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A KARI TANÁCS ÜLÉSÉNEK HELYE
Pázmány Péter-terem (Múzeum krt. 4, Gólyavár)
(57 fő szavazati jogú tag, a hatvanszázalékos határozathozatali képesség létszáma: 35 fő)
HATÁROZATOK TÁRA
XXXVIII/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozat a kari SzMR (Szervezeti és Működési Rend) I.
számú mellékletének módosításáról (Liturgiatörténeti Kutatóközpont létrehozása a
Vallástudományi Központban);
XXXIX/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozat a doktori programok angol nyelvű
akkreditációjáról;
XL/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozat a Bibliatudomány diszciplináris minor létrehozásáról;
XLI/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozat a Szakfordító és Audiovizuális fordító szakirányú
továbbképzési szak létrehozásáról;
XLII/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozat a Szakfordító és lektor szakirányú továbbképzési
szak létrehozásáról;
XLIII/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozat a holland nyelv felvételéről a fordító és tolmács
mesterképzési szak B nyelveként;
XLIV/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozat az olasz nyelv felvételéről a fordító és tolmács
mesterképzési szak B vagy C nyelveként;
XLV/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozat a záróvizsga bizottságok elnökeinek és tagjainak
személyéről;
XLVI/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozat a Bölcsész tanári szakmódszertani kompetencia
fejlesztése tanár továbbképzési program létrehozásáról;
XLVII/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozatot az IKT kompetencia fejlesztése tanár
továbbképzési program létrehozásáról.
JEGYZŐKÖNYV
Dr. Dezső Tamás dékán köszönti a Kari Tanács tagjait. Megállapítja, hogy a Tanács tagjai közül
42-an vannak jelen. A Kari Tanács határozatképes.
Dr. Dezső Tamás dékán napirend előtt bejelenti, hogy elhunyt Gereben Ágnes a
művelődéstörténeti tanszék tudományos főmunkatársa. A Kari Tanács egyperces néma
tiszteletadással emlékezik meg az elhunytról.
Dr. Dezső Tamás dékán előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással, 42 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatja az előterjesztett kari tanácsi napirend módosítását. Felkerült a napirendre az

oktatási ügyekhez a Bölcsész tanári szakmódszertani-kompetencia fejlesztése tanár továbbképzési
program, illetve Bölcsész tanári IKT-kompetencia fejlesztése tanár továbbképzési program.
SZABÁLYZATOK
Dr. Dezső Tamás dékán előterjeszti az ELTE SzMSzM I. mellékletének módosításával a
Liturgiatörténeti Kutatócsoport létrehozását a Vallástudományi központban.
Kérdés: Mohay Tamás: fog-e létrejönni doktori program a létrehozandó kutatócsoport
gondozásában? Déri Balázs: az ügy intézése már folyamatban van, a Filozófiai Doktori Iskola
gondozásában lesz doktori program, részletesebb előterjesztés később várható.
Szavazás: a Kari Tanács nyílt szavazással 42 igen szavazattal, egyhangúlag meghozva a
XXXVIII/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a kari SzMR (Szervezeti és
Működési Rend) I. számú mellékletének módosításával a Liturgiatörténeti Kutatócsoport
létrehozását a Vallástudományi Központban.
OKTATÁSI ÜGYEK
Dr. Dezső Tamás dékán ismerteti a doktori programok angol nyelvű akkreditációjának
folyamatát. Felhívja a Kari Tanács figyelmét, hogy az angol nyelvű akkreditáció csak a folyamat
eleje, ugyanis el kell gondolkozni azon, hogy más nyelveken is regisztráljuk-e a programokat, az
angol mellett.
Kérdés: Mohay Tamás: nem lett volna érdemesebb fordítva nekikezdeni a dolognak? Előbb
felmérni, hogy melyik programokban szeretnénk felvenni külföldi hallgatókat, és azokat
akkreditáltatni? Dezső Tamás dékán: a külföldi hallgatók felvétele egy lehetőség, nem
kötelezettség. Csak abban az esetben van meg azonban a külföldi hallgatók fogadásának esélye, ha
ez az akkreditáció megtörténik. Csak témavezetővel rendelkező hallgatókat veszünk föl.
Szavazás: a Kari Tanács nyílt szavazással, 42 igen szavazattal, egyhangúlag meghozva a XXXIX/2015
(IV. 16.) sz. kari tanácsi határozat, támogatja a doktori programok angol nyelvű akkreditációjának
megindítását.
Dr. Horváth Krisztina dékánhelyettes előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással, 42 igen
szavazattal, egyhangúlag meghozva a XL/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a
bibliatudomány diszciplináris minor létrehozását.
Dr. Brenner Koloman dékánhelyettes előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással, 42 igen
szavazattal, egyhangúlag meghozva a XLI/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a
szakfordító és audiovizuális fordító szakirányú továbbképzési szak létrehozását.
Dr. Brenner Koloman dékánhelyettes előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással, 42 igen
szavazattal, egyhangúlag meghozva a XLII/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a
szakfordító és lektor szakirányú továbbképzési szak létrehozását.
Dr. Brenner Koloman dékánhelyettes előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással, 42 igen
szavazattal, egyhangúlag meghozva a XLIII/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a
holland nyelv felvételét a fordító és tolmács mesterképzési szak B nyelveként.
Dr. Brenner Koloman dékánhelyettes előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással, 42 igen
szavazattal, egyhangúlag meghozva a XLIV/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja az
olasz nyelv felvételét a fordító és tolmács mesterképzési szak B vagy C nyelveként.
Dr. Horváth Krisztina dékánhelyettes előterjeszti a záróvizsga bizottságok elnökeinek és
tagjainak személyére tett javaslatot.

Kérdés: Dr. Kenyeres János: mivel a külső tagokat szívességi alapon kérik föl, a bizottságok
felállítása mindig problémás, nehezen állnak össze, mert nem kapnak díjazást. A probléma
megoldására talán érdemes lenne külső óraadókat felkérni. Dr. Horváth Krisztina
dékánhelyettes: egyetért az intézetigazgató úrral, már korábban mindenkitől azt kérték, hogy a
záróvizsga bizottságok külső tagjainak külső óraadókat kérjenek föl. Ha születik a díjazás
problémájára megoldás, akkor azt kari szinten kell majd érvényesíteni.
Szavazás: a Kari Tanács nyílt szavazással 42 igen szavazattal, egyhangúlag meghozva a XLV/2015 (IV.
16.) sz. kari tanácsi határozatot, elfogadja a záróvizsga bizottságok elnökeinek és tagjainak
személyeit.
Dr. Horváth Krisztina dékánhelyettes előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással, 41 igen
szavazattal, 1 tartózkodó szavazattal meghozva a XLVI/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozatot,
támogatja a bölcsésztanári szakmódszertani kompetencia fejlesztése tanártovábbképzési program
létrehozását.
Dr. Horváth Krisztina dékánhelyettes előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással, 41 igen
szavazattal, 1 tartózkodó szavazattal meghozva a XLVII/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozatot,
támogatja az IKT-kompetencia fejlesztése tanártovábbképzési program létrehozását.
EGYEBEK
Dr. Dezső Tamás dékán: tegnap hatályba lépett az Egyetem új SzMsz-e, amely átalakította a
hivatali szervezetet. Három hivatal fog létrejönni: Dékáni Hivatal, Gazdasági Hivatal és
Tanulmányi Hivatal. A doktori és nemzetközi ügyek hivatalai a dékáni hivatalban fognak
megjelenni irodákként. Ezen a téren egyedül maradtunk, se országos szinten, sem pedig egyetemi
szinten nincsenek ilyen hivatalok. Még a TTK-n sem kezelték hivatali szinten például a doktori
ügyeket. Innentől fogva nálunk is csak három hivatal lesz és azon belül lesz ilyen tagolás. Ez
azonban semmit sem fog változtatni a munkánkon. Tehát két típusú hivatal van, egyik típusnak a
vezetője a kancellár hatáskörében, és a dékán egyetértési jogával neveztetik ki. A gazdasági- és
tanulmányi hivatal a kancellárhoz tartozik, és a kancellár nevezi ki a hivatalvezetőt a dékán
egyetértésével. A dékáni hivatal alatt lesz a dékáni hivatalvezető, a doktor- és tudományszervezési
iroda és nemzetközi ügyek irodájának irodavezetője.
Dr. Nagy Balázs beszámol a Kari Tanácsnak az idei OTDK eseményeiről. Az OTDK-nak öt
szekciójában indultak BTK-s hallgatók, a legtöbben természetesen a Humántudományi
szekcióban. Ebben a szekcióban összesen 46 első helyezést osztottak ki, ebből 22-t vitt el a BTK.
Az összes kiosztott helyezés 40%-át vitte el a BTK. A BTK-s indulók 40%-a ért első, második
vagy harmadik helyezést. Dr. Dezső Tamás dékán: megköszöni a hallgatóknak és a felkészítő
oktatóknak és koordinátoroknak az OTDK-n való helytállást. Tájékoztatja a Kari Tanácsot, hogy
40 millió forint áll rendelkezésre egyetemi szinten tehetséggondozásra. Ennek a forrásnak a
felhasználására pályázatokat fognak kiírni. Kitüntetések hoztak létre kari és egyetemi szinten is.
Sújtó Attila HÖK elnök: február folyamán a HÖK tudományos pályázatot írt ki az OTDK-n
helyezést elért hallgatók számára. Dr. Dezső Tamás dékán még egyszer megköszöni az OTDKn részt vett hallgatók erőfeszítéseit.
Dr. Dezső Tamás dékán tájékoztatja a Kari Tanácsot a dékáni pályázatokról. Kettő érvényes
pályázat érkezett be határidőig, Dr. Borhy László intézetigazgató úré és Dr. Brenner Koloman
dékánhelyettes úré. Megkérdezi a két pályázót, hogy igényt tartanak-e arra, hogy a pályázati
anyaguk részeit vagy egészét szétküldjék a Kari Tanács tagjainak. Dr. Borhy László: elégséges,
hogy a dékáni titkárságon megtekinthetőek a pályázatok. Dr. Brenner Koloman: a kari
önértékelés anyagát – amelyet 2014 novemberében fogadott el a Kari Tanács – az ebben lévő
adatokat használja, és utal is rájuk a pályázatában. Mivel lehet, hogy nem minden Kari Tanács
tagnak van meg ez az anyag, kéri, hogy ezt küldjék szét a Kari Tanács minden tagjának, mivel e
nélkül értelmezhetetlen a pályázatának anyaga. Dr. Dezső Tamás dékán: tájékoztatja a Kari

Tanácsot a dékánválasztás menetrendjéről. Április 30-án fog sor kerülni a választásra, ezt két
fontosabb ülés fogja megelőzni. Április 23-án összeül a Professzori Tanács, és meghallgatja a két
jelöltet. Április 22-én pedig a HÖK küldöttgyűlése fogja meghallgatni a jelölteket. A
dékánválasztó Kari Tanács forgatókönyve következőképpen alakul: a jelöltek 25 percet kapnak
szakmai programjuk ismertetésére. Ezt fogja követni a vita, majd a szavazás. A szavazáshoz
urnákat és szavazófülkéket fognak használni. Kéri a Kari Tanácsot és a jelölteket, hogy a választás
és az azt megelőző kampány elegáns folyamat legyen.
Dr. Dezső Tamás dékán: tájékoztatja a Kari Tanácsot, hogy a dékánválasztás után
dékánhelyettesi pályázatok íratnak ki, és várhatóan még az új dékán beiktatása előtt sor kerül a
kinevezésükre.
Sújtó Attila, a HÖK elnöke: tájékoztatja a Kari Tanácsot, hogy május 4-én a HÖK
küldöttgyűlése új elnököt fog választani. Az egyetlen jelölt Murai László a Történeti Intézet
Hallgatói Képviseletének elnöke.
Dr. Dezső Tamás dékán: június 25-én lesz 235 éve, hogy az Egyetem a Budai Várba költözött.
Ekkor fog sor kerülni a dékáni lánc ünnepélyes átadására az új dékánnak.
Dr. Dezső Tamás dékán megköszöni a jelenlévők részvételét, bezárja a Kari Tanács ülését.
Budapest, 2015. április 24.
Jóváhagyta,
Dr. Dezső Tamás s.k.,
dékán

