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JEGYZŐKÖNYV 

 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 

2022. január 18-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 (21 fő):  

Berki Márton, Fodor László Imre (14:30-tól), Gyuris Ferenc, Harangi Szabolcs, Horváth Erzsébet, 

Jakobi Ákos, Karátson Dávid, Mádlné Szőnyi Judit, Magyari Enikő Katalin, Mari László, Mészáros 

Róbert, Molnár Ferenc, Pálfy József, Petrovay Kristóf, Szabó Pál, Szalai Zoltán, Szalkai Gábor, 

Szikszay László, Telbisz Tamás, Timár Gábor, Weidinger Tamás. 

 

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

Tuza Benedek (14:15-től), Vajdovich Noémi. 

 

Tanácskozási joggal (1 fő): 

Kern Anikó 

Kázmér Miklós 

 

Meghívott vendég: Probáld Ferenc 

 

Mohr Emőke, Bodor Emese Réka 

 

Kimentését kérte (2 fő): Gerlang Vivien, Ősi Attila 

 

Nem volt jelen (1 fő): Józsa Sándor  

 

Az ülést Harangi Szabolcs igazgató megnyitotta, és mindenkinek eredményes újesztendőt 

kívánt. 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. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Oktatói Szolgálati Emlékérmének 

ünnepélyes átadása Dr. Probáld Ferenc professor emeritus részére 

 
Harangi Szabolcs ünnepélyesen és az online keretek miatt jelképesen átadta az ITM Oktatói 
Szolgálati Emlékérmét Dr. Probáld Ferenc professor emeritus részére.  
 
2. Közelmúltban elhunyt kollégákra való megemlékezés 
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Rövid méltatással, majd egy perces néma csenddel megemlékezett az Intézeti Tanács a 

tavalyi évben elhunyt kollégákról: Dank Viktorról és Császár Gézáról (az Általános és 
Alkalmazott Földtani Tanszékről) és Felméry Lászlóról (a Meteorológiai Tanszékről). 

 
3. Fodor László Imre Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre beérkezett egyetemi 

tanári pályázatának véleményezése 

 
Timár Gábor ismertette a bíráló bizottság véleményét Fodor László egyetemi tanári 
pályázatáról. A bizottság egyhangúlag támogatta a pályázatot.  
 
Hozzászólások: 
 
Harangi Szabolcs megerősítette ezt azzal, hogy Fodor Lászlót idén akadémiai levelező tagságra 
is jelölték, kiváló publikációs tevékenysége és kiemelkedő idézettsége van (pl. az 1999-ben írt 
cikkére több mint 500 hivatkozás érkezett, 11 cikkére pedig 100 feletti hivatkozás van). 
Gazdagodik az intézet azzal, ha professzor lesz Fodor László. 
 
Határozatok: 

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

kérdésekben.  

A szavazás időtartama: 2022.01.18. 14:00-23:59. 

 

Dr. Fodor László Imre az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre beérkezett egyetemi 
tanári pályázatát az IT 24 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 

 

 

4. Intézetigazgatói tájékoztató  

 
Rekrutáció: 
 

Harangi Szabolcs ismertette, hogy az Educatio Szakkiállítás 2022. január 13-15-én lezajlott, és 

ezen részt vett az Intézetünk is. 

 

Berki Márton ismertette, hogy viszonyleg sokan vettek részt rajta. Az FFI és Kémiai Intézet 

további népszerűsítésébe be fognak vonni népszerű influenszereket (pl. Pamkutya: 

Általánosságban a Pamkutya sorozatról | Pam Kutya-wiki | Fandom). Azt is jelezte, hogy a 

jelenléti pályaorientációs rendezvények a járványhelyzet miatt sajnos elmaradnak. A diákoknak 

február 15-ig kell jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe. 

. 

Fodor László megjegyezte, hogy jó lenne olyan pár diából álló diasor összeállítása, ami a 

szakterületünkről teljes képet ad, és a népszerűsítéskor be lehet mutatni.  

 

Harangi Szabolcs és Berki Márton fel fog tölteni anyagokat a hét végéig a Teams csoport Fájlok 

mappájába. 

 

Timár Gábor ismertette, hogy a Nyílt Nap online kerül megrendezésre kari döntés alapján. 

Valószínűleg február 2-5. között kerül megrendezésre. A TTK könyvtárában kerül majd sor a 

felvételre. Lesz beszélgetős panel is február 3-án 19:00-20:00 között.  

 

https://pamkutya.fandom.com/hu/wiki/%C3%81ltal%C3%A1noss%C3%A1gban_a_Pamkutya_sorozatr%C3%B3l


   

 

3/3 

 

Online oktatás:  

 

Timár Gábor ismertette, hogy az oktatás februárban online formában indul el. Előreláthatólag 

március közepéig, utána jelenléti formában folytatódik, ha a járványügyi helyzet engedi. A 

tanrend nem kerül átszervezésre, nem lesz blokkosítás. 

 

Új ügyintéző:  

 

Harangi Szabolcs köszöntötte Bodor Emese Rékát, az FFI új ügyvivő-szakértőjét. 

Megköszönte Erhardt Ildikó és Kis-Csitári Teréz munkáját az elmúlt év utolsó két hónapjában, 

ami rendkívül nehéz volt az intézet számára. Sajnálatát fejezte ki, hogy Ferencz Anna és 

Simonné Kollmann Krisztina betegállományban vannak hosszú ideje, ami jelentősen 

megnehezíti az FFI gördülékeny működését. 

 

RRF 3 pályázat 

 

Harangi Szabolcs ismertette, hogy az új pályázati lehetőség gyakorlatorientált képzést 

megcélzó pályázat. Laborfejlesztésre (részben digitális) lehet pályázni. Ez ügyben a jövő hét 

elején fog egyeztetni a tanszékvezetőkkel. A Közös nagy laborban kellene gondolkodni. 

 

Intézeti stratégia, teljesítményértékelési rendszer 

 

Februárban elfogadásra kerülnek kari szinten a teljesítményértékelés elvei.  

Két fő összetevője lesz az értékelésnek: 

 

 kutatási teljesítmény (60%) – Q1, D1 cikkek és idézettség MTMT alapján, pályázati 

tevékenység (beadott és elnyert pályázatok száma, elnyert összeg).  

 

 oktatás (40%) –hallgatói értékelés, oktatási bevétel az oktatott hallgatók normatívája 

alapján, TDK, szakdolgozat, PhD témavezetés 

 

Az oktatókat három sávba sorolják teljesítményük alapján: alsó és felső 15%, és a köztes 70%, 

de külön lesz az adjunktusi, docensi és egyetemi tanári kategória. 

Nemcsak a számadatok számítanak, mert nem került bele a közéleti tevékenység, illetve vannak 

egyéb szempontok is (pl. GYED-GYES). 

Harangi Szabolcs kiemelte, hogy nagyon fontos az adatbázisok frissítése, hiszen onnan 

kerülnek átemelésre az adatok (MTMT, STA, doktori.hu). 

 

Márciusban vagy áprilisban minden kollégával lesz egy elbeszélgetés a teljesítménye alapján a 

tanszékvezető, a központvezető és az intézetigazgató előtt. 

 

 A héten megszületnek a kidolgozás szempontjai, ezt megkapják a tanszékvezetők a 

tanszéki munkatársak teljesítményével együtt.  
 

Pálfy József megkérdezte, hogy meglesz-e a januárra ígért 15%-os bérfejlesztés. Harangi 

Szabolcs válaszában ismertette, hogy nem volt erről szó a vezetői értekezleteken. Illetve jelezte, 

hogy szerencsésebb lenne az STA-ba a doktoranduszokat a doktori.hu-ból beemelni, nem 

önbevallással beírni.  

 

Fodor László kérte, hogy elérhetővé váljon az a képlet, amiből a bér és az oktatási tevékenység 

kapcsolatát számolják.  
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Harangi Szabolcs felhívta a figyelmet, hogy az oktatásnál az az oktató számít, aki a Neptunba 

be van írva. 

Horváth Erzsébet megkérdezte, hogy a szakmódszertanosok esetében, hogyan lesz az értékelés. 

Harangi Szabolcs jelezte, hogy természetesen őket kivették ebből az értékelési rendszerből. 

 

Szóba került, hogy a nemzetközi rangsorban való előre lépése az egyetemnek mennyire számít 

a hallgatók bevonzásában.  

 

Magyari Enikő jelezte, hogy a külföldi hallgatók bevonzásában mindenképpen, de a magyar 

diákok egy részénél is fontos ez.  

 

Szabó Pál megjegyezte, hogy az EDUCATIO kiállításon a diákokat az érdekelte főként, hogy 

mit tudnak majd kezdeni a diplomájukkal.  

 

Az ülés lezárásaként Harangi Szabolcs még megemlítette, hogy kiírásra kerül az egyetemi 

kiválósági alap, illetve hogy az OTKA pályázatok is már kiírásra kerültek. Az oktatási reform 

is zajlik.  

 

Az IT újra megerősítette a két fél adjunktusi pályázat kiírását az Ásványtani Tanszékre.  

 

 

 

Budapest, 2022.01.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

              Mohr Emőke 

                    titkár 

          jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

              Harangi Szabolcs 

                intézetigazgató 

 

 

 

 


