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Nyári csapatépítő
2015. július 21-24-én került sor a Magyar Intézetek Képviselete csapatépítőjére a Balaton mellett, ahol
a közösségépítő programok mellett megterveztük a félév teendőit, pontosítottuk a gólya kisokost,
elindítottuk honlapunkat. Átbeszéltük, milyen új programokkal készülünk a félévre, illetve elkészítettük a
gólyák csoportjait.

Foglalkozás az első évfolyammal
Az ősz nagy feladata mindig az első évfolyam bevonása az egyetemi életbe. Még a Gólyatábor előtt
segítettük őket a gólya kisokossal, a tárgyfelvétel részletes leírásával, valamint két alkalommal a
beiratkozás előtt, kétszer pedig a beiratkozások után gólyatalálkozót tartottunk, ahol szintén feltehették
kérdéseiket.
A Gólyatáborban négy őrsnyi magyar alapszakos vagy magyar szakpárral rendelkező osztatlan tanáris
gólya gyűlt össze, akiket a szakos tájékoztatón szintén segítettünk.
A tájékoztató napon az intézetek vezetőivel együtt részletes tájékoztatást kaptak a gólyák a BTK-s
lehetőségeikről. A tájékoztató után a felsőbbévesekkel közös ismerkedő estet szerveztünk.

Tanulmányi, szociális és tudományos tájékoztatás
A felsőbbéveseket az új honlapunkon keresztül tájékoztattuk a legfontosabb dátumokról a félévkezdéssel
kapcsolatban. Az oldalt a nyár elején készítettük el, és megtalálhatóak rajta a tanszékek, intézetek, oktatók,
könyvtárak elérhetőségei, a minorok-szakirányok leírásai, a tudományos és külügyi lehetőségek. A honlap
bevált, a Facebook csoportokban sokkal koncentráltabban tudjuk megosztani az információt.
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Augusztus végén, szeptember elején összegyűjtöttük az őszi órameghirdetéses panaszokat, melyből a
korábbi évekhez képest kevesebb gyűlt össze, köszönhetően a korábban megkezdett és összeszedettebb
órameghirdetéseknek. A kurzusok nagy részénél sikerült bővítést elérnünk az intézeti titkárságok
közreműködésével.
Szeptemberben tanulmányi kérdésekben tovább segítettük az elsőéveseket, bár szeptember második
felétől már lényegesen kevesebb kérdés érkezett tőlük, ez a részletes kisokosnak köszönhető. Annál többen
érdeklődtek szakzárós kérdésekben. Szeptember 21-én szakzárós tájékoztatót tartottunk, valamint a
honlapunkra elkészült a szakzárós kisokosunk is.
Októberben tanulmányi kérdések jelentős része a címbejelentők leadásával volt kapcsolatos. Ezeken
kívül órák megtartásával kapcsolatos panaszok érkeztek be. Az aktuális dátumokról szóló
dokumentumunkat folyamatosan frissítjük, azt a hallgatók a honlapunkról folyamatosan elérhetik.
Novemberben a tanulmányi kérdések nagy része a félévzárással, a vizsgaidőszakkal kapcsolatban
érkezett be. Több hallgatónak problémát okozott az órafelvétel kivetések miatt. A kivetések általában
elmaradt vagy hibás gólyatábori kifizetések és a törvénymódosítások értelmében korábban kivetett
kredittúlfutások voltak.
December 3-án egy rövid vizsgatájékoztatót is tartottunk, melyen kb. 35-40, főleg elsőéves hallgató vett
részt. Ezen kívül a vizsgakisokost is megosztottuk a hallgatókkal. Ennek ellenére sok vizsgával kapcsolatos
kérdés érkezett be hozzánk, de a honlapon elhelyezett vizsgakisokos bevált, mert ezek a kérdések leginkább
speciális, egyéni kérdések voltak.
Január közepén elkészítettük a tavaszi órameghirdetés problémáival kapcsolatos táblázatunkat. Ebbe az
őszi félévnél is kevesebb probléma gyűlt össze, de még így is jelentős számú. A gyűjtés és az intézeti
titkárságokkal való kommunikáció folyamatos. Újítás, hogy az aktuális állásról a hallgatók a honlapunk
egy fülén értesülhetnek. Sok panasz érkezett eltűntnek vélt OMHV kérvényekről. Ezeket a panaszokat
továbbítottuk a Tanulmányi Bizottságnak. Mint később kiderült, ezek olyan specifikus kurzusokat érintő,
nem megjelenő kérdőívek voltak, melyeknél valamilyen speciális kikötés miatt, pl. ötnél kevesebb fő által
felvett szemináriumnál sérülne az anonimitás joga, nem lehetett kitölteni a kérdőíveket.
A félévkezdés előtt az aktuális dátumokat tartalmazó dokumentummal segítjük a hallgatókat. Február
10-én a magyar intézetek gondozta mesterszakokról tartunk tájékoztatót, ahol a végzősök a szeptemberi
tájékoztató óta felmerült kérdéseinket is feltehetik.
A szociális jellegű támogatásokról, az esélyegyenlőségi regisztrációról és az Add a kezed!
esélyegyenlőségi programokról is tájékoztattuk a hallgatókat. Örömünkre szolgál, hogy az Add a hangod
több alkalmának résztvevői nagyrészt magyar szakos hallgatókból állt. Ebből azt a következtetést tudjuk
levonni, hogy a program sokakhoz eljutott, valamint azt, hogy a magyar szakosok elég érzékenyek ezek
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iránt a témák iránt. Az ELTE HÖK szervezésében megvalósuló, a Karácsony Hőse nevet viselő
gyűjtőakciót is népszerűsítettük a hallgatók körében.
Elég komoly igény kezdett kibontakozni az irodalmi tudományos diákkörök létrehozására, ezért a
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézettel együttműködve segítettük egy irodalomtudományközpontú interdiszciplináris műhely létrehozását. Ennek programjai a jövő félévben indulhatnak el.
A Magyar Szakos Nap keretein belül A Nyugat irodalmának nemzetközi kapcsolatai című
konferenciánkra 11 absztrakt érkezett be, melyből egyet visszavontak. A konferencia viszonylag nagy
érdeklődéssel zajlott le, erről a Magyar Szakos Nap pontnál még szólok.
A Tudományos Ösztöndíj Pályázaton csak a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézethez érkezett
be pályázat, oda viszont hat, melyeknél a bírálás előkészítésében és a jegyzőkönyv elkészítésében
segédkeztünk. Ennek és a más pályázatoknál, diákköröknél érezhető visszafogott tudományos lelkesedés
kapcsán arra jutottunk, hogy a következő félévben tudományos tájékoztatót tartunk magyar szakos
hallgatóknak.

Mesterszakos választások
A mesterszakos választásoknál már az első fordulóban több problémával kellett szembesülni. Az értesítő
levelek nem minden hallgatónak érkeztek meg, illetve a tanári mesterszakosok nem minden körzetből
kaptak értesítést. Emlékeztető ímél kiküldésére sem volt lehetőség. Az Ellenőrző Bizottságnak a problémát
többször is jeleztem, remélve, hogy a második fordulóra javulni fog a helyzet.
A mesterszakos választások második fordulójában, a küldöttgyűlési választásokon is az első fordulóhoz
hasonló problémákkal kellett szembesülnünk. Sajnos nagy hallgatói passzivitás övezte a választásokat,
illetve nem jutott el a szavazókhoz a két fordulós választás rendszerének működése. Így a második
fordulóban a magyaros körzet nem érte el a szükséges minimumot, a küldöttgyűlésben mesterszakos
mandátumot nem szereztünk.

Az Intézeti Képviseleti ülései
2015. szeptember 14-én a Magyar Intézetek Képviselete ülést tartott. Az elnök beszámolója után a
referensek számoltak be az aktualitásokról. Megbeszéltük a félév programjait, aktualitásait és célkitűzéseit.
A Magyar Szakos Nap részleteit, időpontját is ekkor beszéltük át. Sajnálattal értesültünk, hogy egyéb
elfoglaltságokra, magánéleti okokra és belső konfliktusokra hivatkozva négy szakos hallgatói
érdekképviselő lemondott mandátumáról.
2015. november 9-én szintén ülést tartottunk az A/319-esben. Az ülésen újraválasztottak a Magyar
Intézetek Képviselete elnökének. Alelnököknek Gagyi Miklóst és Bíró Boldizsárt kértem fel, akiket az
Intézeti Képviselet támogatott. A tudományos referensi posztot magamra vállaltam. Az ülésen
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újraválasztottuk az intézeti tanács és a tanszéki ülések delegáltjait. A legtöbb helyen változás történt. Ezután
átbeszéltük az aktuális témákat, illetve a magyar szakos kirándulás részleteit.

Onlájn kommunikáció
A nyáron elkészült honlapunkon az Aktuális részt folyamatosan frissítjük, hogy a hallgatók egy helyről
tudják elérni a legfontosabb tanulmányi dátumokat, közeledő tudományos és egyéb rendezvényeket.
Felkerült honlapunkra a Magyar Szakos Nap programja is, emellett a külföldi lehetőségekről, kiemelten
az Erasmus+ ösztöndíjról is felkerült egy leírás, valamint a szakzáró kisokos is, mely a végzősök munkáját
könnyíti meg.
A FB oldalunkon is folyamatosan tájékoztatjuk a hallgatókat az őket érintő eseményekről, változásokról.

Rendezvényeink
Szeptember 9-én SZABAD AZ A címmel magyar szakos helyismereti versenyt szerveztünk, ahol a
gólyák megismerhették azokat a helyszíneket, ahol a következő években biztosan meg kell fordulniuk
párszor.
2015. október 16-án, pénteken került megrendezésre a Magyar Szakos Nap. A Nyugat irodalmának
nemzetközi kapcsolatai című konferenciánkat visszafogott érdeklődés övezte. Érdeklődők nem csak a
magyar szakról, hanem más szakokról, egyetemekről is érkeztek. A kari tanácsterem emelkedett hangulatot
adott az előadóknak. A konferencia 9 és 15 óta között zajlott. Az érdeklődőket kevés süteménnyel és
italokkal vártuk.
17 órától Keszler Borbála, az MTA doktora tartott egy átfogó előadást az új helyesírási szabályzat
megszületéséről, illetve összegezte, milyen változások történtek a helyesírásban. Az előadást a résztvevők
nagyon hasznosnak tekintették. Este a Könyvtár Klubban két magyar szakos taggal rendelkező zenekar, a
fél7, majd a Fake Empire játszott. A KK megtelt a koncertekre és az azt követő bulira érkezőkkel. A Magyar
Szakos Napot egy jó hagyomány kezdetének tekintjük.
2015. november 13-15-én Szegedre szerveztünk magyar szakos kirándulást. Az eseményen sajnos csak
8 hallgató vett részt, amelyet a kései időponttal indokoltak többen is. Meglátogattuk Szeged nevezetes
helyeit és múzeumait, így többek között megnéztük a dómot, a Móra Ferenc Múzeumot és a Pick-múzeumot
is. A Germanisztikai Intézeti Képviselettel közösen tervezett bécsi kirándulásunk ebben a félévben
meghiúsult, de a következő félévre egy nagyobb lélegzetvételű kirándulást tervezünk Burgenlandba,
amelynek szervezését meg is kezdtük. A rektori kulturális pályázaton és a tudományszervezési pályázaton
is kaptunk támogatást a szakmai kirándulás megvalósítására.
November 23-án egy informális ülés keretein belül megterveztük a Magyaros Mikulás programját. Több
ponton változást szerettünk volna, hogy az eddigi hagyományokat megújulva vihessük tovább. 2015.
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december 3-án tartottuk meg az eseményt, melyen a korábbi évekhez hasonlóan forralt borral,
süteményekkel, zsíros kenyérrel, tombolával vártuk az érdeklődő hallgatókat és oktatókat. Idén kreatív
karácsonyi műhellyel és pólóvásárral is kedveskedtünk a résztvevőknek. Az ünneplés előtt tartottunk egy
rövid vizsgatájékoztatót is.
A BTK Nyílt Napjára 2016. január 15-én került sor. A magyar szakos tájékoztatón mindkét intézet
részéről 3-3 vendégünk volt, akik köszöntötték az érdeklődő középiskolásokat, beszéltek az alapszakról, a
minorokról és az osztatlan tanárszakról is. A honlapunkon is összegyűjtöttünk minden információt, amely
az érdeklődő középiskolásoknak fontos lehet a tájékozódásban. Az eseményre ezúttal a Kari
Tanácsteremben került sor, a két turnusban több mint 160 érdeklődőt segítettünk a pályaválasztásban.
Emellett Gagyi Miklóssal az Educatio Kiállításon január 21-23-án is tájékoztattuk a magyar szak iránt
érdeklődőket.

Kari Tanács, intézeti tanácsok, tanszéki ülések
A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 2015. szeptember 8-án tanácsot tartott, ahol az
órameghirdetésekről, a tanszéki pénzek felhasználásáról és a félév feladatainak ütemezéséről volt szó.
A félévkezdő tanszéki ülések több helyen is lezajlottak.
A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet 2015. szeptember 30-án tartott ülést. Itt a tanszéki
keretek felosztásáról, tanulmányi ügyintézésről, a KKK-k változásairól volt szó. Kezdeményezésünkre
napirendre került a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézettel való együttműködés, mely az
intézetek gondozta szakok problémáinak megoldását, az elmaradások orvoslását szolgálja, amit abszolút
hallgatói érdeknek tekintünk. Reméljük, a két intézet vezetését le tudjuk ültetni egy közös megbeszélésre,
és ezek az ülések rendszeresedhetnek is.
A 2015. október 20-i kari tanácson nem tudtam részt venni, de a többi hallgatói képviselő támogatta a
két intézet azon oktatóit, akiket valamilyen díjra terjesztettek fel.
A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet november 3-án tartott ülést, amelynek fő témája a
tavaszi órameghirdetések voltak. Jó iránynak tartjuk, hogy már ilyen időben kitűzte célul az Intézet az órák
megszervezését. Ezen kívül a gyakornoki pályázatok bírálására és az előterjesztések megvitatására került
sor.
A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet január 19-én is ülést tartott, ahol az
olvasmánylistákkal és a szemináriumi dolgozatokkal kapcsolatos szigorításokról volt szó. Ezek olyan
változások, melyek a hallgatók szakmai fejlődését, a színvonal emelkedését, a záróvizsgára való készülést
elősegítik, ezért a hallgatói frakció is támogatta azokat. Az Intézeti Tanács egyhangúan támogatta a
színháztudományi mesterképzés létrehozásának kezdeményezését.
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A félév folyamán a két intézet közötti munka összehangolására több lépést tettünk, így a következő
félévben reményeink szerint sikerül a két intézet képviselőivel és a hallgatói képviselettel közös üléseket,
megbeszéléseket tartanunk, mely segíteni fogja a két intézet közötti kommunikációt, megalapozza a közös
munkát.

Budapest, 2016. február 1.

Bencze Norbert s.k.
Magyar Intézetek Képviselete elnöke
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