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A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 

2022. április 5-én tartott üléséről 
 

Az ülés ideje: 2022. április 5. 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 (20 fő):  

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

Karátson Dávid, Magyari Enikő Katalin, Mari László, Mádlné Szőnyi Judit, Mészáros Róbert, Molnár 

Ferenc, Ősi Attila, Pálfy József, Petrovay Kristóf, Szabó Pál, Szalai Zoltán, Szalkai Gábor, Telbisz 

Tamás, 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 

Kázmér Miklós 

 

Mohr Emőke, Bodor Emese Réka 

 

Kimentését kérte (2 fő): Timár Gábor, Tuza Benedek  

 

Nem volt jelen (2 fő): Józsa Sándor, Szikszay László 

 

Az ülést Harangi Szabolcs igazgató megnyitotta. Ismertette, hogy a következő IT április 26-án 

lesz. Harangi Szabolcs megállapította szavazásokhoz szükséges határozatképességet. Ezt 

követően ismertette az aktuális napirendet. Az IT - Harangi Szabolcs javaslatára - az 5., 6., 7. 

és 9. napirendi pontokban szereplő tantervi hálókról szóló szavazást elhalasztotta április 11-ére. 

A halasztás indoka, hogy a tantárgyi adatlapok részben nem készültek el, és a Tanulmányi 

Osztállyal való egyeztetés még folyamatban van. A napirendet a fenti módosításokkal az IT 

egyhangúlag elfogadta.  

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Szavazás Harman-Tóth Erzsébet félállású adjunktusi alkalmazásáról az Ásványtani 

Tanszéken 
 

Molnár Ferenc ismertette az alkalmazás hátterét. Weiszburg Tamás nyugdíjba vonulásával a 
környezeti ásványtan órákat Harman-Tóth Erzsébet vette át. Harman-Tóth Erzsébet most az 
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ELTE Természetrajzi Múzeumának igazgatója, de emellett már most részt vállal az ásványtan 
oktatásában mind a Környezettudományi Centrum mind az FFI szakjain. Felvétele illeszkedik 
a kari stratégiába, hiszen a környezeti ásványtan az egyik húzóága ennek a tudományterületnek. 
Hozzászólások: 
 
Pálfy József megkérdezte, hogy Harman-Tóth Erzsébet a kutatási és publikálási elvárásokat is 
vállalja-e.  
 
Molnár Ferenc válaszában kifejtette, hogy a jelöltnek eddig múzeumi alkalmazottként, majd 
igazgatóként más elvárásoknak kellett megfelelnie, de kutatói attitűdje alkalmassá teszi, hogy 
a TÉR-nek is messzemenően megfeleljen, ha ez az elvárás.  
 
Határozatok:  
 
A titkos szavazás személyes jelenléttel, szavazó cédulák segítségével zajlott az alábbi 

kérdésben.  

 

Harman-Tóth Erzsébet Ásványtani Tanszékre kiírt adjunktusi félállásra benyújtott pályázatát az 

IT 25 igen, 1 nem szavazattal támogatta. 

 

 

2. Szavazás Kovácsné Kis Viktória félállású adjunktusi alkalmazásáról az Ásványtani 

Tanszéken 

 

Molnár Ferenc ismertette az alkalmazás hátterét. Weiszburg Tamás nyugdíjba vonulásával a 
nanoásványtan és korszerű krisztallográfia órákat Kovácsné Kis Viktória venné át. Felvétele 
illeszkedik a kari stratégiába, hiszen eddigi kutatói teljesítménye alapján egy-két éven belül 
habilitálni képes. 
 
Hozzászólások: 
 
Nem érkezett hozzászólás. 
 
Határozatok:  
 
A titkos szavazás személyes jelenléttel, szavazó cédulák segítségével zajlott az alábbi 

kérdésben.  

 

Kovácsné Kis Viktória Ásványtani Tanszékre kiírt adjunktusi félállásra benyújtott pályázatát az 

IT 26 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 

 

3. Dr. Csüllög Gábor címzetes egyetemi docensi felterjesztésére vonatkozó javaslat 

véleményezése 

 
Magyari Enikő ismertette a felterjesztés hátterét. Csüllög Gábor nyugdíjazása után is részt 
venne a tájföldrajz oktatásában, ami fontos is lenne régész végzettsége miatt. Csüllög Gábor 
nyugdíjazásáig nem habilitált, de mutatói megfelelnek a habilitálási követelményeknek. 
 
Hozzászólások:  
 
Szalai Zoltán kifejtette, hogy Csüllög Gábor sok évtizedes munkájának megbecsüléseként 
megérdemli a címzetes egyetemi docensi kinevezést, és ezért támogatja a felterjesztést.  
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Horváth Erzsébet kifejtette, hogy ezt a címet általában külső oktatók szokták kapni, de a 
szabályzat nem zárja ki, hogy nyugdíjas oktató nem kaphatja. Néhány ilyen eset már előfordult 
az ELTÉ-n. 
 
Határozatok: 

 

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

kérdésben.  

 

Csüllög Gábor címzetes egyetemi docensi felterjesztését az IT 22 igen, 4 nem szavazattal 

támogatta. 

 

 

4. Az Intézeti Tanács választásának előkészítése 

 

Harangi Szabolcs ismertette, hogy az IT és KT választás előkészítésének első lépése az FFI KT 
és IT Választási Bizottság jelöltjeinek megszavazása. 
 

Határozatok: 

 

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

kérdésben.  

 

Sztanó Orsolyát, mint az FFI Választási Bizottságának tagjelöltjét az IT 26 igen szavazattal 

egyhangúlag támogatta. 

 

Galsa Attilát, mint az FFI Választási Bizottságának tagjelöltjét az IT 26 igen szavazattal 

egyhangúlag támogatta. 

 

Hajdúné Darabos Gabriellát, mint az FFI Választási Bizottságának tagjelöltjét az IT 26 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatta. 

 

Győri Róbertet, mint az FFI Választási Bizottságának tagjelöltjét az IT 25 igen és 1 nem 

szavazattal támogatta. 

 

 

5. Földrajz alapszak új tantervi hálójának véleményezése 

 

Jakobi Ákos kifejtette, hogy nincs egyetértés a földrajz alapszak tantervi hálójában szereplő 
Turizmus specializáció szükségességével kapcsolatban. Nagy Balázs (a specializáció felelőse) 
támogatná a megtartását, mert vannak hallgatók, akik ezt választanák, és a földrajz alapszak 
portfoliójának megtartása miatt is indokolt lehet. Ugyanakkor az is megemlítendő, hogy a 
Földrajztudományi Központ 4 tanszékéből 3 nem támogatja a specializáció további megtartását, 
mivel egyrész nem épül nálunk erre további mesterszintű képzés, továbbá azért is, mert kari 
elvárás a specializációs tagoltság csökkentése, főleg a kis létszámú, egyes években nem is 
induló specializációk racionalizálásával. 
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Hozzászólások: 

 

Horváth Erzsébet kifejtette, hogy egy akkreditált szak tantervi hálójából módosítással nem 

vehető ki egy specializáció, csak akkor, ha ezt bejelentik az Oktatási Hivatal felé. Ezt a 

szakfelelős kérvényezheti, de IT és KT szavazásnak kell megelőznie az Oktatási Hivatalhoz 

való bejelentést. A tantervi hálóban szereplő specializációt viszont nem kötelező minden évben 

meghirdetni a felvételi tájékoztatóban.  

 

Magyari Enikő kérte, hogy az egyik következő IT-n kerüljön napirendre és szülessen döntés 

arról, hogy meghirdetésre kerüljön-e a következő felvételi tájékoztatóban a turizmus 

specializáció.  

 

Magyari Enikő kifejtette, hogy a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék megszüntetné a 

specializációt, mert az ezt a specializációt választó hallgatók nem mennek MSc-re, és ez 

csökkenti az MSc létszámát, és a kari elvárás is a koncentráltabb óratartást támogatja. 

 

 

6. A földrajztanári képzések új tantervi hálóinak véleményezése 

 

Jakobi Ákos ismertette, hogy a Tanárképző Központ a tanárszakos hálókat április 1-ig kérte 
véleményezésre, ezért most van ez folyamatban. Így ha valakinek van nagyobb formai 
észrevétele, ismertesse most, mert később már csak apróbb észrevételeket lehet tenni.  
 

Hozzászólások: 

 

Telbisz Tamás megjegyezte, hogy a terepgyakorlatoknál nem szerepel a tantervi hálóban, hogy 

hány naposak. 

 

Jakobi Ákos válaszában kifejtette, hogy ez a tantárgyi adatlapokon került leírásra. 

 

7. Geofizikus mesterszak új tantervi hálójának véleményezése 

 

Harangi Szabolcs ismertette, hogy a Geofizikus mesterszak tantervi hálójában csak a 

kreditszámokban történt változtatás.  

 

Határozat: 

 

A nyílt szavazás kézfeltartással valósult meg.  

 

A Geofizikus mesterszak új tantervi hálóját, jelmagyarázat kiegészítéssel, az IT 26 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatta. 

 

 

8. Intézetigazgatói tájékoztató  
 
Az adminisztrátorok közül Simonné Kollmann Krisztina újra munkába állt. Feladata a belföldi 

kiküldetések és a terepgyakorlatok ügyintézése. Demkuné Jenei Zsuzsanna továbbra is a 

doktori feladatokat látja el. Új adminisztrátor felvétele a terv, aki a pályázati ügyeket fogja 

vinni.  
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Az április 11-i IT levélszavazás előkészítéseként a végleges tantervi hálók, az adatlapokkal és 

a felterjesztésekkel pénteken kerülnek feltöltésre. 

 

Budapest, 2022.04.05. 

  

 

 

 

 

 

…………………………………. 

              Mohr Emőke 

                    titkár 

          jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

              Harangi Szabolcs 

                intézetigazgató 

 


