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Az ülés helye: ELTE Déli Tömb 7. em., 7.206-os terem, kezdete: 14 óra
Jelen vannak:
Szavazati joggal (16 fő): Bartholy Judit igazgató, Nagy Balázs igazgató-helyettes, Petrovay
Kristóf igazgató-helyettes, Győri Róbert, Horváth Gergely, Karátson Dávid, Kázmér Miklós,
Mádlné Szőnyi Judit, Pálfy József, Pongrácz Rita, Sik András, Szabó Pál, Szabó Szabolcs,
Szalai Zoltán, Timár Gábor, Vittekné Lefánti Tünde
Hallgatói képviselők (2 fő): Ignéczi Ádám, Jancsó Tamás
Tanácskozási joggal (3 fő): F. Nagyné Gulyás Klára, Monostori Miklósné, Mészáros Róbert
Kimentését kérte: Lenkey László, Sztanó Orsolya
Napirend
1.) Személyi ügyek:
a) Kukely György félállású adjunktusi alkalmazása a Társadalom- és
Gazdaságföldrajzi Tanszéken 2014. február 1-től határozatlan ideig (Forman
Balázs adjunktus november 1-i távozásával megüresedett státusz felének
betöltésére)
2.) A HKR (Hallgatói követelményrendszer) 2 módosítási tervezetének véleményezése
3.) Egyebek
•

Bartholy Judit köszönti az Intézeti Tanács tagjait. Megállapítja a Tanács
határozatképességét. Ezt követően előterjeszti a napirendet és közli, hogy a személyi
ügy esetén feltételesen szavazhat az IT. Továbbá közli, hogy a napirend kiegészülne
egy személyi üggyel, a Természetföldrajzi Tanszéken Barta Gabriella feltételes
tanársegédi alkalmazásával Ruszkiczay Rüdiger Zsófia helyére 2014. március 1-től
2014. augusztus 31-ig.

Az Intézeti Tanács a napirendet a módosítással és kiegészítéssel együtt egyhangú szavazással
elfogadja.
1.) Személyi ügyek
Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait a személyi ügyek hátteréről.

Bartholy Judit felkéri az IT tagjait, hogy titkos szavazás során nyilvánítsanak véleményt a
személyi ügyekről.
HATÁROZATOK
Kukely György feltételes félállású adjunktusi alkalmazását a Társadalom- és
Gazdaságföldrajzi Tanszéken 2014. február 1-től határozatlan időre az IT egyhangú (18 igen,
0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja.
Barta Gabriella feltételes tanársegédi alkalmazását a Természetföldrajzi Tanszéken 2014.
március 1-től 2014. augusztus 31-ig az IT egyhangú (18 igen, 0 nem, 0 érvénytelen)
szavazással támogatja.
2.) A HKR (Hallgató követelményrendszer) 2 módosítási tervezetének véleményezése
Bartholy Judit felkéri Timár Gábort, hogy tájékoztassa az IT tagjait a módosítási
javaslatokról. Timár Gábor kiemeli a javaslatok főbb pontjait. Ezután Horváth Gergely és
Szabó Pál több módosítási javaslatot is megfogalmaznak a javaslatokkal kapcsolatban.
Általános kritikaként megfogalmazódott, hogy a javaslatokban több helyesírási és nyelvtani
hiba, értelmetlen mondat található.
Az egyes kiemelt pontokról külön-külön szavaz az IT.
HATÁROZATOK
Az IT egyhangúan javasolja mindkét tervezetek nyelvtani, stilisztikai és helyesírási
ellenőrzését.
Az ELTE SzMSz II. kötet (HKR) Karra vonatkozó részének módosításával kapcsolatos
határozatok:
paragrafus határozat
525. §
Javasoljuk, hogy ne kerüljön törlésre, helyette
az osztatlan tanárszakokat kivételként jelöljék
meg.
528. § (5)
A „korábbi rendszerű, kétszakos tanárképzés”
helyett javasoljuk a „korábbi rendszerű
kétszakos,
osztatlan
tanárképzés”
megfogalmazást.
530. § (5)
Javasoljuk az összetett, nehezen áttekinthető
megfogalmazás egyszerűsítését (pl. több
mondatba szerkesztését).
533. § (1)
A mondat az átírás után nem érthető, javasoljuk
pontosítását.
534. §
Javasoljuk, hogy a tanrendi változtatások esetén
(4-9)
a technikai részleteket meghaladó módosítások
továbbra is IT és KT kötelesek legyenek.
536. §

szavazatok
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
17 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Javasoljuk, hogy a szövegből egyértelműen 15 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
derüljön ki, hogy a félév során hány felmérő

543. § (5)
545. § (1)
547. § (3)
551. §

dolgozatot kell írni.
Az írásbeli vizsga kijavítására megadott 5
munkanap határidő helyett javasoljuk a 10
munkanapot.
Nem elfogadható a törlési javaslat és indoklás,
mivel az oktatók terhelését nagymértékben
megnövelné.
Nem elfogadható a törlési javaslat és indoklás,
mivel az oktatók terhelését nagymértékben
megnövelné.
A paragrafusban leírt változtatásokkal nem
értünk egyet, és fontosnak tartjuk, hogy az
eddigi gyakorlatnak megfelelően, az MSc
szakdolgozatok leadási határidejét továbbra is
az egyes szervezeti egységek maguk
határozhassák meg. A paragrafus szövegében
ugyanakkor javasoljuk, hogy a leadás a szakért,
illetve szakirányért felelős személynek
történhessen. (az eddigi szövegben csak a
szakfelelős szerepelt)

15 igen, 1 nem, 2 tartózkodás
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A fenti pontokra vonatkozó határozatok mellett a javaslat többi részét az IT egyhangú (18
igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja.
A hallgatói juttatásokra vonatkozó módosítással kapcsolatos határozatok:

Az IT egyhangú (18 igen, 0 nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja a javaslatot az alábbi
megjegyzésekkel:





a 10. és 14. pontok szinte azonosak,
ez a bizonytalanság az V. és VI. pontokban is megjelenik (ugyanazt a paragrafust
módosítják kétféle módon,
a segédletben az 560. §-nál 18% helyett 187% jelenik meg,
A I. 7 és I. 8. pontok hiányosak.

3. Egyebek


Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait a következőkről:
- pályázatokkal kapcsolatos rendelkezések (OTKA pályázat beszerzésekre is költhető),
- felhívja a figyelmet a bérkompenzációval kapcsolatos határidőre,
- IT tagok pótválasztásának kiírására felkérte Dékán Urat
- Közalkalmazotti Tanács választás lesz februárban.

Ezt követően Bartholy Judit az ülést berekeszti.
Budapest, 2014. január 07.
………………………………….
Mészáros Róbert
intézeti titkár

………………………………….
Bartholy Judit
intézetigazgató

