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Iktatószám: TTK/10798/1/(2016) 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 

2016. november 8-án tartott üléséről 

 

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

 

Jelen vannak:  

Szavazati joggal (18 fő): Angyal Zsuzsanna, Bartholy Judit, Berki Márton, Bottlik Zsolt, 

Győri Róbert, Gyuris Ferenc, Harangi Szabolcs, Hochdorfer Istvánné, Kohán Balázs, Mádlné 

Szőnyi Judit, Mari László, Nagy Balázs, Pálfy József, Petrovay Kristóf, Szakmány György, 

Timár Gábor, Weidinger Tamás, Weiszburg Tamás  

Hallgatói képviselet szavazati joggal (4 fő): Égerházi Bálint, Lukács Károly, Sipos Fanni, 

Csonka Diána 

Tanácskozási joggal (1 fő): Telbisz Tamás, 

Kimentését kérte (8 fő): Berkesi Márta, Dobai Attila, Gábris Gyula, Karátson Dávid, Kázmér 

Miklós, Pintér Kornélia, Szabó Mária, Székely Balázs 

Nem volt jelen (2 fő): Budai Tamás, Vizi Zsófia Julianna 

 

Karátson Dávid távollétében az IT-t Nagy Balázs ig.h. vezeti.  

A meghirdetett napirendet egyhangú szavazással elfogadja az IT. 

 

Napirendi pontok 

1.) Személyi ügyek 

 

HATÁROZATOK 

a) Magyari Enikő alkalmazását a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéken tudományos 

főmunkatárs munkakörben 2017.01.01-től határozatlan ideig az IT 20 igen, 1 nem, 0 

érvénytelen szavazattal támogatja. 

b) Haas János felterjesztését a Professor Emeritus cím elnyerésére az IT egyhangúlag 

(21 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazattal támogatja. 

 

2.) Javaslat a Földrajzi Szakmódszertani Csoport létrehozására 

 

Weiszburg Tamás kiegészítő javaslata (nem azonnali hatállyal), hogy a földrajz tanárképzés 

gyakorlati részében a földtani ismeretekre is fektessenek hangsúlyt. Ennek érdekében 

hosszabb távon jó lenne, ha a földtani szakterület is „összerakna” egy szakmódszertanos 

állást. 
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HATÁROZAT 

A kari SzMSz 6.§ („További nem önálló szervezeti egységek létrehozása”) alapján 

kezdeményezzük a Földrajzi Szakmódszertani Csoport létrehozását „nem önálló 

oktatási egység”-ként. A csoport célja: a földrajz szakmódszertan oktatása, a földrajz 

tanárszakkal kapcsolatos oktatási feladatok intézése. A csoport vezetője: a 

Földrajztudományi Központ mindenkori vezetője. A határozatot az IT egyhangúlag 

(22 igen) elfogadja. 

(Megj.: 1 fő később érkezett, ezért ennél a szavazásnál a létszám 22 főre nőtt) 

 

3.) Tervezett tanrendi módosítások 

 

Nagy Balázs ismerteti, hogy a tervezett tanrendi módosítások fő célja, hogy a 

kreditszám/kontaktóra arány az 1,5-es értéket közelítse. A jelenlegi tervek szerint a márciusi 

Kari Tanácsig el kell készülnie a felterjesztésnek. 

 

Timár Gábor: a földtudomány BSc közös részében szereplő matematikai, fizikai, kémiai 

alapozó tárgyak esetében ez nem lesz könnyű. Fölmerül továbbá a lehetőség, hogy ezeket az 

órákat saját hatáskörben tartsák meg és ne más intézetek oktatói révén. 

Bartholy Judit: szükséges lesz kisebb munkacsoportokat alakítani a koncepciók és a részletek 

kidolgozására. 

Nagy Balázs: ahol a hallgatók által teljesítendő kreditszámok maradnak, ott egyéb 

feladatokkal kell a hallgatókat ellátni, ez jelentős oktatói pluszterhelést jelent (kiadandó 

feladatok, javítás, jegyzetek készítése, konzultációk, stb.) 

Weiszburg Tamás: a munkacsoportok törekedjenek arra, hogy szakmailag is átgondolják a 

változtatásokat, ne csak a formális szempontok teljesítése legyen a cél 

Petrovay Kristóf: az alapkoncepció jó, de problémát jelent, hogy az óraterhelést hogyan 

számítják – ezt részben a törvény, részben az SzMSz szabályozza. Ha csak a kontaktóra, és 

esetleg a konzultáció szerepel ebben, akkor később leépítések alapjául szolgálhat a 

kontaktórák számának csökkentése. Legyen változtatás az SzMSz-ben, ami a valós oktatói 

terhelés (témavezetések, stb.) kiszámításához jogi alapot nyújt. Amíg ez nincs meg, addig ne 

fogadjuk el a tanrendi változtatásokat. 

Bartholy Judit: Figyeljünk arra is, hogy a többi Intézet milyen stratégiát követ! 

Harangi Szabolcs: Akkreditációt érinti-e ez a módosítás? 

Bartholy Judit, Pálfy József: A dékán szerint NEM. 

Weiszburg Tamás: Új KKK is született, elvben az is befolyásolhatja az akkreditációt, de úgy 

tűnik, ezzel egyelőre nem törődnek. 

Pálfy József: Ezek a módosítások komoly munkát jelentenek: erőforrást is szükséges hozzá 

rendelni. Ráadásul az új rendszer bevezetése után min. 5 évig párhuzamosan fog futni a 

régivel. 

Szakmány György: Legyen számszerűsítve, hogy mennyit ér például az előadásra való 

felkészülés. Más egyetemeken (pl. Reykjavik) 1 előadáshoz 2-3 felkészülési óra is tartozik. 

Mádlné Szőnyi Judit: Az óraterhelés számítási módszereit kari szinten össze kell hangolni. 

Nagy Balázs: Fontos például a terepgyakorlati óraterhelések reális figyelembevétele. 

Harangi Szabolcs: Legyenek tisztázva a keretek (terhelési számítás, időbeli mérföldkövek), és 

csak akkor vágjunk bele! 
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HATÁROZAT 

a) Az IT elfogadja a nemzetközi összehasonlításban magas kontaktóraszámok 

csökkentésének szükségességét, és úgy határoz, hogy a szakfelelősök az érintett 

tanszékek oktatóival egyeztetve kezdjék meg az FFI által ellátott szakok tantervének a 

kari ajánlások szerinti átdolgozását. 

b) Az IT szükségesnek tartja, hogy a (kari, egyetemi) SzMSz-t úgy módosítsák, hogy 

az alapján az oktatói terhelések reálisan számíthatók legyenek, különös tekintettel a 

nem kontaktórákra (pl. hallgatói feladatok készítése és számonkérése, konzultációk, 

témavezetések, terepgyakorlatok). E nélkül az igényelt tantervi módosításokat nem 

látja kivitelezhetőnek. 

c) Mivel az FFI 8 szakot gondoz, ezért nem tartható, hogy február végéig az összes 

tanrendi módosítás elkészüljön, mert ezek kidolgozása számos egyeztetést igényel. 

A határozatokat az IT egyhangúlag (22 Igen) szavazattal elfogadja. 

 

Ezt követően Nagy Balázs az ülést berekeszti. 

 

 

Budapest, 2016. november 8. 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

Telbisz Tamás 

intézeti titkár 

Nagy Balázs 

intézetigazgató helyettes 
 


