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Iktatószám: TTK/4206/1/(2018) 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 

2018. március 20-én tartott üléséről 

 

Az ülés helye: ELTE Déli tömb, 7.206. Egyed László Terem 

 

Jelen vannak:  

Szavazati joggal (19 fő): Angyal Zsuzsanna, Bottlik Zsolt, Gábris Gyula, Győri Róbert, Gyuris 

Ferenc, Harangi Szabolcs, Hochdorfer Istvánné, Karátson Dávid, Lenner Tibor, Mari László, 

Mészáros Róbert, Nagy Balázs, Pálfy József, Petrovay Kristóf, Szakmány György, Székely 

Balázs, Timár Gábor, Weidinger Tamás, Weiszburg Tamás 

 

Hallgatói képviselet szavazati joggal (5 fő): Dallos Zsolt, Égerházi Bálint, Laza Dániel, Lukács 

Károly, Szabó Áron 

 

Kimentését kérte (5 fő): Berki Márton, Horváth Bence, Kázmér Miklós, Kohán Balázs, Mádlné 

Szőnyi Judit, Sági Mirjam 

 

Nem volt jelen (1 fő): Budai Tamás,  

 

A napirendet az ülés egyhangúlag elfogadja. 

 

Napirendi pontok 

 

1) Rövid beszámoló a kari helyzetről 

 

Karátson Dávid ismerteti, hogy a kar gazdasági helyzete a 2018-as költségvetést tekintve nem 

javult, még rosszabb, mint tavaly tavasszal. A költségvetés elfogadása még hetekig eltarthat. 

Addig sajnos több olyan – megfelelő fórumokon már megszavazott – álláshely-betöltés, 

elősorolás, óradíjazás is van, amit a dékán nem ír alá. Az FFI-ben 6-7, kari szinten kb. 20 ilyen 

eset van. Különösen súlyos a helyzet abból a szempontból, hogy éppen a fiatal oktatókat, 

kollégákat sújtja. A hiány okait korábbi IT-ken már érintettük, jelenleg vita van a kancellár és 

kar között, hogy a TTK-nak a 2018-as évre fordulva valóban 200 milliós hiánya, vagy éppen 

30 milliós többlete van-e. Az ELTE-nek összegyetemi szinten nincs hiánya. A kari hiány 

fedezésének egy részére a kancellári ötlet bizonyos helyiségek átadása más karoknak, az igény 

azonban olyan mértékű, hogy ellehetetlenítené a normál működésünket. 

Bottlik Zsolt: Mit kommunikáljunk annak az óraadónak, aki egyelőre fizetés nélkül dolgozik? 

Átmeneti ez a fizetési késlekedés, vagy lehet, hogy később sem lesz pénz? 

Karátson Dávid: A költségvetés elfogadásáig mindenképpen érdemes várni, mivel lehet 

remélni, hogy a probléma megoldódik. Több, folyamatban lévő próbálkozás van az ELTE-n 

belüli átcsoportosításra. 

Harangi Szabolcs: Vészhelyzet van. A mikroszonda laboratórium nem fog működni, ha ez a 

helyzet nem oldódik meg. Így diplomadolgozatok nem fognak elkészülni, illetve bizonyos 

hallgatói kreditek sem lesznek meg. Ennek következményei lesznek. Ez az üzenet már 
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közvetlenül el lett juttatva a dékánnak is, de egyelőre nincs rá válasz. Nem áll rendelkezésre 

olyan tartalék, amiből legalább ez a pár hónapnyi, minimálbérnek megfelelő összeg kifizethető 

lenne? 

Karátson Dávid: Az elmúlt időszak óvatos reményei alapján, amelyek nem váltották be a 

reményt, megfogalmazható, hogy kari szinten keményebb stratégia kellene, máskülönben a kar 

végképp egyedül marad az egyetemen (a BTK-val hasonló helyzetben). Igazgatói véleménye, 

amit dékán úr felé is jelzett, hogy mivel a hiány gyakorlatilag virtuális, „előre lehetne menni”, 

azaz aláírni, bevállalni a visszatartott kifizetéseket. 

Weiszburg Tamás: Teljesen egyetértek, előre kell menni. Konkrét javaslat: Legalább a 

határozott időtartamú állásokra részidős szerződéseket kéne kötni, hogy minimum a félév 

végéig garantálva legyen a működés. Az év végéig szóló szerződések nem jelentenének túl 

nagy terhet, kockázatot, mintegy 20-30 millió Ft-os tételről van szó, ami a kari költségvetés 

nagyságához képest nem jelentős. Abszurd helyzet országos viszonylatban is, hogy egyes 

kifizetések rendszeresen 6-8-10 hónapot csúsznak. 

Harangi Szabolcs: Támogatom ezt az elgondolást. Gyors válasz kellene erre a dékán részéről! 

Pálfy József: Szenátus mikor tárgyalja a költségvetést? Tavaly az volt az ígéret, hogy a tanrendi 

reformért cserébe a TTK gazdaságilag konszolidálva lesz. Ez utóbbi nem történt meg, noha mi 

– sok munkát belefektetve – a tanrendi reformot kidolgoztuk. 

Nagy Balázs: (Weiszburg Tamáshoz kapcsolódva) Még 2-3 hónapos szerződések sincsenek 

aláírva, emiatt például a szakmódszertan oktatása is nagyon súlyos helyzetben van. 

Timár Gábor: 2 éve az a stratégia, hogy engedünk a kancellárnak, és cserébe majd emiatt a 

kancellár segít a karnak. De ez nem működik, vállalni kellene a konfrontációt. 

Weiszburg Tamás: Dékán úr egyedül, illetve egy kis létszámú csapattal tárgyal a kancellárral. 

A szenátus létszáma jóval kisebb, mint régebben. Így összességében csökken a „tárgyalási 

felület”, illetve kevesebb ember vesz részt benne, mint régebben, és ez rontja a lehetőségeket. 

Konkrét javaslat: legyen egy összoktatói értekezlet, ahol a kancellárral tényleges 

megbeszélést lehet folytatni, ahol a kancellár elmondhatja, hogy mi a probléma a karral. 

Ha egyéb forrásokból meg tudjuk is oldani 2-3 hónapra némelyik alkalmazást, ebből 

semmiképp se legyen precedens. 

Pálfy József: Kiválósági pályázattal mi a helyzet? Ez enyhíthet esetleg a működési gondokon? 

Karátson Dávid: Ez a megoldási lehetőség egyelőre tárgyalás alatt áll, elképzelhető, hogy 

legalább valamennyi segítség lesz ebből. 

Gábris Gyula: Az igazgató és a tanszékvezetők dolgozzanak ki konkrét javaslatot, hogy milyen 

– akár radikális – lépéseket lehetne tenni ebben az ügyben. 

Karátson Dávid: friss tájékoztatást fog adni a tanszékvezetőknek a szokásos csatornákon felül. 

 

2) Személyi ügyek 

 

a) Palaczki Botond tanársegédi szerződésének meghosszabbítása a Társadalom- és  

Gazdaságföldrajzi Tanszéken 2018. május 1-től 2019. április 30-ig, amennyiben Szabó 

Szabolcs továbbra is fizetés nélküli szabadságot kér. 

Az IT 22 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatja. 

 

b) Szilágyi Imre mesteroktatóként való alkalmazása 2018.04.15-től határozatlan időre 

az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszéken. 

Az IT 22 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatja. 
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3) Lejáró tanszékvezetői pályázatok 2 bírálójának kijelölése 

➢ Ásványtani Tanszék, Weiszburg Tamás, megbízatás lejárta: 2018.08.31. 

• Pálfy József, egyetemi tanár, MTA levelező tag, ELTE Általános és Alkalmazott 

Földtani Tanszék 

• Pósfai Mihály, egyetemi tanár, MTA rendes tag, Pannon Egyetem 

 

➢ Csillagászati Tanszék, Petrovay Kristóf, megbízatás lejárta: 2018.07.31. 

• Tóth László Viktor, adjunktus, ELTE Csillagászati Tanszék 

• Ábrahám Péter, tudományos tanácsadó, MTA doktor, MTA CsFK KTM 

Csillagászati Intézete 

 

➢ Geofizikai és Űrtudományi Tanszék, Timár Gábor, megbízatás lejárta: 2018.07.31. 

• Petrovay Kristóf, egyetemi tanár, MTA doktor, ELTE Csillagászati Tanszék 

• Dobróka Mihály, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Geofizikai és 

Geoinformatikai Tanszék 

 

➢ Kőzettan-Geokémiai Tanszék, Harangi Szabolcs, megbízatás lejárta: 2018.08.31. 

javasolt bírálók: 

• Pálfy József, egyetemi tanár, MTA levelező tag, ELTE Általános és 

Alkalmazott Földtani Tanszék 

• Pál-Molnár Elemér, intézetvezető, egyetemi docens, Szegedi Egyetem 

 

➢ Őslénytani Tanszék, Kázmér Miklós, megbízatás lejárta: 2018.08.31. 

javasolt bírálók: 

• Dódony István, egyetemi tanár, Ásványtani Tanszék  

• Vörös Attila, tudományos tanácsadó, MTA tag 

 

Az IT egyhangúlag (24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal) támogatja valamennyi 

javaslatot. 

 

4) Kiírandó tanszékvezetői pályázatok szövegének jóváhagyása a melléklet szerint. 

 

Az IT egyhangúlag (24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal) támogatja valamennyi 

pályázati szöveget. 

 

5) Kiírandó tanszékvezetői pályázatok bíráló bizottságának kijelölése 

 

Az FFI Ügyrend szerint az elnök valamennyi bizottságban Karátson Dávid, igazgató, 

a tanszéki tagot pedig a tanszéki értekezletek választják (ezért zárójelben, csak 

információként szerepelnek itt). További tagokra a javaslatok (1 fő ELTE, 1 fő külsős, 

habilitált vagy MTA doktor): 

 

➢ Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék 

• Harangi Szabolcs egyetemi tanár, MTA doktor, ELTE Kőzettan-Geokémiai 

Tanszék 

• Szűcs Péter egyetemi tanár, dékán, MTA doktor, Miskolci Egyetem 

• (tanszéki: Leél-Össy Szabolcs, egyetemi docens) 
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➢ Ásványtani Tanszék 

• belső tag: Harangi Szabolcs, egyetemi tanár, MTA doktor, ELTE Kőzettan-

Geokémiai Tanszék 

• külső tag: Pósfai Mihály, MTA tag, egyetemi tanár, Pannon Egyetem 

• (tanszéki: Németh Tibor adjunktus) 

 

➢ Csillagászati Tanszék 

• Lichtenberger János, egyetemi tanár, MTA doktor, ELTE Geofizikai és 

Űrtdományi Tanszék 

• Ábrahám Péter, tudományos tanácsadó, MTA doktor, MTA CsFK KTM 

Csillagászati Intézete 

•  (tanszéki: Tóth László Viktor, adjunktus) 

 

➢ Geofizikai és Űrtudományi Tanszék 

• Kázmér Miklós, egyetemi tanár, MTA doktor, ELTE Őslénytani Tanszék 

• Völgyesi Lajos, egyetemi tanár, MTA lev. tag, BME Általános és Felsőgeodézia 

Tsz 

• (tanszéki: Lichtenberger János, egyetemi tanár, MTA doktor) 

 

➢ Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék 

• Nagy Balázs, egyetemi docens, ELTE Természetföldrajzi Tanszék 

• Szabó József, professor emeritus, MTA doktor, Debreceni Egyetem 

• (tanszéki: Szalai Zoltán, egyetemi docens) 

 

➢ Kőzettan-Geokémiai Tanszék 

• Pálfy József, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE Általános és Alkalmazott 

Földtani Tanszék 

• M. Tóth Tivadar, tanszékvezető egyetemi tanár, MTA doktor, Szegedi Egyetem 

• (tanszéki: Józsa Sándor, PhD, egyetemi adjunktus) 

 

➢ Őslénytani Tanszék 

• Timár Gábor docens, habilitált doktor, Geofizikai Tanszék 

• Vörös Attila, tudományos tanácsadó, MTA tag 

• (tanszéki: Galácz András professzor emeritus, MTA doktor) 

 

➢ Regionális Tudományi Tanszék 

• Probáld Ferenc, professor emeritus, ELTE Regionális Tudományi Tanszék 

• Kovács Zoltán, MTA lev. tag, tanszékvezető egyetemi tanár, SzTE  

• (tanszéki: Kiss János Péter egyetemi adjunktus) 

 

➢ Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék 

• Szalai Zoltán, egyetemi docens, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék 

• Kocsis Károly, MTA tag, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet 

• (tanszéki: Berki Márton egyetemi adjunktus) 

 

Az IT egyhangúlag (24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal) támogatja valamennyi 

javaslatot. 
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6) KTF-re beérkezett docensi pályázat bíráló bizottságának kiegészítése 

 

A 2017.nov.21-i ülésen már volt erről szavazás, az akkor megszavazott tagok: Pálfy József, 

Nagy Balázs, Szalai Zoltán mindegyike ELTE alkalmazott, ezért további, külsős tagként 

javasoljuk Kern Zoltánt (PhD, Lendület programvezető, MTA CSFKI). 

 

Az IT egyhangúlag (24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal) támogatja a javaslatot. 

 

 

Ezt követően Karátson Dávid az ülést berekeszti. 

 

Budapest, 2018. 03. 20. 

 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

Telbisz Tamás 

intézeti titkár 

Karátson Dávid 

intézetigazgató 

 


