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Pályázati Adatlap
intézetvezetői tisztség betöltésére

ELTE Természettudományi Kar
Földrajz- és Földtudományi Intézet

Mely Kar,
mely Intézet, önálló Tanszék, vezetői
tisztségét pályázza meg?
Név:
Anyja neve:
Munkahelye:

Harangi Szabolcs
Szathmáry Adrienne
ELTE TTK FFI Kőzettan-Geokémiai
Tanszék
1147 Budapest Telepes utca 72-74/B
tanszékvezető egyetemi tanár
MTA levelező tag

Lakhelye:
Beosztása, tudományos fokozata

Oktatási-kutatási tevékenysége, nemzetközi tudományos (szakmai életben való részvétele:

Az elmúlt őszi és tavaszi félévekben oktatott kurzusok
őszi félév
Bevezetés a geológiába (ft2bevglg0g17ea) BSc kurzus előadás (20%)
Magmás kőzettan (glgmagkoz0g17ea) BSc kurzus előadás
Vulkanizmus (ft2vulkan0g17ea) BSc kurzus előadás
Geokronológia (geokrono00g17em) MSc kurzus előadás (25%)
Műszeres geoanalitika (geoanal000g17em) MSc kurzus előadás
Advanced geochronology (FÖL/2/157) PhD kurzus szeminárium (50%)
tavaszi félév
Geokémia (glggeokem0g17ea) BSc kurzus előadás
Geokémia (gg1c2G03) BSc kurzus gyakorlat
Vulkanológia (vulkano000g17vm) MSc kurzus előadás
Pannon-térség földtana (foldtankz2g17vm) MSc kurzus előadás (5%)
Magmás petrogenezis (magpetrgeng17vm) MSc kurzus előadás
Magmás petrogenetikai modellezés (FÖL/2/045E) PhD kurzus szeminárium

Kutatási teljesítmény (teljes életműre, MTMT alapján; MTMT-azonosító: 10008370)
Saját közlemények száma: 371
Összes referált folyóiratcikk száma: 99
Összes tudományos közlemény száma: 153
Idézetek száma: 2342
Független idézetek száma: 1584
Hirsch-index: 27
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szakterületi tudománymetriai besorolás (tudomanymetria.com; 2020.09.18.):
H-index: felső 97-99.2%
Átlagos éves független hivatkozás: felső 91.6-93%
Első/utolsó szerző Q1 publikációban az elmúlt 5 évben: felső 98.5-100%
Összesített életkor szerinti besorolás: felső 97.2%
Google Scholar tudományos mérőszámok:
https://scholar.google.hu/citations?user=UkExFvAAAAAJ&hl=hu
Citációk száma: 2776 (2015 óta: 1456)
H-index: 28 (2015 óta: 22)
i10 index: 61 (2015 óta: 42)
Szakmai életútjának tömör, tényszerű ismertetése, szakmai díjai:
Tudományos előmenetel:
MTA levelező tagja (2019. május 7)
MTA doktora (2004 március 19.)
Habilitált doktor (ELTE TTK, Geológia, 2002. december)
Földtudomány kandidátusa (CSc-PhD, 1994. október 17.)
Egyetemi doktor (ELTE TTK, MTA, 1992. február 8.)
Okleveles Geológus (ELTE, TTK, 1986 június 30)
Beosztás:
2019-től
2013-tól
2006-től
2003-től
2002-2006:
1995-2002:
1991-1995:
1989-1991:
1986-1989:

Megbízott Intézetigazgató (ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet)
MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezető
Egyetemi tanár (ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék)
Tanszékvezető (ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék)
Egyetemi docens (ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék)
Tudományos főmunkatárs (ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék)
Tudományos munkatárs (ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék)
Tudományos ügyintéző (ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék)
Tudományos ösztöndíjas gyakornok (ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék)

Tudományos és szakmai elismerések:
2017: Lóczy Lajos-emlékplakett, Magyarhoni Földtani Társulat
2016: Rektori kiválósági különdíj (ELTE)
2013: Mestertanár Aranyérem, Országos Tudományos Diákköri Tanács
2012: Vendl Mária Emlékérem, Magyarhoni Földtani Társulat
2000-2003: Széchenyi István Professzori Ösztöndíj.
1995: Oklevél Pro Scientia díjas diák tudományos témavezetéséért.
1995-től folyamatosan 2 évente: OTDK “Elismerő oklevél témavezetői tevékenységért”
1995-től folyamatosan: “Kimagasló Diákköri Tevékenységért” Oklevél. Az ELTE TTK
elismerése.
1994 és 1995: Szádeczky-Kardoss Elemér díj a MINPROG számítógépes programcsomag
elkészítéséért, valamint a Lithosban (1994) megjelent publikációra.
1990: Semsey Andor emlékérem (Magyarhoni Földtani Társulat)
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1989: MTA TMB díj a sokváltozós matematikai módszereket bemutató tanulmányért
1985: Magyarhoni Földtani Társulat, Első Előadói Ankét – Második hely.

Alulírott Harangi Szabolcs pályázatom benyújtásával hozzájárulok ahhoz, hogy az abban
foglaltakat az Egyetem illetékes testületei megismerjék, továbbá kijelentem, hogy
megbízatásom idején más felsőoktatási intézményben nem látok el intézetigazgatói
tanszékvezetői feladatot.
Budapest, 2020. szeptember 18.

Harangi Szabolcs
ELTE TTK FFI Kőzettan-Geokémiai tanszék
egyetemi tanár
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Önéletrajz

Személyi adatok
Vezetéknév / Utónév(ek)
Cím(ek)
Telefonszám(ok)
Fax(ok)
E-mail(ek)
Állampolgárság
Születési dátum

Harangi Szabolcs
ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék, 1117 Budapest Pázmány sétány 1/C
+36-1372-2500/2355m

Mobil:

+36-20-9340440

+36-13812108
szabolcs.harangi@geology.elte.hu
szabolcsharangi@gmail.com
magyar
1962.01.17

Neme

férfi

Családi állapot

nős
5 gyermek

Szakmai tapasztalat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás

1986-tól
2019-től Megbízott Intézetigazgató (ELTE TTK Földrajz- és
Földtudományi Intézet)
2006- től Egyetemi tanár (ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék)
2003- től Tanszékvezető (ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék)
2002-2006: Egyetemi docens (ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék)
1995-2002: Tudományos főmunkatárs (ELTE Kőzettan-Geokémiai
Tanszék)
1991-1995: Tudományos munkatárs (ELTE Kőzettan-Geokémiai
Tanszék)
1989-1991: Tudományos ügyintéző (ELTE Kőzettan-Geokémiai
Tanszék)
1986-1989: Tudományos ösztöndíjas gyakornok (ELTE KőzettanGeokémiai Tanszék)

Főbb tevékenységek és
feladatkörök

Oktatás: magmás kőzettan és petrogenezis, geokémia, vulkanológia,
geoparkok tárgykörében kurzusok BSc, MSc és PhD hallgatóknak
Kutatás: vulkanológia, magmás kőzettan és geokémia, magmás
petrogenezis tárgykörében

A munkáltató neve és címe

Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, FFI Kőzettan-Geokémiai tanszék
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Tevékenység típusa, ágazat
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat

Felsőfokú oktatás
2013- tól Kutatócsoport-vezető (MTA-ELTE Vulkanológiai
Kutatócsoport)
Kutatómunka szervezése és végzése: Vulkanológiai kutatások a
magmaképződéstől a felszíni folyamatokig és a társadalmi kapcsolatokig
Magyar Tudományos Akadémia/Eötvös Loránd Kutató Hálózat,
Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Tudományos kutatás

Tanulmányok
Tudományos előmenetel

MTA levelező tagja (2019. május 7)
MTA doktora (2004 március 19.)
Habilitált doktor (ELTE TTK, Geológia, 2002. december)
Földtudomány kandidátusa (CSc-PhD, 1994. október 17.)
Egyetemi doktor (ELTE TTK, MTA, 1992. február 8.)
Okleveles Geológus (ELTE, TTK, 1986 június 30)

Végzettség / képesítés

Okleveles geológus

Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés

matematika, fizika, kémia, számítástechnika, a földtudomány különböző
részterületei (ásványtan, kőzettan, földtan, őslénytan, geofizika)

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Budapest

Országos / nemzetközi
besorolás

Egyetemi diploma, ISCED 5A

Egyéni készségek és
kompetenciák
Anyanyelv(ek)

magyar

Egyéb nyelv(ek)
Önértékelés
Európai szint (*)

Szövegértés
Hallás utáni
értés

Olvasás

Beszéd
Társalgás

Írás

Folyamatos
beszéd

Nyelv
angol
német

(B2)

Önálló
nyelvhasználó

(C1)

(A1)

Önálló
nyelvhasználó

(A2)

Mesterfokú
Mesterfokú
Mesterfokú
Mesterfokú
nyelv(C1)
nyelv(C1)
nyelv(C1)
nyelvhasználó
használó
használó
használó
Önálló
nyelvhasználó

(A1)

Önálló nyelv(A1)
használó

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei
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Önálló
nyelvhasználó

(A1)

Önálló
nyelvhasználó

Társas készségek és
kompetenciák

Oktatási, kutatási és előadói tapasztalatok, vulkanológiai iskola
megteremtője, tudományos kutatási pályázatok vezető kutatója,
témavezetője, ismeretterjesztő rendezvények szervezője és lebonyolítója
1/ Iskolateremtő készség:
Tudományos diákkör témavezetés (1994 óta)
23 dolgozat, ebből 21 OTDK felkészítés
OTDK-n szereplők közül 18 díjazott: 7 db I. díj, 4 db II. díj, 5 db III.
díj és 2 db különdíj
BSc szakdolgozat témavezetés (2001 óta)
11 dolgozat
MSc szakdolgozat témavezetés (1990 óta)
30 dolgozat
PhD témavezetés (1996 óta)
12 doktorandusz, ebből PhD fokozatot szerzett: 6 (+1 az
abszolutórium után külföldi egyetemen)
2/ Vulkanológiai iskola megteremtője az ELTE KőzettanGeokémiai tanszéken
2013: MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport elindítója és vezetője
fiatal szakembereknek, 2019-ben második ciklus elindítása
3/ Oktatásfejlesztés
TÁMOP 4.1.2 pályázat alprojekt témavezető (2011-2013):
1 db magyar nyelvű e-book jegyzet szerkesztője és társszerzője
1 db angol nyelvű e-book jegyzet szerkesztője és társszerzője
4/ Kutatási pályázatok
témavezető (1994 óta):
6 db OTKA kutatói pályázat (1994-1997, 1998-2001, 2002-2005,
2007-2011, 2015-2020, 2020-2024)
2 db MKM felsőoktatási, kutatási és fejlesztési projekt (1994-1995,
1997-2000)
3 db Magyar-Osztrák AKCIÓ Alapítvány bilaterális kutatási projekt
(2000-2001, 2004-2005, 2007-2008)
1 db ASO Budapest magyar-osztrák bilaterális kutatási projekt (20062007)
2 db KTM KAC projekt (2002, 2002-2003)
3 db MTA-CNR bilaterális projekt (1995-1997, 2016-2018, 20192021)
1 db Magyar-Német TéT bilaterális projekt (2002-2003)
1 db Magyar-Spanyol bilaterális kutatási projekt (2008-2011)
2 db Magyar-Osztrák TéT bilaterális projekt (2004-2005, 2012-2014)
2 db MTA kutatócsoporti projekt (2013-2019, 2019-2024)
résztvevő kutató
4 db OTKA pályázat (2006-2010, 2010-2014, 2012-2016, 2019-2023)
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5/ Tudományos kapcsolattartási készség hazai és
nemzetközi szakmai közösség tagjaival
aktív kapcsolat szinte mindegyik hazai felsőoktatási és akadémiai
intézet vezető kutatóival
aktív nemzetközi kapcsolat brit, osztrák, német, olasz, svájci,
spanyol, román, új-zélandi, francia, holland vezető kutatókkal, közös
kutatások vezetése
6/ Tudományos konferenciákon való részvétel
1989-től 56 hazai és nemzetközi konferencián való részvétel
3 meghívott előadói előadás, 7 plenáris előadás, 34 szekció
előadás
>150 konferencia absztrakt szerzője
7/ Tudományos ismeretterjesztés
Fejlesztési pályázatok (2010 óta):
Hegyestű INTERREG projekt (2017-2019) Tanösvények
megvalósítása 31 magyarázó táblával, Hegyestű szakmai kiállítás
forgatókönyv és részvétel a kivitelezésben
Kemenes Vulkánpark projekt (2010-2012; Nyugat-Dunántúli
Regionális Operatív Program) ötletgazdája, a Megvalósíthatósági
Tanulmány készítője és a projekt egyes részeiben a kivitelezési
terveinek készítője
Novohrad-Nógrád Geopark pályázati anyag földtani
háttéranyagának társszerzője (2010)
NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium pályázat
(2009-2010): földtudományi ismeretterjesztő-oktatási
programcsomagok tervezője és készítője
Ismeretterjesztő cikkek (2004 óta):
>40 db (pl. Természet Világa, Élet és Tudomány, Földgömb
magazin, Explorer magazin, valamint Index, Infostart és Origo)
Ismeretterjesztő programok (2005 óta):
Vulkán Nap – tűzhányók kitörésben program szervezője és
vezetője folyamatosan mindegyik évben a Kutatók éjszakája
rendezvény keretében 2006 óta
>50 ismeretterjesztő előadás, interaktív program szerte az
országban
Tűzhányó blog alapítója és írója (2010 óta)
>600 bejegyzés, >600.000 megtekintés, bejegyzésekre >50
idézés a hazai médiumokban (szinte mindegyik napilap és vezető
hírportálban);
Tűzhányó blog Facebook csoport: >1600 tag
Riportok, rádió- és TV szereplések (2005 óta)
>100 alkalom (szinte mindegyik rádió és TV adó, vezető
napilapok)
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Szervezési készségek és
kompetenciák

Vezető állás, projektirányítási tapasztalat, konferencia és
ismeretterjesztő rendezvények szervezése
1/ Vezetői állás:
intézetigazgató 2019 óta
tanszékvezető 2003 óta
kutatócsoport-vezető 2013 óta
2/ Tudományos rendezvény szervezés
A Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés egyik ötletgazdája és
elindítója (2010)
az I., IV. és X. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés társszervezője
Földindulás ismeretterjesztő földtudományi rendezvény tudományos
vezetője (2010)
3/ Tisztségek szakmai és egyetemi testületekben
Szakmai tagság:
Magyarhoni Földtani Társulat tagja 1986 óta
IAVCEI (International Association of Volcanology and Chemistry
of the Earth's Interior) tagja 1999 óta
AGU (American Geophysical Union) tagja 2013 óta
ELTE Geológiai Tanszékcsoport tanácsának tagja 2003-2006
ELTE FFI Intézeti tanács tagja 2006 óta
ELTE Földtudományi Doktori Iskola törzstagja és doktori tanács
tagja 2007 óta
MTA Földtani Tudományos Bizottság Ásvány és Kőzettani
Albizottságának választott tagja 1994-1996, 2002-2005, 2009Szakmai tisztségek:
1994-1997: A Magyarhoni Földtani Társulat Geokémiai
szakosztályának vezetőségi tagja.
1994-1996: MTA Földtani Tudományos Bizottság Ásvány és
Kőzettani Albizottságának titkára
1998-2015: A Kárpát-Balkán Geológiai Asszociáció Geokémiai
(Magmás és metamorf) Bizottságának magyar küldötte.
2005-2012: A Nemzetközi Litoszféra Program Magyar Nemzeti
Bizottságának titkára
2009-2012: A Magyarhoni Földtani Társulat Választmányának
tagja
2012- Az IUGG nemzeti bizottság tagja, az IAVCEI hazai
képviselője
2014- MTA Geokémiai, Ásványtani és Kőzettani Tudományos
bizottságának elnöke
2018- Az ELTE Földtudomány doktori iskola Geológia-Geofizika
program vezetője
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Műszaki készségek és
kompetenciák

Különböző műszereken (pl. mikroszonda, lézer-ablációs ICP-MS) való
önálló munka
1998 óta folyamatosan, számos külföldi kutatóhelyen dolgoztam
különböző típusú mikroszondán, az analitikai eredményekből >50
tudományos publikáció, dolgozat született
szintén külföldi kutatóhelyeken dolgoztam TIMS
tömegspektrométeren radiogén izotóparányok meghatározására
Röntgen-fluoreszcens spektrométeren, ICP-MS, lézer-ablációs ICP-MS
laborokban
mindenhol a mintaelkészítéstől kezdve az adatkiértékelésig

Számítógép-felhasználói
készségek és
kompetenciák

Rutinszerű számítógépes felhasználás MS Office, CorelDraw, IgPet stb
programokra, webszerkesztés (tanszéki honlap megalkotása és
karbantartása), számítógépes alapprogramok (MINPROG, ROCKPROG és
STATPROG programcsomagok ásványtani és kőzettani adatok
értékelésére, sokváltozós matematikai módszerekre) készítése

Egyéb készségek és tudományos kommunikáció, fotózás (hazai és nemzetközi díjak
kompetenciák fotópályázatokon), grafika
továbbá:
1/ Bírálói tevékenység
évente 2-3 hazai (OTKA, Bolyai, MTA Lendület stb) és nemzetközi
kutatási pályázat (ERC, svájci, lengyel és román kutatási pályázatok)
bírálata
évente 5-8 tudományos kézirat bírálata hazai és nemzetközi vezető
szakfolyóiratokban
2/ Tudományos, szakmai elismerések
1985: Magyarhoni Földtani Társulat, Első Előadói Ankét – Második hely.
1989: MTA TMB díj a sokváltozós matematikai módszereket bemutató
tanulmányért
1990: Semsey Andor emlékérem (Magyarhoni Földtani Társulat)
1994 és 1995: Szádeczky-Kardoss Elemér díj a MINPROG számítógépes
programcsomag elkészítéséért, valamint a Lithosban (1994) megjelent
publikációra.
1995-től folyamatosan: “Kimagasló Diákköri Tevékenységért” Oklevél.
Az ELTE TTK elismerése.
1995-től folyamatosan 2 évente: OTDK “Elismerő oklevél témavezetői
tevékenységért”
1995: Oklevél Pro Scientia díjas diák tudományos témavezetéséért.
2000-2003: Széchenyi István Professzori Ösztöndíj.
2012: Vendl Mária Emlékérem, Magyarhoni Földtani Társulat
2013: Mestertanár Aranyérem, Országos Tudományos Diákköri Tanács
2016: Rektori kiválósági különdíj (ELTE)
2017: Lóczy Lajos-emlékplakett, Magyarhoni Földtani Társulat
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3/ Elnyert külföldi tudományos ösztöndíjak tanulmányútra
1991: Collegium Hungaricum Ösztöndíj, 2 hónap, University of Vienna,
Institute of Geochemistry, Ausztria
1992: Peregrinatio II és Szádeczky-Kardoss Elemér Ösztöndíj, 3 hónap,
University of Florence, Department of Earth Sciences, Olaszország
1993: British Council Ösztöndíj, 2 hónap, University of Leeds,
Department of Earth Sciences, Egyesült Királyság
1994: Széchenyi István Alapítvány Ösztöndíj, 3 hónap, University of
Florence, Department of Earth Sciences, Olaszország
1996: CNR NATO Postdoctoral Fellowship, 4 hónap, University of
Florence, Department of Earth Sciences, Olaszország
1997-1998: Royal Society NATO Postdoctoral Fellowship, 1 év, Birkbeck
College. University of London and Royal Holloway and Bedford
New College, Department of Earth Sciences, Egyesült Királyság
2001: EUROPROBE ösztöndíj, 10 nap, Faculty of Earth Sciences,
University of Utrecht
2002: NATO ösztöndíj, 1 hónap, Faculty of Earth Sciences, University of
Utrecht
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12

volcano (SE Carpathians). Journal of Volcanology and Geothermal
Research, 290, 82-96. (2015)
További 5 legfontosabbnak ítélt publikáció a teljes életműre:
Szabó C, Harangi Sz, Csontos L: Review of Neogene and Quarternary
volcanism of the Carpathian-Pannonian region. Tectonophysics
208:(1-3) pp. 243-256. (1992)
Harangi Sz, Downes H, Kósa L, Szabó Cs, Thirlwall M F, Mason P R D,
Mattey D: Almandine garnet in calc-alkaline volcanic rocks of the
Northern Pannonian Basin (Eastern-Central Europe): geochemistry,
petrogenesis and geodynamic implications. Journal of Petrology
42:(10) pp. 1813-1843. (2001)
Harangi Sz, Szabó C, Józsa S, Szoldán Z, Árva-Śos E, Balla M, Kubovics
I: Mesozoic igneous suites in Hungary: Implications for genesis and
tectonic setting in the northwestern part of Tethys. International
Geology Review 38:(4) pp. 336-360. (1996)
Harangi Sz., Downes H., Seghedi I.: Tertiary-Quaternary subduction
processes and related magmatism in the Alpine-Mediterranean
region. In: D.G. Gee, R.A. Stephenson (szerk.): European
Lithosphere Dynamics, Geological Society, London, Memoirs 32,
2006. pp. 167-190.
Harangi Sz, Lenkey L: Genesis of the Neogene to Quaternary volcanism
in the Carpathian-Pannonian region: Role of subduction, extension,
and mantle plume. Geological Society of America Special Paper, New
York: Geological Society of America, 2007. pp. 67-92.
5 legjobban hivatkozott tanulmány (Google scholar alapján;
https://scholar.google.hu/citations?user=UkExFvAAAAAJ&hl=hu
)
Review of Neogene and Quaternary volcanism of the CarpathianPannonian region
C Szabó, S Harangi, L Csontos
Tectonophysics 208 (1-3), 243-256, 1992
Hivatkozás száma: 248
Almandine garnet in calc-alkaline volcanic rocks of the Northern
Pannonian Basin (Eastern–Central Europe): Geochemistry, petrogenesis
and geodynamic implications
S Harangi, H Downes, L Kósa, CS Szabó, MF Thirlwall, PRD Mason, D
Mattey
Journal of Petrology 42 (10), 1813-1843, 2001
Hivatkozás száma: 161
Miocene phreatomagmatic volcanism at Tihany (Pannonian Basin,
Hungary)
K Németh, U Martin, S Harangi
Journal of Volcanology and Geothermal Research 111 (1-4), 111-135,
2001
Hivatkozás száma: 150
13

Genesis of the Neogene to Quaternary volcanism in the CarpathianPannonian region: Role of subduction, extension, and mantle plume
S Harangi, L Lenkey
Special papers-geological society of America 418, 67, 2007
Hivatkozás száma: 124
Neogene to Quaternary volcanism of the Carpathian–Pannonian Region—
a review
S Harangi
Acta Geologica Hungarica 44 (2), 223-258, 2001
Hivatkozás száma: 115

14

Harangi Szabolcs FFI intézetigazgatói pályázat 2020

Oklevelek másolata: földtudomány kandidátusa (PhD)

15

Harangi Szabolcs FFI intézetigazgatói pályázat 2020

Oklevelek másolata: MTA doktora

16

Harangi Szabolcs FFI intézetigazgatói pályázat 2020

Oklevelek másolata: MTA levelező tagja

17

Harangi Szabolcs FFI intézetigazgatói pályázat 2020

Harangi Szabolcs pályázata
az ELTE TTK Földrajz- és Földtudomány Intézet
igazgatói munkakör betöltésére
Rövid vezetői munkaterv
Láthatóság
Előzmények, helyzetértékelés, feladatmeghatározás

2019. júliusában az akkori megbízott dékán, majd az újonnan kinevezett dékán is
megkeresett, hogy vállaljam el a Földrajz- és Földtudományi Intézet vezetését. Kezdetben
nemleges volt a válaszom, részben családi okok miatt, részben a tudomány, a kutatói munka
iránti elkötelezettségem miatt, de aztán a további egyeztetések, intézeti kollégákkal való
beszélgetések után mégis beleegyeztem. Nem volt korábbi intézetvezetési tapasztalatom, nem
vettem részt kari bizottságok munkájában, így sok mindennel frissen kellett megismerkednem.
Elmúlt egy év, kari és intézeti szinten is sok fontos döntést kellett hozni, úgy látom, hogy a
természetesen jelen lévő viták mellett is van egy közös akarat a Kar fejlesztése érdekében és ez
jó irányba visz. A rendszeres heti egyeztetések és megbeszélések a kari vezetéssel és az
intézetigazgatókkal, a dékáni támogatás, továbbá a rendszeres konzultációk az intézeti
munkatársakkal, valamint számos kolléga biztatása ad további motivációt, hogy megpályázzam
az intézetigazgatói munkakört. Mindezt szolgálatnak tekintem, képességeimmel, legjobb
tudásommal igyekszem segíteni a Földrajz- és Földtudományi Intézetet, képviselem érdekeit,
igyekszem láthatóvá tenni működését és célkitűzéseit.
Az elmúlt egy év intézetigazgatói tapasztalata számomra azt mutatja, hogy a kari vezetés
elkötelezett a megújulás mellett és erősen támaszkodik az intézetek, az intézetigazgatók
véleményére. Az intézetek önállósága megnőtt mind költségvetési téren, mind szakmai téren.
Ez nagyobb szabadságot ad az intézeten belüli tevékenységben, beleértve a személyi politikát
is. Az önállóság azonban nagyobb felelősséget is jelent: kiegyensúlyozott gazdasági lépéseket,
költségvetéshez igazodó személyi lépéseket, eredményeket az oktatás, kutatás és innováció
terén.
Intézetigazgatói pályázatomnak a „Láthatóság” mottót adtam, ami sok mindent takar:
átlátható, nyílt egyeztetéseken alapuló intézeti működést, átlátható intézeti pénzügyi
gazdálkodást, az információk gyors megosztását és láthatóvá tenni jobban az intézetet, itthon
és külföldön. Láthatóvá tenni eredményeit mind az oktatásban elért tehetséggondozásban, mind
a tudományos munkában, mind a tudománynépszerűsítésben. Láthatóvá tenni, hogy a
környezetünk, a Föld megismerését a bolygó belsejétől kezdve a felszíni folyamatokon, a
természet és társadalom kapcsolatán át a légkör felső szintjéig és azon túl is, egészen a
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csillagokig megcélzó törekvés nélkülözhetetlen és szükséges a társadalomnak és az intézet
készen áll arra, hogy mindezt a tudásbázist új alapokra helyezze, megújítsa az oktatást és részt
vegyen kutatásfejlesztési és innovációs programokban.
Egy 2019-es felmérés (Századvég Szakpolitikai tanulmány – Oktatáspolitika. A
természettudományos képzés Nyugat-Európában és a V4-es országokban) szerint a
természettudományok oktatását a megkérdezettek több, mint 90 százaléka fontosnak tartja, 50
százaléka pedig teljes mértékben fontosnak ítéli. A természettudományos tárgyak közül a
megkérdezettek több mint egyharmada a földrajzt jelölte meg, mint a legjobban kedvelt tárgyat.
Ugyanakkor évek óta csökken a földrajz és földtudomány alapszakra jelentkező és beiratkozott
hallgatók száma. Mindezek mögött állhat e szakterületek elhelyezkedési nehézségei, a nem túl
kecsegtető fizetések, de állhat a nem megfelelő láthatóság is Ez utóbbihoz a szakoknak és
szakterületeknek, azaz a Földrajz- és Földtudományi Intézetnek hatékonyabban meg kell
mutatnia magát a középiskolákban, jobban ismertetni kell a tudományos területeit, az
elhelyezkedési lehetőségeket. A jövő sok szempontból azon múlik, hogy milyen módon tudunk
együttélni a környezetünkkel, a természeti folyamatokkal, a társadalmi alapkérdések (pl. klímaés környezetváltozás, természeti veszélyek, a víz, az ezekhez kapcsolódó társadalmi reakciók
és változások) között ott vannak azok, amelyekkel az intézetben dolgozó szakemberek
foglalkoznak, amelyek tudományos ismeretével elláthatjuk a hallgatóinkat. Felelősségünk van
abban, hogy a földrajz- és földtudomány láthatóbbá váljon a társadalomban! Kiemelt célom,
hogy mindezt hatékonyabban láttassuk és bemutassuk a társadalomnak, a középiskolásoknak
és tanáraiknak és ezzel stabilizálni, esetleg növelni tudjuk a hallgatók számát.
Látni kell azt is, hogy az intézet korfája nem egyenletes. A vezető oktatók nagy része
10 éven belül eléri a nyugdíj korhatárt. A kari vezetés eltökélt abban, hogy a nyugdíjkorhatárt
elérő munkatársak nyugdíjba vonuljanak. Amennyiben azonban oktatási és kutatási
tevékenységük aktív és magas szintű, akkor mód van részleges visszafoglalkoztatásukra. A
nyugdíjazás így lehetőséget adhat fiatal munkatársak alkalmazására. Ha nem jönnek fiatalok,
ha nem tudjuk megnyerni őket, hogy az egyetemen dolgozzanak, oktassanak és tudományos
munkát végezzenek, akkor súlyos problémákkal fog szembe nézni intézetünk. Ebben is nagy a
felelősségünk! Számos diploma (pl. meteorológia, geológia, geofizika) csak itt szerezhető meg
az országban és számos szakirányban nyújtunk egyedi tanulási lehetőséget. Meg kell teremteni
az oktatói és kutatói utánpótlást, ez stratégiai kulcskérdés.
A következő években kulcskérdés lesz az oktatás megújítása. Igazodni kell a fiatalok
megváltozott tudásszerzési képességeihez, az új tanítási módszerekhez, nyitni kell a nemzetközi
porond felé. Mindezt a kari oktatási reformcsomag is megfogalmazza, ami kötelezettségeket is
ró az intézetekre. Az FFI bizonyos területeken olyan sajátosságokkal rendelkezik, ami nem
vagy csak korlátozott mértékben teszi lehetővé az angol nyelvű oktatás bevezetését, azonban
törekedni kell arra, hogy ahol ez lehetséges ott jelentős mértékben növekedjen az angol nyelvű
kurzusok száma, legyenek kifejezetten angol nyelvű képzéseink. Az SH ösztöndíjasok képzése
bár nem ment és nem megy zökkenőmentesen, azt azonban megmutatta, hogy el tudunk indulni
ebben az irányban, sőt bizonyos területeken nyithatunk és nyitnunk kell akár európai országok
fiataljai előtt is. Ennek megfelelően kell pozícionálni, jobban láttatni az intézetet, szélesíteni az
angol nyelvű képzéseket. A PhD képzésben - tudományterületek sajátságaitól függően 19
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dominánsnak kell lennie az angol nyelvű kurzusoknak, az MSc képzésben növelni kell az angol
nyelvű szemináriumok szerepét. Nyitni kell a nemzetközi duális képzések felé, be kell
kapcsolódni nemzetközi oktatási programokba. Ebben ösztönzést és jó tapasztalatot adhat a
CHARM-EU projektbe való bekapcsolódásunk. Az oktatási szabályozók, a merev KKK
akadályt jelent a teljes megújulásban, felül kell vizsgálni azonban a tartalmi megújulási
lehetőségeket. A tartalmi megújulásban helyet kell adni az oktatási teher csökkentésének,
továbbá hatékonyabban be kell vonni a doktoranduszokat is az oktatómunkába. Felül kell
vizsgálni a diplomamunkáktól és a PhD dolgozatoktól elvárt követelményeket, lehetőséget kell
adni, hogy ezek szabadon elérhetőek legyenek. Új kihívás jelent a tudományos pálya iránt
elkötelezett PhD doktoranduszok vonzása az intézetbe. Az elmúlt néhány évben drámai
mértékben csökkent a jelentkezők száma. Fontos cél, hogy a Földtudományi Doktori Iskola
programjai ismét vonzó lehetőséget adjanak a végzős hallgatóknak. Mindehhez szükséges a
tehetséges hallgatók tudományos pálya felé való orientálása, doktoranduszként való
megtartásuk. Továbbá, szükséges még vonzóbbá, átláthatóbbá tenni a doktori képzés és
kritériumok rendszerét.
Az Intézet láthatóságát elősegíti a közelmúltban megújult honlap, fontos, hogy ezt friss
tartalmakkal, hírekkel töltsük meg, fontos, hogy ezzel párhuzamosan frissüljenek az angol
nyelvű tartalmak is. Be kell mutatni a földrajz- és földtudományok helyét a társadalomban, az
intézet szerepét mindebben és az elhelyezkedési lehetőségeket. Ki kell használni a modern
internetes információszerzési szokásokat, meg kell jelenni a fiatalok körében népszerű
közösségi oldalakon. Ebben hatékonyan együtt kell működnünk a kari kommunikációs
szakemberekkel!
Az FFI szakembereinek tudományos impaktja nem lebecsülendő. 2019-ben 227
tudományos közleményt jelentettek meg, ezen belül 140 WebOfScience publikáció, 71 Q1, 25
D1 folyóiratban jelent meg, ami azt jelenti, hogy a teljes oktatói-kutatói állományra vetített
élvonalbeli tanulmányok száma meghaladja az egyet. A tanulmányok jelentős részében
munkatársaink első vagy utolsó szerzők, azaz tevékeny szerepet játszottak azok elkészítésében.
Az elmúlt két évben, két pályázati ciklusban 13 OTKA-NKFIH kutatási projektet nyertek el
munkatársaink. Nem lebecsülendő tehát az FFI tudományos képessége, mégis hátrányban
vagyunk a kar többi intézetéhez képest, mivel nem sikerült kiválósági programban vezető
szerepet kapni. Úgy gondolom, hogy ez nem a gyengébb tudományos munka miatt van, hanem
ennek tudománypolitikai okai vannak. Nem szabad azonban ezen keseregnünk, erősíteni kell a
tudománypolitikai lobbitevékenységünket, erőteljesebben kell képviselni szakmánkat, segíteni
kell kulcspozícióba kerülni munkatársainkat. A következő 3 évre célul kell kitűzni, hogy az FFI
nagy kutatási projektekben tudjon vezető szerepet kapni. Ehhez szükséges a finomhangolás, a
szemléletváltás, az alapkutatási szerep mellett nyitni kell új területek felé, mivel egyre nagyobb
súlyt kapnak az alkalmazott jellegű kutatások, a technológiai produktumhoz is vezető innovatív
kutatások. Ezt elősegítheti az ipari kapcsolatok felé való erőteljesebb nyitás mind a képzésben,
mind a kutatásban.
Végül a következő időszak fontos feladata lesz az intézetet érintő helyiségleadás és
helyiségrendezés kérdése. Területünk nem kevés mértékben csökken, ami enyhíti az intézet
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rezsiterhét, azonban fontos, hogy mindez ne okozzon problémát a munkatársaknak. Fontos cél,
hogy ezt a helyzetet igyekezzünk úgy kihasználni, hogy nyerjünk vele.

Vezetői tapasztalat

1986-ban szereztem geológus diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Karán, amit követően ösztöndíjas doktoranduszként dolgoztam az ELTE
TTK Kőzettan-Geokémiai tanszéken. Pályafutásom a kezdetektől és azóta is folyamatosan az
ELTE TTK-hoz köt, csupán 1991 és 1998 között töltöttem tudományos ösztöndíjakkal többkevesebb időt különböző külföldi kutatóhelyeken. 1989-től 2002-ig kutatói pozícióban, majd
2002-től oktatóként dolgozom a Kőzettan-Geokémiai tanszéken. Habilitációt követően
egyetemi docens, majd az MTA doktora fokozat megszerzése után egyetemi tanár lettem. 2003ban neveztek ki a Kőzettan-Geokémiai tanszék vezetőjének, amely megbízást azóta is betöltök.
2013-ban sikeres pályázás után megalapíthattam az MTA-ELTE Vulkanológiai
Kutatócsoportot, ahol fiatal tehetséges szakemberek végezhetnek tudományos munkát, és ami
2019-ben, eredményei alapján, egy újabb ciklust kezdhetett el. 2014 óta az MTA Geokémiai,
Ásványtani és Kőzettani Tudományos bizottságának elnöke vagyok, 2018 óta pedig az ELTE
Földtudományi Doktori Iskola Geológia-Geofizika program vezetését is végzem. 2019.
augusztus 1-től a Földrajz- és Földtudományi Intézet megbízott igazgatója vagyok.

Cselekvési terv

Az alábbiakban a helyzetértékelés és feladatmeghatározás fejezetben felvetett fontosabb
pontokra épülő cselekvési tervet ismertetem röviden. Programomat, intézetigazgatói
működésemet ezek mentén képzelem el, hangsúlyozva azt, hogy a döntések meghozatalába,
azok előkészítésébe be kívánom vonni a központvezetőket, a tanszékvezetőket, fontosnak
tartom ismerni az Intézeti tanács véleményét és messzemenően lényegesnek tartom kikérni és
meghallgatni a hallgatói visszajelzéseket. Eltérő vélemények esetében fontosnak tartom a
személyes egyeztetéseken alapuló konszenzuskeresést, szeretném mindkét központ működését
ebbe az irányba mozdítani. Fontos, hogy a nézetkülönbségek is felszínre kerüljenek és ezekre
megoldásokat találjunk. Mindezek alapján tudom hatékonyan képviselni kifelé is az intézet
érdekeit, a kétoldalú információáramlással elősegíteni a hatékony és átlátható működést.
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Intézet működése

A Földrajz- és Földtudományi Intézet 2005-ben alakult. Korábbi igazgatói Horváth
Ferenc, Szabó Mária, Bartholy Judit és Karátson Dávid professzorok voltak, akik nem kis
erőfeszítéssel dolgoztak azon, hogy a hosszú, több évszázados időre visszatekintő oktatási és
kutatási értékeket megtartsák, a működőképességet a 21. század megváltozott körülményei
között is biztosítsák. Az intézet két központból (Földrajztudományi és Földtudományi Központ)
áll, amelyen belül 4, illetve 7 tanszék működik. A központok élén álló vezetők egyben
intézetigazgató-helyettesek. A két központ sokszínű tudományterületet fog át, amelyek között
kölcsönös érdeklődési területeken átívelő, több évtizedre visszatekintő együttműködések
vannak. Ezeket őrizni kell, megengedve azonban a lehetőségét a TTK egyéb intézeteiben
működő tanszékek és kutatócsoportok köré szerveződő, hatékony pályázási lehetőséget teremtő
tematikus együttműködéseknek, tudományos központok kialakításának. Az igazgató szakmai
munkáját titkár segíti, a napi adminisztratív ügyeket pedig ügyintézők látják el. Az intézet
vezető testülete az Intézeti tanács. A működést az FFI Ügyrendje szabályozza.
Az egyéves megbízott intézetigazgatói tevékenységem során az új kihívásokhoz
igazodó változtatásokat kezdeményeztem és 4 bizottságot alakítottam ki. Ezek a Stratégiai és
költségvetési bizottság, Oktatási bizottság, Tudományos és tudománykommunikációs bizottság
és Külkapcsolati bizottság. A bizottságok felálltak, kialakult a vezetői összetételük. A
következő 3 évben nagymértékben szeretnék támaszkodni a bizottságokban folyó aktív és
érdemi munkára, szeretném, hogy ezek segítsék, alapozzák meg a fontosabb döntések
meghozatalát. Fontosnak tartom, hogy a bizottságok munkája látható legyen, a munkatársak
motiváltak legyenek tanácsokkal, javaslatokkal segíteni ezt a munkát. A bizottságok
alakítsanak ki éves munkatervet, amelyben szerepeljenek hosszú távú, stratégiai kérdések is.
Az intézet munkáját, a napi ügyek intézését jelenleg négy intézeti adminisztrátor,
ügyintéző végzi. Óriási munkát végeznek, amit meg kell becsülni, ugyanakkor az
ügyintézőknek is meg kell mindent tenni, hogy az adminisztráció gördülékenyen és átlátható
módon zajlik. Nagy teher hárul rájuk, fontos, hogy átlátható módon mindenki ismerje az
ügyintézések módját, segítse azok szabályszerű indítását, az ügyintézők pedig időben juttassák
el azokat a központi osztályoknak. Az ügyintézés szakosított módon történik, azaz elkülönülnek
a belföldi ügyek (kiküldetések, terepgyakorlatok), a külföldi ügyek és a közbeszerzés, a doktori
iskola ügyei, valamint a humán ügyek, az intézeti adminisztrációs feladatok koordinálása,
intézeti vezetés adminisztrációs segítése. Fontos, hogy minden munkatárs átlássa ezt a
munkafelosztást és az ügyintézők feladatait. Fontosnak tartom, hogy ne legyenek elmaradt
ügyek, késői kifizetések, az intézeti adminisztráció tegyen meg mindent ennek érdekében,
képviselje az intézeti ügyek megoldását és legyen az ügyek intézésében nyomonkövetés! Ne
legyen elfelejtett, elfeledett, lemaradt ügykezelés sem beszerzésben, sem személyi ügyben, ne
kerüljön senki hátrányos helyzetbe az adminisztráció miatt! Fontos ebben az oktatói-kutatói
gárda és az ügyintézők együttműködése, a kölcsönös türelem. Mindezeket figyelembe véve
tervezem naprakésszé tenni az adminisztrátorok munkaköri leírásait. Az intézethez kerülő
pályázatok kezelése megnövekvő feladatot ad az alacsony fizetésű ügyintézőknek. Úgy
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gondolom, hogy méltányos, hogy az intézethez kerülő pályázatokból anyagi juttatást kapjanak,
aminek mértékét és módját az intézeti Ügyrend szabályozhatja.

Intézeti ügyrend, stratégia, minőségbiztosítás

A Stratégiai és költségvetési bizottság legfontosabb feladata az FFI rövid- és középtávú
stratégiájának, jövőképének megfogalmazása és a Minőségbiztosítás részletes kidolgozása lesz.
Ez utóbbi alapelvei már megszülettek, a következő és sürgető feladat ennek részleteinek
megalkotása és az Intézeti tanáccsal való elfogadtatása lesz. Az FFI Minőségbiztosítási rendszer
célja, hogy átlátható módon mérje a munkatársak teljesítményét, ami által minden dolgozó
egyértelmű visszajelzést kap munkájáról. Az FFI Minőségbiztosítási rendszerben tükröződni
kell az oktatásban és kutatásban elért teljesítménynek, a forrásteremtésnek, továbbá a
rekrutációs és tudománynépszerűsítő aktivitásnak. A munkatársak motivációjának erősítését,
az intézeti munka hatékonyságának növelését segíti a tudatos tervezés. Ezért minden oktatókutató munkatárstól elvárt lesz, hogy készítsen 3 éves munkatervet, ezen belül pedig éves
sarokpontokat. Nem gondolom, hogy ez felesleges plusz terhet jelent, ugyanakkor átláthatóvá
teszi a jövőbeli feladatok megfogalmazását és a minőségbiztosítást. Ha nem sikerül elérni a
célokat, ott segít azok finomhangolásában, ahol pedig hosszabb távon sem teljesül a
megfogalmazott vagy elvárt teljesítmény, akkor fontos ennek okainak feltárása és ennek alapján
javaslatot kell megfogalmazni a továbbiakra. Az FFI Minőségbiztosítási rendszere igazodjon a
többi intézet rendszeréhez és a kari elvárásokhoz, azonban szeretném megtartani ebben az
intézet tudományterületeinek sajátosságait, az abból levezethető követelményeket. Fontos,
hogy ennek elfogadása széleskörű véleménycsere alapján alakuljon ki.
Az intézeti hatékony munkához kell a rövid és középtávú stratégia, azonban szükséges
az is, hogy az alapok szilárdak legyenek, azaz hogy a mindennapi munkát segítő rendszerben
dolgozhassanak a munkatársak. Ez nagy mértékben függ a kari és egyetemi szabályozóktól és
az adminisztrációs osztályok működésétől, azonban van tennivalónk az intézeten belüli
működés javításért is. Láthatóbbá, átláthatóbbá kell tenni: meg kell vizsgálni, az egyetemi és
kari szabályzatot is figyelembe véve, hogy a jó 15 éve alkotott működési szabályzat szolgál-e
finomításra, mennyire segíti a hatékony és átlátható működést és ennek alapján javaslatot kell
tenni a változtatásokra. Szükséges a különböző munkakörök leírásának felülvizsgálata és
naprakésszé tétele. Be kell építeni új elemeket, mint például az intézeti laboratóriumok
működési rendjét, az ügyintézési szabályokat, mint például kiszállások, külföldi tanulmányutak
előzetes bejelentési rendjét stb. Az intézeti laboratóriumok esetében tisztázni kell a technikusok
feladatkörét, az éves beszámolók kötelezettségét és a szakmai irányítás és felügyelet kérdéseit.
Az átlátható működés, valamint a hatékonyabb ügyintézés érdekében egy belső intézeti
elektronikus rendszerben kell előzetesen rögzíteni a hazai és külföldi kiszállásokat. Ne utólag,
akár több hónapos késéssel derüljön ki, hogy a munkatársak hol járnak, és mit csinálnak, mit
kell elszámolni, továbbá biztosítsuk a terepi és vidéki munkák igazolt munkavégzéshez való
kötődését.
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Az egyetemi és kari pénzügyi törekvés egyre inkább abba az irányba halad, hogy az
intézetek önálló költségvetéssel rendelkezzenek, ami azt jelenti, hogy tisztábban láthatók a
bevételek és kiadások. Az intézetek ezáltal nagyobb önállósággal rendelkeznek, de nagyobb
felelősséggel is, hogy befolyásolják mindkét oldalt és egyensúlyban lévő gazdálkodást
alakítsanak ki. Mindez új felfogást igényel, amit már igyekeztünk követni az elmúlt évben is.
Nagyobbak a lehetőségeink a személyi politikában, ez azonban megkívánja a tanszékvezetők
konstruktív hozzáállását, hogy elmozduljunk a „tanszéki keret” felfogástól az intézeti összérdek
felé. Prioritásokat kell megfogalmazni, amihez kollektív bölcsesség és kompromisszumkészség
szükséges. Az intézeti gazdálkodás azt is jelenti, hogy mindenkinek látni kell, hogy rajtunk,
minden dolgozón is múlik, hogy mennyiből és mit tudunk kihozni! A hallgatói létszám, a
hallgatók megtartása kulcselem a bevételekben, ami végső soron mindenki bérének a
biztosítását jelenti. Ezért mindenkinek arra kell törekedni, hogy oktatásunk megfeleljen ennek
a követelménynek, hogy a színvonalas kutatómunka, az izgalmas pályázatokba való
bekapcsolódás vonzó lehetőséget adjon a fiataloknak. Amennyiben a bevételek nem biztosítják
a kiadásokat, mint például a béreket, akkor a munkatársak megtartása érdekében
elengedhetetlen pályázati forrásokat bevonni, bérátvállalásokkal enyhíteni, fedezni a hiányt.
Vannak erre jó példák a Meteorológiai tanszéken, a Csillagászati tanszéken és segít ebben a
Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítvány is.

Oktatási feladatok

Az Oktatási bizottságnak is jelentős feladatokkal kell foglalkoznia. Az ELTE TTK Kari
Tanácsa idén elfogadta az oktatási reformcsomagot, ami iránymutatást ad a következő hónapok
munkáinak. Az oktatási reformjavaslatok egyes pontjai az intézeten belül éles vitát
gerjesztettek, aminek kibeszélése, kitárgyalása kulcsfontosságú volt, hogy a többszörös
egyeztetések és egy összoktatói értekezlet után az Intézeti tanács végül támogató véleményt
tudjon formálni a kari tervezetről. A jelenlegi ismeretek szerint, bár ennek szükségességét
megfogalmaztuk és jeleztük a kari vezetés felé is, nem várható a KKK rövidtávú
megváltoztatása. Ezért ennek tudatában kell megvizsgálni, hogy miképpen alakítható át az
oktatás. Úgy vélem, ennek érdemi vitája nem a bizottságban kell lefolytatódnia, hanem az egyes
szakokon belül és fontos szerep hárul ebben a szakfelelősökre is. Nagyban számítok a
szakfelelősök munkájára, az oktatási reform végrehajtásában, új kezdeményezések
támogatásában. A bizottságnak azonban össze kell fognia ezt a tevékenységet, segítenie kell
ajánlásokkal, menetrend kidolgozásával.
Az oktatásunknak alkalmazkodnia kell a 21. század új elvárásaihoz, mind a hallgatói
megváltozott elvárásokhoz és tanulási szokásokhoz, mind a társadalmi elvárásokhoz,
figyelemmel és megtartva az ELTE TTK tudományegyetemi ranghoz elvárt magas szintű
szakmai színvonalat. Tudomásul kell venni azt is, hogy az intézet bevételeinek nagy részét a
bejövő hallgatók után kapja, azaz mindez egy pénzügyi kérdés is: lefordítva, ha csökken a
hallgatói szám, akkor előbb-utóbb csökkennie kell az oktatói létszámnak is, mert nem lesz bérre
fedezet! Ez azt jelenti, hogy az oktatásnak vonzónak kell lennie, minél több fiatal érdeklődését
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kell felkelteni, akik az ELTE földrajz- és földtudományi szakjait választják felsőoktatási
tanulmányuk során. Ehhez jobban láthatóvá kell tenni a tudományterületünket, jobban láthatóvá
kell tenni az elhelyezkedési lehetőségeket. Minden munkatárstól elvárom, hogy vegyen részt a
rekrutációs feladatokban: tartson előadást iskolákban, készítsen tudománynépszerűsítő írott és
on-line anyagokat. Célként tüzöm ki, hogy év végéig elkészüljön az FFI oktatási és kutatási
tevékenységét bemutató néhány oldalas kiadvány anyaga, amiben várom a munkatársak,
jelenlegi és végzett hallgatók közreműködését. Az intézeti honlapon, iskoláknak készülő
ismertetőanyagokon kerüljenek bemutatásra a karrierlehetőségek is. Legyen átlátható, hogy a
nálunk végzettek hol tudnak elhelyezkedni, legyenek beszámolók végzett hallgatóktól, hogy a
szakjainkon szerzett diploma hogyan segítette az elhelyezkedését. Váljon szorosabbá a
kapcsolat az ipari szereplőkkel e téren is. Vizsgálja meg a bizottság a Külkapcsolati bizottsággal
együtt a duális képzések lehetőségét, ahol a hazai vállalatok is nagyobb szerepet kaphatnak az
oktatásba való bekapcsolódásra, ami elősegítheti azt is, hogy aztán anyagilag is támogassák a
képzéseket.
Az intézet képzési palettájának fontos eleme a tanárképzés. Itt is kulcsfontosságú a
hallgatói szám csökkenésének megállítása. Ezen a téren erősíteni kell a szakmódszertan
helyzetét, amire egy új munkatárs felvételi lehetőségének megteremtésével már tettem
lépéseket. Az iskolákkal való kapcsolatokat fel kell használni az utánpótlás segítésére, a diákok
földrajz és földtudományok felé való érdeklődésének növelésére. Amennyiben nyílik rá
lehetőség, segíteni kell a földrajz tananyag fejlesztését, ahol szükséges, a tananyag pontosítását.
Szorosabbá kell tenni a különböző földrajz tanulmányi versenyekhez való kapcsolódást, láttatni
kell jobban az ebben való részvételünket.
Minél több egyetemi hallgatót kell megtartani, azaz csökkenteni kell a lemorzsolódást,
továbbá lényeges, hogy minél több hallgatót kell bevezetni az MSc képzésekbe. Mindezek
függnek a meghirdetett kurzusoktól, azok színvonalától, a kurzusok elvégezhetőségétől és az
oktatói elhivatottságtól. Ezek összetett kérdések, amiket a bizottságnak kell áttekinteni,
ajánlásai alapján pedig a szakokon kell kidolgozni ezek részleteit, beleértve a kurzusok tartalmi
kérdéseit is. Lényegesnek tartom, hogy csökkenjen az oktatási terhelés mind a hallgatók, mind
az oktatók esetében, a felszabaduló idő pedig önálló tudományos munkákra, kutatásra
fordítódjon. Az oktatási terhelés csökkentését szolgálja, hogy a doktoranduszok jobban
bevonásra kerüljenek az oktatásba. Ez néhány tanszéken megvalósul, azonban van ezen a téren
még tennivaló. Érezzék a doktoranduszok is, hogy részei a tanszéki, intézeti munkáknak,
feladatok megoldásába kapcsolódva segíthető elő, hogy például egy posztdoktori munka után
szívesen térjenek vissza egyetemünkre.
A COVID-19 járvány és ennek oktatásra gyakorolt hatása sok tapasztalatot adott már
eddig is. A bevezetésre került online oktatásnak látjuk pozitív és negatív hatásait is, látjuk
előnyeit, de azt is, hogy nem helyettesíti a személyes jelenlétű, tanár-diák kapcsolaton alapuló
oktatást. Jelen helyzetben még nem látható, hogy a kritikus járványhelyzet meddig akadályozza
a normális életet, meddig lesz szükség hibrid oktatásra. Az Intézet, a munkatársak jól
felkészültek és alkalmazkodtak az új helyzethez, bízom abban, hogy ennek előnyeit a
későbbiekben is hasznosítani tudjuk. Az online oktatási technikák pozitív oldalait meg kell
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tartani és fel kell használni a középiskolák diákjai felé nyújtandó ismeretterjesztő anyagok
megalkotása során is.
Az oktatási reform egyik lényeges eleme az idegen nyelvű, alapvetően angol nyelvű
képzés arányának növelése. Szakjainkon nem látom megalapozottnak, hogy a teljes mester
képzés angol nyelven folytatódjon. Azonban, mindegyik esetében bekerülhetnek angol nyelvű
kurzusok, ezek részaránya pedig idővel növelhető. E mellett, támogatom, hogy induljanak
angol nyelvű szakirányú képzések, az intézet oktatási palettája bővüljön nem csak SH
hallgatóknak nyújtott képzésekkel, hanem célozzuk meg vonzó képzésekkel az európai
fiatalságot. Támogatom a nemzetközi duális és több centrumú képzések kialakítását és
elindítását. 2020. nyarán a víz témakörben kapcsolódtunk a CHARM EU pályázathoz. Ebben
majd az Európai Egyetem kialakításához kapcsolódóan kiemelt oktatási és kutatási feladataink
lesznek, amelyek új gondolkodást, új egyetemen belüli és kívüli kapcsolatok kialakítását
kívánják meg. A nemzetköziesítésnek lényeges szerepet kell adni az intézeti oktatási
reformban. Láthatóvá kell tennünk képzésünket nemzetközi szinten is. Erre jó példa a CHARM
EU részvételünk, de vannak követendő példák a környező országokban is. Az Oktatási bizottság
tekintse át ezeket és fogalmazzon meg ajánlásokat az intézet számára.
A Földtudományi Doktori Iskola munkája szorosan kötődik az intézethez, hiszen az
intézet munkatársai vesznek részt munkájában. Az elmúlt években látható a drámai változás a
doktori ösztöndíjakra való jelentkezésben, a csökkenő érdeklődésben. Itt az idő, hogy lépjünk!
Biztosítani és láthatóvá kell tenni, hogy a Földtudományi Doktori Iskolában szerzett PhD
fokozat nemzetközi szinten is bárhol megállja a helyét, versenyképes a környező országok és
Európa más egyetemei által kibocsátott oklevelekkel. Ehhez át kell tekinteni a doktori képzést
és a doktori cím elvárásait is. Úgy vélem, a PhD képzésnek, néhány hazai sajátosságú kivételtől
eltekintve angolul kellene zajlania. A kurzusok körében támogatom, hogy minél több külföldön
megszerzett kredit kerüljön elfogadásra. A komplex vizsgák szakmai részébe be kell vonni
olyan szakembereket, intézeti munkatársakat, akik mércét jelentenek és akik le tudják mérni a
PhD hallgató felkészültségét, vitakészségét. Ne legyen probléma a kérdezés, ne legyen
probléma a szakmai vita! Készítsük fel ezekre is doktorandusz hallgatóinkat!
Fontos cél, hogy a Földtudományi Doktori Iskola programjai ismét vonzó lehetőséget
adjanak a végzős hallgatóknak. Mindehhez szükséges a tehetséges hallgatók tudományos pálya
felé való orientálása, doktoranduszként való megtartásuk. Szükséges vonzóbbá, átláthatóbbá
tenni a doktori képzés és kritériumok rendszerét. Nem tartom jónak, hogy az ELTE
Földtudományi Doktori Iskola által elvárt követelmények kisebbek legyenek, mint vidéki
egyetemeken. Legyen magas szintre emelve a tudományos követelmény és teremtsük meg
ennek elérésének alapjait. A magas színvonal következetes elvárása, a magasra tett cél, a
doktorandusz hallgatók megbecsülése vonzást gyakorolhat, ehhez elengedhetetlen azonban az
egyetemi időszak alatt is a tudományos pálya iránt fogékony hallgatók megfogása,
továbbképzése. Az oktatók felől nagyobb tudatosságot várok el abban, hogy a kutatási témák
futó projektekhez, pályázatokhoz, elérhető műszerparkhoz, külső kutatóhelyekkel, ipari
szereplőkkel történő együttműködésekhez kapcsolódjanak. A TDK munka eddig is vonzást
jelentett, vannak oktatóink, akik ebbe óriási energiát fektettek. Minél több hallgató kerüljön
bevonásra tanszéki vagy tanszékek közötti kutatómunkákba. Az intézeten belül számos OTKA26
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NKFIH tudományos kutatás zajlik. Minél több hallgató legyen ezeknek részese, kapjanak
kisebb-nagyobb feladatokat, kapjanak ösztönzést a tudományos munkához. Legyenek
szemináriumok, amelyek beépülhetnek a mesterképzés órarendjébe. Találják meg a motivált
hallgatók is az érvényesülést, az oktatási teher csökkentésével lehet többsebességes képzésben
is gondolkodni.

Kutatás, tudományos pályázatok, kapcsolatok és tudománykommunikáció

A Földrajz- és Földtudományi Intézet nagy hagyományokra tekint vissza a tudományos
tevékenységben. A publikációk élvonalbeli szakfolyóiratokban jelennek meg, számos
nemzetközi szinten is kiemelkedő szakemberünk van. Legalább tíz olyan munkatársunk van,
akiknek tudományos mutatói kor szerinti besorolásban a hazai szakterület felső 90 százalékában
vagy ahhoz közel van. A bevezetőben bemutattam, hogy a tudományos publikációs
tevékenységünk kimagasló, ez is segíti, hogy évente számos kutatási projekt valósul meg
intézetünkben. Fontosnak tartom, hogy ezek eredményei minél jobban láthatóak legyenek. Az
intézeti honlapon jelenjenek meg ezek leírásai, készüljenek rövid kommunikációs leírások,
ezek jussanak el a médiába. Ebben is számítok a munkatársak konstruktív hozzáállására, fontos,
hogy az új tudományos eredmények, a sikerek eljussanak az intézeti vezetés felé és azok
gyorsan megjeleníthetők legyenek. Ez mindannyiunk érdeke! Mindkét központban ezért
szükségesnek tartok kijelölni a tudománykommunikációs hírek továbbításáért felelős személyt.
Munkatársaink két kiválósági kutatási pályázatban is részt vesznek, azonban az intézet
helyzetét jelentős mértékben segítené, ha önálló témával sikerülne erősíteni pozíciónkat, vezető
szerepet vállalni nagyobb pályázatokban. A frissen létrehozott Tudományos és
tudománykommunikációs bizottság egyik fontos feladata, hogy mindezt elősegítse.
Munkatársaink részt vesznek egyetemi és kari stratégiai és tudományos bizottságok
munkájában, nagy siker, hogy az intézet adja az ELTE tudományos rektorhelyettesét és van
képviselőnk az egyetem tudományos tanácsában. A személyes kapcsolatokkal, a hatékony
információáramlással elősegíthetjük, hogy az intézet is nagyobb szerepet kapjon kiválósági
kutatási pályázatban. Ez ügyben a bizottság munkája már elindult, amit tovább kell folytatni.
Hasznosítani kell az ENERAG program tapasztalait, jobban be kell vonni ezeket a tudományos
stratégia kialakításába.
A közeljövőben lehetőségek nyílnak kutatási együttműködésre hazai egyetemekkel és
vállalatokkal. Fontos ennek megragadása, az ebben való aktív részvétel, ezt minden
munkatárstól elvárom. Ez új lehetőséget ad és biztosíthatja anyagi források beérkezését az
intézetbe, ami létkérdés nem csak a működés biztosításában, hanem az oktatásban és
tudományos téren korábbiakban leírt magas színvonal fenntartásában és nyithat új
karrierlehetőségeket.
A magas színvonalú kutatómunkának fontos háttere a laboratóriumok. Az intézetben
zajló tudományos vizsgálatok analitikai munkái részben nemzetközi kapcsolatokban, külföldi
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laboratóriumokban történnek, részben az intézetben kialakított laborokban. Sajnos, a fejlesztési
pénzek jelentős részben vidékre kerültek, habár az elmúlt években az intézetben is történtek
fontos laborfejlesztések. A jövőben várhatók újabb fejlesztési programok, kulcskérdés, hogy
ebben hogyan tudjuk pozícionálni magunkat. Törekedni fogok, és keresem a lehetőségeket,
hogy az intézetben nagyobb műszeres beruházások is megvalósuljanak. Ez nem csak rajtunk
múlik, de a lehetőséget, a nyitottsággal, a láthatósággal, a kapcsolatteremtéssel
előmozdíthatjuk. Fontosnak tartom, hogy láthatóbbá tegyük, tisztázzuk az intézet kapcsolatát a
megújuló KKMIC-vel. Néhány labor az intézetünk területén működik, ezek fenntartásában
részt vesznek munkatársaink, egykori hallgatóink. Fontos, hogy ezt a helyzetet hatékonyabban
használjuk ki. Ehhez kapcsolódik, hogy rendezzük meglévő laborkapacitásainkat.
Át kell tekinteni az intézet laboratóriumaiban zajló munkát, jobban láthatóvá kell tenni
ezt is, mint például az intézeti honlapon való megjelenéssel. Naprakésszé kell tenni a laborokat
felügyelő technikusok, tanszéki mérnökök munkaköri leírását, egyértelműsíteni kell a szakmai
felügyeletet. A laborok működési rendjét, az éves beszámolók megtételével rögzíteni kell az
intézet Ügyrendjében. Az intézeti laborokban az oktatási feladatok mellett kutatási projektek
analitikai vizsgálatai zajlanak. Megfontolandó, hogy az intézetben megvalósuló kutatási
projektek esetében legyen egy elkülönített összeg a laborok fenntartására. Ennek megvitatására,
elemzésére és javaslattételre is kérem majd a Tudományos és tudománykommunikációs
bizottságot.
A Külkapcsolati bizottság megalapításának célja az volt, hogy az intézet
együttműködését a hazai és nemzetközi intézményekkel, vállalatokkal tudatosabban
elősegítsük. A bizottság feladata, hogy mindezt jobban felszínre hozza, ismerjük, lássuk jobban
meglévő kapcsolatainkat, élesszük fel jobban és keressünk újabb kapcsolódási pontokat. Az
intézetnek kulcskérdés, hogy jobban nyisson az ipari kapcsolatok felé, jobban használja ki az
eddigi együttműködéseket és keressen új lehetőségeket. Arra törekszem, hogy személyesen is
elősegítsem a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködéseket az akadémiai intézményekkel
és ipari szereplőkkel. Erősíteni kívánom, ha kell együttműködési megállapodások kötésével
pontosítani a kapcsolatot, kapcsolódási pontokat a Csillagászati és Földtani Kutatóintézettel és
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattal, továbbá a debreceni Atommagkutató intézettel
és a Központi Fizikai Kutatóintézettel, továbbá a vidéki egyetemek földrajz és földtudományi
intézeteivel és tanszékeivel.

Összefoglalás

Egy intézet vezetése nem kis feladatot, nem kis leterhelést jelent. Képviselni kell az
intézet érdekeit, kommunikálni sikereit, keresni az együttműködési lehetőségeit, lehetőséget
keresni a megújulásra, adott esetben feszültségeket elsimítani, a vitás kérdésekben keresni a
megoldásokat, igazodni a kari és egyetemi elvárásokhoz, biztosítani a működőképességet.
Igyekszem a kérdések megoldásához konstruktívan, a közös megoldásokat keresve hozzáállni
és ezt várom el az intézet munkatársaitól is. A Földrajz- és Földtudományi Intézet a kar egyik
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legnagyobb intézete, több száz éves hagyományokkal, az országban sok területen egyedi
oktatási palettával. Intézetigazgatói programom elsőrendű célja, hogy elősegítsem azt, hogy az
FFI láthatóbb legyen minden területen. Ez egy szolgálat, egy kihívás, egy jelentős feladat.
Egyedül biztos nem fog menni, ehhez szükséges minden munkatárs segítőkész hozzáállása.
Ahol tévedek, bízom abban, hogy vezetőtársaim, munkatársaim segítenek ennek meglátásában.
Támaszkodom a kiváló képességű munkatársaimra és támaszkodom az intézeti kollektívára,
beleértve a hallgatókat is és bízom a kari támogatásban. Így látok esélyt arra, hogy az
intézetigazgatói ciklus végére úgy adhassam át a vezetést, hogy egy motiváltabb, megújult,
felfrissült csapat nézhet szembe a jövő kihívásaival.
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Nyilatkozat
Hozzájárulok ahhoz, hogy pályázati anyagomba az Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok
és testületek tagjai betekinthetnek.
Budapest, 2020. szeptember 18.
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