hallgatóknál is nyomatékosítani. Illetve 

ötletként felveti, hogy az aktívan kutató nyugdíjasoknak fel kellene ajánlani az önkéntes 

szerződés kötésére való lehetőségét, ami lehetővé teszi az egyetemen való további kutatásukat 

az affiliáció feltüntetéséért cserébe. 

 

Fodor László felveti a hivatalos kutatócsoporti tagok esetében is a kettős affiliáció használatát. 

Harangi Szabolcs megjegyzi, hogy ezt csak ajánlani lehet. Az egyetemhez kötődő hivatalos 

kutatócsoporti tagok esetében is erősen ajánljuk a kettős affiliáció használatát. 

 

Karátson Dávid felveti, hogy az affiliációról szóló Intézet Tanács határozatnak legyen egy 

angol nyelvű változata is. 

 

Határozat: 

 

A nyílt szavazás személyes jelenléttel, kézfeltartással zajlott az alábbi kérdésben.  

 

Az affiliációról szóló javaslatot magyar és angol nyelven az alábbi módosítással:  

„Ennek elmulasztása fegyelmi eljárást von maga után” helyett „Ennek elmulasztása 

intézetigazgatói írásbeli figyelmeztetést von maga után”  

és kiegészítéssel: „Munkahelyváltásnál az itt végzett tudományos munka eredményeinek 

publikálása során kötelező feltüntetni az egyetemi affiliációt is.” az IT 22 igen, 1 nem és 0 

tartózkodó szavazattal támogatta. 

 

8. Intézetigazgatói tájékoztató  
 
Az FFI Tématerületi Kiválósági kutatási pályázatot nyújt be Klíma- és környezetváltozás 

címen, amelynek beadási határideje 2021. szeptember 15. A Kar 7-8 pályázatot szeretne 

összesen benyújtani, az FFI pályázati javaslatát a harmadik helyen támogatják. A rektori 

vezetés dönti el végül melyik pályázat nyújtható be és milyen egyetemi támogatással. A 

pályázat összeállítását Magyari Enikő koordinálja. A pályázatban öt tématerület van. Minden 

tématerület felvállal egy EU-s pályázat beadását, céges kapcsolatok létrehozását és jelentős 

számú Q1 és D1 szintű publikációt, ami az intézet szakterületi rangsorban történő előrelépését 

is segítheti. A pályázatban alkalmazottak felé ezért jelentős elvárás lesz. Az elnyert pénzösszeg 

egy része bérátvállalásokra menne, ami segíti az intézeti pénzügyi pozíciót 

 

Nyáron több ülés volt a kari stratégiaalkotással kapcsolatban. A kari stratégia az ősszel elkészül 

részleteiben is és minden felterjesztésnek majd ehhez kell igazodnia. A fő kérdések, hogy mi 

az intézet helye ebben a stratégiában, hova szeretnénk eljutni a nemzetközi rangsorokban, 

hallgatói elégedettségben… stb. Az intézetnek is meg kell fogalmazni stratégiát a következő öt 

évre, melynek szerves része lesz a munkatársi értékelés is.  

 

A következő Intézeti tanácsig hat fontos feladatot fogalmaz meg:  

 

1. 2021. szeptember 25-e határidővel meg kell valósítani a habilitációs követelmények 

korszerűsítését, hogy a következő IT-n véleményezésre kerülhessen.  

 

2. Az informális kutatócsoportokat definiálni kell, a Földrajz- és Földtudományi Intézet 

honlapján való nevesítés céljából 

 

3. A szervezeti szabályozás és a munkaköri leírások felülvizsgálata. 
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4. Új laboratóriumi rendszer kidolgozása. Ne tanszéki, hanem intézeti laborok legyenek.  

 

5. Óraadói szerződések: A 2021/2022-es tanév I. félévére vonatkozó ún. külsős óraadói 

megbízási szerződéskötésekre vonatkozó javaslatok összegyűjtése intézeti szinten 

 

6. Intézeti bizottságok megújítása 

 

Az Intézeti Tanács ülése minden hónap első keddjén lesz 14 és 16 óra között figyelembe 

véve természetesen a Kari Tanács időpontját is. 

 

 

Budapest, 2021.09.07. 

 

 

  

…………………………………. 

              Mohr Emőke 

                    titkár 

          jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

              Harangi Szabolcs 

                intézetigazgató 

 

 

 

 


