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Az ülés helye: ELTE Déli tömb, 7.206. Egyed László Terem
Jelen vannak:
Szavazati joggal (22 fő):, Bartholy Judit, Berkesi Márta, Berki Márton, Bottlik Zsolt, Gábris
Gyula, Győri Róbert, Gyuris Ferenc, Harangi Szabolcs, Hochdorfer Istvánné, Karátson Dávid,
Kázmér Miklós, Kohán Balázs, Mádlné Szőnyi Judit, Mari László, Nagy Balázs, Pálfy József,
Petrovay Kristóf, Szakmány György, Székely Balázs, Timár Gábor, Weidinger Tamás,
Weiszburg Tamás
Hallgatói képviselet szavazati joggal (6 fő): Égerházi Bálint, Lukács Károly, Pintér Kornélia,
Sipos Fanni, Horváth Bence, Csonka Diána
Tanácskozási joggal (2 fő): Telbisz Tamás, Dobai Attila
Kimentését kérte (1 fő): Angyal Zsuzsanna
Nem volt jelen (1 fő): Budai Tamás
A meghirdetett napirendet egyhangú szavazással elfogadta az IT.
Napirendi pontok
1.) Személyi ügyek
HATÁROZAT
Gherdán Katalin határozott idejű, félállású, adjunktusi alkalmazása az Ásványtani
Tanszékre Váczi Tamás adjunktus bérkeretének terhére 2017.03.01. – 2018.12.31: az IT
egyhangúlag (27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazattal támogatja.
2.) Beszámoló a kárpát-medencei nyári egyetem előkészületeiről
Karátson Dávid igazgató tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az idei évben az FFI a fő
szakmai szervezője a nyári szabadegyetemnek. A fő téma a „víz” lesz, ehhez
kapcsolódó előadások, programok lesznek majd. Koordinátor: Nagy Balázs.
3.) Tavasszal megtartandó FFI-s nap terve
Karátson Dávid igazgató tájékoztatja a jelenlévőket. Az FFI-s nap célja egymás jobb
megismerése, a hallgatók érdeklődésének felkeltése, egyfajta bemutatkozás a Kar többi
intézete felé, és a partnerintézmények megszólítása. Előadások, laborlátogatások
jelentenék a szakmai programot. Felkért koordinátorok: Mészáros Róbert, Novothny
Ágnes, Csonka Diána. Tervezett időpont: május 29. hétfő.
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4.) ELTE SzMR módosítása a szombathelyi integráció kapcsán
HATÁROZATOK
a) Az ELTE SZMR 1. sz. melléklet módosítására vonatkozó javaslatot támogatja az IT,
azzal a módosítással, hogy az új tanszék nevében jelenjen meg „Szombathely”, és a
„földtudományi profil” is. Javasolt név: „Savaria Földrajz-Földtudományi Tanszék”,
de ez a többi intézetben hozott döntést figyelembe véve az igazgató által még
finomítható.
A határozatot az IT 23 igen, 4 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja.
(A „nem” szavazatok szerint a szombathelyi tanszék fő oktatási profilja miatt a
„földtudomány” ne jelenjen meg a tanszék nevében.)
b) Az intézethez tartozó új, szombathelyi tanszék önálló egységként tartozzon az FFI
alá, de egyik központnak se legyen része.
A határozatot az IT 20 igen, 7 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja.
(A „nem” szavazatok szerint az új, szombathelyi tanszék – fő oktatási profilja miatt – a
Földrajzi Központ része legyen.)
5.) Tájékoztatás az oktatói óraterhelések számításának kari folyamatáról
Győri Róbert kérdése: Az ELTE TTK SzMR FKR módosítására vonatkozó
felterjesztésben a 12.§ elején kihúzva szerepelnek az „éves alkotói szabadsággal”
kapcsolatos pontok. Ez ennek az lehetőségnek a (végleges) megszüntetését jelenti-e?
HATÁROZATOK
Az ELTE TTK SzMR FKR módosítására vonatkozó (1), (2) és (3) javaslatokat az IT
támogatja a következő módosításokkal:
a) az (1) pontban megállapított „általános konzultáció” 2 tanóra értékig számítson;
b) a (3) pontban a beszámítható óraszám 4 tanórában legyen maximálható.
A határozatot az IT egyhangúlag (27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja.
Indoklás: a kötelezően előírt fogadóóra/általános konzultáció egyébként is heti 2 órát
jelent, tehát ennek feleljen meg a beszámítás is.
A Neptun alapján történő korrekt óraterhelés számításának megoldási lehetőségeit egy
későbbi IT-n vitatjuk majd meg.
6.) Az intézeti kommunikáció javítására tett javaslatok
Egyes fölvetések szerint túl sok az intézeti levél. Dobai Attila jelezte, hogy így is van
már szűrés. Mások szerint a jelenlegi szűrési szint nagyjából megfelelő. Egy konkrét
javaslat, hogy a Tárgy mező legyen minél kifejezőbb.
7.) Egyeztetés a készülő, felkreditesített tantervi hálókról
Karátson Dávid ismertette, hogy 2016. november óta számos egyeztetés, rengeteg
befektetett idő és egyeztetés alapján készülnek a felkreditesítés jegyében az új tantervi

2/3

hálók. Jelenleg az új földrajz BSc és geográfus MSc háló nagyjából elkészült, már csak
kisebb simításokat igényel.
Mészáros Róbert elmondta, hogy a földtudomány BSc-háló kidolgozása is jól áll, a
közös rész nagyjából elkészült, itt a legfontosabb koncepcionális változás, hogy a
specializáció választása már az 1. félév végén megtörténik. Ez kényszer-megoldásként
született az adott helyzetben, ami részben a specializációhoz konkrétabban tartozó
kurzusok megtartását szolgálta. Ezt, ha nem is örömmel és nem egyhangúlag, de a
többség elfogadta.
Bartholy Judit a munkában résztvevők kompromisszumkészségét emelte ki, további
egyeztetéseket kezdeményezett, illetve jelezte, hogy a még el nem készült
földtudományi mesterszakok is legkésőbb február végéig elkészülnek megfelelő
kredit/kontaktóra aránnyal.
Székely Balázs határozottan kifejezte, hogy elhibázottnak tartja az 1. félév végi
specializáció-választást, és a hallgatók körében végzett saját felmérései is azt jelzik,
hogy ezt az időpontot (az 1. félév végét) tartják a legkevésbé jónak a hallgatók is.
Karátson Dávid ezzel részben egyetértett, ugyanakkor kifejezte a reményét, hogy az
érdeklődő hallgatók továbbra is megtalálhatják az utat az ELTE igen sokrétű
földtudományi kínálatához. Jelezte továbbá, hogy a tanrendeket minél előbb, de
legkésőbb február végén el kell juttatni a Tanulmányi Osztályhoz.
Ezt követően Karátson Dávid az ülést berekesztette.
Budapest, 2017. 02. 13.
………………………………….
Telbisz Tamás
intézeti titkár

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