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Iktatószám: TTK/4040/1/2017 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 

2017. március 21-én tartott üléséről 

 

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

 

Jelen vannak:  

Szavazati joggal (15 fő): Angyal Zsuzsanna, Berki Márton, Bottlik Zsolt, Győri Róbert, 

Gyuris Ferenc, Harangi Szabolcs, Hochdorfer Istvánné, Karátson Dávid, Kohán Balázs, Mari 

László, Pálfy József, Szakmány György, Székely Balázs, Timár Gábor, Weiszburg Tamás  

Hallgatói képviselet szavazati joggal (5 fő): Égerházi Bálint, Pintér Kornélia, Laza Dániel, 

Horváth Bence, Csonka Diána 

Tanácskozási joggal (2 fő): Telbisz Tamás, Dobai Attila 

Kimentését kérte (1 fő): Bartholy Judit, Berkesi Márta, Gábris Gyula, Kázmér Miklós, Mádlné 

Szőnyi Judit, Nagy Balázs, Petrovay Kristóf, Weidinger Tamás, Lukács Károly 

Nem volt jelen (1 fő): Budai Tamás 

 

A meghirdetett napirendet egyhangú szavazással elfogadta az IT. 

 

Napirendi pontok 

 

1.) Személyi ügyek: Haas János részére tiszteletbeli tanár cím adományozása 

Értelmezési kérdések merültek fel az adható címek körül (Pálfy József, Dobai Attila, 
Karátson Dávid, Weiszburg Tamás): a professor emeritus címet csak az ELTE által 
alkalmazott egyetemi tanárok kaphatják meg, a címzetes egyetemi tanár címet csak 
olyanok, akik megbízásos jogviszonyban állnak az egyetemmel. Mivel ezek egyike 
sem áll fenn Haas János esetében, ezért egyelőre a “tiszteletbeli tanár” címet javasolja 
az IT, mert jelenleg ez a lehetőség van arra, hogy az egyetemért végzett munkáját 
elismerjük. 
 

HATÁROZAT: 

Haas Jánosnak, az MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi  Kutatócsoport 
kutatóprofesszorának tiszteletbeli tanár címre történő felterjesztését az IT 19 igen, 0 

nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatja. 
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2.) Tanszékvezetői pályázatok (Meteorológia, Általános és Alkalmazott Földtan, 

Környezet- és Tájföldrajz, Természetföldrajz) szövegének megszavazása 

 

HATÁROZAT: 

Az IT a mellékletben szereplő 4 tanszékvezetői pályázat szövegét változtatás nélkül 

elfogadja. Továbbá az IT a tanszékvezetői beszámolók bírálóit is kijelöli: az Általános 

és Alkalmazott Földtani Tanszék (Pálfy József tv.) esetebén Harangi Szabolcs (ELTE) 

és Szűcs Péter (ME), a Természetföldrajzi Tanszék (Karátson Dávid tv.) esetében 

Gábris Gyula (ELTE) és Kertész Ádám (MTA) a két kijelölt bíráló. 

Az IT a határozatot egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazattal 

elfogadja. 

 

3.) Az Intézet Ügyrendjének módosítása a 2016 májusi verzióhoz fűzött dékáni 

javaslatok, illetve a szombathelyi integráció figyelembevételével 

Győri Róbert jelzi, hogy jobbnak tartaná, ha az FFI-hez tartozó szombathelyi tanszék 

neve csak “Földrajzi” lenne, ezért nem tudja elfogadni az Ügyrend módosítását. 

Székely Balázs kéri a dátum javítását az Ügyrend aláírásánál. 

 

HATÁROZAT: 

Az IT az Intézet Ügyrendjének módosítását 16 igen, 2 nem, 2 érvénytelen szavazattal 

elfogadja. 

 

4.) A 2017-től induló képzések új tantervi hálóinak jóváhagyása 

Timár Gábor: Korábban arról volt szó informálisan, hogy a hálók kar által kért 

átalakítása a finanszírozás javulását eredményezheti. Az Intézet jelentős 

energiaráfordítással, a többi intézetnél jóval több szak és szakirány átdolgozásával 

elkészítette az új hálókat, számítunk a finanszírozás javulására. 

Weiszburg Tamás: A hálók átalakítása nemcsak minket, hanem az országban sok más 

egyetemet/kart is érintett. 

Karátson Dávid: A földrajz BSc-ben koncepcionális tananyag-változás nem történt, de 

a hallgatók több választási lehetőséggel összességében kevesebb tárgyat vesznek majd 

fel, ami a jobb képességű, érdeklődőbb hallgatóknál várhatóan nem okoz 

színvonalromlást. A földrajz MSc relatíve csak kisebb átalakítást igényelt, mert 

koncepciójában eleve közelebb állt az új elvárásokhoz. 

Timár Gábor: Az új földtudomány BSc-ben a korábbi szinergiákat föláldoztuk a 

szűkebb szakmai tananyag megőrzése érdekében. Ez kényszerűség volt, és 

általánosságban a színvonal csökkenése várható, mert a leendő hallgatók tudása 

kevésbé széleskörű lesz. A geofizikus mesterszak esetében csak kevesebb változtatásra 

volt szükség. 

Mészáros Róbert: A mostani átalakítás tulajdonképpen egy közelítő visszatérés a régi 

(külön szakokból álló) rendszerhez, összességében kevesebb kontaktórában fogunk 

találkozni a hallgatókkal. De ennek akár előnyei is lehetnek. 

Pálfy József: A geológus képzésben a feladat hatalmas átalakítást jelentett, nagyon 

fontos ez a szavazás, illetve a következményei a képzésre. Az nem szerencsés, hogy 

financiális és oktatási szempontok összekeverednek a jelenlegi helyzetben. 

Bottlik Zsolt: A szombathelyi integráció megjelenik a BSc-ben, új elem például a 

turizmus specializáció. A Regionális Tanszék részéről lenne igény szélesebb körű 

tájékoztatásra – elsősorban a Földrajztudományi Központon belül –, hogy a 

szombathelyi integráció az oktatás szempontjából mit jelent. 
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HATÁROZAT: 

Az IT a mellékletben szereplő tantervi hálókat elfogadja, azzal a megjegyzéssel, hogy 

ezeken a hálókon a szükséges technikai korrekciókat a szakfelelősök vezetésével és a 

Tanulmányi Hivatal közreműködésével még el lehet végezni. Továbbá az IT az 

elkészült tantervi hálókat a TTK költségvetési helyzete rendezéséül szabott előfeltétel 

teljesítésének tekinti. 

Az IT a határozatot 17 igen, 2 nem, 1 érvénytelen szavazattal elfogadja. 

 

5.) Igazgatói tájékoztatás a Kar pénzügyi helyzetéről 

Karátson Dávid elmondja, hogy a Kar jelen pénzügyi helyzete kritikus. Kiemelkedően 

nagy a költségvetési hiány, másképp fogalmazva az alulfinanszírozottság, aminek oka 

egyrészt a karra eső rezsi(számítás) mértéke, másrészt hogy az elmúlt nyáron fölvett 

hallgatók egy jelentős része nem iratkozott be a Karra, valamint egyéb, nem minden 

tekintetben világos (és ismert) tényezők. Ennek következtében a megüresedő 

álláshelyek betöltése megszigorodott (kancellári engedélyhez kötött, gyakorlatilag és 

egyelőre minden esetben halasztódik), az óradíjasokkal történő szerződéskötés szintén 

halasztódik és a terepgyakorlatokra sincs megfelelő keret, ami az oktatási feladatok 

ellátásában komoly működési zavarokat eredményez. Jelenleg zajlik a Kar átvilágítása, 

amitől jó esetben remélhető, hogy a Kar alulfinanszírozása részleteiben is igazolást 

nyer, és sor kerülhet a korrekcióra. 

 

Az FFI tanácsa ezért az alábbi állásfoglalást továbbítja a kar vezetése és a Kari Tanács 

felé: 

Az FFI aggodalommal tapasztalja a TTK finanszírozásának bizonytalanná válását, a 

működési keretek befagyasztását (nem költhetőségét), az álláshelyeknek a – 

gyakorlatban a 2017-es évben eddig tapasztalt – be nem tölthetőségét, valamint a 

képzéshez nélkülözhetetlen terepgyakorlati finanszírozás folyamatos ellehetetlenülését. 

Mindezek az ELTE-hez méltatlan, az elmúlt években nem tapasztalt helyzetet 

teremtenek. Különös tekintettel arra, hogy az intézet erőn és létszámon felül vesz részt 

a karra háruló oktatási feladatok ellátásában, és hogy más intézetektől eltérően a külső 

(pl. ipari) finanszírozás támogatása az FFI-n belül korlátozottabb. Kérjük a kar 

vezetését, tegyen meg mindent a helyzet mielőbbi kezelésére, a finanszírozás 

rendezésére. 

Az IT a fenti állásfoglalást egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazattal 

elfogadja. 

 

Budapest, 2017.03.21. 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

Telbisz Tamás 

intézeti titkár 

Karátson Dávid 

intézetigazgató 
 


