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Iktatószám: TTK/8327/1 (2019) 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 

2019. június 4-én tartott üléséről 

 

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

 

Jelen vannak:  

 

Szavazati joggal (15 fő): Berki Márton, Gábris Gyula, Győri Róbert, Gyuris Ferenc, Kovács 

József, Mari László, Mészáros Róbert, Nagy Balázs, Petrovay Kristóf, Ősi Attila, Szabó Pál, 

Szakmány György, Székely Balázs, Timár Gábor, Weiszburg Tamás 

 

Hallgatói képviselet szavazati joggal (5 fő): Fabó Dorina, Lukács Károly, Mikle György, 

Németh Csilla, Szögi Balázs 

 

Kimentését kérte (4 fő): Harangi Szabolcs, Karátson Dávid, Mádlné Szőnyi Judit, Weidinger 

Tamás 

 

Nem volt jelen (4 fő): Angyal Zsuzsanna, Berkesi Márta, Budai Tamás, Szikszay László,  

 

Az ülést Petrovay Kristóf ig. helyettes megnyitja. 

A napirendet az ülés egyhangúlag elfogadja. 

 

Napirendi pontok 

 

1) Személyi ügyek 

 

Nagy Balázs: beszámol a dékánnal való egyeztetésről. A kari költségvetés még nincs 
elfogadva, ezért a dékán jelenleg nem támogatja az üresedő álláshelyek betöltését. 
Kovács József: Kövér Szilvia szülési szabadságra megy. Az ő helyére tervezik Héja Gábor 
alkalmazását. A geológus hallgatók számára kötelező terepgyakorlat van a nyáron, ezért 
fontos, hogy az alkalmazás már július 1-től életbe lépjen. Jelenleg nincs más olyan oktató, aki 
a szerkezetföldtani terepgyakorlatot meg tudja tartani, ezért ha Héja Gábor alkalmazása július 
1-től nem valósul meg, akkor a szerkezetföldtani terepgyakorlatot nem tudják megtartani, 
ezáltal a hallgatók képzésében elmaradás lesz, nem fogják tudni időben megszerezni az 
abszolutoriumot sem. Ez ügyben a legfelsőbb szintig (rektor, kancellár) elmegy, ha erre 
szükség mutatkozik. 
Győri Róbert: A TGF 2 álláshelyet vesztett a jelenlegi tanévben (1 nyugdíjba menő, illetve 1 
fizetés nélküli szabadságon lévő kolléga helyettesítése nem engedélyezett). Ugyanakkor az 
egyik legnagyobb oktatási terhelés a TGF-re esik. Ballabás Gábor jún.30-tól elhagyja az 
egyetemet, máshol dolgozik. Ő mestertanárként különösen sok órát tartott. Mindezek miatt az 
ő pótlása kulcsfontosságú. Az ő helyére szeretnénk Balogh Pétert felvenni, aki mindenben 
megfelel a TTK-n elvárt adjunktusi követelményeknek, és az oktatásban jelentős részt tud 
vállalni. 
Petrovay Kristóf: Ezeknek a személycseréknek automatikusnak kéne lennie, reméljük, hogy 
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csak rövid, átmeneti probléma miatt nincs még ez engedélyezve. 
Szabó Pál: A RTT-n Lőcsei Hajnalka helyettesítése 3 éve nincs rendesen megoldva. Időnként, 
megbízási szerződésekkel, óradíjért, máskor önkéntes alapon tartották meg az óráit 
doktoranduszok. Továbbá, bár több hónapja egyhangúan megszavazta az IT Jakobi Ákos, 
három éve habilitált adjunktus docensi felterjesztését, ám az Intézetigazgatóval közösen írt 
kérvényre érdemi írásos válasz nem érkezett a Dékán úrtól, és ebben az ügyben bejutni sem 
sikerült hozzá egyeztetésre, pedig komoly adóssága ez a Karnak az érintett kolléga felé. 
Továbbá Nemes-Nagy József álláshelyét is elvették a RTT-től. 
 

a. Héja Gábor alkalmazása félállású tanársegédként az Általános és Alkalmazott 

Földtani Tanszéken 2019. július 1-től – 2021. június 30-ig. 

 

Az IT 20 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal egyhangúlag támogatja Héja Gábor 

alkalmazását 

 

b. Balogh Péter alkalmazása adjunktusként a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi 

Tanszéken 2019. július 1-től. 

 

Az IT 20 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal egyhangúlag támogatja Balogh Péter 

alkalmazását 

 

 

2) Tájékoztatás a doktori iskola pénzkeretének felhasználási lehetőségeiről 
 

Petrovay Kristóf ismerteti, hogy Bartholy Judit Doktori Iskola vezető részéről az alábbi 

információkat kaptuk: a térképész, geográfus, meteorológus területekre 440 ezer Ft doktori 

keret nyílik most meg (nem tisztázott, hogy ez doktori programonként értendő-e), míg a 

geológus-geofizikus szakterületre 880 ezer Ft elkölthető keret jut. Érdemes erre a keretre 

minél hamarabb kötelezettségvállalást tenni, nehogy később elvonják. 

Mivel az ülésen sem Bartholy Judit, sem a doktori programvezetők nem voltak jelen, ezért 

további részletekről egyelőre nincs információ. 

 

Ezt követően Petrovay Kristóf az ülést berekeszti. 

 

Budapest, 2019. 06. 04. 

 

   …………………………………. 

 

         …………………………………. 

Telbisz Tamás 

intézeti titkár 

Petrovay Kristóf 

intézetigazgató helyettes 

 


