SG 5G&

JATE ÉRTESÍTŐ

— - ~

!1

"

, . i i .

•

1

.

.

....

A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM HIVATALOS ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA
1991. február 11.

-• •
fa -*

W
\

* Byx .

.

'

TARTALOM

83.

83/1991.

—

Az egyetemi adminisztráció reformját elősegítő
angol bizottság látogatásáról

46

84.

84/1991.

—

A Költségvetési Bizottság állásfoglalásai

47

85.

85/1991.

—

A művészeti csoportokkal tartott megbeszélésről

50

86.

86/1991.

—

A Kisteleki-alapítvány pályázati felhívása szegedi
helyismereti munkára

50

87.

87/1991.

—

A Tanárképzési Vegyesbizottság felállításáról

Ül

88.

88/1991.

—

A Pályázati Bizottság megalakulásáról

51

89.

89/1991.

—

A rektori fogadóórákról

51

90.

90/1991.

-

Kiegészítés a 61/1991. számú közleményhez

51

i

-61

-

III. Közlemények

83
1990. október 7-14. között a CRS (Conference of Registrars and
Secretaries) és a CUA (Conference of University Administrators) Közös
Nemzetközi Bizottságának ösztönzésére négytagú, egyetemi ügyintézőkből álló
delegáció látogatott Magyarországra Mrs. Catberine Cunningham, a Bristoli
Egyetem quaestora vezetésével. A delegáció további tagjai voltak: Mrs. Magda
Czigány, az „Imperial College, London" könyvtárosa, Mr. Charles Henderson, a
Bath-i Egyetem helyettes quaestora.
A látogatás célja a jelenlegi demokratizálással párhuzamosan folyó,
egyetemeken belüli változások felmérése és az ezekhez az Egyesült Királyság
által nyújtható segítség megfelelő formáinak kidolgozása volt.
A delegáció első lépésként megismerkedett a magyar egyetemi
rendszerrel, annak várható változásaival, a Világbank illetve a Nemzetközi
Valutaalap nyújtotta célirányos támogatások rendszerével. Felmérte azokat a fő
problémaköröket, melyekkel az önállósodott egyetemeknek szembe kell majd
nézniük.
Mindezek ismeretében jelentést készített és ebben a következő
fontosabb megállapítások szerepeltek:
*

1. Az Egyesült Királyság az alábbi főbb területeken nyújthat segítséget:
- az egyetemi jogrendszer, az irányítás és adminisztratív testület
megalkotása,
- a tulajdonjog eldöntése után a vagyonkezelés és -gyarapítás,
- a tanterv és új oktatási módszerek kifejlesztése,
- az egyetemi szolgáltatások kifejlesztése és irányítása, különös
tekintettel a könyvtári és számítóközponti szolgáltatásokra,
- adminisztratív szolgáltatások megszervezése (felvételi, személyi,
pénzügyi stb.),
- diákjóléti szolgáltatások megszervezése és irányítása.
A fent említett segítség megszervezése és finanszírozása a következő
szervezetek által a legvalószínűbb:
- az Egyesült Királyság Know-How Alapja,
- az Európai Közösség TEMPUS programja és a
- Világbank.
A segítségnyújtás történhet kormányszinten a jogalkotás és új
kormányzati szervezet kialakítására, vagy akár bilaterális alapon magyar és
angol egyetem között.
2. A delegáció javaslatai:
- A szegedi javaslat alapján egy szakértői csoport létrehozása, mely a
helyszínen (Szegeden) tanulmányozná az egyetem szervezeti és
adminisztratív ügyeit. A Világbank egyik szakértőjének véleménye
szerint a CUWEF keretében egy 2-3 éves programmá kellene az ötletet
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továbbfejleszteni. Ugyanakkor óvott az angol rendszer változtatás
nélküli átvételétől.
- Kétoldalú intézkedések. A delegáció tagjai által képviselt egyetemeknek
már van egy vagy több magyar egyetemmel kapcsolata, így
közvetlenül is alkalmuk van a tantervre, vagy oktatási módszerekre
vonatkozó tanácsadásra.
- Adminisztratív képzés. A látogatás alatt nyilvánvalóvá vált, hogy a
magyar egyetemeknek égető szükségük van jól képzett adminisztratív
stábra, különben az átszervezés támasztotta követelményeknek nem
tudnak eleget tenni. Az adminisztratív képzés célja olyan emberek
felkészítése, akik tudásukat nemcsak hasznosítani, hanem továbbadni
is tudják.
3. Központi kormányfeladatok.
- A kormánynak segítséget nyújthatnának angol részről a tudomány- és
technika, valamint a felsőoktatási politikával foglalkozó központi
adminisztratív apparátus kifejlesztésében.
4. A következő lépések:
- Steering Committee létrehozása,
- koordináló intézmény és személy kijelölése,
- az indítvány-tervezetek azonnali megküldése az érdekelt magyar
egyetemeknek.
A delegáció Bakos Istvánnal, a MKM Felsőoktatási Főosztály vezetőjével
megállapodott a további kapcsolattartásban, aki Ígéretet tett arra, hogy a
felsőoktatás reformjára vonatkozó összes dokumentációt megküldi részükre.
[Akit a jelentés teljes terjedelmében érdekel, az a Külügyi Osztályon megtekintheti ]

1991. február 17-24 között Róna-Tas András, a JATE rektora, Lipták
András, a KLTE rektora, Andrássy György, a JPTE rektorhelyettese, Bakos
István, a MKM Felsőoktatási és Kutatási Főosztály vezetője és Patthy Éva, az
MKM főmunkatársa
az 1990. októberében nálunk járt angol
delegáció
meghívására
viszontlátogatást tesz Angliában. A látogatáson az egyetemi
adminisztráció megreformálásához
nyújtandó segítségről fognak tárgyalni.

84
A Költségvetési Bizottság állásfoglalásai
A Költségvetési Bizottság 1991. január 11-én tartotta alakuló ülését.
Január 22-én és febr. 1-én összesen nyolc órán át tárgyalta az 1991-es
költségvetési tervet, amelyet a Rektor fog előterjeszteni 1991. február 14-én az
Egyetemi Tanács nyilvános ülésén. Ennek keretében meghallgatta dr. Róna-Tas
András rektor, dr. Nagypál István rektorhelyettes meghívottak állásfoglalását az
egyetem aktuális és távlati gazdálkodási céljairól, az 1991-es költségvetési évre
vonatkozó elképzeléseiről. A bizottság tagja, dr. Szabó Dezső gazdasági
főigazgató magyarázattal látta el a rektor véleményezendő tervezetét.
A Bizottság egyetértett azzal, hogy az egyetem, nem várva a főhatósági
intézkedésig, a rektor javaslatára dologi költségvetését belső használatra
h á r o m részre bontja: A - Felsőoktatási kiadások előirányzata; B - Hallgatói
juttatások előirányzata; C - Szociális juttatások előirányzata. A bérelőirányzat
pedig tartalmazza a társadalombiztosítási járulékot. Ez megkönnyíti az
összehasonlítást más (külföldi) felsőoktatási intézményekkel és elősegíti a
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tisztánlátást abban a kérdésben, hogy mennyit fordítunk ténylegesen
közvetlenül a felsőoktatásra. Egyhangúlag támogatja a rektor előterjesztését: az
Egyetemi Tanács ne fogadja el a költségvetést, csak annak felosztását. Az
energia-vonzatú dologi kiadások előirányzatának 10%-os minisztériumi
emelése nem fedezi a várhatóan 30-40%-os infláció következtében előálló
költségnövekedést. A jelenlegi felhasználást alapul véve biztosan n e m tudjuk
egész évre finanszírozni az energia, a posta (telefon) és közlekedési
költségeket. A prognosztizálható hiány 85 mFt. A bizottság elnöke felkérte az
egyes egységek képviselőit, hogy mérjék fel: amennjdben nem kapunk
költségvetési kiegészítést az év folyamán, mikor, milyen tevékenységet kell
gazdálkodó egységenként beszüntetni. Megállapítja, hogy az egyetem havi
finanszírozása
tovább nehezíti a gazdálkodást, különösen dologi téren. A
várható kamatveszteség egyenlő a dologi előirányzat emelésével! Támogatja az
egyetem vezetésének abbani törekvését, hogy kiemelt területeken a
finanszírozás nagyobb Időegységeket (negyedév, félév) fogjon át.
A Bizottság a bérgazdái kodára vonatkozóan javasolja, hogy a
bérfejlesztés második ütemét - más elosztást lehetővé tevő adatok hiányában
- a gazdálkodó egységek bértömegarányosan kapják meg. Megállapítja, hogy a
megbízási díjaknak a béralapba való beolvasztása következtében a teljes
béralapnak nincs meg a társadalombiztosítási járuléka. Ezért az utóbbit is be
kell vonni a gazdálkodás körébe. Javasolja, hogy a társadalombiztosítási
járulék központi kezelése szűnjön meg, kerüljön a gazdálkodó egységek
költségvetésébe.
A dologi előirányzatot a főhatóság 18.033.eFt-tal növelte, azzal az
előirással, hogy azt az egyetem alapvető funkcióinak működtetésére kell
felhasználni. A Bizottság elé terjesztett rektori javaslat, amely elsősorban a
Gazdasági Igazgatóság adataira és tapasztalataira épült, 10.058.eFt-ot fordít az
energiaellátás előirányzatának valamennyi egységet érintő növelésére. 2 . 1 7 5
eFt-ot különít el olyan kötelezettségek fedezésére, amelyekről már döntött az
Egyetemi Tanács (kisjavítások, dolgozói étkezési hozzájárulás, Szegedi
Egyetem c. újság támogatása), 1.000 eFt-ot különít el rektori rendelkezésű
tartalékra. A Bizottság ezzel az előterjesztéssel nagy többséggel egyetértett.
Kisebbségi álláspont rögzítését nem kérte senki.
* A megmaradt 4 . 8 0 0 eFt-tal a rektor az MKM irányelvek és a Gazdasági
Igazgatóság által megfigyelt igények alapján az egyetemi oktatást kívánta
preferálni, s ezért ezt a karok között javasolta felosztani a következő
mértékben:
JTK 1.000 cFt
BTK 1.500 eFt
TTK 2.300 eFt
A Bizottság a javaslatot nem fogadta el. Egyrészt azért, mert
véleménye szerint az egyetemi oktatásban jelentős mértékben közvetlenül
részt vesznek a karokhoz nem rendelt oktatási egységek, az Egyetemi Könyvtár,
az Egyetemi Számítóközpont, a gyakorló iskolák. Ezt az egyetem
költségvetésének legalább szimbolikusan tükröznie kell. Másrészt azért nem,
mert a javaslat a karok vonatkozásában sem tesz kísérletet arra, hogy
valamilyen módon lépést tegyen a hallgatói költségarányos költségvetés
irányában. Ugyanakkor nem is bázis szemléletű.
A Bizottság egyetértett azzal, hogy a rektori javaslat értelmében az
átszervezés alatt álló központi oktatási egységek költségvetési előirányzatát
70%-ig zárolják. Mivel itt feladatátcsoportosítás következteben az év folyamán
várhatóan megtakarítás érhető el, a Bizottság ezekkel az oktatási egységekkel
nem foglalkozik. Tudomásul vette az Egyetemi Számítóközpont képviselőjének
álláspontját, hogy ez alkalommal a Számítóközpont megelégszik annak
rögzítésével, hogy ez az egység közvetlenül is szolgálja a képzést. Ezek után két
javaslat született a 4.800 cFt felosztására:
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1. Dr. Dombi Károly
2. Dr. Bobvos Pál
JTK
500 eFt
750 eFt
BTK
750 eFt
1.200 eFt
TIK
3 000 eFt
1.900 eFt
Testnevelési T.
20 eFt
50 eFt
Központi Könyvtár
300 eFt
500 eFt
Gimnázium
50 eFt
200 eFt
Általános Iskola
100 eFt
200 eFt
Összesen:
4 . 7 2 0 eFT
4 . 8 0 0 eFt
Dombi András javaslatát a bizottság rendelkezésére bocsátott adatok
alapján terjesztette elő. Felosztásának indoka az érintett gazdasági egységek
1985-1990 közötti költségvetési tervszámai alapján képzett bázis arányos része.
A Központi Könyvtár, a Gimnázium és az Altalános Iskola 50 %-os súllyaí
szerepel a számításban. A kerekítések révén a kiszámított részesedések összege
8 0 eFt-tal kevesebb mint a felosztható pénz. Kapcsolódva Dombi András
javaslatához, dr. Dévényi Károly, az Érdekvédelmi Tanács képviselője ezt az
összeget a C költségvetés előirányzatának növelésére javasolta fordítani,
mivel ott is szerepelnek különösen "energiaigényes" tételek, mint pl. á
Dolgozók bérlete rovat.
Bobvos Pál javaslatát a rektori javaslat módosításaként fogta fel, amely
figyelembe veszi a Gazdasági Igazgatóság véleményét és a preferált egységek
körének kibővítésére tett javaslatokat. Egyben elmozdul a bázis-szemlélet
irányába.
A Dombi-Dévényi javaslat 4, a Bobvos-javaslat 6 szavazatot kapott.
Az elnök a Dombi-Dévényi javaslatot támogatta, mert egyértelmű elveken és
ellenőrizhető adatokkal végzett számításokon alapul. Ugyanakkor a Bizottság
tagjaival együtt az az álláspontja, hogy a bázis-szemléletről a lehető
leghamarabb át kell térni az oktatás hallgatói költségarányos finanszírozására. A
Bizottság tagjainak minél hamarabb meg kell ismernie a MKM "Normatív
finanszírozás"
c. előírását, amely az ülés időpontjában nem ' állt
rendelkezésünkre.
A dologi költségvetés egyes pontjait illetően javasolta a Bizottság, hogy a
Régészeti Tanszék számára 1990-ben érkezett céljellegű támogatás 300 eFtjából 100 eFt kerüljön át a Központi Könyvtár előirányzatába, mivel a tanszék
könyvtára az Egyetemi Könyvtár része. Kéri, hogy a gimnázium két osztályának
vitatott finanszírozását az egyetem vezetése záros határidőn belül tisztázza a
minisztériummal és a szegedi önkormányzattal, hogy időben dönteni lehessen
az osztályok őszi indításáról. Az átszervezés alatt álló központi tanszékek ügyét
is lehetőleg oly módon kell rendezni, hogy az 1991/92-es tanév már az új
rendben, módosított költségvetéssel indulhasson meg.
. A Bizottság a rektor kérésére foglalkozott dr. Solymosi Frigyes egyetemi
tanár által kapott nagyértékö műszerek elhelyezését szolgáló laboratórium
kialakításának ügyével. A kérdés az, hogy milyen mértékben és milyen
forrásból tudná az egyetem a kialakítás költségeit fedezni. A Bizottság
megállapította, hogy nincs elegendő információja ahhoz, hogy javaslatot
tegyen. A probléma kapcsán az elnök megjegyezte, hogy az ajándékba,
adományba kapott eszközök, berendezések csak akkor fogadhatók el, ha az
elfogadással
felmerülő
járulékos
költségek
fedezete
megvan
vagy
megteremthető. Amennyiben az ilyen ügyekben követendő eljárás nincs
szabályozva, kérni fogja rektort, hogy intézkedjék és intézkedése egyben
bátorítsa azokat, akik az egyetem céljainak eléréséhez adományokat képesek
szerezni.
Dr. Bernáth Árpád
egyetemi tanácstag
a Költségvetési Bizottság elnöke

Dr. Tóth Károly
egyetemi főtitkár
a Költségvetési Bizottság tagja
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Róna-Tas András rektor 1991. január 31-én megbeszélést tartott a
művészeti csoportok (az Egyetemi Énekkar, Ilálint Sándor Néptáncegyüttes,
JATE Klubszínpad, Egyetemi Stúdiószínház) képviselőivel.
A
rektor
ismertette
elképzeléseit
az
egyetemen
folyó
öntevékeny/művészeti csoportok tevékenységét illetően. A közművelődést a
Hallgatói
Önkormányzattal
kötött megállapodás
szerint az
általuk
rendelkezésre bocsátott pénzből kell finanszírozni, egyéb egyetemi források
erre nincsenek, e tevékenység pénzügyi támogatása nem lehet felsőoktatási
költség.
A közművelődés irányításával kapcsolatban kifejtette, hogy kulturális
titkári tisztség felállítására van szükség.
E célból hamarosan pályázatot írnak ki, amelyben a pályázónak vázolni
kell a kulturális terület működésével kapcsolatos elképzeléseket.
A megbeszélésen a továbbiakban a művészeti csoportok képviselői
kifejtették saját elképzeléseiket a
finanszírozási
kérdésekben, és a
működésükkel kapcsolatos egyéb ügyekben.
A megbeszélés lezárásaként a rektor elmondta, hogy a pénzek
elosztásáról kuratórium fog dönteni, amely az érdekeltekből és "tiszteletre
méltó" egyetemi személyiségekből fog állni.

86
A Kisteleki-alapítvány pályázati fölhívása szegedi helyismereti munkára
A Kisteleki Ede emlékezetére alapított pályadíjat hatodszor 1992.
november 26-án, a névadó születésnapján osztjuk ki. Fölhívjuk a Szeged
múltjával, jelenével, jövőjével foglalkozó kutatókat, hogy pályamunkáikat 1992.
május 31-ig ajánlva küldjék meg. (Szeged, 441. pf. 6701)
A föltételek a következők:
1. Csak kiadatlan, a pályázat céljára, első példányban készült, legalább 4,
legföljebb 10 ív (egy ív 22 gépelt lap, 26 sorral, soronként 60
betűhellyel) terjedelmű, Szegeddel kapcsolatos mű nyújtható be.
2. A pályamű tárgyát nem szabjuk meg. A tárgyválasztást (új tárgykörök
földolgozását, új források föltárását, új szempontok érvényesítését)
értékeljük.
3. A bizottság egy díjat (25 000 Ft), két - egyenként 15 000 Ft-os - és
két - egyenként 8000 Ft-os - jutalmat ad ki.
4. A díjnyertes és jutalmazott pályaművek a Somogyi-könyvtár
állományába kerülnek.
5. A pályázat jeligés; a szerző nevét a dolgozat nem tartalmazhatja. Nevét
és címét zárt borítékban mellékelje. Nem vehet részt a pályázaton, aki
pályaművének tárgykörében korábban már közleményt jelentetett
meg.
6. A bizottság döntését titkos szavazással hozza.
7. A díjazottakat levélben értesítjük, a közvéleményt pedig a
díjkiosztásról a Délmagyarország hasábjain tájékoztatjuk.
Dr. Péter László
egyetemi tanár
a bírálóbizottság elnöke
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Megalakult a JATE-JGYTF Tanárképzési Vegyesbizottság.
Társelnökök:

Dr. Szalamin Edit rektorhelyettes,
Dr. Szalay István főigazgató (JGYTF)

Tagok:

Bonifert Domonkosné dr. főigazgató-helyettes
Dr. Varga István docens (JGYTF)
Dr. Gácser József tanszékvezető (JGYTF Neveléstudományi Tanszék)
Dr. Balogh Tibor tanszékvezető (JGYTF Pszichológia Tanszék)
Dr. Veszprémi lAszló igazgató (JGYTF 1. Gyakorló)
Bunda Viktória igazgató (JGYTF 2. Gyakorló)
Dr. Makk Ferencné igazgató (JATE Általános Iskola)
Dr. Kardos József igazgató (JATE Gimnázium)
Dr. Gyémánt Iván dékánhelyettes (JATE TTK)
Dr. Csirikné dr. Czachesz Erzsébet dékánhelyettes (JATE BTK)
Keményné dr. Gyimes Erzsébet, a Pszichológiai Tanszék képviselője
Dr. Csapó Benő, a Pedagógiai Tanszék képviselője

88
Egyetemünk intézményi pályázatainak előkészítésére és az azzal
kapcsolatos feladatok összehangolására Pályázati Bizottságot hozott létre a
rektor.
A bizottság elnöke Nagypál Isjván rektorhelyettes. Tagjai: Kenesei István,
Szőnyi György Endre, Mészáros Rezső, Csirik János, Czúcz Ottó, Mader Béla,
Makay Árpád, valamint egy hallgatói képviselő.
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Rektori fogadóórák
Róna-Tas András, a JATE rektora 1991. február 28-tól csütörtökönként
17 és 19 óra között kötetlen fogadóórát tart a Dolgozói Klubban, az egyetem
hallgatói, oktatói és dolgozói részére.
A nem egyetemi polgárok számára Is látogatható fogadóórát 1991.
március 1-től kezdődően pénteken 10-11.30-ig a Rektori Hivatalban tartja.
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Kiegészítés a 61/1991.

számú

közleményhez

A JATE Értesítő 1991. január 14-i számában szereplő 6 1 / 1 9 9 1 . sz.
közleményben foglaltak kiterjednek azokra a tanársegédekre és adjunktusokra
is, akik eddig is határozott ideig voltak alkalmazásban egyetemünkön.
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