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A KARI TANÁCS ÜLÉSÉNEK HELYE: ELTE BTK Kari Tanácsterem (Múzeum krt. 4/A)
A KARI TANÁCS HIVATALOS OKTATÓI TAGJAI KÖZÜL JELEN VANNAK: Dr. Dezső Tamás dékán, egyetemi docens, a Kari Tanács elnöke, Dr. Bacsó Béla intézetigazgató, egyetemi tanár
(Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet), Dr. Bárdosi Vilmos intézetigazgató, egyetemi tanár
(Romanisztikai Intézet), Dr. Jászay László intézetigazgató, egyetemi tanár (Szláv és Balti
Filológiai Intézet), Dr. Kelényi György intézetigazgató, egyetemi tanár (Művészettörténeti
Intézet), Dr. Kiss Jenő intézetigazgató, egyetemi tanár (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor
Intézet), Dr. Knipf Erzsébet intézetigazgató, egyetemi tanár (Germanisztikai Intézet), Dr.
Raczky Pál intézetigazgató, egyetemi tanár (Régészettudományi Intézet), Dr. Sebestyén György
intézetigazgató, egyetemi tanár (Informatikai és Könyvtártudományi Intézet), Dr. Vásáry István
intézetigazgató, egyetemi tanár (Orientalisztikai Intézet), Helyettesítés: Dr. Kulcsár Szabó Ernő
intézetigazgató, egyetemi tanár (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) helyett Dr.
Esiemann György egyetemi docens (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet);
KIMENTETTE MAGÁT: Dr. Déri Balázs intézetigazgató, egyetemi docens (Ókortudományi Intézet), Dr. Frank Tibor intézetigazgató, egyetemi tanár (Angol-Amerikai Intézet), Dr. Izsák Lajos
intézetigazgató, egyetemi tanár (Történeti Intézet), Dr. Kelemen János intézetigazgató, egyetemi
tanár (Filozófia Intézet)
A KARI TANÁCS VÁLASZTOTT TAGJAI KÖZÜL JELEN VANNAK: Dr. Balázs Géza egyetemi tanár
(Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet), Dr. Balogh András egyetemi docens
(Germanisztikai Intézet), Dr. Bodnár Gábor egyetemi docens (Zenei Tanszék), Dr. Bodnár
Isván egyetemi docens (Filozófia Intézet), Dr. Borbély Judit egyetemi adjunktus (AngolAmerikai Intézet), Dr. Faix Dóra egyetemi adjunktus (Romanisztikai Intézet), Dr. Horváth
László egyetemi adjunktus (Ókortudományi Intézet), Dr. Juhász Dezső egyetemi tanár (Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézet), Dr. Kelemenné Bárdos Judit egyetemi adjunktus
(Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet), Dr. Marosán Lajos egyetemi docens (AngolAmerikai Intézet), Dr. Mohay Tamás egyetemi docens (Néprajzi Intézet), Dr. Nagy Balázs
egyetemi docens (Történeti Intézet), Dr. Orlovszky Géza egyetemi docens (Irodalom- és
Kultúratudományi Intézet), Dr. Pál Ferenc egyetemi docens (Romanisztikai Intézet), Dr.
Siposné Sárdi Margit egyetemi docens (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet),
KIMENTETTE MAGÁT: Dr. Draskóczy István egyetemi docens (Történeti Intézet), Dr. Gera
Judit egyetemi tanár (Germanisztikai Intézet), Dr. Lukács István egyetemi docens (Szláv és
Balti Filológiai Intézet), Dr. Ráduly Zsuzsanna egyetemi docens (Szláv és Balti Filológiai
Intézet), Dr. Verebélyi Kincső (Néprajzi Intézet)
A BTK HÖK KARI TANÁCSI TAGJAI KÖZÜL JELEN VANNAK: Szávay István a HÖK elnöke
(Romanisztikai Intézet), Nemes László a HÖK alelnöke (Informatikai és Könyvtártudományi
Intézet), Stummer János a HÖK alelnöke, Babics Anna (Angol-Amerikai Intézet), Bencsik János (Művészetelméleti és Médiatudományi Intézet), Békés Márton doktorandus képviselő, Falussy Dániel (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet), Gergely Ádám (Orientalisztikai
Intézet), Hartyándi Mátyás (Filozófia Intézet), Horváth Erika (Ókortudományi Intézet),
Kassa Szilvia (Régészettudományi Intézet), Nemesné Kis Tímea (Művészettörténeti Intézet),
Kovács Dávid (Germanisztikai Intézet), Sályi Lőrinc (Történeti Intézet), Tóth László (Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézet), Veres Dániel (Orientalisztikai Intézet), Vida Réka
(Néprajzi Intézet), NINCSENEK JELEN: Kovács Gergely (Szláv és Balti Filológiai Intézet)
A NEM OKTATÓK ÉS KUTATÓK VÁLASZTOTT KÉPVISELŐJE: Bukta Zsolt az Üzemeltetési Osztály vezetője jelen van

A KARI TANÁCS ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTJAI KÖZÜL JELEN VANNAK: Dr. Borsodi Csaba egyetemi docens, oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese, Dr. Pál Ferenc egyetemi docens,
nemzetközi ügyek dékánhelyettese Dr. Brenner Koloman egyetemi docens, dékáni megbízott,
Dr. Kratochwill Ferencné a Gazdasági és Üzemeltetési Hivatal hivatalvezetője, Dr. Gaálné
Csoba Alice a Doktori és Tudományszervezési Hivatal hivatalvezetője, Taskó Mihályné a
Tanulmányi Hivatal hivatalvezetője
A KARI TANÁCS JEGYZŐKÖNYVÉNEK KÉSZÍTŐJE: Kóczán András a Dékáni Titkárság vezetője,
Dr. Faix Dóra egyetemi adjunktus, a Kari Tanács titkára (Romanisztikai Intézet)
HATÁROZATOK TÁRA
Személyi ügyek
LXXV/2007. (XII. 6.) sz. kari tanácsi határozat a Kari Választási Bizottság megszavazásáról;
LXXVI/2007. (XII. 6.) sz. kari tanácsi határozat Doctor et Professor Honoris Causa
adományozásáról;
Szabályzatok véleményezések
LXXVII/2007. (XII. 6.) sz. kari tanácsi határozat az ELTE Vagyonkezelési Szabályzatáról;
LXXVIII/2007. (XII. 6.) sz. kari tanácsi határozat az ELTE Munkavédelmi Szabályzatáról;
LXXIX/2007. (XII. 6.) sz. kari tanácsi határozat az Egyetemi Doktori Szabályzat
módosításáról;
LXXX/2007. (XII. 6.) sz. kari tanácsi határozat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat
II. kötetének (Hallgatói Követelményrendszer) módosításáról;
Egyéb véleményezések
LXXXI/2007. (XII. 6.) sz. kari tanácsi határozat az Intézményfejlesztési Terv módosításáról;
LXXXII/2007. (XII. 6.) sz. kari tanácsi határozat a Bölcsészettudományi Karon doktori
tanulmányaikat folytató, illetve a 2008/2009-es tanévben megkezdő magyar és külföldi
állampolgárságú hallgatók költségtérítési díjaira, valamint a 2008/2009-es tanév felvételi
eljárási díjáról;
LXXXIII/2007. (XII. 6.) sz. kari tanácsi határozat az Ajtósi Dürer sori épületegyüttes
értékesítésében betöltött kari szerepvállalásról
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JEGYZŐKÖNYV
Dr. Dezső Tamás dékán köszönti a Kari Tanács tagjait. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a
Kari Tanács határozatképes, 42 fő van jelen a szavazásra jogosult 55 fő közül.
Napirend előtt
1. Dr. Dezső Tamás dékán köszönti a komáromi Selye János Egyetem Hallgatói
Önkormányzatának képviselőit, akik meghívottként vesznek részt a Kari Tanács ülésén.
2. Dr. Dezső Tamás dékán tájékoztatja a Kari Tanácsot, hogy a Kari Tanácsi választások
lebonyolításához szükség van egy Kari Választási Bizottság megválasztására, javasolja, hogy a Kari
Tanács vegye fel a napirendi pontok közé.
3. Dr. Dezső Tamás dékán szavazatszedő és -számláló bizottságot jelöl ki a személyi ügyek
titkos szavazásának lebonyolításához. A Bizottság tagjai: Dr. Sebestyén György (elnök), Dr. Nagy
Balázs docens, egy HÖK képviselő. A Kari Tanács egyhangúlag támogatja a bizottság
összetételét.
4. Dr. Dezső Tamás dékán megszavaztatja a napirendet. A Kari Tanács nyílt szavazással 42
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a Kari Tanács módosított napirendjét.
Személyi ügyek
1. Kari Választási Bizottság megszavazása
Dr. Dezső Tamás tájékoztatja a Kari Tanács tagjait, hogy a Kar 5 választási körzetének
megfelelően a következő oktatókat javasolja a Kari Választási bizottság tagjainak: Dr. Kiss Jenő,
Dr. Izsák Lajos, Dr. Frank Tibor, Dr. Knipf Erzsébet, Dr. Bacsó Béla.
2. Javaslat Doctor et Professor Honoris Causa cím adományozására
Dr. Dezső Tamás tájékoztatja a Kari Tanács tagjait, hogy a Doctor et Professor Honoris Causa cím
elnyerésére felterjesztett Dr. Hans Erich Bödeker professzor felterjesztésében felsorolt érdemein
kívül említésre méltó az is, hogy 2007 márciusában 3500 kötetből álló könyvadománnyal
támogatta Karunkat.
– A személyi ügyekben történt titkos választás eredményei –
A Kari Tanács meghozva a LXXV/2007. (XII. 6.) sz. kari tanácsi határozatát, 40 igen, 2 érvénytelen
szavazattal támogatja Dr. Kiss Jenő, Dr. Izsák Lajos, Dr. Frank Tibor, Dr. Knipf Erzsébet,
valamint 38 igen, 2 nem, 2 érvénytelen szavazattal támogatja Dr. Bacsó Béla jelölését a Kari Választási
Bizottság tagjainak.
A Kari Tanács meghozva a LXXVI/2007. (XII. 6.) sz. kari tanácsi határozatát, 41 igen, 1 érvénytelen
szavazattal támogatja Dr. Hans Erich Bödeker professzor előterjesztését Doctor et Professor Honoris
Causa címre.

3

Szabályzatok véleményezése
1. Az ELTE Vagyonkezelési Szabályzata
– Vita –
Dr. Dezső Tamás kérésére Dr. Pál Ferenc dékánhelyettes foglalja össze a Kar Gazdasági
Bizottságának 2007. december 6-i ülésén kialakított véleményét az ELTE Vagyonkezelési
Szabályzatáról. Dr. Pál Ferenc tájékoztatja a Kari Tanács tagjait, hogy a Kar Gazdasági
Bizottsága áttekintette az ELTE Szabályzatot, kiemeli a Hallgatói Önkormányzatnak a Szabályzat
12. §-ra vonatkozó kifogásait, a felsorolásban szereplő gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatban. A
Bizottság azt javasolja, hogy az eddig érvényben lévő székhely-használatot szabályzó rektori
utasítást vegyék át a 12. § 1. és 2. bekezdése helyére, vagy az utasítás szellemében fogalmazzák át
jelen szabályzat 12. §-át. Dr. Dezső Tamás: az azért fontos téma, mivel számos szervezet van
bejegyezve a Karon. Szávay István: a HÖK ritkán véleményez ilyen típusú szabályzatokat,
kifogásolja a 12. § 2. bekezdés második felét. A HÖK nem ért egyet ezzel a szabályozással. Kéri,
hogy a KT támogassa a fentebb elhangzott javaslatot.
– Szavazás –
Dr. Pál Ferenc dékánhelyettes előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással 41 igen szavazattal és
1tartózkodással támogatva a módosító előterjesztést meghozta az LXXVII/2007. (XII. 6.) sz. kari
tanácsi határozatot az ELTE Vagyonkezelési Szabályzatáról.
2. Az ELTE Munkavédelmi Szabályzata
– Vita –
Dr. Dezső Tamás Dr. Pál Ferenc dékánhelyettest kéri fel, hogy foglalja össze a Kar Gazdasági
Bizottságának 2007. december 6-i ülésén kialakított véleményét az ELTE Munkavédelmi
Szabályzatáról. Dr. Pál Ferenc tájékoztatja a Kari Tanács tagjait, hogy a Gazdasági Bizottság
támogatja a szabályzat elfogadását.
– Szavazás –
Dr. Pál Ferenc dékánhelyettes előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással 42 igen szavazattal
egyhangúlag támogatva az előterjesztést meghozta az LXXVIII/2007. (XII. 6.) sz. kari tanácsi határozatot az ELTE Munkavédelmi Szabályzatáról.
3. Egyetemi Doktori Szabályzat módosítása
– Vita –
Dr. Dezső Tamás kérésére Csoba Alice terjeszti elő az Egyetemi Doktori Szabályzatot. Dr.
Bacsó Béla kérdése a doktori befizetésekkel kapcsolatban, nem lehetne-e belefoglalni a
szabályzatba, hogy ne lehessen a Bölcsészettudományi Kart „kirabolni”, elérni, hogy ne menjen
semmi a közösbe, hiszen az azt jelentené, hogy nem maradhat a Karon egy olyan pénz, amiért
megdolgoztunk. Dr. Kratochwill Ferencné: a 10 százalékos rezsi elvonása után az egész pénz
hozzánk jön, tehát saját bevételként jön be, és elmegy bérre. Dr. Dezső Tamás: a megoldás még
nem körvonalazódik, de még visszatér az egyebek között a témakörhöz. Békés Márton: a HÖK
elfogadja az Egyetemi Doktori Szabályzatának módosítását, csakúgy mint a költségtérítési díjakat
(mely a Kari Tanács későbbi napirendi pontja lesz).
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– Szavazás –
Dr. Dezső Tamás dékán előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással 42 igen szavazattal
egyhangúlag támogatva az előterjesztést meghozta az LXXIX/2007. (XII. 6.) sz. kari tanácsi határozatot az Egyetemi Doktori Szabályzat módosításáról.
4. Az ELTE Szervezeti és Működési
Követelményrendszer) módosítása

Szabályzat

II.

kötetének

(Hallgatói

– Vita –
Dr. Dezső Tamás felkéri Dr. Borsodi Csaba dékánhelyettest az előterjesztés ismertetésére. Dr.
Borsodi Csaba tájékoztatja a Kari Tanács tagjait, hogy az előterjesztés első részének
módosításaira jogszabályváltozás miatt van szükség, lényegesebb pontjai az átsorolásra vonatkozó
javaslatok: a 2007-ben kezdő egyetemi hallgatók csak egy évre kapnak állami támogatást, 1 év
után történik a hallgatók átsorolása, mely maximum 15 százalékos lehet, a felszabadult helyre a
költségtérítéses hallgatók pályázhatnak. Fennáll a veszélye, hogy esetleg a hallgató nem nálunk
akarja elkölteni államilag támogatott éveit, ezért veszíthetünk államilag támogatott helyet. Ezért
több módosítási javaslatot kellene tennünk. Az átsorolás rendjére vonatkozóan, a 132. § (1)
pontja helyett javasoljuk, hogy „Az államilag támogatott képzésről költségtérítéses képzésre
történő átsorolás megvalósításához az egyes karokon belül a szabályzat mellékletében leírtak
szerint, a hallgatói jogviszonyukat 2007-ben létrehozó, illetve 2007. szeptemberétől további
szakot létesítő hallgatók erre a szakjukra vonatkozóan – és ezt követően felmenő rendszerben –
alapképzésen, egységes, osztatlan képzésben és mesterképzésben elkülönült módon képzési
területenként, képzési áganként, illetve szakonként kell kialakítani az átsorolás rendjét.” Dr.
Dezső Tamás: olyan egységet kell találnunk, amelyből lehet pótolni az államilag támogatott
helyeket, másrészt a 27 kreditpont könnyen teljesíthető. Dr. Bodnár István kérdése, milyen
kirtériumokat kell terjesíteniük a költségtérítéses hallgatóknak. Dr. Borsodi Csaba: nekik is kell
teljesíteni a 27 kreditet. A HÖK részéről Nemes László ismerteti a hallgatók 6 pontból álló
javaslatát. A Hallgatói Önkormányzat kiemelet fontosságúnak tartja a 132. § és 132/a §-okat, az
ezzel kapcsolatos módosító javaslataikat emailben elküldték a Kari Tanács tagjainak, a 2. és 3.
pontokat visszavonják mivel megegyezik a Dr. Borsodi Csaba által javasolt módosításokkal, de
marad a többi pont. Dr. Bodnár István: nem lehet elfogadni, mivel hallgatólagosan nem lehet
jogviszonyt létrehozni. Nemes László: valójában nem jogviszony változásról, hanem
finanszírozási forma változtatásáról van szó. Dr. Dezső Tamás: a jogilag korrekt változatot
támogatjuk a szabályzatban.
– Szavazás –
Dr. Borsodi Csaba dékánhelyettes előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással 42 igen
szavazattal a fent említett módosító javaslatokkal támogatva az előterjesztést meghozta az LXXX/2007.
(XII. 6.) sz. kari tanácsi határozatot az Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetének
(Hallgatói Követelményrendszer) módosításáról.
Egyéb véleményezések
1. Javaslat az Intézményfejlesztési Terv módosítására
Dr. Dezső Tamás: az Intézményfejlesztési Tervet egy éve fogadta el a Szenátus, olyan
dokumentum, amelynek tartalmát a Minisztérium számon kér. A három éves finanszírozási
szerződéshez kellene megnyitni a Intézméyfejlesztési Tervet, ehhez kellene új tényezőket fűzni.
Az 5.6.1. ponttal kapcsolatban megjegyzi, hogy egyetlen tudásközpontot említ a Terv. Már
többször felmerült, hogy milyen tudásközpontot hozzon létre a BTK, de az a probléma, hogy a
humán innovációt nem tekintik innovációnak a döntéshozók, ezért nem erőltettük.
Körvonalazódnak olyan kezdeményezések, amelyek lehetnek tudásközpontok, ezek szinte mindig
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természettudományos jellegűek. A Békésy György Tudásközpont pedagógiai jellegű, a jogászok is
készülnek alapításra. Az intézményfejlesztési tervet meg lehet nyitni.
– Szavazás –
Dr. Dezső Tamás dékán előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással 42 igen szavazattal
egyhangúlag támogatva az előterjesztést hozta meg a LXXXI/2007. (XII. 6.) sz. kari tanácsi
határozatot az Intézményfejlesztési Terv módosításáráról.
2. Előterjesztés a Bölcsészettudományi Karon doktori tanulmányaikat folytató, illetve a
2008/2009-es tanévben megkezdő magyar és külföldi állampolgárságú hallgatók
költségtérítési díjaira, valamint a 2008/2009-es tanév felvételi eljárási díjáról
– Szavazás –
Dr. Dezső Tamás dékán előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással 42 igen szavazattal
egyhangúlag támogatva az előterjesztést meghozta az LXXXII/2007. (XII. 6.) sz. kari tanácsi határozatot a Bölcsészettudományi Karon doktori tanulmányaikat folytató, illetve a 2008/2009es tanévben megkezdő magyar és külföldi állampolgárságú hallgatók költségtérítési
díjaira, valamint a 2008/2009-es tanév felvételi eljárási díjáról.

Egyebek
Dr. Dezső Tamás tájékoztatja a Kari Tanács tagjait, hogy az Egyetemi Költégvetési Bizottság
múlt héten ülésezett. Sok mindent sikerült kivenni az előterjesztett anyagból, pl. a központ 8 fős
növelését (mivel ez nem konkrétan költségvetési kérdés), kivették a konkrét alapokat, a stratégiai
alapokat, mivel a költségvetés számai nélkül nem lehet ezeket meghatározni. Két kar (a BTK és a
TTK) nem szavazta meg, hanem tartózkodott, vita volt a mérleggel kapcsolatban, a vita még
mindig folyik. Az egyensúlyt a Kar el fogja érni, de van még vitatnivaló tartalék az egyetem
költségvetésében, az anomáliákat lépésről lépésre lehet felszámolni, reméli, hogy jó irányban
haladunk, egy-két éven belül a Kar megfelelő pénzügyi helyzetbe fog kerülni.
Dr. Dezső Tamás tájékoztatja a Kari Tanács tagjait, hogy a Kari Stratégiához beérkeztek az
anyagok, a dokumentum januárban el fog készülni.
Dr. Dezső Tamás tájékoztatja a Kari Tanács tagjait, hogy a Karácsonnyi ünnepség december 18án 15 órakor lesz a Kari Tanácsteremben.
Nemes László: az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezéséhez a HÖK kampányt fog indítani
annak érdekében, hogy minél több hallgató töltse ki a kérdőíveket.
Szávay István köszönetét szeretné kifejezni az oktatóknak, mivel a vizsgák meghirdetésével
kapcsolatban nincs komolyabb fennakadás, köszöni az együttműködést, s ez jelentősen
megkönnyíti a hallgatóknak a felkészülést. Dr. Dezső Tamás köszönetet mond Taskó
Mihálynénak és Borsodi Csaba dékánhelyettesnek.
Szávay István: jelzi, hogy késés volt a hallgatói kiutalások terén, ezt jelezték, az Oktatási
Igazgatóságon volt megbeszélés a kérdéssel kapcsolatban, de a késés így is sok hallgatónak
okozott probléámát. Rektori utasítási tervezet készül pontos határidőkkel és felelősséggel, ezt
jövő hétig kell véleményezniük. A költésvetéssel kapcsolatban a HÖK megadja a támogatását.
Nyílt nap január 26-én lesz, későn, mivel az Edukáció kiállítás csak január 17-18 között kerül
megrendezésre. Az előkészületekben az Egyetem részéről fennakadások voltak, tapasztalat
viszont, hogy fontos a rendezvény. Kéri az oktatók támogatását és jelenlétét a nyílt napon. Dr.
Dezső Tamás: fontos az Edukáció kiállítás és a kari nyílt nap, versenyhelyzetben ezek a
rendezvények fontos meggyőzési fórumok. Nem elég az az összeg (2,5 millió forint). Amit az
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Egyetem ilyen célokra szán, kevés ahhoz képest, hogy mások mennyit költenek.
Dr. Raczky Pál: már felszólalt Intézetigazgatói értekezleten a témában, a Szenátuson elhangzott
az Egyetem vezetésének szerepe az Ajtósi Dürer Sor értékesítésében, de kimaradtak azok az
emberek, intézetek, akiknek szintén érdeme, hogy az Egyetem ezúton jelentős bevételre tett szert,
ezért azt javasolja, hogy kari tanácsi határozatban mondjunk köszönetet. Dr. Dezső Tamás
pontosít: a működési maradvány 1,2 milliárd forint, az Ajtósi Dürer Sor eladásából nettó 4,8
milliárd van értékpapírban, ha van maradvány, akkor el kell dönteni, hogy ennek mi a sorsa,
lehetne a karok negatív szaldójának leírására, erről lehet újra beszélni, ez nyitott téma, erről még
beszélni kell az egyetemi vezetésben. Az Ajtósi Dürer Sor eladását egyetemi sikerként ünnepelték,
ezt az 5 milliárd forintot a BTK hozta be, de ez nem hangzott el, minthogy az sem, hogy ha nem
akarták volna az intézetek, akkor ez nem jöhetett volna létre. Dr. Raczky Pál: nem hangzott el,
hogy a Bölcsészettudományi Kar tette lehetővé a bevételt, ezt morálisan fontos volna
kihangsúlyozni. Dr. Dezső Tamás kéri Dr. Raczky Pált, hogy konkrétan fogalmazza meg
javaslatát. Dr. Dezső Tamás: Manherz Károlyt, mint dékánt kellene megemlíteni, illetve a
gazdasági vezetést, konkrétan Dr. Kratochwill Mártát, valamint a két érintett intézetet kollektíven.
– Szavazás –
Dr. Raczy Pál intézetigazgató szóbeli előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással 41 igen
szavazattal, 1 tartózkodással támogatva az előterjesztést meghozta az LXXXIII/2007. (XII. 6.) sz.
kari tanácsi határozatot az Ajtósi Dürer sori épületegyüttes értékesítésében betöltött kari
szerepvállalásról.
A Kari Tanács tagjai ezúton fejezik ki köszönetüket Dr. Manherz Károlynak, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egykori dékánjának és Dr. Kratochwill Ferencnének, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Gazdasági Hivatal vezetőjének az Ajtósi Dürer sori
épületegyüttes sikeres értékesítésében kifejtett áldozatos tevékenységükért, valamint köszönetet mond az AngolAmerikai Intézet és a Germanisztikai Intézet vezetésének és munkatárasainak a beruházási döntés
meghozatalakor tanúsított támogatásukért, valamint a költözés során végzett munkájukért.
Dr. Dezső Tamás dékán megköszöni a Kari Tanács tagjainak jelenlétét, majd bezárja a Tanács
ülését.
Budapest, 2007. december 6.
Jóváhagyta,
Dr. Dezső Tamás s. k.,
dékán
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