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Az ülés helye: ELTE Déli tömb, 7.206. Egyed László Terem
Jelen vannak:
Szavazati joggal (17 fő): Berki Márton, Bottlik Zsolt, Győri Róbert, Harangi Szabolcs,
Karátson Dávid, Kohán Balázs, Lenner Tibor, Mádlné Szőnyi Judit, Mari László, Mészáros
Róbert, Nagy Balázs, Pálfy József, Petrovay Kristóf, Szakmány György, Székely Balázs, Timár
Gábor, Weidinger Tamás
Hallgatói képviselet szavazati joggal (7 fő): Dallos Zsolt, Égerházi Bálint, Horváth Bence, Laza
Dániel, Lukács Károly, Sági Mirjam, Szabó Áron
Tanácskozási joggal: Bartholy Judit, Kis Annamária, Ősi Attila
Kimentését kérte (5 fő): Angyal Zsuzsanna, Gábris Gyula, Gyuris Ferenc, Hochdorfer Istvánné,
Weiszburg Tamás
Nem volt jelen (1 fő): Budai Tamás,
A napirendet az ülés egyhangúlag elfogadja.
Karátson Dávid bemutatja Szabó Áron új hallgatói képviselőt.
Napirendi pontok
1) Személyi ügyek
a) Nemes-Nagy József professor emeritusi felterjesztése
Az IT 22 igen, 2 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja.
b) Jankó Ferenc alkalmazása 2018. február 15-től a TGF tanszéken
Az IT 24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja.
c) Gianni Mallarino helyettes adjunktusi vagy tudományos munkatársi alkalmazása egy
éves határozott időre, 2018.02.15-től az Általános és Alkalmazott Földtani tanszéken
Az IT 23 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja.
d) Tóth Ádám Zoltán helyettesként tanársegédi alkalmazásának hosszabbítása, határozott
időre (2018.03.15.–2019.03.31.) az Általános és Alkalmazott Földtani tanszéken
Az IT 24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja.
e) Szilágyi Imre mestertanári alkalmazása határozatlan időre, 2018.02.15-től az Általános
és Alkalmazott Földtani tanszéken
Az IT 24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja.
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2) Lejáró tanszékvezetői beszámolók elfogadása (REF, TGF)
Bottlik Zsolt (Regionális Tudományi Tanszék) tanszékvezetői beszámolójának elfogadása.
Az IT 24 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
Győri Róbert (Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék) tanszékvezetői beszámolójának
elfogadása.
Az IT 24 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
3) Charles Withers felterjesztése díszdoktori címre a TGF tanszék által
Az IT 23 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja.
4) Turizmus specializáció akkreditációja a Savaria Földrajz Tanszéken
Lenner Tibor röviden ismerteti az akkreditációs anyagot.
Weidinger Tamás: A képzés bevezetésével elvben egyetért, de módosításokat javasol. A 35
tárgyból 25 esetben budapesti oktató van megnevezve, mint „Tantárgy oktatásába bevont
oktató”. Ez problémákat jelenthet óraterhelésben, leutazásban. Hogyan képzelik ezt el? Ha
az oktatásban alapvetően szombathelyi kollégák vesznek majd részt, akkor őket kellene
beírni ebbe a rubrikába!
Bartholy Judit: Hogyan lehet a minőséget biztosítani Szombathelyen, van-e megfelelő
oktatói kapacitás ott, ha igen, miért nem ők vannak beírva?
Nagy Balázs: Ez valójában az ELTE által meghirdetett BSc egy specializációja, ezért
vannak egyelőre a budapesti oktatók benne. Később ezen lehet majd módosítani.
Székely Balázs, Mari László: Van, aki nem tud róla, hogy szerepel a neve ebben az
anyagban, mint „Tantárgy oktatásába bevont oktató” – ezt a problémát kezelni kellene!
Bartholy Judit: Most csak feltételesen fogadjuk el, legyen számonkérhető a változtatás!
Javaslat: Az IT a következő feltételekkel támogatja a turizmus specializáció
akkreditációját a Savaria Földrajz Tanszéken: 1) Az anyagban szereplő személyek
szerezzenek tudomást arról, hogy milyen minőségben szerepelnek benne; 2) A
„Tantárgy oktatásába bevont oktató” rovatban azok a szombathelyi kollégák
szerepeljenek, akik ténylegesen tartani fogják a tárgyakat; 3) A következő IT-n
lehetőség lesz a változtatások ellenőrzésére.
A javaslatot az IT 16 igen, 4 nem, 4 tartózkodás szavazattal támogatja.
5) Mikola Katedra pályázati rendszer módosítása
Az ügy fontosságára való tekintettel az igazgató az egyebekben vette napirendre.
JELENLEGI SZABÁLYOZÁS: 45.§ Mikola Sándor Katedra
A tanárszakos hallgatókat oktató, különösen szakmódszertannal foglalkozó kollégáink
anyagi és erkölcsi elismerése érdekében a Karon működik a „Mikola Sándor Katedra”
intézménye. A Katedrát a Karon oktatott 6 tudományág (biológia, fizika,
földrajz/földtudomány, kémia, matematika, környezettudomány) bármelyikén pályázati
úton lehet elnyerni. A pályázat kiírásának és elbírálásának a részleteit a TTK FKR
tartalmazza13
-----13: Ennek elkészültéig a Kari Tanács 2015. október 21-i határozata mérvadó
JAVASOLT SZABÁLYOZÁS: 45.§ Mikola Sándor Katedra
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Oktatási feladatokat kiemelkedő színvonalon ellátó tanári vagy oktatói munkakörben
foglakoztatott, különösen szakmódszertannal foglalkozó kollégáink anyagi és erkölcsi
elismerése érdekében a Karon működik a „Mikola Sándor Katedra” intézménye. A
Katedrát a Karon oktatott 6 tudományág (biológia, fizika, földrajz/földtudomány, kémia,
matematika, környezettudomány) bármelyikén pályázati úton lehet elnyerni. A pályázat
kiírásának és elbírálásának a részleteit a TTK FKR tartalmazza.
Nagy Balázs: Korábban a szakmódszertanos oktatóknak lényegében csak a mestertanári
pozíció volt elérhető cél, de a Mikola Katedra nekik is potenciális előrelépést, nagyobb
anyagi megbecsülést jelentett, mikor bevezették. A javasolt módosítás után viszont mások
is megkaphatnák ezt, így a szakmódszertanos kollégák lehetőségei ezáltal szűkülnének.
Nem könnyű ma szakmódszertanos oktatót találni, mert a gimnáziumi tanárok többet
keresnek.
Karátson Dávid: Bár mind az eredeti, mind a javasolt szabályozásban szerepel a „különösen
a szakmódszertanos kollégák” kitétel, az új szövegterv ezek körét célzottan kibővíti, ezáltal
a szakmódszertanosok valódi esélyei jelentősen csökkennének a katedra elnyerésére.
Petrovay Kristóf: Például megkaphatja-e, aki szénhidrogén-földtant oktat mestertanárként?
Mádlné Szőnyi Judit: Nem javaslom az új tervezetet, mert a nem szakmódszertanosoknak
általában vannak más lehetőségei is.
Székely Balázs: A tanárképzés kiemelt értéket képvisel, amit kiemelten támogassunk!
Győri Róbert: Szakmódszertanos kollégákból nem, vagy csak kivételes esetben lehet
docens, ezért a Mikola Katedra adta lehetőséget nekik kellene meghagyni.
Weidinger Tamás: Fontos a szakmódszertanosok speciális támogatása más tekintetben is,
például létezik módszertani, oktatástechnikai stb. IF-os folyóirat is.
A javasolt szabályozás-módosítást az IT 0 igen, 24 nem, 0 tartózkodás szavazattal nem
támogatja.
Ezt követően Karátson Dávid az ülést berekeszti.
Budapest, 2018. 01. 23.
………………………………….
Telbisz Tamás
intézeti titkár

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