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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

a Földrajz/Földtudományi Szakterületi Professzori Tanács 

2022. június 30-i (online) üléséről 
 

 

 

Az ELTE TTK-n jelenleg zajlik az SZMSZ FKR (foglalkoztatási követelményrendszer) 

átalakítása. Erről minden intézet tanácsának szavaznia kell(ett). Az FKR új/módosított 

tervezetéből Magyari Enikő, a Kari Professzori Tanács elnöke kérésére a 

Földrajz/Földtudományi Szakterületi Professzori Tanács (a továbbiakban professzori tanács) 

három paragrafust, illetve pontot beszélt meg. 

 

Az online tanácsülésen 5 fő vett részt: Gábris Gyula, Haas János, Tasnádi Péter, Timár Gábor, 

Karátson Dávid. Írásban küldött véleményt 3 fő: Galácz András, Mindszenty Andrea, Nemes 

Nagy József. Kimentését kérte 5 fő: Bartholy Judit, Fodor László, Harangi Szabolcs, Magyari 

Enikő, Pálfy József. 

 

A három kérdésben – az ülésen elhangzottak alapján, az írásos hozzászólásokat is figyelembe 

véve – a professzori tanács egyhangú véleménye a következő: 

 

1/A § (1)  

 

a/ pont: a professzori tanács nem támogatja, hogy az egyetemi adjunktusok kinevezéséhez 

kötelező legyen posztdoktorként 2-5 év eltöltése külföldön, és kötelező legyen az adjunktusi 

„kiválóan megfelelt” teljesítmény. A tanács egyöntetű véleménye, hogy jelen bérezés mellett 

ez életszerűtlen, és alapvetően elvágja a földrajz/földtudományi utánpótlás lehetőségét. Épp 

ezért teljes mértékben egyetért az FFI intézeti tanácsa által hozott határozati javaslattal, mely 

szerint a külföldön eltöltött posztdoktori évek legfeljebb előnyt jelentsenek, valamint a 

megkövetelt teljesítmény csak az adjunktustól elvárt minimumszintre korlátozódjék. 

 

b/ pont: a professzori tanács elvben el tudja fogadni az adjunktusi kinevezést követő 5 éven 

belüli habilitáció beadására vonatkozó határozati javaslatot, ám kérdésként veti fel: ha ez így 

lesz, mi értelme (marad) a docensi munkakörnek, hol lesz annak helye az oktatói életpálya-

modellben? 

 

3. § (6) pont: a professzori tanács nem ért egyet az egyetemi tanári, valamint docensi 

pályázatok véleményezési jogkörének az új FKR-ben szereplő szűkítésével; ugyanakkor 

támogatja, hogy azokaet a Minőségbiztosítási és Stratégiai Bizottság is véleményezze. A 

javasolt szöveg: „A pályázatokról — titkos szavazással — véleményt nyilvánít egyetemi tanár 

esetében a Kar Professzori Tanácsa és az illetékes Intézeti Tanács, egyetemi docens esetében a 

Szakterületi Professzori Tanács és az illetékes Intézeti Tanács, valamint a Minőségbiztosítási 

és Stratégiai Bizottság.”  



   

 

 

16/A § : a professzori tanács egyetért az FFI intézeti tanácsának azon módosító határozati 

javaslatával, mely szerint mentesül a jogviszony kötelező megszüntetési szabálya alól az a 65. 

évét betöltött professzor, aki a lefolytatott – nemcsak a tudományos mutatókat figyelembe vevő, 

hanem általános – teljesítményértékelés alapján kiváló besorolást kap. Egyesek részéről 

megfogalmazódott ugyanakkor az is, hogy e hosszabbítás ne feltétlenül évente ismétlődjék. 
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     …………………………………. 

                       Karátson Dávid s.k. 

                              elnök 


