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I. Személyi rész

91
A Pedagógus Nap
egyetem dolgozói közül

alkalmából

a

József

Attila

Tudomány-

KIVÁLÓ PEDAGÓGUS kitüntetést kapott
- Szilasi Lajosné, a Ságvári Gyakorló Általános Iskola
igazgatóhelyettese;
PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMET adományoztak
- Dr. Szabó Istvánnak, a Ságvári Gyakorló Gimnázium
igazgatóhelyettesének,
- Dr. Valkusz Pálnak, a Ságvári Gyakorló Gimnázium
igazgatójának;
MINISZTERI DÍCSÉRET elismerésben részesült
- Bárok István testnevelő tanár,
- Baróti Andrásné előadó,
- Berényi György lakatos,
- Bélteki Pál testnevelő tanár,
- Dr. Dévényi Károly adjunktus,
- Dr. Farkas Beáta tanársegéd,
- Fitorné Ertsei Anikó előadó,
- Fodorné Mayer Klára előadó,
- Gyarmati Lajosné tanár,
- Hofgesangné dr. Hornung Erzsébet adjunktus,
- Jánosi Györgyné előadó,
. - Juhászné dr. Zvolenszki Anikó adjunktus,
- Karácsony Lenke szakvezető tanár,
- Kádárné Kovács Edit előadó,
- Dr. Kovács Tibor tudományos munkatárs,
- Márta Sándorné hivatalsegéd,
- Mohos Imréné előadó,
- Ocskó József technikus,
- Dr. Palágyi Andrásné előadó,
- Pataki Ferenc technikus,
- Dr. Szil Elemér adjunktus,
- Várvölgyi Pálné szakvezető tanár,
- Vígh Lajos üzemmérnök.
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II. Egyetemi tanácsi határozatok

Az Egyetemi Tanács 1990. június 7-én tartotta VI. rendes
ülését. Napirendjén az alábbi témák szerepeltek:
1. Javaslat az Egyetemi Tanács jövőbeni összetételére és megválasztásának módjára
Előadó: a rektor
2. A gazdasági főigazgató beszámolója tevékenységéről
Előadó: Dr. Szabó Dezső gazdasági főigazgató
3. Vezetői megbízások, kinevezések
Előadó: a rektor
4. Tanszékcsoport, tanszék létesítése
Előadó: a Természettudományi Kar dékánja
5. A Felsőoktatási Fórum vitaanyaga
Előadó: a rektor
6. Bejelentések
92
Az Egyetemi Tanács nyílt szavazás során egyhangúlag
elfogadja
a
JATE Tanácsa
tagjainak 1990
szeptemberében
történő választására vonatkozó alábbi szabályzatot (68/1990.
számú határozat):
" A JATE egyetemi tanácsa tagjainak 1990 szeptemberében
történő választására vonatkozó szabályzat
l.§ (1) Az egyetemi tanács tagjai
a) az egyetem rektora,
b) a karok dékánjai,
c) az egyetem előző rektora,
d) a karonként választott 3-3 oktató vagy kutató,
e) a karonként választott 2-2 hallgató,
f) a karon kívüli oktatók - beleértve a gyakorló iskolák
oktatóit is - és kutatók által választott 1 személy,
g) az összes nem oktató és nem kutató dolgozók által választott 1 személy.
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2. § Az egyetemi tanácsba történő választások alapelvei:
a) A választások megszervezése egyetemi feladat.
b) Minden, a JATE-n egyetemi vagy akadémiai főállásban
lévő oktató, kutató, dolgozó és hallgató, aki nem áll fegyelmi
vagy közügyektől eltiltó büntetés hatálya alatt, választó és
egyben választható. Az oktatók és kutatók az oktatói, a hallgatók a hallgatói, a nem oktató dolgozók a dolgozói képviselőt
választási egységekben választják meg.
c) A választott oktatók, kutatók, hallgatók és dolgozók
tájékoztatják választóikat az egyetemi tanács működéséről.
d) As egyetemi tanácsi tagság a választott oktatók, ku~
tatők és dolgozók esetében 3 évre, hallgatók esetében 1 évre
szói, és mindkét esetben megújítható. Az egyetem előző rektorának egyetemi tanácsi tagsága 1 évre szól.
e) A választás szempontjából egységek az Állam- és Jogtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, a Természettudományi Kar; emellett a karokhoz nem tartozó egységek az oktatói,
valamint az egész egyetem a nem oktatói dolgozói képviselő
választása szempontjából további egy-egy egységet alkotnak.
f) A szavazás hivatalos szavazólappal, titkosan történik;
a kitöltetlen szavazólapon semmilyen megkülönböztető jelzés nem
lehet.
g) A tanácstagok választásával egyidőben a választási
egységek az általuk választható rendes tagok számával egyező
számú póttagot is választanak. A póttag behívására a tanácstag előre bejelentett akadályoztatása, vagy a tanácsba hivataltól történő bekerülése esetén bármikor sor kerülhet. A póttagot a tanácstagsági jogkör csak a tanácsba történő behívástól kezdve illeti meg, ezt a jogkört a tanácstag akadályoztatásának megszűnéséig gyakorolhatja.
3. § (1) A választás időpontját a rektor állapítja meg
úgy, hogy ez valamennyi választási egységnél lehetőleg egy
időben történjék meg. Ezt az időpontot a rektor köteles lögalább két héttel korábban nyilvánosságra hozni, s egyidejűleg
kijelölni a választás lebonyolításáért felelős személyt.
(2) A választás lebonyolításáért az illetékes dékán, ill e t v e a 2. 8 e) pontjában feltüntett valamelyik - karokhoz nem
tartozó - egység rektor által megbízott vezetője felelős.
4. § (1) A választás
jogosultnak minden fordulóban
(2) A választás mindkét
vevők számára tekintet nélkül

kétfordulós. Minden választásra
egy szavazata van.
fordulója - a szavazásban részt
- érvényes.

5. § (1) A szavazás az első fordulóban (előválasztás) úgy
történik, hogy a szavazásra jogosult a hivatalos szavazólapon
megjelölt helyre olvashatóan felírja az általa alkalmasnak tartott annyi személy nevét, amennyi az adott egységben egyetemi
tanácstagnak választható, s ezt a szavazólapot a megfelelő
urnába helyezi.
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(2) Érvénytelen az a szavazat, amelyet nem a hivatalos
szavazólapon adtak le, amelyet nem a megfelelő urnába dobtak,
valamint amelyből nem olvasható ki egyértelműen, hogy kire
kívánták leadni. A második fordulóban ezeken kívül az a szavazat is érvénytelen, amelyet nem a 8. g (1) bek-ben meghatározott személyre adtak le.
6. g A szavazás minden választási egységben három egymást követő munkanapon át tart.
7. g (1) A választás lebonyolításáért felelős személy
gondoskodik arról, hogy a szavazólap mindhárom napon munkaidőben átvehető és az urna a szavazó számára hozzáférhető legyen, ugyancsak ő gondoskodik az urna őrzéséről és a pecsét
sértetlenségéről is.
(2) A szavazás lebonyolításáért felelős személy gondoskodik arról is, hogy a szavazás megkezdése előtt 3 nappal jól
látható és mindenki számára hozzáférhető helyen tájékoztatót
helyezzenek el, amely tartalmazza
a) a szavazás helyét és módját,
b) azt a személyt és helyet, akitől és ahol a szavazólap
átvehető,
c) az urna felbontásának idejét és helyét.
(3) A szavazólap átvételéről nyilvántartást kell vezetni.
'(4) A szavazás utolsó napját követő munkanapon a választás lebonyolításáért felelős személy az urnát nyilvánosan
bontja fel.
8. g (1) A második fordulóban a megválasztható tanácstagok számánál háromszor több fő indul, az előválasztáson kapott szavazatok számának csökkenő sorrendje alapján. Ha az induláshoz még szükséges legalacsonyabb számú szavazatot többen
is megkapták, valamennyiük jogosult a második fordulóban való
részvételre.
(2) A második fordulóban indulni jogosult (és vissza nem
lépett) személyek neveit tartalmazó listát a 7. g (2) bek-ben
jelzett helyen jól láthatóan ki kell függeszteni, feltüntetve az
előválasztáson kapott szavazatok számát is.
(3) A második fordulóba jutott személyek nyilatkozatának
beszerzése a választás lebonyolításáért felelős személy feladata.
9. g (1) A második fordulót az előválasztást követő héten,
három egymást követő munkanapon kell lebonyolítani.
(2) A szavazólapok átvételére, a szavazásra, az urna lezárására és felnyitására, a szavazatok összeszámlálására az
első fordulónál részletezett szabályok az irányadók.
10. g (1) A szavazólapon az összes induló neve szerepel
ábécé-sorrendben, amelyek közül a választásra jogosult kihúzza
azok nevét, akire nem kíván szavazni, s érintetlenül hagyja az
általa tanácstagnak és póttagnak választott személyek nevét.
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(2) A szavazat akkor érvényes, ha a szavazólapon az adott választási egységben megválasztható tanácstagok és póttagok számánál több személy neve nem narad áthúzás nélkül.
11. § (1) A második fordulóban tagként azt kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
(2) Szavazategyenlőség esetén az első fordulóban elért
szavazatok száma dönt.
(3) Amennyiben az első fordulóban elért szavazatok is
azonos számúalt, az azonos szavazatot szerzett személyek közül
sorsolással kell dönteni.
(4) Póttagként azt. kell megválasztottnak tekinteni, aki a
megválasztott rendes tagok után a legtöbb szavazatot kapta.
12. § (1) A szavazás végeredményét a szavazást követő
napon kell kihirdetni. A választás lebonyolításáért felelős
személy köteles minden fordulóról jegyzőkönyvet készíttetni 8
azt legkésőbb három napon belül a rektornak megküldeni.
(2) A választások végeredményét az Egyetemi Értesítőben
közzé kell tenni.
Szeged, 1990. június 7.
• Dr. Csákány Béla
rektor
93
Az Egyetemi Tanács a gazdasági főigazgató tevékenységéről szóló beszámolót nyílt szavazással 22 igen, 2 nem szavazattal elfogadja. (69/1990. számú határozat)
94
Az Egyetemi Tanács dr. Mikola Tibor egyetemi tanár 2
évre szóló dékáni megbízását a Bölcsészettudományi Kar élére
titkos szavazással 21 igen, 1 nem, 1 tartózkodom szavazattal
javasolja. (70/1990. számú határozat)
95
Az Egyetemi Tanács dr. Fried István egyetemi tanárnak a
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékcsoport élére 3 évre szóló
tanszékcsoportvezetői megbízását titkos szavazással 21 igen, 1
nem 2 tartózkodom szavazattal támogatja. (71/1990. számú határozat)

—'
Az Egyetemi Tanács dr. Kenesei István egyetemi docensnek
az Idegennyelvi Tanszékcsoport élére 2 évre szóló tanszékcsoportvezetői megbízását titkos szavazással 21 igen, 0 nem, 3
tartózkodom szavazattal támogatja. (72/1990. számú határozat)
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I 97

Az Egyetemi Tanács dr. Csapó Benő egyetemi docensnek a
Pedagógia-Pszichológia Tanszékcsoport élére 3 évre szóló tanszékcsoportvezetői megbízását titkos szavazással 22 igen, 1
nem, 1 tartózkodom szavazattal támogatja. (73/1990. számú határozat)

98
Az Egyetemi Tanács dr. Maróti Egon egyetemi tanárnak az
Ókortudományi Tanszékcsoport élére 2 évre szóló tanszékcsoportvezetői megbízását titkos szavazással 7 igen, 10 nem, 2
tartózkodom szavazattal nem támogatja. (74/1990. számú határozat)

99
Az Egyetemi Tanács dr. Maróti Egon egyetemi tanárnak az
Ókortörténeti Tanszék élére 2 évre szóló megbízását titkos
szavazással 15 igen, 3 nem, 6 tartózkodom szavazattal javasolja. (75/1990. számú határozat)

100

Az Egyetemi Tanács dr. Bellon Tibor egyetemi adjunktusnak a Néprajzi Tanszék élére 1 évre szóló tanszékvezetői
megbízását titkos szavazással 22 igen, 1 nem, 1 tartózkodom
szavazattal javasolja. (76/1990. számú határozat)

101
Az Egyetemi Tanács dr. Bánréti Zoltán kandidátusnak, a
Nyelvtudományi Intézet főmunkatársának az Altalános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék élére 1 évre szóló félállású tanszékvezetői megbízását titkos szavazással 24 igen, 0 nem, 0
tartózkodom szavazattal javasolja. (77/1990. számú határozat)

10 o
Az Egyetemi Tanács dr. Berta Árpád egyetemi docensnek
az Altajisztika Tanszék élére 1 évre szóló tanszékvezetői
megbízását titkos szavazással 21 igen, 2 nem, 1 tartózkodom
szavazattal javasolja. (78/1990. számú határozat)
103
Az Egyetemi Tanács dr. Büky László egyetemi docensnek a
Magyar Nyelvészeti Tanszék élére 3 évre szóló tanszékvezetői
megbízását titkos szavazással 22 igen, 1 nem, 1 tartózkodom
szavazattal javasolja. (79/1990. számú határozat)
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104
Az Egyetemi Tanács dr. Csűri Károly egyetemi docensnek a
Német Nyelvi és Irodalmi Tanszék élére 3 évre szóló tanszékvezetői megbízását titkos szavazással 22 igen, 2 nem, 0 tartózkodom szavazattal javasolja. (80/1990. számú határozat)
105
Az Egyetemi Tanács dr. Olajos Terézia egyetemi docensnek
a Klasszika-Filológia Tanszék élére 1 évre szóló tanszékvezetői
megbízását titkos szavazással 17 igen, 4 nem, 2 tartózkodom
szavazattal javasolja. (81/1990. számú határozat)
106

Az Egyetemi Tanács dr. Ruszoly József egyetemi tanárnak
a Jogtörténeti Tanszék élére 5 évre szóló tanszékvezetői megbízását titkos szavazással 21 igen, 2 nem, 1 tartózkodom szavazattal javasolja. (82/1990. számú határozat)
.107
Az Egyetemi Tanács dr. Veres József egyetemi tanárnak a
Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék élére 5 évre szóló tanszékvezetői megbízását titkos szavazással 18 igen, 1 nem, 4
tartózkodom szavazattal javasolja. (83/1990. számú határozat)

108
Az Egyetemi
Tanács dr. Szentpéteri
István egyetemi
tanárnak a Szociológiai Tanszék élére 5 évre szóló tanszékvezetői megbízását titkos szavazással 23 igen, 0 nem, 1
tartózkodom szavazattal javasolja. (84/1990. számú határozat)
.109
Az Egyetemi Tanács titkos szavazással 18 igen, 1 nem, 4
tartózkodom szavazattal úgy határozott, hogy nem óhajtván
korlátozni a következőkben megválasztandó Tanács döntési lehetőségét, most nem kíván állást foglalni dr. Szabó Dezső 5 évre
szóló gazdasági főigazgatói kinevezése ügyében, ám javasolja a
rektornak, hogy bízza meg őt 1 évre a gazdasági főigazgatói
teendők ellátásával. (85/1990. számú határozat)
110

Az Egyetemi Tanács egyhangúlag - elfogadva az egyetemi
számítástechnikai oktatás, kutatás és szolgáltatás szervezeti
feltételeinek átalakításáról szóló javaslatot - a Kalmár László
Kibernetikai Laboratóriumból létrehozza

i
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1. a Számítástudomány Alkalmazásai Tanszéket,
2. a Kalmár Laboratóriumot,
3. az Egyetemi Számítóközpontot.
(86/1.990. számú határozat)

111

Az Egyetemi Tanács nyílt szavazással egyhangúlag létrehozza a Számítástudományi Tanszék, a Számítástudomány Alkalmazásai Tanszék, a Kalmár Laboratórium és az Automataelméleti Tanszéki Kutatócsoport egységekből a Természettudományi
Karon belül az Informatikai Tanszékcsoportot. (87/1990. számú
határozat)
11o
Az Egyetemi Tanács nyílt szavazással egyhangúlag döntött
a Biológus Tanszékcsoport keretében működő Ökológiai Tanszék
létrehozásáról. (88/1990. számú határozat)

113
Az Egyetemi Tanács a - Ligeti Lajos által létesített Kuun Géza díjat 1990. évben nyílt szavazással egyhangúlag
Zimonyi Istvánnak ítéli oda. (89/1990. számú határozat)
114
Az Egyetemi Tanács az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
nevének Szláv Filológiai Tanszék elnevezésre történő megváltoztatását nyílt szavazással egyhangúlag támogatja. (90/1990.
számú határozat)
115
Az Egyetemi Tanács nyílt szavazással egyhangúlag támogatja az AJTK és a BTK közös szervezésében Újságírói ismeretek elnevezéssel négy féléves tanfolyam indítását. (91/1990.
számú határozat)
116

Az Egyetemi Tanács nyílt szavazással egyhangúlag támogatja az Állam- és Jogtudományi Karon 1990 szeptemberétől
Munkaügyi kapcsolatok elnevezéssel posztgraduális képzés indítását. (92/1990. számú határozat)

-

48

-

117
Az 1990/91-es tanév időbeosztása
I. félév
1. Tanévnyitó
2. Beiratkozás
3. Szorgalmi időszak
4. Vizsgaidőszak
5. Őszi szünet
UL-féléy
1. Beiratkozás
2. Szorgalmi időszak
3. Vizsgaidőszak
4. Tavaszi szünet

1990.
1990.
1990.
1990.
1990.
1991.
1990.

szeptember 8. (szombat)
szeptember 10-11.
szeptember 10-től
december 19-ig
december 20* tói
január 31-ig
október 29- november 2.

1991.
1991.
1991.
1991.
1991.
1991.

február 4-5.
február 4-tői
május 17-ig
május 20-tól
június 28-ig
április 1-5.

118
Tájékoztató az 1990. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendről
[Ki

vonat

a

9/1990.

(V.10.)

ÁBMH

számú

rendelkezésből]

» 1.9
Az 1990. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló
4/1990. (1.31.) ÁBMH rendelkezés 2.§-a az alábbiakkal egészül ki:
" október 20-án,
szombaton
munkanap
október 22-én,
hétfőn
szabadnap". «
(Lásd

a

31/1990.

számú

közleményt.

Is.)
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