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A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 

2021. november 23-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 (17 fő):  

Berki Márton, Fodor László Imre, Gyuris Ferenc, Harangi Szabolcs, Horváth Erzsébet, Jakobi Ákos, 

Karátson Dávid, Mádlné Szőnyi Judit, Mari lászló, Mészáros Róbert, Molnár Ferenc, Pálfy József, 

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

 

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

Tuza Benedek, Vajdovich Noémi (14:45-től). 

 

Tanácskozási joggal (1 fő): 

Kern Anikó 

 

Mohr Emőke 

 

Kimentését kérte (2 fő): Ősi Attila, Szalkai Gábor 

 

Nem volt jelen (5 fő): Darabos Kata, Józsa Sándor, Magyari Enikő, Petrovay Kristóf, Szikszay László 

 

Az ülést Harangi Szabolcs igazgató megnyitotta és megállapította a szavazásokhoz szükséges 

határozatképességet. Ezt követően ismertette az aktuális napirendet. A napirendet és felvétel 

készítését az ülésről az IT egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Két félállású adjunktusi álláshely meghirdetése az Ásványtani Tanszékre 

 
Molnár Ferenc ismertette az álláshelyek meghirdetésének hátterét és indokait. Weiszburg 

Tamás nyugdíjba vonulása után jelentősen megnőtt nagy óraterheltsége indokolja új kollégák 
felvételét. Ennek egy része a Környezettan szak oktatásának fenntartását és a futó 
témavezetések folytatását jelenti. Továbbá, az oktatási terhek csökkenése segítene abban is, 
hogy a tanszéki oktatók több időt fordíthassanak kutatásra, publikálásra, ami stratégiai kérdés. 
A két új kolléga a környezeti ásványtan és a krisztallográfia témakörhöz kapcsolódó kurzusok 
oktatásában venne részt.  

 
Hozzászólások: 
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Harangi Szabolcs felhívta a figyelmet, hogy minden személyi felterjesztésnek bele kell 
illeszkednie a kari és intézeti stratégiába (kutatási háttér, kiválóság erősítése). Ez főként a 
jelentkezők kiválasztásnál fog hangsúlyt kapni. Jelen esetben úgy látja, hogy a felterjesztés 
maximálisan kapcsolódik a stratégiai kulcspontokhoz és ezért támogatja azt. A felterjesztés 
anyagi fedezetét Tulai Enikővel egyeztette, azt Weiszburg Tamás felszabaduló bérkerete fedezi 
és még anyagi megtakarítás is történik. 
 

Határozatok: 

 
A nyílt szavazás az FFI Tanács [TTK] Teams csoportban kézfelemelés funkcióval valósult meg. 

 
Az Ásványtani Tanszéken két félállású adjunktusi álláshely meghirdetésére tett javaslatot az 

IT 21 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 

 

 

2. Dr. Bondár István (MTA doktora, a Szeizmika tárgy külső előadója) címzetes 

egyetemi tanári felterjesztésére vonatkozó javaslat véleményezése 

 
Timár Gábor ismertette a címzetes egyetemi tanári felterjesztés hátterét. 
 
Hozzászólások: 
 
Harangi Szabolcs kifejtette, hogy szakmai teljesítménye alapján nagyon támogatja Bondár 
István címzetes egyetemi tanári kinevezésére tett javaslatot. 
 
Határozatok: 

 
A titkos szavazás az ELTE titkos szavazórendszerének a segítségével zajlott az alábbi 

kérdésekben.  

A szavazás időtartama: 2021.11.23. – 2021.11.24. 12:00. 

 

Dr. Bondár István (MTA doktora, a Szeizmika tárgy külső előadója) címzetes egyetemi tanári 
felterjesztésére tett javaslatot az IT 25 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 

 

 

3. Tárgyfelelősség változások a Geográfus mesterszak esetében. 

 

Jakobi Ákos ismertette a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék kérésére a tárgyfelelősség 

változások hátterét. A fő indokok Elek István nyugdíjba vonulása, és Kohán Balázs oktatásban 

való részvételének csökkenése.  

 

Hozzászólások: 
Gyuris Ferenc egy elírásra hívta fel a figyelmet. 
 

Határozatok: 

 
A nyílt szavazás az FFI Tanács [TTK] Teams csoportban kézfelemelés funkcióval valósult meg. 

 
A Geográfus mesterszakon javasolt tárgyfelelősség változásokat az IT 22 igen szavazattal 
egyhangúlag támogatta. 
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4. Tájékoztatás a Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum tevékenységéről. 

 

Molnár Ferenc ismertette a KKIC céljait, és az ebben történt előre lépéseket. A KKIC a Dékán 
javaslatára az alábbi feladatcsoportokat látja el: ipari kapcsolatok és szolgáltatási 
mechanizmusok támogatása és a core-facility – műszerpark működtetése. A Centrum vezetője 
Láng Győző, szakmai vezetője Dankházi Zoltán és a menedzser, Molnár Judit. Fő cél a 
szerződéses munkák bonyolításának átláthatóbbá és egyszerűbbé tétele. A jelenlegi 
munkaszámok megszűnnek, szakterületenként lesznek munkaszámok és almunkaszámok a 
projektek idejére a témavezetőknek. Cél volt a műszerállomány felmérése is, ez már megtörtént. 
További feladat az árképzés kialakítása. Három kategória lenne: üzleti alapú szolgáltatások, 
kutatási együttműködések és belső megbízások. Folyamatban van a témakörök kialakítása, 
ehhez várják a javaslatokat. 
 
Hozzászólások: 
 
Szabó Pál felhívta a figyelmet arra, hogy már egyszer ELTE szinten begyűjtötték a kiajánlható 
szolgáltatásokat (https://www.elte.hu/innovacio/szolgaltatasok), ezt is fel lehetne használni 
most. 
 

5. Intézetigazgatói tájékoztató  

 
Harangi Szabolcs felhívta a tanszékvezetők figyelmét, hogy ellenőrizzék és küldjék el, hogy ki 

oltott, ki nem, és kinél van folyamatban az oltás felvétele a tanszéki munkatársak esetében. 

 

 Pálfy József megkérdezte, hogy az MTA kutatócsoportok tagjai esetében mi a teendő.  

  

Harangi Szabolcs válaszában kifejtette, hogy nincs erre ajánlás, de ő bekérte a saját 

kutatócsoportjától, főként azok a fontosak, akik a tanszéken vannak, és részt vesznek az 

oktatásban. 

 

Karátson Dávid megkérdezte, hogy a szakmódszertanosok kinek küldjék az oltási 

igazolást, mert ők közvetlen az FFI alá tartoznak.  

  

Harangi Szabolcs azt kérte, hogy neki küldjék. 

 

Harangi Szabolcs ismertette, hogy a kari kiválósági pályázatokon jól szerepelt az FFI. 

Kimagasló publikációs tevékenységre Breuer Hajnalka és Tóth Ádám Zoltán nyert el 

támogatást. Konferencia támogatásra pedig Pálfy József nyert el támogatást a Nemzetközi Jura 

Kongresszusra. Az oktatási tevékenység javítása témakörben, Molnár Ferenc infrastruktúra 

fejlesztésre az Ásványtani Tanszéken, illetve Harangi Szabolcs a kőzettani és mikrotechnikai 

labor fejlesztésre nyert el támogatást. 

 

Beadott intézményi pályázatok terén a Tématerületi Kiválósági Program esetében, továbbá a 

Pannon Egyetem Éghajlatváltozási Nemzeti Laboratóriumhoz kapcsolódva 4 alprogrammal 

várjuk az eredményeket. 

 

Harangi Szabolcs a rekrutációval kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy most van a 

lehetőség, hogy meggyőzzük a hallgatókat, hogy hozzánk jöjjenek. Ez stratégiai kulcskérdés, 

fontos, hogy minél több és minél jobb diákok jelentkezzenek a szakjainkra. 

 

https://www.elte.hu/innovacio/szolgaltatasok
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Berki Márton kifejtette, hogy a Kari Nyílt Nap és az Educatio Kiállítás, aminek kiemelt 

szerepe van, és hogy a január a legintenzívebb időszak a rekrutációban.  

Mádlné szőnyi Judit kiemelte, hogy a hallgatók bevonása mennyire fontos a 

toborzásban.  

 

Harangi Szabolcs ígéretet tett, hogy küld szakterületi, ill. intézeti anyagot a 

tanszékvezetőknek, amit felhasználhatnak az intézet szakjainak népszerűsítéséhez.  

 

Harangi Szabolcs ismertette, hogy az intézeti stratégiát december közepéig kell kialakítani. 

Már vannak irányelvek, amiknek meg kell felelni: pénzügyi stabilitás, költséghatékonyság, 

kiváló kutatási teljesítmény (Q1, D1 cikkek és idézettség MTMT alapján), pályázati 

tevékenység. Az oktatási reformban a karcsúsítás az irányelv. Az oktatók értékelésénél 

figyelembe veszik a hallgatói értékeléseket is. A héten megszületnek a kidolgozás szempontjai, 

ezt megkapják a tanszékvezetők a tanszéki munkatársak teljesítményével együtt.  

 

Az ülés lezárásaként Harangi Szabolcs gratulált Dr. Probáld Ferenc, a Regionális Tudományi 

Tanszék professor emeritusának kitüntetéséhez. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

a 2021. szeptember 1-jei magyar felsőoktatás napja alkalmából Oktatói Szolgálati Emlékérmet 

adományozott neki.  

 

 

Budapest, 2021.11.23. 

 

 

 

…………………………………. 

              Mohr Emőke 

                    titkár 

          jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

              Harangi Szabolcs 

                intézetigazgató 

 

 

 

 


