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A képviselet munkája nyáron
2014 júliusának elején létrehoztam egy elég terjedelmes, a magyar szakosokat érintő kérdőívet, melyet
a többi SzHÉK-es véleménye után több mint száz hallgatóval töltettünk ki. A kérdőív kiértékelése még
várat magára, de mindkét intézet részéről jelezték, hogy várják az eredményt.
2014. július 21. és 23. között a Magyar Intézetek Képviseletének tagjaival csapatépítő és az őszi
munkákat előkészítő nyaralást szerveztünk. A pár együtt töltött nap lehetőséget nyújtott arra, hogy jobban
megismerjük egymást, másrészt átbeszéltük a következő félév tervezett programjait, a magyaros
pólóterveket, a gólyakisokos felépítését, és gólyák bevezetésének folyamatáról is volt szó.
Augusztusban létrehoztam egy Magyaros Tudományos Forródrót nevű csoportot, melynek célja, hogy
a különböző magyar szakos hallgatói érintettek között felpezsdítse a tudományos együttműködést. A
csoport mindenkori tagjai a Magyar IK elnöke és tudományos referense, az Eötvös Collegium Magyar
Műhelyének titkára, illetve a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetnél, illetve a Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézetnél működő tudományos diákkörök titkárai. Utóbbiak, s így az aktív
műhelyek összegyűjtésével Tóth Károly tudományos referenst bíztam meg. A csoport lehetőséget biztosít
a pályázati lehetőségek, konferenciák népszerűsítéséhez, szervezéséhez.

A gólyák bevezetése az egyetemi ügyekbe, gólyaprogramok
A felvételi eredmények kihirdetésére már készen álltak a magyar szakos gólyacsoportok. Idén a BA-s és
osztatlan tanáris évfolyamcsoporton kívül létrehoztunk egy össztanáris csoportot, illetve az MA-sok részére
egy tanáris és egy diszciplináris csoportot. Ezekben a csoportokban megosztottuk a magyarosoknak külön
erre a célra elkészített gólyakisokost, s válaszoltunk a felmerülő kérdésekre.
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2014. augusztus 12-én és 19-én a gólyák számára ismerkedős estéket rendeztünk, amelyeken kb. 40-40
fő jelent meg.
A 2014. augusztus 22-25-i Gólyatáborban a Magyar IK nyolc fővel vett részt. Három magyaros őrsöt
vezettünk, melyből kettő a dobogón végzett a gólyatábori versenyeken. A táborban tartottunk szakos
tájékoztatót, amelyen elsősorban a tanulmányi, beiratkozós és tárgyfelvételi kérdéseken volt a hangsúly, de
beszéltünk a szociális, tudományos és külügyi lehetőségekről is.
2014. szeptember 1-jén a BA-soknak, 2-án a tanárisoknak zajlottak a Tájékoztató Napok. Mindkét
alkalomra egy részletes diasorral készültünk, melyen keresztül ismertettük a különböző szakterületek
szerint a legjelentősebb szabályokat, lehetőségeket, elérhetőségeket, illetve a félévkezdés legfontosabb
feladatait. Vendégeink voltak Kulcsár Szabó Ernő és Juhász Dezső intézetigazgató urak, illetve a minoros
tájékoztatón Orlovszky Géza tanszékvezető úr és Farkas Tamás oktatási igazgatóhelyettes úr, az osztatlanos
tájékoztatón Molnár Gábor Tamás, a tanárképzési szakcsoport vezetője és Raátz Judit főiskolai tanár. A
tájékoztatón a beiratkozott gólyák kb. 70 %-a vehetett részt. Mindkét esemény után délután az
órafelvételben segítettük a hallgatókat, az este folyamán pedig a felsőbbévesekkel közös ismerkedési estet
tartottunk.
A Gólyahétre az Irodalmárok vs. nyelvészek vetélkedővel készültünk, ahol különböző cetlik alapján
kellett a gólyáknak megkeresni irodalmis és nyelvészetis párjaikat. A 2014. szeptember 10-én, 17.00 órától
megrendezett versenyen kb. 45 gólya vett részt.
Tájékoztattunk a hallgatókat a gólyahajós lehetőségekről, illetve a gólyabál elmaradásának okáról.

Tanulmányi és szociális ügyek
Az évkezdés nem csak a gólyáknak okozott nehézséget. A legtöbb felsőbbévesnek az órameghirdetéssel
volt problémája, melyeket összegyűjtöttünk, s egy Google Drive-s táblázatban továbbítottuk a két
titkárságnak. A problémák összegyűjtésének új formája egyszerűsítette a kb. 60 órameghirdetési probléma
kommunikálását. Néhány ügyben személyes kommunikációra is szükség volt.
A félévkezdés sarokpontjait, időpontjait összegyűjtöttük, s továbbítottuk a hallgatóknak.
Szociális ügyekben is sok kérdés érkezett hozzánk. A szociális jellegű pályázatok leadási határidejeire
többször felhívtuk a figyelmet.
A gólyák tájékoztatása után a szakzárós hallgatókra terelődött a figyelem. 2014. szeptember 18-án
szakzárós tájékoztatót tartott Stemler Dia tanulmányi referens Gagyi Miklóssal, a Tanulmányi Bizottság
tagjával. A tájékoztatón elhangzottakból és a kérdésekből egy szakzárós tájékoztató kisokos is készült,
melyet az érintett évfolyam csoportjában megosztottunk. A címbejelentőkkel kapcsolatban a Magyar
Irodalom- és Kultúratudományi Intézet kérése az volt, hogy az intézetbe a hallgatók előzetesen vigyék fel
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a papírokat, melyet a tanszékvezetők egyszerre tudnak aláírni. A kezdeményezést a hallgatók felé
közvetítettük, s a címbejelentők jelentős része valóban hamarabb beérkezett az intézeti titkárságra.
A félév vége közeledtével újra sok tanulmányi kérdés érkezett hozzánk, elsősorban a vizsgákkal
kapcsolatban, elsősorban az elsőévesektől. A vizsgák számszerűsíthető adataival kapcsolatban
összeállítottunk egy a Vizsgaidőszak számokban nevű dokumentumot, mely az összes FB csoportunkban
megosztottunk.
A szakzárók is többször megkerestek bennünket. A szakzárással kapcsolatos kisokosunkat újra
megosztottuk velük. Az MA-s felvételik leadása előtt, 2015. február 9-én tájékoztatót tartunk a magyar
intézetek ápolta MA-s szakokról.
A félévkezdés előtt megint rengeteg órameghirdetési probléma gyűlt össze, melyet a már korábban
bevált Google Drive-s táblázatban osztottunk meg az intézeti titkárságokkal.
Szociális ügyekben a szeptember volt intenzív időszak, de a korábbi hasonló időszakokhoz képest a
szakos csoportokba kevesebb kérdés érkezett. A kérdések elsősorban a gólyáktól jöttek, s a rendszeres
szociális támogatásokkal, valamint az alaptámogatással voltak kapcsolatosak. A félév folyamán minden
szociális pályázatról igyekeztünk időben értesíteni a hallgatókat.

Kari és intézeti tanácsok, tanszéki ülések
2014. szeptember 10-én a Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet tanácsán vettünk részt, ahol a
központi kérdés az órameghirdetések problematikája és dr Simon Attila leendő új intézeti munkatárs
pályázata volt.
2014. szeptember 11-én Kari Tanácson vettünk részt, ahol többek között a Köztársasági Ösztöndíjat
adták át, melyet jelentős számú magyar szakos kapott meg. Dr. Simon Attila pályázatát a Kari Tanács is
támogatta.
2014. szeptember 15-én a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet tanácsán vettünk részt. Központi
kérdések voltak a félévkezdés, a Neptun visszatérő problémái. Az intézeti tanács vendégei voltak Szalay
Krisztián, a Gazdasági és Üzemeltetési Hivatal vezetője és Stipich Béla, a Doktori és Tudományszervezési
Hivatal vezetője is.
A 2014. október 22-én 14.00 órakor kezdődő Kari Tanácson nagyrészt díjakról volt szó, melyek közül a
Barkóczy Ferenc-díjat a Kari Tanács megszavazta Aleku Sztefkának, a Magyar Irodalom- és
Kultúratudományi Intézet titkárának.
2014. október 22-én 15.30-tól kezdődő Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézeti Tanácson a
kialakítandó olvasmánylistáról volt szó, elbírálásra kerültek a gyakornoki pályázatok, valamint hosszan
értekeztünk a magyar szak jövőjéről, felmerülő problémáiról.

3

. oldal

2014. november 27-én rendkívüli Kari Tanácson tárgyaltuk a MAB intézményakkreditáció kari
önértékelését. A tanácson Gagyi Miklóssal ketten vettünk részt a Magyar Intézetek Képviselete részéről.
2014. november 19-én a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet tanácsán a következő félév
órameghirdetéseiről esett szó. Jeleztük több, nem meghirdetésre szánt óra újragondolását. Az ünnepség
elején Aleku Sztefka intézeti titkárt is felköszöntöttük, aki a Kari Ünnepségen megkapta a Barkóczy
Ferenc-díjat.
2014. december 4-én részt vettem a Kari Tanácson, ahol a legfontosabb lépés a kreditalapú költségtérítés
elfogadása volt, amely a csúszó hallgatóknak nyújthat anyagi segítséget.
2014. december 10-én a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet tanácsán vettünk részt, ahol
vendég volt dr. Brenner Koloman dékánhelyettes úr, s a félévzárás, valamint az új félév órameghirdetései
kerültek a középpontba.

A szakos hallgatói érdekképviselők választása
A Választási Bizottság 2014. szeptember 29. és október 3. közé jelöltállítási, 2014. október 6. és 17.
közé szavazatleadási időszakot jelölt ki a szakos hallgatói érdekképviselők választásának mesterszakos és
osztatlan tanáris körzeteiben. Utóbbi körzetekben a választások először valósulhattak meg, így most már
az osztatlan tanár szakos hallgatóknak is lehetőségük volt, hogy érdekképviseletet hozzanak létre.
Megválasztásuk két körzetben zajlott. A választások után mindannyian delegálhatták magukat az egyik
szakpárjukhoz kapcsolódó intézeti képviseletbe.
A magyar mesterszakos körzetben a részvételi arány 25,24% volt, négy szakos hallgatói érdekképviselő
indult a körzetben, ők mind be is kerültek. Az osztatlan tanár szakos első körzetben 37,16%, a második
körzetben 32,03% lett a részvételi arány, s hét, illetve négy hallgató került megválasztásra. A 2014.
november 6-án tartott osztatlan tanár szakos alakuló ülésen a tizenegyből öt megválasztott érdekképviselő
a Magyar Intézetek Képviseletébe delegálta magát, ketten küldöttgyűlési mandátumot is nyertek. A
választásokkal a Magyar Intézetek Képviselete a legtöbb osztatlan tanár szakos hallgatóval, s az egyik
legtöbb mesterszakos hallgatóval rendelkező intézeti képviselet lett.

A megújult Intézeti Képviselet célkitűzései
Az újraválasztott mesterszakos és az osztatlan tanár szakos képviselők megválasztásával az Intézeti
Képviselet mozgástere jelentősen megnőtt, így lehetőségünk van újabb célok kijelölésére és az Intézeti
Képviselet belső struktúrájának megváltoztatására.
2014. november 12-én intézeti képviseleti ülést tartottunk.

4

. oldal

Az ülésen újraválasztottuk Hegedűs Mátét MA-s ügyekért felelős alelnöknek, szavaztunk a
Küldöttgyűlési mandátumokról és a két intézeti képviselet delegáltjairól. Néhány tanszéken is változás,
üresedés történt, ezért ide is új embereket szavaztunk meg.
Osztatlan ügyekért felelős tanulmányi referensnek választottuk meg Müller Dávidot. A szociális
referensi tisztséget Nagy Barbara kapta meg. Király Mónika mellé külügyi referensnek Grund Ágnes és
Ruszkai Fruzsina kerültek. Seager-Smith Dániel, a Tudományos Bizottság leköszönt elnöke visszakapta a
tudományos referensi feladatkört.
Létrehoztunk egy új feladatkört, az elnöki megbízottat, amelyet Opauszki Norbert tölt be. Az ő feladata
a jegyzőkönyvek vezetése, illetve az intézeti tanácsok, tanszéki ülések időpontjainak összegyűjtése, a
delegáltak értesítése, az ülésekről készített belső beszámolók rendszerezése, valamint időközönként az erről
való összefoglaló elkészítése.
Felállítottuk a tudományos munkacsoportot, melynek elsődleges célkitűzése egy magyaros konferencia
megszervezése. Létrehoztuk a színházi munkacsoportot is, aminek tagjai, miután a magyar szakos
igényeket és lehetőségeket felmérték, egy közvetlenebb színházi struktúra kidolgozása lesz, amely
színházlátogatásokat, színjátszókör létrehozását, stb. jelenti.
Szó volt a BTK HÖK reformtervezetéről, illetve az Intézeti Képviselet megújulási lehetőségeiről.
Eldöntöttük, hogy nagyobb hangsúlyt fektetünk az offline hirdetési felületekre, illetve az elnöki megbízott
pozíciójának felállításával egy, az érdekképviseletet a hallgatók felé jobban kommunikáló rendszert
állítunk fel.
Beszéltünk az osztatlan tanár szakosok érdekképviseletének jövőjéről, ahol elsődlegesnek tartjuk, hogy
az osztatlan tanár szakosok is megkapják azt a segítséget, ami a BA-sok és az MA-soknak már adott. Nagy
hangsúlyt akarunk helyezni a kommunikációra. A gyakorlati együttműködés érdekében fel akarjuk venni a
kapcsolatot PPK-s és TTK-s hallgatói érdekképviselőkkel is. A Magyar Intézeti Képviselethez tartozó
osztatlan tanárisoknak létszámbeli súlyuknál a kari munkában is kiemelt szerepet kell betölteniük.
A fenti tervekből jól látszik, hogy a mesterszakos választások után történt majdnem teljes ellehetetlenülő
munka után egy évvel az Intézeti Képviselet most már alapfeladatain túlmutatva is rengeteg energiával,
ötlettel vág neki a jövőnek.

Tudományos élet
A nagy számú, magyar szakosokat érintő tudományos rendezvény közös népszerűsítésére létrehoztunk
egy közös Facebook eseményt, ahol összegyűjtöttük az irodalmi, nyelvészeti és minden más, a magyar
szakosokat érintő tudományos eseményt, s ahol folyamatosan tájékoztattuk őket a legaktuálisabb
programokról az egész félév folyamán.
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A Magyaros Tudományos Forródrót csoportunk a tudományos diákkörök felkeresése nyomán további
bővült. A csoportban már több eseményt és pályázati lehetőséget megosztottunk.
A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, valamint a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi
Intézet is kiírta, s elbírálta a gyakornoki pályázatait, melyre mindkét intézetnél nagy számban jelentkeztek
hallgatók.
A féléves Tudományos Ösztöndíj Pályázaton négy dolgozat érkezett a Magyar Nyelvtudományi és
Finnugor Intézethez, s kettő a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézethez, melyek elbírálása
megtörtént.
A Hallgatói Kiválósági Ösztöndíjra beadott négy pályázatból kettő érkezett a Magyar Irodalom- és
Kultúratudományi Intézethez, melyek közül Kaposi Krisztina irodalom- és kultúratudomány mesterszakos
hallgató nyerte el az ösztöndíjat.
A felállított tudományos munkacsoport elkezdte az őszi tudományos konferencia előkészítését.

Szakos programok
2014. október 23. és 25. között magyar szakos kiránduláson voltunk Sopronban és környékén. Október
23-án a csornai emlékműnél koszorúztunk, majd Kőszeg irodalmi és egyéb jellegű nevezetességeit
tekintettük meg. Október 24-én Eisenstadtba látogattunk, majd Sopron belvárosát jártuk körbe. Október 25én hazafele megnéztük a nagycenki Széchenyi-kastélyt.
A buszos kiránduláson 29 fő vett részt, illetve két helyi segítőnk is volt. A nevezetességek megtekintése
mellett csapatépítés szempontjából is nagy jelentősége volt a kirándulásnak.
2014. december 4-én megrendezésre került a hagyományos magyar szakos Mikulás-ünnepség, amelyre
meghívtuk a két intézet oktatóit, dolgozóit is. Az ünnepség az A épület harmadik emeletén, a Magyar
Szakos Hallgatói Érdekképviselet irodája előtt zajlott. Az ünneplésre forralt borral, süteményekkel és zsíros
kenyérrel készültünk.
Az ünnepséget összehangoltuk a Burattino diákjainak közös éneklésével, mely az esemény előtt volt,
majd a rendezvény az épület bezárása után egy külsős helyszínen folytatódott tovább.

Személyi kérdések
Öröm és megtiszteltetés, hogy a Magyar Intézetek Képviseletének tagjai egyre inkább be tudnak
kapcsolódni az egész BTK HÖK munkájába. Gagyi Miklós a Tanulmányi Bizottságban tevékenykedik,
jómagam a Szociális Bizottságot is vezetem. Ebben az évben az utánpótlásképzés munkájában Gagyi
Miklós és Stemler Diána is részt vettek.
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Nyitás a középiskolások felé
2015. január 16-án megrendezésre került a kari Nyílt Nap. A középiskolások számára egy kifejezetten
magyar alapszakosoknak és magyar osztatlan tanáris szakpárral rendelkezőknek szóló kisokost állítottunk
össze. A szakos tájékoztatón vendégeink voltak Kulcsár Szabó Ernő és Juhász Dezső intézetigazgató urak,
illetve a minoros tájékoztatóban Orlovszky Géza tanszékvezető úr és Farkas Tamás oktatási
igazgatóhelyettes úr, az osztatlanos tájékoztatóban Molnár Gábor Tamás, a tanárképzési szakcsoport
vezetője és Antalné Szabó Ágnes főiskolai tanár segítettek. A magyar szakos tájékoztató két turnusán több
mint százötven hallgató jelent meg.
A 2015. január 22-24-én megrendezett Educatio kiállításon a magyar szak részéről Gagyi Miklóssal
ketten tájékoztattuk az érdeklődő középiskolásokat.

Budapest, 2015. február 3.

Bencze Norbert s.k.
Magyar Intézetek Képviselete elnöke
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