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2016. szeptember 13-án tartott üléséről
Az ülés helye: ELTE Déli tömb, 7.206. Egyed László Terem
Jelen vannak:
Szavazati joggal (17 fő): Karátson Dávid, Angyal Zsuzsanna, Bartholy Judit, Bottlik Zsolt,
Győri Róbert, Harangi Szabolcs, Hochdorfer Istvánné, Kázmér Miklós, Kohán Balázs,
Mádlné Szőnyi Judit, Mari László, Pálfy József, Szakmány György, Székely Balázs, Timár
Gábor,Weidinger Tamás, Weiszburg Tamás
Hallgatói képviselet szavazati joggal (4 fő): Égerházi Bálint, Lukács Károly, Pintér Kornélia,
Sipos Fanni
Tanácskozási joggal (2 fő): Dobai Attila, Telbisz Tamás
Kimentését kérte (7 fő): Bartholy Judit, Petrovay Kristóf, Nagy Balázs, Berki Márton, Budai
Tamás, Gábris Gyula, Gyuris Ferenc, Szabó Mária
Nem volt jelen (2 fő): Berkesi Márta, Vizi Zsófia Julianna
Karátson Dávid igazgató üdvözli az új Intézeti Tanácsot, tagok bemutatkozása.
A napirendet az IT egyhangúlag elfogadja.
Napirendi pontok
1.) Intézeti Tanács működési rendjének áttekintése, az IT titkárának megválasztása
Karátson Dávid kéri az IT tagjait, hogy az előre látható távolmaradást az IT előtti csütörtök
estig jelezzék emailben, indoklással.
Weiszburg Tamás kéri, hogy az IT ülések időpontjai legyenek előre megadva.
Karátson Dávid ismerteti, hogy az új intézeti kabinet a központvezetőkből, a más-más
szakterületet képviselő szakfelelősökből, az intézeti titkárból és ügyvivő kooridinátorból,
valamint állandó meghívottként az előző igazgatóból áll; feladata, hogy előkészítse az IT elő
kerülő ügyeket.
Karátson Dávid az intézet titkárának Telbisz Tamást javasolja.
Az IT egyhangúlag (21 igen, 0 tartózkodás, 0 nem) megválasztja Telbisz Tamást az intézet
titkárának.

1/3

2.) Személyi ügyek
Karátson Dávid tájékoztatja az IT tagjait a személyi ügyek hátteréről, majd felkéri az IT
tagjait, hogy titkos szavazással nyilvánítsanak véleményt a személyi ügyekről.
HATÁROZATOK:
a)
Az IT egyhangúlag (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja Kőszegi Margit
alkalmazását mestertanárként a Földrajztudományi Központban 2016. 10. 01-től, határozatlan
időtartamú foglalkoztatásra.
b)
Az IT egyhangúlag (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja Kiss Annamária
alkalmazásának a meghosszabbítása az Ásványtani Tanszéken egyetemi tanársegéd
munkakörben 2016.11.01-től- 2018.12.31-ig.
c)
Az IT egyhangúlag (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja Raveloson Andrea
alkalmazása a Geofizikai és Űrtudományi Tanszéken egyetemi tanársegéd munkakörben
2016.10.01-től 2017.01.31-ig.
Égerházi Bálint a 2. napirendi pont után távozott az IT-ről.
3.) A Kari Tanács Bizottságaiba delegált személyek megválasztása titkos szavazással
HATÁROZATOK:
Költségvetési Bizottságba 1 fő: Timár Gábor (19 igen, 1 tartózkodás)
Tanulmányi és Oktatási Bizottságba központonként 1-1 fő, akik fél-fél szavazati joggal
rendelkeznek: Nagy Balázs (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás), Szakmány György (12 igen, 3
nem, 5 tartózkodás). nem került be Székely Balázs (8 igen, 6 nem, 0 tartózkodás).
Jegyzetbizottságba központonként 1-1 fő, akik fél-fél szavazati joggal rendelkeznek: Piecka
Ildikó (19 igen, 0 nem, 1 tartózkodás), Angyal Zsuzsanna (15 igen, 2 nem, 3 tartózkodás), nem
került be Csüllög Gábor (3 igen, 7 nem, 10 tartózkodás)
Kreditátviteli Bizottságba központonként 1-1 fő: Mészáros Róbert (15 igen, 3 nem, 2
tartózkodás), Jakobi Ákos (15 igen, 0 nem, 5 tartózkodás), nem került be Weiszburg Tamás (8
igen, 12 tartózkodás)
Fegyelmi Testületbe 2 fő: Karátson Dávid (18 igen, 0 nem, 2 tartózkodás), Telbisz Tamás (19
igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Könyvtárbizottságba 1 fő: Izsák Éva (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Minőségbiztosítási és Stratégiai Bizottságba 1 fő: Pálfy József (20 igen, 0 nem, 0
tartózkodás)
4.) Változások az Intézeti adminisztrációban
Dobai Attila tájékoztatja az IT-t az új adminisztrációs rendről, az ügyvivők feladatairól, ami
az intézet honlapján is már megtalálható: http://geosci.elte.hu/elerhetoseg.htm. Bármely
ügyben az intézet tagjai a ugyintezes-ffi@ttk.elte.hu email-címre írjanak.
5.) Csillagászat mesterszak felvételi rendje
Pálfy József fölveti, hogy az módosítás indoklásában az angol nyelvű képzés indítására való
hivatkozás nem biztos, hogy szükséges, ez önmagában nem teszi szükségessé a változtatást.
Ezt követően Pálfy József távozott az IT-ről.
HATÁROZAT:
A csillagász mesterszak felvételi szabályzatának módosítását az IT egyhangúlag (17 igen,
0 nem, 0 tartózkodás) elfogadja.
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6.) Az ELTE és a Nyugat-Magyarországi Egyetem szombathelyi karai, valamint a
Savaria Egyetemi Központ (SEK) integrációja
Ez a napirendi pont a Dékáni Hivataltól érkezett kérés nyomán az IT előtti délelőtt került a
napirendre.
Kázmér Miklós: Elfogadhatatlan, hogy 2017-ben már ELTE-s diplomát adjanak
Szombathelyen. Hogyan fér ez össze a minőségbiztosítással?
Weiszburg Tamás: A szombathelyi intézmény műszaki profilja esetleg jelenthet előnyt, ha a
geológus képzésnek a későbbiekben mérnök kimenetele is lehet. Ugyanakkor nagyon
problémás egy új Pedagogikum létrehozása. Az integráció (melléklet 1. pontja) politikai
elhatározás kérdése. Az integráció szakmai kivitelezésének terve (melléklet 2. pontja)
kidolgozatlan. Javaslat: jöjjön létre „ad hoc” bizottság a TTK-n belül, ami részletesen és
szakmailag áttekinti az integrációval összefüggő problémákat.
Bottlik Zsolt: Hogyan működik az, hogy mondjuk 2 földrajz szakot hirdet meg az ELTE?
akkor valójában hova felvételiznek a hallgatók?
Lukács Károly: Azonos lesz-e a képzési terve a 2 helyszínen? Ki dönti el, hogy melyik
helyszínre kerülnek a felvett hallgatók? Ha más a képzési terv, akkor ugyanannyit ér-e a két
diploma? Itt hallgatói érdek is sérülhet, ha az ELTE diploma nem ugyanazon a képzésen
alapul!
Weidinger Tamás: Mi az Intézet feladata az integrációban? Párhuzamos szervezeti felépítés
rajzolódik ki a tervezetből – kinek mi lesz a feladata? Kik lennének az „ELTE-t képviselő
személyek”, akikről a tervezet szól és milyen módon képviselnék az ELTE-t?
HATÁROZATOK:
A mellékletben szereplő szenátusi előterjesztés határozati javaslataival kapcsolatban az IT a
következő határozatokat hozta:
„1. sz. HATÁROZAT: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa egyetért azzal, hogy
2017. február 1. napjával megvalósuljon az ELTE és az NymE szombathelyi szervezeti
egységeinek integrációja.” – ezt az IT 14 Igen, 3 Nem, 0 Tartózkodás arányban támogatja.
„2. sz. HATÁROZAT: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa egyetért az integráció
jelen előterjesztésben szereplő szervezeti kereteivel és működési, valamint gazdálkodási
elveivel.” valamint az ebből következő 3. és 4. Határozat – ezt az IT 0 Igen, 17 Nem, 0
Tartózkodás arányban nem támogatja.
Az IT ülésen elhangzottak, továbbá a következő napon email-en beérkező hozzászólások
figyelembevételével az igazgató megfogalmazza a fenti két határozat indoklását (tekintettel
arra, hogy ez a napirendi pont az utolsó pillanatban került az IT napirendjére). – ezt az IT 17
Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás arányban támogatja.
Ezt követően Karátson Dávid az ülést berekeszti.

Budapest, 2016. szeptember 13.
………………………………….
Telbisz Tamás
intézeti titkár

………………………………….
Karátson Dávid
intézetigazgató
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