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II. Egyetemi tanácsi határozatok

A József Attila Tudományegyetem 1996. április 11-én tartotta VI. rendes ülését. Napirendjén
az alábbi témák szerepeltek:
1. A Szegedi Felsőoktatási Szövetség megalakítására vonatkozó szándéknyilatkozat
előterjesztése
Előadó: Dr. Mészáros Rezső rektor
2. Beszámoló a József Attila Tudományegyetem 1995. évi gazdálkodásáról
Előadó: Kárpáti Tiborné gazdasági igazgató
3. Javaslat az 1996. évi költségvetés felosztására
Előadó: Szajbély Mihály a Költségvetési Bizottság elnöke
Kárpáti Tiborné gazdasági igazgató
4. Személyi ügyek:
— Javaslat magántanári cím adományozására dr. Udvari István tanszékvezető
főiskolai tanár (Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza) számára
Előadó: Dr. Berriáth Árpád dékán
— Javaslat Madarászné Szász Éva óvodavezetői megbízására a JATE Óvodába
1996. május l-jétől 5 éves időtartamra
Előadó: Dr. Kukoveczné dr. Zentai Mária oktatási rektorhelyettes
5. Javaslat az Állam- és Jogtudományi Kar főiskolai szakjai Záróvizsga Bizottságának
elnökeire
Előadó: Molnár Imre dékán
5. Bejelentések
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1905
Az Egyetemi Tanács a Szegedi Felsőoktatási Szövetség megalakítására vonatkozó
szándéknyilatkozatot (tervezet) elfogadja. (69/1995-96. számú határozat)
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
(tervezet)
A szegedi régióban működő alábbi felsőoktatási intézmények
a József Attila Tudományegyetem
a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
valamint a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Kara Szeged, és a
Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kara Hódmezővásárhely,
mellékletben csatolt közös szándéknyilatkozata alapján létesítendő
Élelmiszeripari

és Mezőgazdasági

Főiskola

(a továbbiakban Intézmények) egybehangzóan kinyilvánítják az alábbiak szerint regionális
felsőoktatási integráció megvalósítására irányuló szándékukat. Az integráció alapvető célja,
hogy növelje az Intézmények hatékonyságát alapfeladataiknak, azaz a felsőfokú
szakemberképzésnek, az értelmiségi létre való felkészítésnek, illetve a tudományok, a
művészetek és a kultúra fejlesztésének ellátásában.
1. Az integrációt úgy kell megvalósítani, hogy a lehető legnagyobb mértékben hozzájáruljon
olyan működési struktúra kialakításához, amely lehetővé teszi
a) az Intézmények, valamint a régió szellemi és anyagi erőforrásainak optimális
kihasználását,
b) közös gazdasági, műszaki és igazgatási szolgáltatások megvalósítását,
c) az Intézmények által jelenleg nyújtott oktatás színvonalának további emelését, illetve
olyan új, a korábbiaknál rugalmasabb oktatási formák bevezetését, amelyek nagyobb esélyt
nyújtanak a végzett szakemberek elhelyezkedéséhez.
Az integráció által kínált lehetőségek növelése érdekében az Intézmények kívánatosnak tartják a
régióban működő további felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek különleges státuszban
történő csatlakozását kölcsönös előnyökön alapuló egyedi megállapodások alapján.
2. Az integráció megvalósítása két lépcsőben történik úgy, hogy
a)
első
lépésként.
a
Felsőoktatási
Törvény
vonatkozó
paragrafusainak
figyelembevételével az Intézmények megalakítják a Szegedi Felsőoktatási Szövetséget (a
továbbiakban SZFSZ). Az SZFSZ fő feladata mindazon infrastrukturális és egyéb beruházások,
átalakítások megtervezése és kivitelezése, amelyek a végső cél eléréséhez szükségesek;
b) a második lépcső, a megfelelő külső és belső feltételek megteremtése után, az
integráció végső formájának, a kari tagozódású egyetemnek a létrehozása.
3. Az SZFSZ olyan új típusú felsőoktatási intézmény, amelyben az Intézmények autonómiájuk
jelentős részét megőrzik, amennyiben
a) az Intézmények szakmai profiljába tartozó alapfeladatok ellátásában, illetve a
finanszírozás megteremtésében az alapvető döntési jog továbbra is az Intézményeknél marad;
b) az Intézmények megőrzik sajátos küldetésüket, nevüket, szimbólumaikat.
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Mindezek mellett az SZFSZ szervezeti kereteket szolgáltat a különböző Intézményekben •
működő tanszékek szoros oktatási és kutatási együttműködéséhez, és hozzájárul a lehető
legnagyobb mértékű hallgatói átjárhatóság megteremtéséhez.
4. Az SZFSZ egységes .gazdaság irányítási, rendszerrel rendelkező, önálló jogi személy,
amelynek fő döntéshozó testülete az ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ)
rögzített összetételű Szenátus.
5. Az SZFSZ megalakulásának feltétele
a) az ideiglenes SZMSZ,
b) az integráció által elérni kívánt fő előnyöket, illetve az ezekhez szükséges
beruházásokat és a beruházások megvalósítása után várható hosszú távú megtakarításokat
tartalmazó tanulmány elkészítése, és áz intézményi döntéshozó testületek (Kari-, Egyetemi-,
illetve Főiskolai Tanácsok) által történő elfogadása.
6. Az Intézmények tudomásul veszik, hogy az SZFSZ megalakulása előtt keletkezett esetleges
tartós kötelezettségvállalásaik következményei az SZFSZ-re nem háríthatók át. Kivételt
képeznek az eddig is az Egyesülés keretében történt és a Szövetségben folytatandó, eleve közös
jellegű feladatokkal (belső informatikai hálózat fejlesztés) kapcsolatos finanszírozások.
7. Az Intézmények egybehangzóan kijelentik, hogy a gazdasági modellszámítások
elvégzéséhez, illetve a beruházások gazdaságosságának megtervezéséhez szükséges összes
adataikat - természetesen az adatvédelemre vonatkozó megfelelő garanciák mellett - a Szegedi
Universitas Igazgató Tanácsa egyetértésével működő szakértők, illetve bizottságok
rendelkezésére bocsátják.
8. A Hittudományi Főiskola és az MTA Szegedi Biológiai Központja a Szövetséghez társult
tagként csatlakoznak és kifejezik együttműködési szándékukat az akadémiai kérdésekben.
Szeged, 1996. március 26.
Dr. Mészáros Rezső s.k.
az Universitas Egyesülés Igazgató Tanácsának
soros elnöke
Ui: A tervezetet az Universitas Egyesülés Igazgató Tanácsa 1996. márcus 25-ei ülésén
megtárgyalta és azt a tagintézményeknek elfogadásra ajánlja.
1906
Az Egyetemi Tanács a JATE 1995. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
(70/1995-96. számú határozat)
1907'

"

"

Az Egyetemi Tanács azon javaslatot, hogy az Y épület beruházásával kapcsolatos tétel
kerüljön ki a költségvetésből és mellékletként szerepeljen, valamint a főmérnök úr a következő
ülésre hozzon indoklást az összeg felhasználásáról, elfogadja. (71/1995-96. számú határozat)
1908
Az Egyetemi Tanács a ÍATE 1996. évi költségvetésének felosztására tett javaslatot —az első oldalhoz tartozó kiegészítő táblázattal együtt — elfogadja. (72/1995-96. számú
határozat)
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1909
Az Egyetemi Tanács a költségvetési pénzek -egységenkénti felhasználásának
szabályozására tett azon javaslatot, hogy az első félévben csak a rendelkezésre álló éves összeg
fele legyen felhasználható — kivéve a PhD pénzeket—, elfogadja. (73/1995-96. számú
határozat)
1910
Az Egyetemi Tanács a magántanári cím adományozására tett javaslatot dr. Udvari
István tanszékvezető főiskolai tanár számára (Bessenyei György Tanárképző Főiskola),
elfogadja. (74/1995-96. számú határozat)
1911
Az Egyetemi Tanács Madarászné Szász Éva 1996. május 1-től 2001. április 30-ig szóló
óvodavezetői megbízására (JATE Óvoda) tett javaslatot elfogadja. (75/1995-96. számú
határozat)
1912
Az Egyetemi Tanács az Állam- és Jogtudományi Kar főiskolai szakjai Záróvizsga
Bizottság elnökeire tett javaslatot elfogadja. (76/1995-96. számú határozat)
Munkaügyi Kapcsolatok Főiskolai szak
Jogi ismeretek (Munkajog, Szociális jog stb.)
Dr. Veres József
egyetemi tanár (Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék)
Dr. Nagy Károly
tanszékvezető egyetemi tanár (Nemzetközi Jogi Tanszék)
Dr. Bérezi Imre
egyetemi tanár (Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék)
Dr. Szentpéteri István
egyetemi tanár (Alkotmányjogi Tanszék)
Kollektív tárgyalások és megállapodások
Dr. Veres József
egyetemi tanár (Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék)
Dr. Nagy László
emeritus professor (Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék)
Dr. Tóth Lajos
tanszékvezető egyetemi docens (Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi
Tanszék)
'
Dr. Nagy Lajos
ny. egyetemi tanár (Közgazdasági Tanszék)
Kollektív viták
Dr. Veres József
Dr. Nagy László
Dr. Tóth Lajos
Dr. Nagy Lajos

egyetemi tanár (Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék)
emeritus professor (Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék)
tanszékvezető egyetemi docens (Agrárjogi és' Környezetvédelmi Jogi
Tanszék)
ny. egyetemi tanár (Közgazdasági Tanszék)

Társadalombiztosítási Főiskolai szak
A társadalombiztosítás alapkérdései, általános jogi ismeretek, közigazgatási jog
Dr. Veres József '
egyetemi tanár (Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék)
Dr. Nagy Lajos
ny. egyetemi tanár (Közgazdasági Tanszék)
Dr. Tóth Lajos
tanszékvezető egyetemi docens (Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi
Tanszék)
Dr. Nagy László
emeritus professor (Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék)
Dr. Szentpéteri István
egyetemi tanár (Alkotmányjogi Tanszék)
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Betegségbiztosítás és egészségügyi ellátás
Dr. Fejes László
főigazgató (Országos Egészségbiztosítási Pénztár)
Dr. Szél Éva
főiskolai tanár, főigazgató (SZOTE Főiskolai Kar)
Berényi Sándorné dr.
főigazgató-helyettes (Országos Egészségbiztosítási Pénztár)
Weiszenbergerné dr. Dobos Márta főosztályvezető (Országos Egészségbiztosítási Pénztár)
Dr. Veres József
egyetemi tanár (Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék)
A nyugdíjrendszer és balesetbiztosítás
Dr. Barát Gábor
főigazgató (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság)
Dr. Bartucz Sándor
főosztályvezető (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság)
Dr. Vidik Györgyi
főosztályvezető (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság)
Dr. Dani József
főosztályvezető
Dr. Nagy László
erneritus professor (Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék)
Dr. Bérezi Imre
egyetemi tanár (Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék)
1913
Az Egyetemi Tanács Rovó Márta záróvizsgái folytatására irányuló kérelmét támogatja.
(77/1995-96. számú határozat)
1914
Az Egyetemi Tanács az SZMSZ 9. mellékletének módosítására tett javaslatot elfogadja.
(78/1995-96. számú határozat)
Az Egyetemi Tanács választásának Szabályai

(1)

a) A választások megszervezése egyetemi feladat.
b) Minden a JATE-val közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó, valamint
hallgatói jogviszonyban álló 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) A választás szempontjából egységek: az Állam- és Jogtudományi Kar, a
Bölcsészettudományi Kar, a Természettudományi Kar; emellett a karokhoz nem tartozó
egységek dolgozói közül egy egységet alkotnak a karokhoz nem tartozó oktatók és a
gyakorló iskolák tanárai, áz óvónők, a kollégiumok nevelőtanárai, illetve további egy
egységet alkotnak az Egyetem teljes egészének nem oktatói besorolású és fentebb nem
említett dolgozói.
e) A szavazás hivatalos szavazólappal, titkosan történik, a kitöltetlen szavazólapon
semmilyen megkülönböztető jelzés nem lehet.
f) A tanácstagok választásával egyidőben a választási egységek az általuk választható
rendes tagok számával egyező számú póttagot is választanak. A póttagok behívására a tanácstag
előre bejelentett akadályoztatása, vagy a Tanácsba hivatalból történő bekerülése esetén
bármikor sor kerülhet. A póttagot a tanácstagi jogkör csak a Tanácsba történő behívástól
kezdve illeti meg, ezt a jogkört a tanácstag akadályoztatásának megszűnéséig gyakorolhatja.
•S!
A karokon az egyetem oktatóival azonos módon választanak az egyetem Emeritus Professzorai és az MTA kutatócsoportok
kutatói. A nem kutatói álláson lévő MTA alkalmazottak a nem oktató dolgozókra vonatkozó szabály szerint választanak.
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(2)
a) A választás időpontját a rektor állapítja meg úgy, hogy ez valaménnyi választási
egységnél lehetőleg egy időben történjék meg. Ezt az időpontot a rektor köteles legalább két
héttel korábban nyilvánosságra hozni, s egyidejűleg kijelölni a választás lebonyolításáért felelős
személyt.
b) A választás lebonyolításáért az illetékes dékán, illetve valamelyik - karokhoz nem
tartozó - egység rektor által megbízott vezetője a felelős.

(3)
a) A választás két fordulós (jelölés-választás). Minden választásra jogosultnak minden
fordulóban egy szavazata van.
b) A választás mindkét fordulója - a szavazásban résztvevők számára tekintet nélkül érvényes.
c) A jelölés az első fordulóban (előválasztás) úgy történik, hogy a szavazásra jogosult a
hivatalos jelölőlapon megjelölt helyre olvashatóan felírja az általa alkalmasnak tartott annyi
személy nevét, amennyi az adott egységben egyetemi tanácstagnak választható, s ezt a
jelölőlapot a megfelelő urnába helyezi.
d) Érvénytelen az a szavazat, amelyet nem a hivatalos jelölőlapon adtak le, amelyet
nem a megfelelő urnába dobtak, valamint amelyből nem állapítható meg egyértelműen, hogy
kire kívánták leadni.
(4)

a) A szavazás mnden választási egységben három egymást követő munkanapon át tart.
b) A választás lebonyolításáért felelős személy gondoskodik arról, hogy a jelölőlap
mindhárom napon- munkaidőben átvehető és -az urna a-szavazó számára Jiozzáférhető legyen,
ugyancsak ő gondoskodik az urna őrzéséről és a pecsét sértetlenségéről is.
c) 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
1. a szavazás helyét és módját,
2. az urna felbontásának idejét és helyét.
(5)

A szavazólap átvételéről nyilvántartást kell vezetni.

(6)
A szavazás utolsó napján a választás lebonyolításáért felelős személy az urnát
nyilvánosan bontja fel.
(7)
a) 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.
b) A második fordulóban indulni jogosult (és vissza nem lépett) személyek neveit
tartalmazó listát jól láthatóan ki kell. függeszteni, feltüntetve az előválasztáson kapott
szavazatok számát is. Amennyiben a jelölést követően valamely, a második fordulóban
indulni jogosult jelölt visszalép, helyére a következő legtöbb szavazatot kapott, mint
indulásra jogosult személy lép.
c) A második fordulóba jutott személyek nyilatkozatának beszerzése a választás
lebonyolításáért felelős személy feladata.
d) A második fordulót az előválasztást követő héten, h á r o m . egymást követő
munkanapon kell lebonyolítani.
e) A szavazólapok átvételére, a szavazásra, az urna lezárására és felnyitására, a
szavazatok összeszámlálására az első fordulónál részletezett szabályok az irányadók.
:
•f) A szavazólapon az összes induló neve szerepel ábécé-sorrendben, amelyek közül a
választásra jogosult kihúzza azok nevét, akikre nem kíván szavazni, s érintetlenül hagyja az
általa tanácstagnak választott személyek nevét.
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g) A szavazat akkor érvényes, ha a szavazólapon az adott választási egységben
megválasztható tanácstagok számánál több személy neve nem marad áthúzás nélkül.
h) A második fordulóban tagként kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb
érvényes szavazatot kapta.
i) Szavazategyenlőség esetén az első fordulóban elért szavazatok száma dönt.
j) Amennyiben az első fordulóban elért szavazatok is azonos számúak, az azonos
szavazatot szerzett személyek közül sorsolással kell dönteni.
k) Póttagként azt kell megválasztottnak tekinteni, aki a megválasztott rendes tagok után
a legtöbb szavazatot kapta:
(8)
a) A szavazás eredményéről - mindkét fordulóban - a szavazást követő napon jól
látható és mindenki számára hozzáférhető helyen tájékoztatót kell kifüggeszteni. A
választás lebonyolításáért felélős személy köteles minden fordulóról jegyzőkönyvet készíttetni,
s azt legkésőbb a szavazást követő napon a rektornak megküldeni.
b) A választások végeredményét az Egyetemi Értesítőben közzé kell tenni.

III. Közlemények
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Tájékoztató
A JATE ERZSÉBET LIGETI TENISZ SPORTTELEPÉNEK 1996. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL
1. Állandó nyitvatartás: 1996. április 15-től október 31-ig.
TAVASZI: április 15-től június 31-ig.
7.00 - 19.00 óráig.
NYÁRI: július 1 - augusztus 31-ig
7.00 - 12.00 nyitva
12.00 - 15.00 zárva
15.00 - 21.00 nyitva
ŐSZI: szeptember 1 - október 3l-ig
7.00 - 19.00 óráig.
2. A pálya igénybevételi díja:
A/
Napijegy 1 órára
350 Ft
Napijegy 1 órára kedvezményes időben
300 Ft
Kedvezményes idő: munkanapokon 7,00 - 14,00 óráig
B/ Bérlet
10
20
40
50

órára
órára
órára
órára

2.500,- Ft
5.000,- Ft
9.000,- Ft
10.000,- Ft

Kedvezményes időben (munkanapokon: 7.00-14.00 óra) további 10% kedvezményt biztosítunk.
Ezekkel a bérletekkel csak a meghatározott időpontban lehet a pályát igénybevenni.
JATE oktatók, dolgozók és hallgatók részére 50% kedvezményt biztosítunk.
A JATE hallgatók órarendi teniszoktatása térítésmentes, időpontját a tanszéki órarend
határozza meg.

3. Esti világítás díja:
4. Öltözőszekrény havi díja:
A pályabérletekkel
használható.
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500,- Ft/óra
200,- Ft
és belépőjegyekkel az öltöző, a zuhanyozó és a falazó is

A költségtérítés ellenében nyugta adása kötelező.
Pályarend:
— Pályahasználat előtt a bérleteket le kell adni a gondnoknak és játék után a megfelelő
óra kihúzásával igényelhető vissza.
— A bérlet névre szóló, másra át nem ruházható.
— Kedvezmény csak JATE oktatónak, dolgozónak és hallgatónak jár.
— Minden megkezdett óra egész órának számít.
— Egy nap egy bérletes csak két órára veheti igénybe a létesítményt.
— Pályafoglalás: előzetes bejelentkezés alapján.
— Ha az előzetesen bejelentkezett játékos egész óra után 5 perccel nem jelenik meg, a
pálya másnak kiadható.
— A teniszpályán csak megfelelő öltözékben és sportcipőben lehet tartózkodni.
— A játék után a pályát le kell símítani.
— A tenisz írott és íratlan szabályait be kell tartani.
A pályagondnokság megfelelő érdeklődés esetén teniszoktatást szervez.
További felvilágosítás kérhető Protity Sándor testnevelő tanárnál.
Telefon: 45-4280
Univcrsitas szám: 4280
Teniszpálya telefonszáma: 431-937
Szeged, 1996. február 24.
JATE Testnevelési Tanszék
JATE SC DSE
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