Kari Kurír
A JATE Bölcsészettudományi Karának tájékoztató folyóirata
33. szám

1994. május 16.

Információk
1. A Kari Tanács május 12-én tartott ülésének határozatai:
— Kari Tanács 38 igen szavazattal egyhangúlag javasolja dr. Maleczki Márta docensi
kinevezését
— 30 igen, 6 nem és 1 tartózkodom szavazattal elfogadta dr. Soós Katalin
tanszékvezet_i pályázatát
— 33 igen és 3 tartózkodom szavazattal elfogadta dr. Bassola Péter tanszékvezet_i
pályázatát
— 37 igen szavazattal egyhangúlag támogatja dr. Bernáth Árpád tanszékvezet_i
pályázatát
— Csúri Károly tanszékvezet_ pályázatát 37 igen szavazattal egyhangúlag támogatja
— 34 igen, 2 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatja dr. Maleczki Márta
tanszékvezet_i pályázatát.
A Kari Tanács
— elfogadta az 1993. évi költségvetés zárását;
— elfogadta a Hungarológia posztgraduális tanfolyam indítására benyújtott javaslatot;
— elfogadta a 3 éves nyelvtanári (angol) képzés módosítására beterjesztett javaslatot.

Dr. Pál József
dékán

A Bölcsészettudományi Kar 1994. évi költségvetése
Az Egyetemi Tanács 1994. március 14-iki ülésén Karunk el_irányzatát 1994. évre
19.089 eFt-ban határozta meg. Ez az összeg a következ_ részösszegekb_l áll:
1993. évi eredeti el_irányzat
11.876,3 éves képzés
1.780,1992. évi létszámemelkedés
2.046,M_ködési hiányok fedezete (1993. évi elvonás 60%-a)
3.387,Összesen:
Az eredeti el_irányzatban a következ_ céljelleg_ összegek szerepelnek:
Lektorok lakástámogatása
3 éves képzés dologi kerete (az 1993. évi összeg)

19.089,-

3.595,1.950,-

Kari kezelésben marad:
Kari Pályázati Bizottság kerete (az 1993. évi összeg)
Kari tartalék

500,500,-

Ezek levonásával a gazdálkodó egységek közötti felosztásra marad

12.544,-

A Dékáni Hivatal költségvetési kerete
4.044,E keret része a dékáni reprezentáció (25), különeljárási díj bevételi
el_irányzata (10), a hallgatói kirándulások támogatása (35). Az el_irányzat összegét az
1993. évi felhasználás alapján állapítottam meg, levonva 1.000,- eFt-ot, amelyet az
elmúlt évben telefonköltségre használtunk fel.
A céljelleg_ összegek és a Dékáni Hivatal m_ködési keretének levonása után az
egyetemi szakok közvetlen dologi kiadásaira felosztandó:
8.500,A Kari Költségvetési Bizottság 1994. január 26-iki és március 2-iki ülésén a felosztás
elveire többségi szavazással a következ_ határozatokat hozta:
1. Minden tanszék megkapja a felosztható keret 10%-át.
2. A felosztható keret 40%-a az egyes tanszékek oktatói létszáma alapján,
3. 50%-a a szakok hallgatói létszáma alapján kerül megállapításra.
4. Tekintettel arra, hogy az új telefonrendszer bevezetésével 1994. március
1-t_l a tanszékek fizették a telefonhívások díját, az 1993-ban kari szinten fizetett
összeget (1.000 eFt) külön soron, a tanszékek között kell felosztani. Minden tanszék
kapja meg a felosztható keret 70%-át az oktatói létszám alapján. Azok a tanszékek,
amelyeknek oktatási feladataik ellátásához fokozott mértékben szükségük van
nemzetközi kapcsolatok fenntartására, kapján meg a fennmaradó 30%-ot, mégpedig a
megfelel_ díjzónával súlyozva.
5. Mivel a Történeti és Ókortudományi Szakkönyvtár valamint a Filozófia és
Szociológiai Tanszékeket ellátó Társadalomtudományi Szakkönyvtár a Központi
Könyvtár kezelésében van, az érintett szakokra a harmadik elv alapján kiszámított
összeget a Központi Könyvtár ráfordításának arányában csökkenteni kell.
Az elmúlt évek tapasztalata szerint az eredeti el_irányzat évközben módosul. Ezzel
kapcsolatban megjegyzem, hogy az 1993. évi hallgatói létszámemelkedésre kapott
egyszeri támogatás várhatóan még e félévben szerkezeti módosításként beépül az
egyetemi költségvetésbe. Így számítunk arra, hogy a TTK-ra átoktató tanszékek az
idén egész évre megkapják a rájuk es_ támogatást a tavaly elfogadott elvek és adatok
alapján.
A Bölcsészettudományi Kar dologi keretének felosztása
Tanszék
munkaszám
Germán Intézet
250/13051
3 éves
253/13010
Angol
241/13001
3 éves
241/13005
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összeg
860.900,379.504,918.450,542.576,-

Francia

242/13006
3 éves
242/13005
Olasz
243/13011
3 éves
243/13013
Szláv
244/13014
Magyar Nyelvészet
201/13016
Finnugor
202/13017
Általános Nyelvészet
203/13018
I-II.sz.Magyar Irodalom
205/13020
Összehasonlító Irodalom
206/13022
Altajisztika
207/13024
Néprajz
204/13019
Hispanisztika
227/13049
Klasszika-Filológia
211/
Régészet
213/13028
Pedagógia-Pszichológia 230/13030
Történeti Tanszékcsoport
Filozófia-Szociológia

410.700,212.952,355.100,125.224,553.750,319.700,240.650,184.900,600.050,241.150,155.700,94.800,272.700,216.600,120.500,899.250,1317.750,737.350,-

A fennmaradó összeg a Dékáni Hivatal keretén (291/13034) dékáni
kezelésben marad.

Dr. Bernáth Árpád
dékánhelyettes

Tájékoztató a Tudományos és Pályázati Bizottság ülésér_l
A kari Tudományos és Pályázati Bizottság 1994. április 28-án ülést tartott,
amelyen a benyújtott pályázatok alapján javaslatot tett a Dékán Úrnak a nemzetközi
jelleg_ igények pénzügyi támogatására.
Ugyanakkor a Bizottság a következ_ állásfoglalást alakította ki.
Örvendetes,hogy karunkon az utóbbi id_ben jelent_s mértékben megnövekedett a
nemzetközi kapcsolatok száma. Ez természetesen azzal a következménnyel járt, hogy
a jelentkez_ igények forintösszege is ezzel egyenes arányban megemelkedett, sajnos
ezzel nem tartott lépést a kar rendelkezésére álló pénz. Ezt mutatja az, hogy az
1994-es év els_ id_szakára biztosított mintegy 350 ezer Ft. terhére kb. 1,1 milliós
összeg_ kérelem futott be (az _szi konferencia-id_szakra mindössze 150 ezer Ft.-ot
tudtunk tartalékolni). Ennek nyomán a Tudományos és Pályázati Bizottság kénytelen
volt a korábbiakhoz képest újabb megszorításokat elfogadni.
A Bizottság úgy határozott, hogy csak hazai és külföldi szervezés_, nemzetközi
jelleg_ rendezvényeken való részvételt támogat. E vonatkozásban is els_bbséget
élveznek azok, akik a konferencián el_adást tartanak, ülést vezetnek, ill. a konferencia
szervez_i közé tartoznak. Támogatást nyújtunk — lehet_ség szerint —nemzetközi
tagsági díjak befizetéséhez is. A továbbiakban kérjük e prioritásoknak messzemen_
figyelembevételét a pályázatok beadásakor.
Külföldi ösztöndíjas tanulmányutak anyagi támogatása utiköltség térítése formájában
csak rendkívüli esetben jöhet szóba.
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Az idei tapasztalatok alapján úgy t_nik, hogy ett_l kezdve egy személy esetében
évente egy ( viszonylag nagyobb összeg_ ) út támogatása tekinthet_ reálisnak, ha egyéb
feltételek adottak.
Aki az el_z_ két évben jelent_sebb ( kb. 20 ezer Ft-nyi ) összeg_ támogatást kapott,
annak a kollégának külföldi útját az idén nem tudjuk anyagilag segíteni.
A továbbiakban kérjük azt, hogy minden esetben a beosztott munkatársak pályázatát
az illetékes tanszékvezet_ rövid véleménnyel és aláírással lássa el. Ennek hiányában a
pályázattal nem foglalkozunk.
Kérjük azt is, hogy 5 ezer forint alatti összeg esetében a tanszékvezet_ külön jelezze:
a tanszéknek saját forrásból semmiképpen sem áll módjában a támogatás megadása.
Végül felhívjuk a kollégák figyelmét arra, hogy a külföldi út befejezése után — egy
héten belül — a kapott pénzr_l hivatalos elszámolást kérünk. Amennyiben az út az
igényelt pénznél kevesebb összegbe került, akkor kötelez_ az arányos rész
visszafizetése.
A Kar kedvez_tlen pénzügyi helyzetére való tekintettel kérjük a tisztelt kollegák
megértését.

Dr. Makk Ferenc
tanszékvezet_ egyetemi tanári
a Tudományos és Pályázati Bizottság elnöke

A JATE Habilitációs Bizottságának Szakbizottságai
a Bölcsészettudományi Karon
Irodalomtudományi Szakbizottság
Elnök: Dr. Fried István; Tagok: Dr. Csetri Lajos, Dr. Csúri Károly, Dr. Pál József; Dr.
Keser_ Bálint, Dr. Ferenczy László, Dr. Szili József; Póttagok: Dr. Szajbély
Mihály, Dr. Rozsnyai Bálint.
Neveléstudományi Szakbizottság
Elnök: Dr. Nagy József; Tagok: Dr. Báthory Zoltán, Dr. Csapó Ben_, Dr. Czachesz
Erzsébet, Dr. Vidákovich Tibor.
Nyelvészeti Szakbizottság
Elnök: Dr. Róna-Tas András; Tagok: Dr. Kenesei István, Dr. Mikola Tibor, Dr.
Bassola Péter, Dr. H. Tóth Imre, Dr. Kiefer Ferenc.
Történelem Szakbizottság
Elnök: Dr. Makk Ferenc; Tagok: Dr. Zimonyi István, Dr. Engel Pál, Dr. Kristó
Gyula, Dr. Szádeczky-Kardoss Samu.

Dr. Bernáth Árpád
dékánhelyettes

A JATE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA TAGJAINAK
VÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT
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1.

(1) A BTK Tanácsa tagjai:
a/ Kar dékánja
b/ tanszékenként egy-egy választott oktató (jelenleg 28 f_)
A Kari Tanács tagjainak legalább 1/3-át a vezet_ oktatók (tanárok,
docensek) alkotják.
Amennyiben a választások eredményeként ez az arány nem biztosított,
a nem vezet_ oktató tagot választó tanszékek szavazásán a
legtöbb %-os szavazatot elért vezet_ oktatók, szavazataik
sorrendjében bekerülnek a Kari Tanácsba mindaddig, amíg az
1/3-os képviselet meg nem lesz.
c/ a Kar választott hallgatói (33% arányban )
d/ nem oktató Kari dolgozók közül választott 1 f_

(2).A Kari Tanács állandó meghívottjai tanácskozási joggal:
a/ a JATE rektora
b/ a Kar dékánhelyettesei
c/ a Kar el_z_ dékánja a megbízatás megsz_nését_l számított 1 évig
d/ a szakszervezet kari képvisel_je
(3)a/ Napirendt_l függ_en a dékán által meghívott személy tanácskozási joggal vehet
részt tanácsülés munkájában.
b/ A Kari Tanács ülései nyilvánosak, részt vehetnek rajta a Kar oktatói, dolgozói és
hallgatói.
2. A Kari Tanácsba történ_ választások alapelvei:
(1) A választások megszervezése kari feladat.
(2) Minden a BTK-n egyetemi vagy akadémiai f_állásban lév_ oktató, kutató, dolgozó,
valamint meghívott oktató és lektor (f_állású), továbbá hallgató, aki
nem áll fegyelmi vagy közügyekt_l eltiltó büntetés hatálya alatt, választó
és egyben választható. Az oktatók és kutatók az oktatói, a hallgatók a
hallgatói, a nem oktató dolgozók a dolgozói képvisel_t választási
egységekben választják meg.
a/ Választási egységek: a tanszékek (oktató- kutató képvisel_ választása), nem
oktató dolgozói és
hallgatói képvisel_k választása
szempontjából a Kar.
(3) A választott oktatók, kutatók , hallgatók és dolgozók tájékoztatják választóikat a
Kari Tanács m_ködésér_l.
(4) A Kari Tanácsi tagság a választott oktatók, kutatók és nem oktató dolgozók
esetében 3 évre, hallgatók esetében 1 évre szól és mindhárom esetben
korlátozás nélkül megújítható.
3.(1) A választás id_pontját a dékán állapítja meg, úgy hogy ez valamennyi választási
egységnél azonos id_szakban történjék meg. Ezt az id_pontot a dékán
köteles legalább két héttel korábban nyilvánosságra hozni s egyidej_leg
kijelölni a választás lebonyolításáért felel_s személyt és felkérni a
Szavazatszámláló Bizottság elnökét és tagjait. Megbízatásuk a
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következ_ rendes választásig (az új felel_s személy, illetve
Szavazatszámláló Bizottság felkéréséig) tart.
(2) A választás kiírásáért és el_készítéséért a dékán felel_s.
4.(1) A választás kétfordulós. Minden választásra jogosultnak egy szavazata van. Az
els_ fordulóban a tagra, a második fordulóban a póttagra történik a
szavazás.
(2) A választás érvényes (tanszékenként), ha a választásra jogosultak 50 %-nál legalább
eggyel többen szavaztak. A nem oktató dolgozói képvisel_
megválasztásához is a választásra jogosultak több mint felének
szavazata szükséges.
(3) A Kari Tanács hallgatói tagjainak megválasztásáért a Kari HÖK a felel_s.
Választásra jogosult hallgatóknak számítanak a doktoranduszok is.
5.(1) A szavazás a Dékáni Hivatal által kiadott hivatalos tanszéki listával (szavazólap)
történik.
(2) A szavazólapon a tanszék valamennyi szavazásra jogosult oktatójának, kutatójának
neve szerepel bet_rendben.
(3) A tanszéki listát a szavazás el_tt 1 héttel a Dékáni Hivatal kiküldi a Tanszékvezet_nek. Ha 3 napon belül a tanszékvezet_ nem emel kifogást a
feltüntetett személyekkel kapcsolatban, a lista hivatalos szavazólistának
min_sül.
(4) Érvényes a szavazat, ha a szavazó a listáról egy személy nevét húzza alá.
(5) Érvénytelen az a szavazat, amelyet nem hivatalos szavazólapon adtak le, egynél
több nevet húztak alá, valamint amelyb_l nem állapítható meg, hogy
kire kívánták leadni.
6. A szavazás minden választási egységet illet_en 3 egymást követ_ munkanapon át
tart.
7.(1) A választás lebonyolításáért felel_s személy gondoskodik arról, hogy a szavazólap
(lista) mindhárom napon munkaid_ben átvehet_ és az urna a szavazó
számára hozzáférhet_ legyen. Ugyancsak _ gondoskodik a szavazás
zavartalanságáról az urna _rzésér_l és a zárópecsét sértetlenségér_l is.
(2) A szavazás lebonyolításáért felel_s személy gondoskodik arról,hogy a szavazás
megkezdése el_tt 3 nappal jól látható és mindenki számára
hozzáférhet_ helyen tájékoztatót helyezzenek el, amely tartalmazza:
a/ szavazás helyét és módját
b/ azt a személyt és helyet, akit_l és ahol a szavazólap átvehet_
c/ az urna felbontásának idejét és helyét
(3) A szavazólap (lista) átvételér_l nyilvántartást kell vezetni.
(4) A szavazás befejezését követ_en a választás lebonyolításáért felel_s személy a
Szavazatszámláló Bizottság jelenlétében bontja fel az urnát.
8.
(1) A szavazatok tanszékenkénti ill. Kari összesítését a Szavazatszámláló
Bizottság végzi.
(2) A Kari Tanács megválasztott tagjának az a tanszéki oktató, kutató, meghívott
oktató, lektor, ill. kari nem oktató dolgozó min_sül, aki a tagokra
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leadott érvényes szavazást követ_en a szavazatok többségét
megszerezte.
(3) Póttagként azt kell megválasztottnak tekinteni, aki a póttagokra leadott szavazatok
közül a legtöbb szavazatot kapta. Minden választási egységnek a
megválasztott tagok mellett azonos számú póttagja is van.
(4) Szavazategyenl_ség esetén újabb szavazási fordulóra kerül sor. Ekkor a
szavazólapon a legtöbb szavazatot kapott személyek neve szerepel
csak. Bármelyik jelöltnek joga van visszalépni a második forduló el_tt.
A második forduló 1 héttel kés_bb rendezhet_ meg, az els_vel azonos
szabályok szerint.
(5) A második fordulóban szavazategyenl_ség esetén sorsolással kell eldönteni
az els_bbséget.
9. Id_közi választásokat kell tartani, ha
— a tag és póttag tartós akadályoztatása miatt nem tudja ellátni tagsággal járó
kötelezettségeit.
— tartós akadályoztatás akkor állapítható meg, ha el_reláthatóan több mint két rendes
ülésen nem tud a tag, illetve a póttag megjelenni.
10.(1) A szavazás végeredményét a szavazást követ_en ki kell hirdetni. A választás
lebonyolításáért felel_s személy köteles a választási fordulóról és a
szavazatok megoszlásáról jegyz_könyvet készíteni és 3 napon belül a
dékánnak átadni.
(2) A választások tisztaságára és szabályos lebonyolítására a Dékáni Hivatal vezet_je
felügyel, aki err_l beszámol az alakuló tanácsülésen.
(3) A választások végeredményét a Kari Kurírban közzé kell tenni.

Szeged,1994. május 12.

Dr. Pál József
dékán

HIRDETMÉNY A KARI TANÁCS TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁRA
VONATKOZÓAN (1994)
A választás a Dékáni Hivatal által hitelesített listák alapján történik. A listák
átvehet_k aláírás ellenében a választás napján a kari tanácsteremben Sényei Róbertné
hivatalvezet_t_l és Oláh Anikó el_adótól.

A választás id_pontja:
1994. május 30-án 9—16 óráig
május 31-én és június 1-én 8—16 óráig
Helye: a kari tanácsterem.

7

Az urna bontása június 1-én 16 órakor a kari tanácsteremben a Dékán és a
Szavazatszámláló Bizottság jelenlétében történik.
Szavazatszámláló Bizottság
elnöke: Dr. Mikola Tibor tanszékvezet_ egyetemi tanár
tagok: Dr. Almási Tibor adjunktus; Dr. Szenes Márta adjunktus.

Dr. Pál József
dékán

Pályázati lehet_ségek
1. University of London — School of Slavonic and East European Studies pályázata.
Határid_: május 23.
2. Volkswagen-Stiftung tájékoztatója.
3. Pro Renovanda Cultura Hungariae Diákok a Tudományért Alapítvány pályázati
felhívása.
4. Fulbright-ösztöndíjak. Határid_: augusztus 1.
5. SZAB-pályázatok. Határid_: szeptember 16.

A pályázatok részletes dokumentációját az érintett tanszékekre eljuttatom; kérem,
hogy az érdekl_d_k a részletek megbeszélése céljából keressenek fel.
Dr. Lázár István
tudományos titkár
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