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A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának 
2013. április 30-án tartott rendkívüli üléséről 

 
Az ülés helye: ELTE Déli Tömb VII. em., 7.206 terem, kezdete: 15 óra 
 
Jelen vannak: 
Szavazati joggal (18 fő): Bartholy Judit intézet igazgató, Nagy Balázs igazgató-helyettes, 
Petrovay Kristóf igazgató-helyettes, Dódony István, Harangi Szabolcs, Horváth Gergely, Illés 
Sándor, Kázmér Miklós, Nemes-Nagy József, Pálfy József, Pongrácz Rita, Sik András, Szabó 
Pál, Szabó Szabolcs, Szalai Zoltán, Sztanó Orsolya, Timár Gábor, Vittekné Lefánti Tünde 
 
Hallgatói képviselők (2 fő): Csóka Krisztián, Jancsó Tamás 
 
Tanácskozási joggal (3 fő): Monostori Miklósné, Mészáros Róbert, Szabó Mária 
 
Kimentését kérte: F. Nagyné Gulyás Klára, Karátson Dávid, Lenkey László, Mádlné Szőnyi 
Judit, Váry Zsolt 
 
Napirend 
 

1.) Habilitációs Szabályzat módosításának véleményezése 
2.) Földrajz tanári háló (4+1 és 5+1 éves képzés) véleményezése 
3.) HKR általános rész módosításának véleményezése 
4.) Esélyegyenlőségi Terv véleményezése 

 
Bartholy Judit  köszönti az Intézeti Tanács tagjait, Megállapítja a Tanács határozatképességét. 
Ezt követően előterjeszti a napirendet.   
 
Az Intézeti Tanács a napirendet egyhangú szavazással elfogadja. 
 
1.) Habilitációs Szabályzat módosításának véleményezése. 
 
Bartholy Judit kérésére Szabó Mária előterjeszti a szabályzat módosításának szövegét. Szabó 
Mária javasolja a szabályzat módosításának elfogadását, az alábbi pont kivételével: 
 
A szabályzat 2. paragrafusának b) pontjában eddig előírt 6 félév oktatási gyakorlatot a 
módosítás 8 félévre változtatná. E módosítást nem tartja szükségesnek, mert esetleg 
megnehezítené a külsős (nem egyetemi alkalmazásban lévő), tehetséges szakemberek 
habilitációját.  
 
Javasolja, hogy a fenti paragrafusban maradjon az eredetileg szereplő 6 félév oktatási 
gyakorlat.  
 



   
 

Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy nyilvánítsanak véleményt a szabályzat 
módosításáról. 
 

HATÁROZAT 
 
Az IT (20 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) szavazással támogatja, hogy a szabályzat 2. paragrafus 
b.) pontjában szereplő javasolt 8 félév helyett 6 félév oktatási gyakorlat maradjon.  
 
 
Az IT (19 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) szavazással támogatja a Habilitációs Szabályzat 
módosítását az előbbi pontban említett megjegyzéssel.  
  
2.) Földrajz tanári háló (4+1 és 5+1 éves képzés) véleményezése. 
 
Bartholy Judit kérésére Nagy Balázs ismerteti a földrajz tanári hálók kialakításával 
kapcsolatos előzményeket. Kiemeli, hogy az egyeztetések több hónapja folytak, intézeti 
szinten és országos egyeztetések is történtek, továbbá hogy szeptemberben indul a képzés, 
amire 58 fő jelentkezett első helyen, ezért rendkívül fontos, hogy a hosszas előzetes 
egyeztetések után a tantervi hálót elfogadja az IT. Bartholy Judit kiegészíti az elhangzottakat 
és tájékoztatja az IT tagjait a kontaktóra - kreditszám arány dékáni vezetés által elvárt 
mértékéről, ami 1,3. Megjegyzi továbbá, hogy köszöni az igyekezetet az arány javításáért, s 
nem ért egyet azzal, hogy a hallgatók ezt nem fogadják el. 
 
Jancsó Tamás megjegyzi, hogy már korábban is felvetette a hallgatók véleményét és továbbra 
is hiányolja a szabadon választható tárgyak körét. Javasolja, hogy a 6. félévtől legyen 
nagyobb a szabadon választható tárgyak köre. A többi szak tanári tematikánál nem érvényesül 
az emelt kontaktóra - kreditszám arány, ezért nem érti, hogy a földrajzos tematikánál mi ezt 
miért kívánjuk érvényesíteni. 
 
Szabó Pál felveti, hogy tovább csökkenteni már nem lehet a kötelező tárgyak számát. 
 
Szabó Szabolcs szerint nem szerencsés a felkreditesítés, mert megoldhatatlan problémák elé 
állítja majd a Tanulmányi Osztály adminisztrációját. 
 
Szalai Zoltán jelzi, hogy 3 középiskolai földrajztanárral is egyeztetett, akik nem tartották 
szerencsésnek, hogy a képzésben ne jelenjenek meg kötelezően bizonyos témakörök. 
 
Nagy Balázs kiemeli, hogy nagy különbség van a tanárszakok és kutató szakok képzési 
struktúrája között. A tanárképzésnél nem engedhető meg bizonyos kurzusok elhagyása. 
 
Jancsó Tamás szerint a tanrend nem áll össze egységes egésszé. 
 
Illyés Sándor véleménye szerint nem lesz működőképes az elkészült tanrendi háló. 
 
(Időközben több kollégának távoznia kell egyéb elfoglaltság miatt.) 
 
A vélemények és ellenvélemények elhangzása után Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy 
nyilvánítsanak véleményt a tanrendi hálókról.   
 
 
 



   
 

HATÁROZATOK 
 
Az IT (12 igen, 2 nem, 3 tartózkodás) szavazással támogatja a Földrajz tanári hálókat (5+1 
és 4+1 éves képzések)  
 
3.) HKR általános rész módosításának véleményezése. 
 
Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy véleményezzék a HKR módosítását. Timár Gábor 
korábban jelezte, hogy nem ért egyet a leckekönyv megszüntetésével, de Bartholy Judit közli, 
hogy ezen nem tudunk változtatni, mert eldöntött tény. 

 
HATÁROZATOK 

 
Az IT (16 igen, 1 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja a HKR általános részének 
módosítását. 
 
4.) Esélyegyenlőségi Terv véleményezése. 
 
Bartholy Judit kérésére Petrovay Kristóf ismerteti az esélyegyenlőségi tervet. Petrovay 
Kristóf javasolja, hogy a terv 4.3. pontjában térjenek ki a fiatal pályakezdők érdekeire.  
 

HATÁROZATOK 
 
Az IT egyhangú (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazással támogatja az HKR módosítását 
azzal, hogy a fiatal pályakezdők érdekei nagyobb súllyal jelenjenek meg a tervezetben. 
 
Ezt követően Bartholy Judit az ülést berekeszti. 
 
 
Budapest, 2013. április 30. 
 
 

…………………………………. …………………………………. 
Mészáros Róbert 

intézeti titkár 
Bartholy Judit 
intézetigazgató 

 


