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Iktatószám: TTK/11895/1 (2019)  

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 

2019. szeptember 3-án tartott üléséről 

 

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

 

Jelen vannak:  

 

Szavazati joggal (20 fő): 

 

Berki Márton, Győri Róbert, Gyuris Ferenc, Harangi Szabolcs, Horváth Erzsébet, Józsa Sándor, 

Karátson Dávid, Kovács József, Lenner Tibor, Mádlné Szőnyi Judit, Magyari Enikő, Mészáros 

Róbert, Szabó Pál, Szalai Zoltán, Szalkai Gábor, Szikszay László, Telbisz Tamás, Timár Gábor, 

Weidinger Tamás, Weiszburg Tamás 

 

Hallgatói képviselet szavazati joggal (2 fő): Mikle György, Németh Csilla 

 

Kimentését kérte (4 fő): Laza Dániel, Ősi Attila, Pálfy József, Petrovay Kristóf 

 

Nem volt jelen (5 fő): Budai Tamás, Dallos Zsolt, Szögi Balázs, Tuza Benedek, Ujvári Márton 

 

Az ülést Harangi Szabolcs igazgató megnyitja és megköszöni a leköszönt intézeti vezetés 

munkáját. 

A napirendet az ülés egyhangúlag elfogadja. 

 

Napirendi pontok 

 

1) Dékáni tájékoztató 

Kacskovics Imre dékán üdvözli a megjelenteket és beszámol a hivatalba lépése óta történt 
intézkedésekről. Ismerteti a dékánhelyettesek személyét, a dékáni hivatal munkatársait, 
valamint az általa létrehozott két új bizottság, a Dékáni Külső Tanácsadó Testület és a Dékáni 
Oktatási Reformbizottság személyi összetételét és feladatait. Kiemeli a kommunikáció 
fontosságát, a TTK kommunikációs stratégiáját kommunikációs szakemberrel erősíti meg. Az 
intézetekről még idén információs kiadványok készülnek. Beszámol a kar pénzügyi helyzetéről 
és a hiányt csökkentő eddigi és tervezett lépésekről. Minőségbiztosítás kerül bevezetésére még 
az ősz folyamán. Kiemelte az ipari partnerek és a pályázati tevékenység fontosságát. 
Szeptember 23-án összdolgozói fórum lesz. 
A jelenlévők kérdéseket tettek fel a dékánnak a közbeszerzéssel, adminisztrációs teherrel, 
oktatói bérek alacsony voltával kapcsolatosan. 
 
2) Az Intézet, és az Intézeti Tanács működésével kapcsolatos ügyek 

Harangi Szabolcs intézetigazgató tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Bartholy Judit Pro 
Universitate Emlékérem arany fokozata, Szakmány György Pro Universitate Emlékérem ezüst 
fokozata kitüntetésben részesül. A kitüntetetteknek gratulál az intézeti tanács. 
Harangi Szabolcs intézetigazgató ismertette, hogy az intézetigazgató helyettesi pályázatokra a 
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pályázatok beérkeztek, Nagy Balázs és Timár Gábor nyújtottak be pályázatot. Megbízatásuk 
egy évre szól. Továbbá javaslatot tett a titkári pozíció betöltésére, Erőss Anita személyében. 
Az intézetigazgató helyettesekről és a titkárról a tanács titkos szavazást tartott. 
 
Az Intézeti Tanács 16 igen, 4 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Nagy Balázs 

intézetigazgató-helyettesi pályázatát.  

 

Az Intézeti Tanács 19 igen, 2 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Timár Gábor 

intézetigazgató- helyettesi pályázatát.  

 

Az Intézeti Tanács 22 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Erőss Anitát az intézeti 

titkári posztra.  

 

3) A kari bizottságokba intézeti delegáltak megválasztása 

Harangi Szabolcs intézetigazgató tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kari bizottságba az 
intézetnek delegálni kell tagokat. Weiszburg Tamás javaslatára a jelenlévő jelenlegi bizottsági 
tagok elmondták, miről is szól a bizottság munkája, majd Harangi Szabolcs intézetigazgató 
megkérdezte, hogy vállalnák-e továbbra is ezt a feladatot, így ők már felkerülnének a 
jelölőlistára. A jelöltekre javaslatokat 2019. szeptember 4. 12:00 óráig vár az intézeti titkár, 
ezután elektronikus szavazás lesz, a szavazatokat 2019. szeptember 6. 12:00-ig lehet leadni. 
Timár Gábor a Költségvetési Bizottságban képviselte az Intézetet, melyet továbbra is vállalna. 
Nagy Balázs Szakmány Györggyel együtt képviselte az Intézetet a Tanulmányi és Oktatási 
Bizottságban, mely feladatot továbbra is vállalnák. Nagy Balázs jelezte, hogy problémás az a 
szabály, hogy mindkettőjük jelenléte szükséges a szakterület egy érvényes szavazatához, 
melyre az a javaslat érkezett, hogy módosítsák egy tagra és egy póttagra az FFI képviseletét, 
mellyel ez a kötelező kettős jelenlét elkerülhető lenne. Az SzMSz módosítást ennek 
megfelelően kezdeményezik. A Jegyzetbizottság munkájában Pieczka Ildikó és Csüllög Gábor 
vettek részt. Csüllög Gábor helyett Munkácsy Bélára érkezett javaslat. A Kreditátviteli 
Bizottságban Mészáros Róbert és Jakobi Ákos képviselték az Intézetet. Mészáros Róbert 
továbbra is vállalná ezt a feladatot. A jelen nem lévő bizottsági tagokat az intézeti titkár kérdezi 
meg, hogy vállalják-e a jelölésüket.  
 
4) A Geofizikai és Űrtudományi Tanszékre kiírandó egyetemi tanári pályázat szövegének 

jóváhagyása 

 

A pályázat szövegéhez Horváth Erzsébet fűzött megjegyzéseket. Ezeket a Tanács elfogadta, és 
jóváhagyta a pályázat szövegét.  

 

Az Intézeti Tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az ügyet. 

 

 
5) Egyebek 

Harangi Szabolcs intézetigazgató tájékoztatta a jelenlévőket, hogy távolléte miatt a következő 
Intézeti Tanács ülés október 15-én lesz. Amennyiben a Kari Tanács miatt korábban is szükséges 
lesz egy tanácsülés, azt az intézetigazgató helyettesek fogják lebonyolítani.  
Ezen az ülésen kívánja megtárgyalni azt az SzMSz módosítást is igénylő terveket, mely szerint 
új intézeti bizottságokat kíván létrehozni. Ezek a Tudományos és Kommunikációs és a 
Külkapcsolatok Bizottsága lesznek. A Stratégiai Bizottság feladatai közé fog tartozni a 
költségvetés.  
Az előttünk álló helységleadáshoz intézeti felelős kijelölése válik szükségessé.  
Örömmel látta, hogy az ELTE TTK-n megrendezésre kerülő Tudományok Fővárosa 
rendezvényen több FFI téma is megjelenik.  
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Horváth Erzsébet beszámolt a mentorcsoportok létrehozásáról, és kérte, hogy az FFI 
szakterületei is vegyenek részt.  
Szabó Pál még a dékáni tájékoztató kapcsán megjegyezte, hogy a jelenlegi alacsony FFI 
hallgatói létszám a múltban nem volt általános. Ennek ellenére a rekrutációra nagy hangsúlyt 
kell fektetni. Magyari Enikő a hallgatói létszám csökkenésének egyik lehetséges okaként az 
infrastruktúra leépülését említette. 
Mindszenty Andrea tájékoztatta az Intézeti Tanácsot, hogy a Lóczy szobor projekt megvalósul, 
a szoboravatásra év végén kerül majd sor. 
Lenner Tibor kiemelte, hogy pedagógusképzési ügyekben a szombathelyi Földrajz Tanszék 
segítségére számíthatunk. 
Weiszburg Tamás kérte, hogy hamarosan legyenek meghatározva az intézeti tanácsülések és a 
tanszékvezetői ülések időpontjai.  

 

Ezt követően Harangi Szabolcs az ülést berekeszti. 

 

Budapest, 2019. 09. 03. 

 

   …………………………………. 

 

         …………………………………. 

Erőss Anita 

intézeti titkár 

Harangi Szabolcs 

intézetigazgató  

 


