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Iktatószám: TTK/2245/1 (2020) 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 

2020. február 4-én tartott üléséről 

 

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

 

Jelen vannak:  

 

Szavazati joggal (19 fő): Berki Márton, Győri Róbert, Harangi Szabolcs, Horváth Erzsébet, 

Józsa Sándor, Karátson Dávid, Kovács József, Mádlné Szőnyi Judit, Magyari Enikő, Mészáros 

Róbert, Nagy Balázs, Ősi Attila, Pálfy József, Petrovay Kristóf, Szabó Pál, Szalai Zoltán, 

Szalkai Gábor, Telbisz Tamás, Timár Gábor, Weiszburg Tamás 

 

Hallgatói képviselet szavazati joggal (3 fő): Ádám Rozália, Tuza Benedek, Ujvári Márton,  

 

Kimentését kérte (8 fő): Gyuris Ferenc, Lenner Tibor, Szikszay László, Weidinger Tamás, 

Balga Gábor, Dallos Zsolt, Laza Dániel, Sági Mirjam 

 

Nem volt jelen (0 fő):  

 

Az ülést Harangi Szabolcs igazgató megnyitja, megállapítja a szavazásokhoz szükséges 

határozatképességet. Ezt követően ismerteti az aktuális napirendet, mely szerint a korábban 

kiküldött napirendben szereplő, 2) Szavazás a a szakmódszertani habilitációs szabályzatról ill. 

a 3) Tanszékvezetői pályázatok szövegének jóváhagyása pontok lekerültek a napirendról, mert 

további egyeztetés szükséges. 

A módosított napirendet az ülés egyhangúlag elfogadja. 

 

Napirendi pontok 

 

1) Intézetigazgatói tájékoztató 

A következő Intézeti Tanácsülés a Kari Tanács időpontjához igazítva március 17-én lesz. 

Harangi Szabolcs örömmel jelentette be azt a hírt, hogy a tudományos rektorhelyettes 

személye kijelölésre került, mely tisztséget Magyari Enikő fogja betölteni. Mindez Magyari 

Enikő személyének és munkásságának elismerése. Munkájához a tanács tagjai nevében sok 

sikert kíván. 

A hamarosan szavazásra kerülő docensi pályázati kiírások is jelzik, hogy vannak 

lehetőségek, régóta húzódó ügyek végére pont kerülhet. 

Oktatási reform lesz, cél a hallgatói létszám növelése érdekében a megfelelő képzési 

struktúra kialakítása, emellett fontos a magas színvonalú oktatás biztosítása is. Ezzel 

foglalkozni kell majd a közeljövőben 

2) Docensi felterjesztések 

Szabó Pál, a Regionális Tudományi Tanszék vezetője röviden ismertette a két docensi 
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pályázat kiírás hátterét. Ezek közül az egyiket az Intézeti Tanács már 2018 őszén 

megszavazta, de a megvalósításra nem került sor. Azóta további adjunktusok is habilitáltak. 

Ezt követően Petrovay Kristóf, a Csillagászati Tanszék vezetője is ismertette a Csillagászati 

Tanszék docensi pályázatának hátterét. Harangi Szabolcs hozzáfűzte, hogy a Gazdasági 

Hivatallal egyeztetett a docensi ügyekben, pénzügyi akadálya a docensi kinevezéseknek 

nincs, a Csillagászati Tanszék esetében a különbözetet Kiválósági pályázati keret biztosítja.  

Győri Róbert hozzászólásában további, már habilitált kollégákra hívta fel a figyelmet. 

Harangi Szabolcs kiemelte, hogy intézeti stratégia a fiatalok itt tartása, előmenetelük 

segítése. A hamarosan bevezetésre kerülő minőségbiztosítási rendszerben világosak lesznek 

az előmeneteli feltételek. A Stratégiai Bizottság Timár Gábor vezetésével már foglalkozott 

az intézeti minőségbiztosítási üggyel, de a következő Intézeti Tanács ülésre már konkrét 

javaslat szükséges, melyről szavazni kell. Szalai Zoltán felhívta a figyelmet a CSFK jól 

működő rendszerére. Timár Gábor a minőségbiztosítási elvek eddigi tervezetét valamint a 

CSFK-ban működő rendszer leírását elküldi a tanszékvezetőknek mielőbbi véleményezésre, 

hogy a végső, egyeztetett javaslat a következő Intézeti Tanácsülésre elkészüljön és szavazni 

lehessen róla. Horváth Erzsébet felhívta a figyelmet arra, hogy az intézeti 

minőségbiztosítási rendszernek a kariba illeszkedőnek kell lennie. Harangi Szabolcs 

hozzáfűzte, hogy a már más intézeteknél meglévő rendszerek is nagyon különbözőek, az 

FFI-nek is egy saját, az intézetre illó minőségbiztosítást kell kidolgoznia. 

Ezt követően a docensi pályázati szövegeket a titkár felolvasta, majd az Intézeti Tanács 

mindhárom docensi pályázat szövegét külön-külön, egyhangúlag megszavazta. 

3) Alkalmazások 

Weiszburg Tamás az Ásványtani Tanszék vezetője ismertette Gherdán Tamás 
alkalmazásának hátterét: Gherdán Tamás PhD hallgató Topa Boglárka Anna tanársegéd 75%-
os alkalmazásából fennmaradó 25%-os keret terhére lenne alkalmazva az Ásványtani 
Tanszéken 2020. február 15-től 2020. december 31-ig, a fizetésnélküli szabadságon lévő Váczi 
Tamás bérkeretének terhére. Pálfy József a jelölt szakirányú végzettségének hiányát 
aggályosnak nevezte. Szalai Zoltán és Haranagi Szabolcs kiemelték, hogy a személyi 
alkalmasság eldöntése ilyen esetekben tanszékvezetői hatáskör. Az Intézeti Tanács 19 igen, 2 

nem és 1 érvénytelen szavazattal, támogatta Gherdán Tamás alkalmazását. 
Szabó Pál ismertette Czaller László alkalmazásának hátterét a Regionális Tudományi 

Tanszéken: 2020. március 1-től 2021. január 31-ig a 2020. február 29-el távozó Lőcsei Hajnalka 
bérkeretére kapna határozott idejű, félállású egyetemi tanársegédi alkalmazást. Az Intézeti 

Tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Czaller László alkalmazását. 

Weiszburg Tamás ismertette az Ásványtani Tanszékre kiírandó határozatlan idejű 
technikusi állások kiírásának hátterét. Pálfy József próbaidő és hosszabb döntési határidő 
alkalamzását javasolta. Az Intézeti Tanács külön-külön, egyhangúlag megszavazta a 

technikusi álláspályázatok szövegét. 
 
 

Az ülés végén Harangi Szabolcs megköszönte a Tudományos és Tudománykommunikációs 

Bizottság, különösen annak vezetőjének, Magyari Enikőnek a tématerületi kiválósági pályázat 

pályázatelőkészítő munkáját. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy nem lesz ilyen pályázat, de 

leaglább van egy előzetes koncepció, ami bármikor továbbfejleszthető. Felmerült azonban egy 

együttműködési lehetőség a Pannon Egyetemmel, melyben a víz a kulcsszó. Harangi Szabolcs 

egy héten belül várja az ötleteket, hogy az Intézet milyen módon tudna ehhez kapcsolódni. 

Hasonlóan a MOL képviselőivel folytatott tárgyaláshoz kér rövid, max. 1 mondatos 

javaslatokat, hogy különösen környezetvédelem tárgykörében az Intézet mit tud felajánlani. 

Timár Gábor olyan cégekre kér javaslatokat, ill. elérhetőségeket, akiket érdemes lenne 

meghívni a március 26-i kari karriernap rendezvényre. 
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Harangi Szabolcs ismertette, hogy az Intézet kapta meg a a 25. ELTE Kárpát-medencei Magyar 

Nyári Egyetem szervezésének feladatát, melynek témája a természeti és társadalmi 

veszélyforrások. Felelős szervezői feladatkörre vár mielőbbi javaslatot a tanszékvezetőktől. 

 

Harangi Szabolcs kérte továbbá a kötelező terepgyakorlatok igényének jelzését, azok 

programjának és költségvonzatának összeállítását. 

 

Pálfy József, az egyetemi Tudományos Tanács tagjaként felhívta a figyelmet pályázati 

lehetőségekre: nemzetközi tudományos konferenciák szervezésének, külföldi előadók 

meghívásának és idegen nyelvű tanulmányok nyelvi lektorálásának támogatására lehet 

folyamatosan pályázni (tavalyi pályázati kiírás megtekinthető itt: 

https://www.elte.hu/content/a-tudomanyos-tanacs-2019-es-palyazatai.t.18535). 

 

Horváth Erzsébet a tanárszakosokkal szembeni méltánytalan bánásmódra hívta fel a figyelmet. 

Weiszburg Tamás javasolta, hogy legyen egy intézeti fórum, diszkusszió a tanárképzésről. 

 

Ezt követően Harangi Szabolcs az ülést berekeszti. 

 

Budapest, 2020. 02. 04 

. 

 

   …………………………………. 

 

         …………………………………. 

Erőss Anita 

intézeti titkár 

Harangi Szabolcs 

intézetigazgató  
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