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Határozat 

 
1. Az FFI Intézeti Tanács ügyrendjének vitája és véglegesítése 

• Az Intézeti Tanács az FFI IT ügyrendjének szövegével és az Intézet honlapján történő 
nyilvános megjelentetésével egyhangú szavazással egyetért. 

 
2. Az alap- és mesterszakok időszerű kérdései 

• Az Intézeti Tanács 24 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal támogatja, hogy a 
szakdolgozati szemináriumok felvétele a földrajz alapszakon az Általános földrajz 
szigorlat teljesítéséhez legyen kötve, míg a földtudomány alapszakon a témavezető egyéni 
döntésére legyen bízva. 

• Az Intézeti Tanács egyhangú szavazással támogatja, hogy a szakfelelősök a BSc. 
szakdolgozati kritériumokat, az alapszak záróvizsga rendjét, a tematikát, a tételeket 
elektronikus formában átadják Jakobi Ákosnak a honlapra történő felvitel céljából 
legkésőbb 2008. október 15-ig. 

• Az Intézeti Tanács egyhangú szavazással támogatja a záróvizsga bizottságok elnökeire 
tett javaslatokat, és kéri a szakfelelősöket, hogy a korábban megküldött mellékleti lapon 
nevezzék meg a bizottság további tagjait és ezt Rédei Máriának elektronikus formában 
legkésőbb 2008. október 15-ig küldjék el. 

• Az Intézeti Tanács 26 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal támogatja, hogy az 
MSc. képzés felvételi követelményei (tétel és tematikajegyzékei) az Intézet honalapjára 
kerüljenek legkésőbb 2008. november 15-ig, és a tárgyfelterjesztést a felelősök 
elvégezzék legkésőbb 2008. november 30-ig. 

 
3. Az Intézet idei költségvetése 

• Az Intézeti Tanács egyhangú szavazással támogatja, hogy a szakképzésihozzájárulás-
kompenzációs keretből fennmaradó 659 eFt. intézetigazgatói tartalékba kerüljön. 
(Az intézetigazgatói tartalékba kerülő összeg a részletes jegyzőkönyv záradékában 
megfogalmazott okok miatt 45 eFt-ra csökken.) 

 
 
Budapest, 2008. október 9. 
 
 
 
 
 Dr. Mindszenty Andrea      Dr. Szabó Mária 
 igazgatóhelyettes       intézetigazgató 
 az FFI Földtudományi Központ vezetője 


