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Rédei Mária igazgatóhelyettes, Dódony István, Leél-Össy Szabolcs, Bartholy Judit, NemesNagy József, Horváth Gergely, Kurtán Lajos, Vittekné Lefánti Tünde, Gábris Gyula, Horváth
Erzsébet, Telbisz Tamás, Jancsó Tamás, Lellei Nóra, Jánosi Attila.
Tanácskozási joggal (1 fő): Jakobi Ákos.
Kimentését kérte: Érdi Bálint, Mádlné Szőnyi Judit, Galácz András, Vidéki Imre, Mészáros
Róbert, Szabó Pál, Pieczka Ildikó, Munkácsy Béla, Harangi Szabolcs, Kiss Klaudia.
Előzetesen bejelentett napirend:
1) Az ELTE Szenátusi előterjesztések véleményezése
2) Személyi ügyek:
a. Sik András tanársegédi szerződésének meghosszabbítása határozott időre a
Természetföldrajzi Tanszékre
b. Hajduné Dr. Darabos Gabriella adjunktusi szerződésének határozatlan időre
történő módosítása a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékre
c. Dr. Győri Róbert teljes állású adjunktusi megbízása határozatlan időre a
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre
d. Dr. Péti Márton részfoglalkozású adjunktusi megbízása határozatlan időre a
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre
e. Balázs László tudományos segédmunkatársi foglalkoztatása határozott időre a
Geofizikai- és Űrtudományi Tanszéken
3) Egyebek
Szabó Mária köszönti az Intézeti Tanács tagjait, megállapítja a Tanács határozatképességét,
majd kezdeményezi a napirend megváltoztatását.
Az Intézeti Tanács a módosított napirendet egyhangú szavazással elfogadja.
Módosított napirend:
1) Az ELTE Szenátusi előterjesztések véleményezése
2) Személyi ügyek:
a. Sik András tanársegédi szerződésének meghosszabbítása határozott időre a
Természetföldrajzi Tanszékre

b. Bradák Balázs tanársegédi megbízása határozott időre a Természetföldrajzi
Tanszékre
c. Hajduné Dr. Darabos Gabriella adjunktusi szerződésének határozatlan időre
történő módosítása a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékre
d. Dr. Győri Róbert teljes állású adjunktusi megbízása határozatlan időre a
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre
e. Dr. Péti Márton részfoglalkozású adjunktusi megbízása határozatlan időre a
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre
f. Balázs László tudományos segédmunkatársi foglalkoztatása határozott időre a
Geofizikai- és Űrtudományi Tanszéken
3) Egyebek
1. Az ELTE Szenátusi előterjesztések véleményezése
Mindszenty Andrea ismerteti az intézeti vezetés által előzetesen megfogalmazott véleményeket
az ELTE főiskolai karainak egyetemi karrá történő átminősítésével kapcsolatban.
Nemes-Nagy József szerint az érintett karok kezdeményezése támogatható, bár számos
tekintetben problematikus is lehet.
Szabó Mária hangsúlyozza, hogy az anyag nem megfelelően előkészítettnek tűnik. Ezt
követően felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson véleményt az
ismertetett intézeti állásponttal kapcsolatban.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács az Intézetnek az ELTE főiskolai karok egyetemi karrá történő
átminősítésével kapcsolatos véleményét 15 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja.
(A vélemény szövegét a jegyzőkönyv I. Melléklete tartalmazza.)
L. Rédei Mária ismerteti a foglalkoztatási követelményrendszer, a hallgatói
követelményrendszer, valamint a minőségfejlesztési szabályzat módosításával kapcsolatos
előzetesen megformált véleményt.
Szabó Mária ezt követően felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson
véleményt az ismertetett intézeti állásponttal kapcsolatban.
HATÁROZAT
Az Intézeti Tanács az Intézetnek az ELTE foglalkoztatási követelményrendszer, hallgatói
követelményrendszer, valamint a minőségfejlesztési szabályzat módosításával kapcsolatos
véleményét 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja.
(A vélemény szövegét a jegyzőkönyv II. Melléklete tartalmazza.)
Jancsó Tamás felhívja figyelmet a HKR módosításának IV. pontjára, amelyben az Informatikai
Kar a többszöri tárgyfelvétel lehetősége maximalizálásának eltörlését javasolja.
Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy nyílt szavazással nyilvánítson véleményt az
ismertetett kérdéssel kapcsolatban.
HATÁROZAT

Az Intézeti Tanács az Informatikai Kar javaslatát az ELTE HKR módosítására a többszöri
tárgyfelvétel lehetősége maximalizálásának eltörléséről 2 igen, 13 nem, 1 tartózkodás
szavazattal nem támogatja.
2. Személyi ügyek
Szabó Mária Sik András határozott idejű tanársegédi szerződése meghosszabbításának ügyét
ismerteti. Ezt követően Bradák Balázs határozott idejű tanársegédi megbízásának ügyét
ismerteti. Ezt követően Hajduné Dr. Darabos Gabriella határozatlan idejű adjunktusi
megbízásának ügyét ismerteti. Ezt követően Dr. Győri Róbert határozatlan idejű teljes állású
adjunktusi megbízásának ügyét ismerteti. Ezt követően Dr. Péti Márton határozatlan idejű
részfoglalkozású adjunktusi megbízásának ügyét ismerteti. Ezt követően Balázs László
határozott idejű tudományos segédmunkatársi megbízásának ügyét ismerteti, akinek
foglalkoztatását egy külföldi olajcéggel kötött pályázati szerződés biztosítja.
Szabó Mária felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy titkos szavazással nyilvánítson véleményt a 2.
napirendi pontban jelzett személyek ügyével kapcsolatban.
HATÁROZAT
• Sik András esetében az IT egyhangú (16 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással
támogatja nevezett tanársegédi szerződésének meghosszabbítását határozott időre a
Természetföldrajzi Tanszékre
• Bradák Balázs esetében az IT 14 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatja
nevezett tanársegédi megbízását határozott időre a Természetföldrajzi Tanszékre
• Hajduné Dr. Darabos Gabriella esetében az IT 14 igen, 1 nem, 1 érvénytelen
szavazattal támogatja nevezett adjunktusi szerződésének határozatlan időre történő
módosítását a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékre
• Dr. Győri Róbert esetében az IT egyhangú (16 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással
támogatja nevezett teljes állású adjunktusi megbízását határozatlan időre a Társadalom- és
Gazdaságföldrajzi Tanszékre
• Dr. Péti Márton esetében az IT 15 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatja
nevezett részfoglalkozású adjunktusi megbízását határozatlan időre a Társadalom- és
Gazdaságföldrajzi Tanszékre
• Balázs László esetében az IT egyhangú (16 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással
támogatja nevezett tudományos segédmunkatársi megbízását határozott időre a
Geofizikai- és Űrtudományi Tanszékre
3. Egyebek
Szabó Mária bejelenti, hogy Karátson Dávid további külföldi tartózkodása miatt meg kell
hosszabbítani L. Rédei Mária tanszékvezetői megbízását a Természetföldrajzi Tanszékre 2009.
szeptember 30-ig. Ezt követően felkéri az Intézeti Tanácsot, hogy titkos szavazással
nyilvánítson véleményt az ismertetett üggyel kapcsolatban.
HATÁROZAT

Az IT egyhangú (16 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja L. Rédei Mária
tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítását határozott időre a Természetföldrajzi
Tanszékre
L. Rédei Mária bejelenti, hogy a Köztársasági Ösztöndíj pályázatra eddig csak egy hallgatói
anyag érkezett, ezért felhívja a kollégák figyelmét a pályázati lehetőség terjesztésére. Bejelenti
továbbá, hogy a következő tanévtől le kíván mondani a földrajz szakterület Erasmuskoordinátori megbízásáról, ezért új jelöltek megnevezését kéri.
Ezt követően Szabó Mária az ülést berekeszti.
Budapest, 2009. június 10.

Jakobi Ákos
intézeti titkár

Szabó Mária
intézetigazgató

I. Melléklet
Az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézetének véleménye
az ELTE két főiskolai karának névváltoztatásáról, valamint a főiskolai docens
besorolású kollégák átsorolására vonatkozó javaslatról
A javaslat az integráció eredményeként kialakult helyzeten kíván változtatni. Ezzel
számos megoldandó problémát vet fel. Nem véletlen, hogy a javaslat tárgyát képező karok,
identitásukat megtartva, eredetileg „főiskolai karként” csatlakoztak az ELTÉ-hez, míg
ugyanakkor voltak olyan főiskolai tanszékek, amelyek teljesen természetesen tagozódtak be a
tudományterületeiket képviselő, már létező egyetemi tanszékekbe, intézetekbe. A „különállás”
minden bizonnyal éppen azoknak a most megoldani szándékozott problémáknak volt
köszönhető, amelyekkel az egyetemi vezetés annak idején feltehetően nem akarta megterhelni
az amúgy is sok nehézséget jelentő átalakulást.
A baj csak az, hogy jelen formájában a névváltoztatással és az ehhez kapcsolódóan
felvázolt egyéb átalakítási igényekkel fellépő javaslat a fent említett problémákra nem kínál
valódi megoldást. Kitűnik belőle, hogy e két Kar esetében, a szakterületek sajátosságai miatt,
számos pontban képtelenség az egész egyetemre egyformán érvényes szabályokat
érvényesíteni. Kérdés, hogy van-e értelme egy kivételekkel megtűzdelt általános szabályzatot
rájuk kényszeríteni, s egyúttal a többiek számára megnehezíteni a szabály-erdőben való
eligazodást.
A legneuralgikusabb pont a főiskolai docensek egyetemi docensi átsorolásának kérdése
(ennek megoldására egyébként akkor is égető szükség van, ha a Karokat nem nevezik át!).
Nevezett két kar főiskolai besorolású oktatóinak egy jelentős része ugyanis olyan
feladatköröket töltött és tölt be, amelyek ellátásához nem feltétlenül kellene, sőt horribile dictu
felesleges is nemzetközileg is elismert kutatói és publikációs tevékenységet felmutatni
(zárójelben megjegyezve: mint ahogy hasonlóképpen értelmetlen a BTK-n és a TTK-n a
tanárképzés módszertani részét űző kollégáktól ugyanezt megkövetelni, miközben a
módszertant nem tekintik tudománynak). Fennáll tehát az a veszély, hogy nevezett karokon
kitűnő, szakterületükhöz. elsősorban a pedagógusképzéshez értő, ám tudományos fokozattal
nem rendelkező kollégákat el fognak bocsátani, és helyükre kiváló tudós vénájú, ám az ezeken
a karokon óriási jelentőséggel bíró pedagógiai ismeretekkel, iskolában eltöltött múlttal és a
tématerülethez szükséges empátiával nem rendelkező kollégák fognak kerülni. Kérdés, hogy ez
az eljárás mennyiben szolgálja a nevezett két kar deklarált céljait, feladatait.
Az átsorolások tekintetében a javaslat egyébként is határozottan előkészítetlen,
egyszerűen azért, mert nincs benne pontosan, részletesen definiálva, mit is fognak kérni az
egyetemi docensi átsorolás érdekében az egyes – meglehetősen különböző területeken
munkálkodó, egykori főiskolai kollégáktól. Kirívó példaként hozhatók fel az integráció
alkalmával a BTK-hoz sorolt Zenei Tanszék oktatói, akiknél a habilitáció feltételeit minden
bizonnyal nem lehet a BTK-n egyébként szokásos tudománymetriai mutatókkal mérni. Ott
nyilván a Művészeti Díjak, vagy a nemzetközi művészeti versenyeken elért eredmények
veendők figyelembe megfelelő súllyal. Mindezt azonban az illető szakterületnek, precízen és
átgondoltan, szabályoznia kellene. Amíg ilyen szabálytervezetek nem léteznek, nincs miről
dönteni. Ha enélkül mégis döntés születik ez lehetőséget adhat akár arra, hogy egyébként
kitűnő kollégák előmenetele ellehetetlenüljön vagy, vice versa, esetleg arra nem méltó kollégák
a szabályozatlanság adta kiskapukat kihasználva előrelépjenek.
Összefoglalva: az átalakítási javaslat – jelen előkészítetlen formájában – több problémát
vet fel, mint amennyi előny származna belőle, ezért javasolni kellene, hogy csak alaposabb
kimunkálás után döntsön felőle a szenátus!

II. Melléklet
Az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának véleménye az ELTE Szenátus
elé terjesztendő alábbi dokumentumokról

1. Előterjesztés az ELTE SzMSz II. kötet, a HKR módosítás
Támogatjuk, módosító észrevétel nélkül az alábbi kezdeményezéseket,
a regisztrációs időszak kifejezés használata,
a „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíj létrehozása,
a Közéleti ösztöndíj-jogosultság kiterjesztése
Egyetértünk azzal, hogy
a Természettudományi Kar, hasonlóan más karok javaslatához, foglalkozzon a
tehetségek az egyéni kibontakozás lehetőségével, és ez döntően, a diákköri munka
keretein belül valósuljon meg.
Javasoljuk, hogy mielőbb készüljön honlap a földrajz- és földtudományi doktori iskola
eredményeiről, kerüljenek pótlásra a most még hiányzó tájékoztató anyagok.
Készüljön el a földrajz- és a geológia szakterület tudományos diákköri honlapja.
Az ELTE Főtitkári javaslataira vonatkozóan, az Intézeti Tanács javasolja alapszakon a
szakdolgozat, mesterszakon a diplomamunka kifejezések használatát. Mindez a
szakfelelősök döntése alapján, az akkreditációs anyagban elfogadottaknak megfelelően
történjen.
Az Intézeti Tanács megvitatta és elfogadta a határozati javaslatban leirt fogalmak definiálását.
2. SZMSZ III. kötete, előterjesztés az FKR módosításáról
Egyetértünk,
az ELTE Innovatív Kutatója Díj alapítására létrehozandó díjjal és annak odaítélésével ,
az Egyetemi könyvtári bizottság és Könyvtári Tanács feladataival és létrehozásával.
A Minőségfejlesztési Szabályzattal, valamint mester képzés gólyakérdőívével kapcsolatban,
amely a minőségbiztosítás része, nincs módosító észrevételünk, elfogadásukat jelen formában
támogatjuk.

