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Az ülés helye: ELTE Déli tömb, 7.206. Egyed László Terem
Jelen vannak:
Szavazati joggal (20 fő) Angyal Zsuzsanna, Berki Márton, Bottlik Zsolt, Gábris Gyula, Győri
Róbert, Gyuris Ferenc, Hochdorfer Istvánné, Karátson Dávid, Kázmér Miklós, Lenner Tibor,
Mádlné Szőnyi Judit, Mari László, Mészáros Róbert, Nagy Balázs, Pálfy József, Petrovay
Kristóf, Szakmány György, Székely Balázs, Timár Gábor, Weiszburg Tamás
Hallgatói képviselet szavazati joggal (3+1 fő): Égerházi Bálint, Dallos Zsolt, Sági Mirjam,
szavazások után érkezett Lukács Károly
Kimentését kérte (5 fő): Harangi Szabolcs, Kohán Balázs, Weidinger Tamás, Laza Dániel,
Pintér Kornélia
Nem volt jelen (2 fő): Budai Tamás, Horváth Bence
A napirendet az ülés egyhangúlag elfogadja.
Karátson Dávid bemutatja az új doktorandusz hallgatói képviselőket, Dallos Zsoltot és Sági
Mirjamot.
Napirendi pontok
1) Személyi ügyek
a) Berki Márton tanársegéd adjunktusként való előresorolása a Társadalom- és
Gazdaságföldrajzi Tanszéken.
Az IT 22 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatja.
b) Kohán Balázs tanársegéd adjunktusként való előresorolása a Környezet- és Tájföldrajzi
Tanszéken
Az IT 22 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja.
2) A Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéken kiírandó docensi pályázat bíráló
bizottságának kijelölése
Javaslat: Pálfy József egyetemi tanár; Nagy Balázs egyetemi docens; Szalai Zoltán
egyetemi docens
Az IT egyhangúlag, 23 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja.
3) HKR módosítási koncepció véleményezése
Petrovay Kristóf : 1) Jó a koncepció iránya, hogy a közös rész arányának növelésére, az
egységesítésre törekszik. 2) A koncepció 5. pontjának 2. részében („más egyetem
hallgatójának tanulmányai az Egyetemen vendéghallgatói jogviszony keretében”) javasolt

a kivételeket felsorolni, pl. az Erasmus vendéghallgatókat. 3) A félévenkénti javítóvizsga
lehetőségének 1-ről 2-re emelése esetleg problémákat jelenthet a nagy BSc-s
évfolyamoknál.
Weiszburg Tamás: Kevés a javítóvizsgázó, ezért ez feltehetően nem jár túl nagy többletvizsgáztatással. Vendéghallgatóknál ne csak az Erasmusra, hanem más konstrukciókra is
térjen ki a szabályozás. A koncepció azon pontjában, hogy „Nem lenne engedélyezhető
kivételes tanulmányi rend a tanulmányok melletti munkavégzésre vagy külföldi
nyelvtanfolyamon való részvételre hivatkozással.”, a külföldi nyelvtanfolyam szerepeltetése
nem tűnik jó üzenetnek, és feltehetőleg amúgy is csak nagyon kevés embert érint.
Székely Balázs: specializáció helyett többször is szakirány szerepel a koncepcióban, ami
nem felel meg a törvény szóhasználatának (bár egyébként jobb lenne a szakirány szó…)
Miért van az, hogy a hallgatóink áthallgathatnak, de nem végezhetnek el két specializációt?
Égerházi Bálint: hallgatói tájékoztatókban mindenhol a szakirány szó szerepel.
Karátson Dávid szavazásra bocsátotta, hogy a félévenkénti javítóvizsgák számának 1-ről 2re emelésével egyetért-e az IT.
Az IT 18 igen, 4 nem, 1 tartózkodás mellett támogatja ezt a javaslatot.
4) Lóczy-szobor felállításával kapcsolatos fejlemények
Mindszenty Andrea: A Papp Simon Alapítvány elkülönítve gyűjti a Lóczy-szoborra szánt
pénzt, eddig mintegy 140 ezer Ft adomány gyűlt össze. A bankszámlaszám változott (az
aktuális: Budapest Bank, 10104167-16329500-01004009). A szobor teljes költsége 1,5-2M
Ft. A terv az, hogy ha egy minimális pénz már összegyűlt, akkor további alapítványoktól
támogatást kell kérni, pl. Pázmány-Eötvös Alapítványtól, vagy a Képzőművészeti
Alapítványtól.
Karátson Dávid: Az Intézet ez év végén kb. 100 ezer Ft adománnyal tudná támogatni a
Lóczy-szobor ügyét, ha van mód arra, hogy valamilyen teljesítés történjen, amiről számla
állítható ki.
Gábris Gyula: Régi megállapodás szerint az egyetemen 2 szoborhely jut minden intézetnek,
ezek egyike lenne a Lóczy-szobor. 2020-ban lesz Lóczy Lajos halálának 100. évfordulója,
addigra jó lenne, ha elkészülne a szobor. Horváth Ferenc javasolta továbbá, hogy készüljön
egy tudományos kiadvány a Balatonról, amelynek a szerkesztését ő vállalná.
Weiszburg Tamás: Érdemes lenne szakaszolni az elkészítést (agyagminta, kiöntés, stb.), így
a költségeket is lehetne időarányosan fizetni/számlázni.
Hochdorfer Edit: Jó ez a terv, de sietni kell, hogy a szerződés és a kifizetés az első részről
még az idei évben megtörténhessen.
Gyuris Ferenc: A szoborállítással kapcsolatos korábbi levélben a szoborminta esztétikailag
kifogásolható volt, ez sokak kedvét elvehette az adakozástól.
Gábris Gyula: Mi lenne, ha pályázatot írnánk ki a szoborra?
Mindszenty Andrea: személyes okok miatt javasolja, hogy helyette valaki más vállalja föl,
hogy intézi a Lóczy-szobor ügyét.
Ezt követően Karátson Dávid az ülést berekeszti.
Budapest, 2017. 11. 21.
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