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I. Személyi rész

101
Dr. Szalay István, az Egyetemi Tanács tagja bejelentette, hogy mivel
megválasztották a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola főigazgatójává, megválik
egyetemi tanácsi tagságától.

102
Mivel dr. Zánthó Róbert, a Nyelvi Lektorátus vezetője kikéréssel a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolára ment át, a Lektorátus új vezetőjének kinevezéséig
dr. Torkos Béla vezeti a Lektorátust.
103
Dr. Tóth Károly főtitkári kinevezése 1991. február 28-án lejárt. A rektor
— végleges egyetemi tanácsi döntésig — 1991. június 30-ig adott számára
ideiglenes kinevezést.

II. Egyetemi tanácsi
határozatok
Az Egyetemi Tanács 1991. február 14-én tartotta IV. rendes ülését. Napirendjén
az alábbiak szerepeltek:
1. Az egyetem 1990. évi költségvetési mérlege.
Előadó: Dr. Szabó Dezső gazdasági főigazgató
2. Az egyetem 1991. évi költségvetése
Előadó: a rektor és Szabó Dezső főigazgató
3. Személyi ügyek (egyetemi tanári kinevezés, tanszékvezetői
megbízás, AVB elnökök megbízása, a Lektorátus ideiglenes vezetése,
főtitkári kinevezés meghosszabbítása)
4. A Rektori Hivatal átszervezése
Előadó: a rektor
5. Bejelentések, egyebek
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104
Az Egyetemi Tanács a vállalkozási tevékenység által 1990-ben
megtermelt, oktatásra visszaforgatható eredmények elosztási elvében nyílt
szavazással 16 Igen, 1 nem 4 tartózkodom szavazattal egyetért (45/1991-92.
számú határozat)
105
Az Egyetemi Tanács a vállalkozási tevékenység által 1990-ben
megtermelt eredmény felosztására vonatkozó javaslatot egészében nyílt
szavazással 7 igen, 0 nem, 15 tartózkodom szavazattal nem fogadta el (46/199192. számú határozat)
A vállalkozási tevékenység által 1990-ben
felosztásáról való tételenkénti szavazás eredménye:
Összeg

Igen

1. Külföldre utazó
oktatók költségeire

500.000 Ft

18

2. Kulturális, közművelődési támogatásra

400.000 Ft

megtermelt
Nem

eredmény

Tart.

Döntés

0

elfogadva

12

10

0

elfogadva

3. Tudományos Diákkörök
támogatására
150.000 Ft

19

3

0

elfogadva

4. Külföldi vendéglátásra, munkafogadásra

200.000 Ft

13

9

0

elfogadva

5. Külföldi cseretermelési gyakorlatra

150.000 Ft

6. Belföldi konferenciák
részvételi díjára

100.000 Ft

7. JATE ifjúsági szervezetek támogatására

100.000 Ft

8. Solymosi-Dóm téri
épület tetőtérbeép.

1.200.000 Ft

14

8

0

400.000 Ft

12

10

0

elfogadva

10. Orvosi
rendelőre

300.000 Ft

17

5

0

elfogadva

11. Actákra, pályadíjakra

1.000.000 Ft

16

6

0

elfogadva

12. Információs Bulletinre

100.000 Ft

17

5

0

elfogadva

13. Kémiai folyóiratokra

1.000.000 Ft

13

9

0

elfogadva

9. Palacktárolóra

nem szavaztak róla
14

8

0

elfogadva

döntés felfüggesztve
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14. Dolgozói
étkezésre

-

3 2 8 6 . 4 4 7 , 4 1 14

8

()

elfogadva

( 4 7 - 6 1 / 1 9 9 1 - 9 2 sz. határozatok)

106
Az egyetem 1991. évi költségvetési tervéhez készült határozati javaslatot
az Egyetemi Tanács nyílt szavazással 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazattal
egyhangúlag elfogadta (62/1991-92 számú határozat)
„ Határozati javaslat
az 1991. évi költségvetési tervhez

1. Az Egyetemi Tanács az 1991. évi költségvetés főösszegét (785.015 E
Ft) ne fogadja el, csupán annak felosztását, mert a Parlament által jóváhagyott
költségvetési támogatás nem elegendő az egyetem egész éves működésének
zavartalan biztosításához.
2. A költségvetésbe bérautomatizmusként beépülő 2 0 %-os mértékű
bérfejlesztésen túli 10 %-os mértékű bérpolitikai intézkedés formájában
rendelkezésre bocsátott összeg bértömegarányosan kerüljön a bérgazdálkodó
egységekhez.
3. A társadalombiztosítási járulék központi kezelése szűnjön meg, a
fedezetét
képező
előirányzat
épüljön
be
a gazdálkodó
egységek
költségvetésébe.
4. A Régészeti Tanszék működésére a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium által engedélyezett 300 E Ft pótelőirányzatból 100 E Ft kerüljön át
a Központi Könyvtár költségvetésébe, mivel a tanszék könyvtára az Egyetemi
Könyvtár része.
5. Az Egyetemi Tanács a dologi automatizmus felosztását a vezetői
ülésen megfogalmazott javaslatnak megfelelően fogadja el.
'Az 1991. február 5-i vezetői ülésen kialakított javaslat
a dologi automatizmus felosztására
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium
által engedélyezett:
Felosztási javaslat
Kisjavítás
Szegedi Egyetem c. újság
Dolgozók étkezési hozzájárulása
Villamosenergia
Közműdíj
Gőzdíj
Gázdíj
Tüzelőolaj
Gépjárműszolgálat
Összesen:
Rektori tartalék

ÁJTK
BTK
TTK
Központi Könyvtár
Általános Iskola
Gimnázium
Testnevelési Tanszék

18.033000,-

1.327.000,400.000,448.000,3.130.000,1.300.000,5.628.000,-1.600.000,500.000,1.100.000,12.233000,-

1.000.000,500.000,1.000.000,2.750.000,200.000,50.000,50.000,20.000,-

"C" költségvetés
Zárolt egységek tartaléka

Összesen:

MINDÖSSZESEN:

80.000,150.000,5.800.000,-

18033-000,-*

6. A nagymértékű áremelkedések miatt a költségvetési támogatás várható
hiánya 136.956,9 E Ft-ra tehető. Az Egyetemi Tanács utasítsa az egyetem
rektorát és gazdasági főigazgatóját, hogy a többlet költségvetési támogatás
elérése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
7. Az Egyetemi Tanács a vállalkozások tervét jóváhagyja. Felhatalmazza
az egyetem rektorát, hogy az érdekeltségi rendszert erre a körre vonatkozóan
állapítsa meg.
8. Az Egyetemi Tanács felhatalmazza az egyetem rektorát, hogy a Szegedi
Egyetem c. újság kiadását az I. félévben engedélyezze, mert erre az időszakra a
pénzügyi fedezet biztosítva van, majd szeptemberben egyeztetett javaslatot
terjesszen az Egyetemi Tanács elé."
107
Dr. Péter László egyetemi tanári kinevezését az Egyetemi Tanács titkos
szavazással 21 igen, í nem, 0 tartózkodom szavazattal támogatja (63/1991-92
számú határozat)
108
Dr. Szentpéteri István egyetemi tanárt az Egyetemi Tanács a Szociologiai
Tanszékről áthelyezte és megbízta 1991. február 15-tol 1992. február 15-ig az
Államjogi Tanszék vezetésével titkos szavazással 15 igen, 4 nem, 3 tartozkodom
szavazattal. (64/1991-92 számú határozat)
109
Az Fovetemi Tanács 1 évre megbízza az állami vizsgáztató bizottság
i ••.
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ÁVB II ), dr. Olajos Terézia
S t t J ^ e J S S S t o S ^
dr. Csúri Károly tanszékvezető
tanszékvezető egyetemi aocen v
• m [ t ta n s z ékvezető egyetemi
egyetem, docenst (Nemet
«™Jkvczető
temi
docenst (Olasz
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egyetemi aocenst treuag »
b
tanszékvezető egyetemi docenst
C
D
F ü o S á C 3 ^ d r R ó n a - T a : András egyetemi tanárt (Stajisztika ÁVB)
S u s 4 v s a l 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazattal egyhangúlag
elfogadta. (65/1991-92 számú hatarozat)
110
Dr Cséka Ervin tanszékvezető egyetemi tanárt (Büntetőjogi és
Büntetőeljárásjogi Tanszék) és dr. Ruszoly József tanszékvezető egyetemi tanárt
(Jogtörténeti Tanszék) az Egyetemi Tanacs a Doktori Tanacs tagjaivá nyilt
szavazással 22 igen, 0 nem, 0 tartozkodom szavazattal egyhangúlag kijelölte.
( 6 6 / 1 9 9 1 - 9 2 számú határozat)
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A Rektori Hivatal átszervezésére tett javaslatot az Egyetemi Tanács nyílt
számú határ . t ' ° n G m ' ° t a r t 6 z k o d o m s z a v a z a«al elfogadta. (67/1991-92
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112
A Hallgatói Önkormányzat a hallgatói juttatások II. félévi felosztásáról
való tájékoztatását az Egyetemi Tanács nyílt szavazással 22 igen, 0 nem, 0
tartózkodom szavazattal - a 100,-Ft visszatartott összeg felosztására vonatkozó
rész kivételével - egyhangúlag elfogadta. (68/1991-92 számú határozat)

Megjegyzés: - Mivel a 100,-Ft visszatartott összeg felosztásáról (a dőlt
betűkkel szedett és beljebb húzott szöveg) nem jött létre előzetes
megállapodás a rektor és a Hallgatói Önkormányzat között, ezért ez
lekerült a napirendről azzal, hogy a következő egyetemi
tanácsülésen fogják tárgyalni.
„A Hallgatói Önkormányzat javaslata a hallgatói juttatások II. félévi felosztásáról
A Művelődési- és Közoktatási Minisztérium által rendelkezésünkre
bocsátott összeg az 1991-es évre 48.864.- Ft. Ez havi 4.200.- Ft/fő juttatást
jelent.
A 4.200.- Ft felosztása:
1.500.- Ft alanyi jogon járó összeg
750.- Ft szociális támogatás, amely két részre oszlik meg:
- 700 - Ft összegyetemi elosztás
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- 50.- Ft karokra utalt összeg, amely fedezi az eseti szociális
kérelmeket és változásokat
1.850.- Ft tanulmányi ösztöndíj
Hz szintén két részből áll.
- 1.800 - Ft Kari Hallgatói Önkormányzat által elosztható összeg.
- 50.- Ft a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók ösztönzése
szintén kari hatáskörben.
100.- Ft Hallgatói Önkormányzat
által visszatartott
összeg. Ennek megoszlása a következő:
40 % közművelődési célokra (éves szinten ez 12
millió Ft),
30 % kari önkormányzatoknak
leutalt összeg létszámarányosan
- ennek felhasználása
a
kari
hallgatói önkormányzat hatásköre ( ez évente 0.9 millió
Ft),
30 %-kal az egyetemi hallgatói
önkormányzat
rendelkezik.

10 hónapra ez 42.000.- Ft felosztását jelenti. Továbbá a nyári hónapokra
is biztosítja a Hallgatói Önkormányzat az alanyi jogon járó pénzt.
Ezzel együtt 45.000 - Ft kiosztására kerül sor hallgatónként éves szinten.
A fennmaradó 3.864.- Ft/fő/év maradvány biztosítja a nyári szakmai
gyakorlatokra és tanulmányokra szükséges pénzt.
Mátics Péter"

113
Az IBM Academic Initiative programhoz való csatlakozást az Egyetemi
Tanács nyílt szavazással 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazattal egyhangúlag
elfogadta. (69/1991-92 számú határozat)

III. Közlemények

114
Dr. Szalay István, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola főigazgatója az
Egyetemi Tanács ülésén bejelentette, hogy a Főiskola Tanácsa megtárgyalta és
támogatja az universitashoz való csatlakozást, valamint arról is tájékoztatott,
hogy a Főiskola a Szegedi Egyetem című újság támogatásához évi 50.000 Ft-tai
járul hozzá.
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115
, . Az
7 , egyetem gazdasági rendszerének felmérésére a rektor 2 külső
szakértőt kert fel, akiknek jelentésüket április 30-ig kell benyújtaniuk. A munka
tartalmi felugyeletevel Nagypál István rektorhelyettest bízta meg a rektor
116
A JATE Kiadó igazgatói tisztére kiírt pályázatot a bíráló bizottság
sikertelennek minősítette. A bizottság javasolta Kiadói Tanács felállítását,
amelynek feladata a kiadó működésével kapcsolatos részletek kidolgozása.
117
Az Egyetemi Tanács következő ülésének várható időpontja 1991. április

118
.ÁLLÁSFOGLALÁS
a környező országokban élő magyar nemzetiségű nem magyar állampolgárok
1991. évi egyetemi-főiskolai felvételéről.
Az 1989/90-es években Magyarországon és a környező országokban
végbement társadalmi-politikai változások, a diktatórikus irányítású rendszerek
összeomlása többek között nyitottá, vagy legalábbis nyitottabbá tette a
határokat. Ennek következtében már 1990-ben hatalmas nyomás nehezedett a
magyar felsőoktatásra annak érdekében, hogy minél több magyar nemzetiségű
hallgatót vegyünk fel a környező országokból.
Ennek a nyomásnak egyik összetevője az volt, hogy otthon ezeknek a
fiataloknak nincs, vagy csak korlátozottan van lehetőségük anyanyelvükön
diplomát szerezni. Ugyanakkor ebben a törekvésben annak is szerepe volt,
hogy a magyar felsőoktatási rendszer magasabb színvonalú, korszerűbb, és
jobb feltételekkel rendelkezik.
1990-ben lehetővé tettük ezeknek a fiataloknak a jelentkezését és
felvételét a magyar felsőoktatási intézményekbe, ugyanakkor korlátozni
igyekeztünk a számukat. Végül, szándékunk és törekvésünk ellenére több mint
1100 fiatal kezdhette meg nálunk a tanulmányait.
A különböző társadalmi, politikai és egyházi szervezetek már 1990-ben
is, és most újra, még hangsúlyozottabban azt kérik tőlünk, hogy a magyar
nemzetiségű értelemiség megóvása érdekében korlátozzuk a Magyarországon
folytatható alapképzést a felsőoktatási intézményekben. Azt kérik - és ezt a
Művelődési és Közoktatási Minisztérium a legmesszebb menőkig támogatja -,
hogy a részképzést, illetve a posztgraduális képzést részesítsük előnybe, ezek
formáit, lehetőségeit bővítsük.
Ennek megfelelően arra kérek minden felsőoktatási intézményt, hogy az
ott jelenkező fiataloknak tanácsolják azt, hogy hazájukban jelentkezzenek és

-81 felvételizzenek felsőoktatási intézménybe. Feltétlenül el kell kerülni azt a
helyzetet, ami 1990-ben kialakult, hogy lényegében megalapozatlan igazolások
alapján jelentkeztek önköltséges /"C" kategóriás/ képzésre fiatalok ezrei, majd
a felvételüket követően az MKM-hcz fordultak támogatásért.
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium felelősséget érez a magyar
értelmiség kiképzéséért, bárhol is éljen a világban, egyetért azokkal, akik
aggódnak a nemzetiségi értelmiség kivándorlása miatt, és anyagi lehetősége
sincs arra, hogy idén újra fiatalok ezrei számára biztosítson szállást, ellátást,
ösztöndíjat, stb. Ez alól csak a NEI-ben tanuló fiatalok /valamint külön
megállapodás alapján 30 szlovákiai fiatal/ a kivételek, akik az előkészítő évet
követően a magyarországi fiatalokkal azonos felvételi vizsga eredményeképp
kerülhetnek be magyarországi felsőoktatási intézménybe.
Az a szándékunk, hogy néhány területen, bizonyos hiányszakmában
augusztus végén, szeptember elején - igen korlátozott számban - alapítványi
ösztöndíjjal biztosítunk felvételi lehetőséget magyar nemzetiségű, a környező
országokban élő fiatalok számára. Ennek feltétele lesz az, hogy a magyar
nemzetiségi szervezetek ajánlják őket azok közül, akik itthon jelenkeztek, de
nem kerülhettek be felsőoktatási intézménybe. Ennek rendszerét a
közeljövőben dolgozzuk ki.
Budapest, 1991. február 1.
Dr. Andrásfalvy Bertalan sk."
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PÁLYÁZAT
A József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kara pályázatot
hirdet nyugdíjba vonulás következtében megüresedő
Dékáni Hivatal hivatalvezetői
állás betöltésére.
A hivatalvezető feladata a Dékáni Hivatal ügyvitelének irányítása. Csak
felsőfokú végzettséggel rendelkezők pályázhatnak. Nyelvtudás, felsőoktatási
intézményekben szerzett gyakorlat előnyt jelent. Fizetés megegyezés szerint. A
munkábalépés időpontja 1991. április 1. A pályázatokat részletes önéletrajzzal,
az eddigi szakmai tevékenység részletes leírásával, és a végzettséget bizonyító
dokumentumok másolataival felszerelve 1991. február 28-ig a JATE TTK
Dékáni Hivatalába kell személyesen vagy levélben eljuttatni.
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Dr. Szalamin Edit oktatási rektorhelyettes fogadóóráját szerdán 14-16
óráig tartja a Rektori Hivatalban.
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