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Iktatószám: TTK/13717/1 / (2018) 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 

2018. november 20-án tartott üléséről 

 

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

 

Jelen vannak:  

 

Szavazati joggal (19 fő): Angyal Zsuzsanna, Berkesi Márta, Berki Márton, Győri Róbert, 

Gyuris Ferenc, Szikszay László, Karátson Dávid, Kohán Balázs, Kovács József, Mádlné Szőnyi 

Judit, Magyari Enikő, Mari László, Mészáros Róbert, Petrovay Kristóf, Szabó Pál, Szakmány 

György, Székely Balázs, Timár Gábor, Weidinger Tamás, Weiszburg Tamás 

 

Hallgatói képviselet szavazati joggal (6 fő): Fabó Dorina, Laza Dániel, Lukács Károly, Németh 

Csilla, Sági Mirjam, Szögi Balázs 

 

Kimentését kérte (4 fő): Harangi Szabolcs, Gábris Gyula, Lenner Tibor, Nagy Balázs 

 

Megfigyelőként (2 fő): Ballabás Gábor, Karádi Viktor 

 

Nem volt jelen ( fő): Budai Tamás, Dallos Zsolt 

 

Napirend előtt: 

 

1) Az IT megemlékezett a közelmúltban elhunyt Horváth Ferencről, az FFI volt igazgatójáról. 

 

2) Napirend előtt Ballabás Gábor (TGF) kért tájékoztatást az elbocsátások kérdéséről. Ezt az 

IT egyhangúlag elfogadta. 

Karátson Dávid ismertette, hogy jelenleg zajlanak az egyeztetések a kancellár, a 

megbízott dékán és az igazgatók között. Ezek témáját jelentik az elbocsátások 

(nyugdíjazások) illetve a terület átadás a TTK részéről. Mindezek nagy valószínűséggel 

bizonyos mértékig meg fognak valósulni, amelyért cserébe a TTK e félévi működési 

költségei (külsős óradíjak, dologi kiadások) remélhetőleg biztosítva lesznek. Az intézetek 

között jelentős különbségek vannak, az FFI a magasabb hallgató/oktató aránya és a 

nagyobb oktatói terhelés miatt a leépítés minimalizálására törekszik. Általános elv 

(kancellártól), hogy a 65 év felettieket nyugdíjazzák (de esetleg pár évvel lejjebb hozva 

ezt a határt). Az FFI esetében jelenleg arra lehet számítani, hogy néhány tanszékenként 1 

embert kell majd elbocsátani a fenti szempontok alapján. 

 

Ezt követően a napirendet az ülés egyhangúlag elfogadja. 
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Napirendi pontok 

 

1) Személyi ügyek 

a) Kovácsné Bodor Petra foglalkoztatása főállású jogviszonyban, tanársegédi 

munkakörben 2019.01.01-től 2019.12.31-ig határozott ideig, teljes munkaidőben (8 

óra/nap) az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszéken (Szkolnikovics-Simon Szilvia 

bérkeretének a terhére). 

 

Az IT 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag támogatja a fenti 

javaslatot. 

 

b) Javaslat a Természettudományi Doktori Tanács két új tagjára és egy póttagra 

(A meghívóban pontatlanul szerepelt ez a pont, tehát nem a Földtudományi Doktori 

Iskola, hanem a Természettudományi Doktori Tanács tagjairól szavaz az IT.) 

 

Javaslat, hogy a Természettudományi Doktori Tanácsnak a FÖDI két programvezetője 

(jelen esetben Harangi Szabolcs és Karátson Dávid) legyen automatikusan a tagja. 

Az IT 24 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal támogatja a fenti javaslatot. 

 

Javaslat, hogy a Természettudományi Doktori Tanács póttagja Timár Gábor legyen. 

Az IT 24 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal támogatja a fenti javaslatot. 

 

2) Tudományos főmunkatársi pályázat (TEF) bíráló bizottságának kijelölése 

 

Az ELTE TTK FFI Természetföldrajzi Tanszékre 2018.12.01.-2021.09.30.-ig határozott 
időszakra, pályázat terhére kiírt tudományos főmunkatársi pályázat bíráló bizottságának 
javasolt tagjai: Karátson Dávid (ig.), Magyari Enikő (KTF), Szalai Zoltán (KTF), Kern 
Zoltán (MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet). 
Az IT 24 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal támogatja a fenti javaslatot. 

 

3) Regionális Tudományi Tanszékre kiírandó docensi pályázat szövegének jóváhagyása 

 

A docensi pályázat szövege a meghívó mellékleteként elérhető. 
Szabó Pál ismertette, hogy ez most egy feltételes pályázati kiírást jelent. Jakobi Ákos 2 
éve habilitált, jelenleg adjunktus, mind oktatási, mind kutatási tevékenysége alapján az 
előrelépése indokolt lenne, ezért a korább dékánnal már egyeztették a docensi pályázat 
feltételes kiírását. 
Az IT 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag támogatja a fenti 

javaslatot. 
 

4) Geológus MSc tantervi háló kisebb módosításai 

 

a) A jelenleg a 2.B tantárgycsoportban szereplő mikrotekt017gm kódú Mikrotektonika 
megcserélendő a jelenleg az 5.B tantárgycsoportban szereplő  hszerkelemg17gm kódú 
Haladó szerkezetföldtani elemzések tantárggyal, tárgyfelelőseik (Koroknai Balázs, illetve 
Fodor László) változatlanul hagyásával. Annak érdekében, hogy a Földtan-Őslénytan 
specializáció hallgatói mellett az Ásványtan, Kőzettan, Geokémia... specializáció 
hallgatói is elszámolhassák a kötelezően választható kreditjeik között, kérjük a 
Mikrotektonikát az 5.A tantárgycsoportban is feltüntetni. 
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b) Haladó geomatematika néven új, (kötelezően) választható tantárgyat kívánunk 

bevezetni mindhárom specializáció hallgatói részére, ami ennek megfelelően az 5.A, 5.B 

és az 5.C tantárgycsoportokban egyaránt szerepeljen.  

A 3. szemeszterben, heti 2 kontakt órás gyakorlat, 3 kredit értékben, tantárgy-felelőse 

Kovács József (Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék. 

Az IT 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag támogatja a fenti 

javaslatot. 
 

5) Földrajz BSc turizmus specializáció indítása 2019. ősztől budapesti képzési hellyel 

 

Telbisz Tamás ismertette, hogy a jelenlegi helyzetben a Földrajztudományi Központ 
egyik terve a hallgatók megtartására és új hallgatók bevonzására, hogy új piacképes 
specializációkat igyekszik indítani a földrajz BSc-n. Ezek egyike a turizmus 
specializáció, amely korábban már akkreditálva lett a szombathelyi kollégák jóvoltából. 
Eredeti tervek szerint csak Szombathelyen indult volna ez a specializáció, de az új 
helyzetben a budapesti képzési helyen is tervezik 2019 őszétől az indítását. Ismertette az 
egyes tantárgyak tervezett oktatóit, akik között külső előadók is vannak. 
Szabó Pál jelezte, hogy ezt a specializációt a jelen helyzetben „szükséges rossznak” 
tekintik, és hogy egyelőre az RTT kapacitásai nem teszik lehetővé, hogy ebbe a képzésbe 
óratartással beszálljanak, de a későbbiekben ez sem kizárt. 
 
Az IT 21 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal támogatja a földrajz BSc turizmus 

specializáció indítását 2019. őszétől budapesti képzési hellyel. 
 

6) Kari Könyvtár új SzMSz-e 

 

Petrovay Kristóf ismertette, hogy a felterjesztésből hiányzik az indoklás, és a korábbi 
változathoz viszonyított változások sincsenek jelölve, így nem egyszerű az áttekintése. 
De összességében a tervezet korrekt, támogatható. 
Weiszburg Tamás javaslata: a 2. melléklet II. pontjában a „földrajz” is legyen konkrétan 
megemlítve a többi tudományterület mellett. 
Továbbá jelezte, hogy van a tervezetben néhány „életszerűtlen” dolog, például, hogy a 
dolgozók olvasójegye 1 évre szól, hogy az alsó korhatár 18 év (ez lehetne alacsonyabb, 
támogatva az érdeklődő középiskolás diákokat).  
Szabó Pál hiányolta, hogy nem szerepel a tervezetben az állományritkítás módja. 
Javaslat: „a selejtezendő tételeket szakértői bizottság hagyja jóvá”. 
Weiszburg Tamás jelezte, hogy a szakdolgozatok archiválásának módja megoldatlan (a 
régebbi papír formátumú dolgozatokat meddig őrzik, az újabbakat hogyan lehetne 
egységesen kezelni), de ezekről egy külön alkalommal kell tárgyalni. 
 
A fenti kiegészítésekkel együtt az IT 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal 

egyhangúlag támogatja a fenti javaslatot. 
 

7) Angol nyelvű geográfus MSc szakindítás 

 

Magyari Enikő ismertette, hogy az angol nyelvű geográfus MSc szak indításához angol 

nyelvű szakalapítási dokumentumot kell kitölteni. A jelenlegi változat (ami mellékletként 

szerepelt) egy félkész állapotot tükröz, amelyben még vannak technikai hibák, de a 

könnyített akkreditációs eljárásra most van lehetőség, ezért szükséges most szavazni róla. 

Nehézséget jelentett elsősorban egyes geoinformatikai tantárgyak felelőseit megtalálni. 

Karátson Dávid jelezte, hogy a nehézség oka részben az, hogy az IK térképész kollégái 

túlterheltség miatt nem vállalják (nem vállalhatják) az angol nyelvű geográfus MSc-ben 
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az oktatást. 

Székely Balázs elmondta, hogy véleménye szerint az IK ellenérdekelt egy TTK-n zajló 

erős angol nyelvű geoinfo képzésben. 

Petrovay Kristóf: az IK kb. 60-80 milliót követel a TTK-tól az átoktatás miatt (nagyrészt 

a földtud. BSc térképész specializáció miatt). 

Karátson Dávid fölvetette, hogy tárgyalni kellene az IK-val, javasolta, hogy ebben 

mellette vegyen részt Weiszburg Tamás és Bartholy Judit is. 

Szabó Pál: A RTT is részt vesz ebben a képzésben, de konkrétan az Izsák Évához tartozó 

két alternatív tárgy kihúzását kéri (túlterheltség miatt). 

Székely Balázs jelezte, hogy nagyon sok hiba van még ebben az anyagban. 

Magyari Enikő: igen, mert ez még nem a végső változat, erősen dolgozunk rajta, de amint 

Horváth Erzsébet okt. dékánhelyettes jelezte, fontos, hogy az IT ezt elfogadja nov. 23. 

előtt. 

Weiszburg Tamás: Ha az okt. dékánhelyettes ezt támogatja és vállalta, hogy továbbviszi 

ennek az ügyét, akkor most nekünk is érdemes támogatni. 

 

 Az IT 22 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal támogatja az angol nyelvű geográfus 

MSc indítását Környezetkutató és Geoinformatika specializációkkal. 

 

 

Ezt követően Karátson Dávid az ülést berekeszti. 

 

Budapest, 2018. 11. 20. 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

Telbisz Tamás 

intézeti titkár 

Karátson Dávid 

intézetigazgató 

 


