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1. oldal 

Magyar Intézetek Képviselete 

Beszámoló 

2016. február 2. – 2016. június 10. 

Tanulmányi és szociális tájékoztatás 

Februárban a félévkezdés és a szakzárás témaköreiben kaptuk a legtöbb tanulmányi kérdést. A 

tanulmányi előmenetellel kapcsolatos aktuális dátumokat frissítettük, s a csoportokkal többször 

megosztottuk. 

Ahogy a korábbi félévekben is, most is összegyűjtöttük az órameghirdetéses problémákat. Ezúttal a 

honlapunkon folyamatosan lehetett követni, ha a meghirdetésekkel kapcsolatban választ kaptunk, a 

problémák megoldásra kerültek. A Fonetikai Tanszéken emberhiány miatt nem tudtak megfelelő számú 

Fonetika kurzust indítani, de ezen kívül minden, az erre a félévre előírt tárgynál sikerült elérni a 

meghirdetést és/vagy a szükséges számú bővítést. A két intézet kiemelten kezelte a szakzárás előtt álló 

hallgatókat. 

A Neptun több ízben rossz rangsorpontokkal rangsorolta a hallgatókat, ezt is elsők között jeleztük a 

Tanulmányi Bizottságnak, akik továbbították a problémát, ami aztán még időben meg is oldódott. 

Márciusban is a szakzárással, a szakdolgozatok leadásával kapcsolatban érkezett a legtöbb kérdés. 

Készítettünk egy kifejezetten a mesterszakon való továbbtanulás kérdéseivel foglalkozó dokumentumot, 

melyet feltettünk honlapunkra. A csoportokban, főleg ebben a leadás előtti, intenzív időszakban 

folyamatosan figyeljük a kérdéseket, hogy mindenki hiteles információt kaphasson időben.  

Áprilisban a szakdolgozatok leadásával kapcsolatban kerestek meg bennünket a legtöbben. Két, a 

szakzáróknak és MA-ra felvételizők számára összeállított kisokosunkban minden szükséges információt 

igyekeztünk összeszedni. Elkészült vizsgaidőszak kisokosunk is, illetve frissítésre került az aktuális 

dátumokat tartalmazó dokumentum. 
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Májusban a szakzárással, a záróvizsgával kapcsolatban érkezett a legtöbb kérdés. Elkészült 

minorválasztós kisokosunk is. A honlapot folyamatosan frissen tartjuk az információkkal. 

A félév elején a szociális területen sok kérdés érkezett be a rendszeres szociális támogatás leadásával 

kapcsolatban, ezekre maradéktalanul választ adtunk. Később a rendkívüli szociális támogatással, illetve a 

Bursa Hungaricával voltak kapcsolatosak a kérdések. A Magyar Intézetek Képviselete oroszlánrészt vállalt 

a Bölcsész Napok jótékonysági sütemény- és könyvvásárában, ahol a könyvek beszerzésében, illetve a 

három napi ügyeletben vettünk ki jelentős részt. 

Tudományos élet 

A félév elején a tudományos területen a diákköri lehetőségekkel kapcsolatban érkeztek újabb kérdések, 

ezekre kívánunk hosszabb távon választ adni tudományos tájékoztatónkkal, melyet 2016. április 4-én 

tartottunk. Célunk az volt, hogy a tudományos élet, ösztöndíjak iránt érdeklődő hallgatók egy általános 

képet kapjanak ezekről a lehetőségekről az OTDK év előtt. A tájékoztatón a Magyar Irodalom- és 

Kultúratudományi Intézet részéről Bengi László, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet részéről 

Kugler Nóra voltak vendégeink, akik bemutatták a két intézet tudományos lehetőségeit, a jellemző 

hagyományokat, illetve a tudományos diákműhelyeket. Vendégünk volt Bori Kinga, a BTK HÖK 

Tudományos Bizottságának elnöke, aki a kari, egyetemi és országos pályázati lehetőségekről beszélt.  

A tájékoztatón csupán közel húsz hallgató vett részt, viszont ők kifejezetten érdeklődőnek mutatkoztak 

a tudományos lehetőségek iránt. A diákkörök elérhetőségeit feltettük honlapunkra, illetve létrehoztunk egy 

tudományos rendezvények fület is, ahova folyamatosan gyűjtjük a magyarosokat érintő tudományos 

rendezvényeket. 

A tudományos ösztöndíj-pályázatok leadása után azokat eljuttattuk a két intézetbe. A Magyar Irodalom- 

és Kultúratudományi Intézethez 1, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézethez 4 pályázat érkezett 

be. Ezek sajnos még mindig alacsony számnak tekinthetőek, annak ellenére, hogy kari viszonylatban a 

pályázatok számának kb. egyharmadát a két intézet pályázói teszik ki. A pályázatokról a jegyzőkönyvek el 

is készültek, és visszajuttattuk azokat a Tudományos Bizottsághoz. 

A következő évre a Germanisztikai és az Angol-Amerikai Intézeti Képviselettel közös nyelvészeti 

konferenciát tervezünk. Ennek előkészületei már megkezdődtek, több kari szereplő bevonásával. 

Folyamatosan frissítésre kerül a legfrissebb dátumokat tartalmazó tudományos összefoglaló a magyar 

szakosokat érdekelhető eseményekről. A Köztársasági Ösztöndíjról is tájékoztattuk a hallgatókat, 

információt adtunk az érdeklődőknek. 
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Tájékoztatók a mesterszakokról és az Erasmus+-ról 

Február 10-én a magyar intézetek gondozta mesterszakokról, illetve a tanári mesterképzésről tartottunk 

egy tájékoztatót kb. 40-50 érdeklődőnek. Minden mesterszakról egy érintett hallgató beszélt, illetve 

ismertettük a szakonként speciális jelentkezési feltételeket, valamint általánosságban is a szakzárással és a 

mesterszakos felvételivel kapcsolatos tudnivalókat. Az előadások után az érdeklődők feltehették 

kérdéseiket is. 

Február 24-én Erasmus+ tájékoztatót tartottunk, ahol az érdeklődők megismerkedhettek a pályázat 

lehetőségeivel. Bába Laura, Kugler Nóra és Scheibner Tamás oktatók, intézeti Erasmus+-koordinátorok is 

vendégeink voltak. A tájékoztatón kb. 30 érdeklődő vett részt.  

Az Erasmus+ pályázatok bírálatában és az eredményekről való kommunikációban oroszlánrészt 

vállaltunk. 

Rendezvényeink 

Február 25-én került megrendezésre a III. Hungarogermán Farsang. A City Beerben megrendezett 

eseményen kb. 40-en vettek részt. A jelenlévők közül többen beöltöztek. A résztvevők becsatlakozhattak a 

beerpong játékba, illetve egy rövid hungarogermán kocsmakvíz is megrendezésre került. A farsang 

tematikáját a Star Warsra építettük fel. 

Március 12-15-én a Germanisztikai Intézettel közösen Burgenlandba látogattunk. Ellátogattunk 

Fraknóba, Kismartonba, Bécsbe. Szállásunk Pinkafeld városkában volt, ahonnan különbusszal jártuk be a 

környéket. A germánosokkal közös kiránduláson résztvevők belepillanthattak a burgenlandi hangulatba.    

2016. április 28-án magyar szakos színházlátogatást szerveztünk a Radnóti Színházba, a Turandot című 

darabra. Jelentkezni április 4-ig volt lehetőség. Az eseményen kb. 15 hallgató vett részt. A hagyományt 

folytatandónak tartjuk. 

2016. május 2-án megtartottuk a harmadik magyar szakos akadályversenyünket, mely ezúttal az 

Odüsszeia tematikájára épült. Sajnos kevés csapat vett részt a versenyen és az időjárás sem kedvezett az 

eseménynek, de összességében mégis jól sikerült az akadályverseny. 

Kari Tanács, intézeti tanácsok, tanszéki ülések 

A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 2016. február 8-án tanácsot tartott, ahol átnéztük a 

tavaszi órameghirdetéseket. A szemináriumi dolgozatokról és a jövőre bevezetésre kerülő beugrók 

technikai lebonyolításáról rövid tanácskozást tartottunk, majd szavaztunk. A hallgatók ezekről való 

tájékoztatása egyik fontos feladatunk lesz a következő félévben. 
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2016. február 18-án részt vettem a Kari Tanácson, ahol a fő téma az ELTE Intézményfejlesztési Terve 

volt, melyet első körben nem támogatott a tanács. A magyar szakos hallgatók szempontjából fontos, hogy 

a színháztudomány mesterképzés indítására tett javaslatot a Kari Tanács is támogatta. 

2016. február 24-én szintén részt vettem a rendkívüli Kari Tanácson, ahol az intézményfejlesztési terv 

módosított, kiegészített változatát a Kari Tanács már támogatta. 

Márciusban a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet 9-én és 16-án tartott tanácsot. A téma az 

oktatásszervezési ügyek voltak, melyet az első alkalmon nem sikerült teljes egészében megtárgyalni, ezért 

kellett a következő hétre egy újabb ülést összehívni. A kari Koncílium megalakulásával kifejezetten a 

mesterszakok, részben az alapszakok felülvizsgálata történik meg. A március 16-i tanács meghívott 

vendége volt Déri Balázs, a Koncílium elnöke és Gintli Tibor, a Koncílium tagja, a társintézet vezetője. A 

változtatások célja, hogy a kontaktórák, ezzel a hallgatók és az oktatók óraterhelése is csökkenjenek. Ezen 

felül a tárgyfelelősök ellenőrzésének kérdésköre vetődött még fel. 

A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 2016. április 5-én tartott tanácsot, ahol az őszi 

órameghirdetésekről, személyi ügyekről és a tanegység-revízióról volt szó. Ezen felül levélszavazást is 

tartottunk, melyben a szavazók egyhangúlag támogatták a színháztudományi stúdiumok minor és 

specializáció indítását a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézettel együttműködve.  

A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet áprilisban nem tartott tanácsot, de az elveszett honlap 

helyébe lépő új honlap struktúrájának, tartalmának kidolgozásába minket is bevontak. Az összeülések 

alkalmával és az onlájn kommunikációban is igyekszünk minél nagyobb részt vállalni a feladatokból. 

A 2016. április 7-i Kari Tanácson személyi ügyekről, illetve az ELTE BTK 2016-os minőségbiztosítási 

céljairól volt szó.  

2016. május 5-én a Kari Tanácson személyi ügyek, szabályzatok és oktatási ügyek voltak napirenden. 

Ebből a magyar szakos hallgatókat közvetlenül a Hallgatói Követelményrendszer kari különös részében a 

kreditalapú félév módosítása, illetve a színházi stúdiumok minor és specializáció indításáról meghozott 

döntés érintheti. 

2016. május 12-én a Kari Tanácson a 2015-ben kiírt egyetemi pályázatok véleményezése történt meg a 

MAB véleményezése után. 

2016. május 12-én a két Intézet vezetésével együtt egy informális ülés keretein belül beszéltünk a BA 

szakzáró dokumentum hibáiról – erre javaslatot tettünk, melyet azóta az intézetek is tárgyaltak –, illetve 

egy hallgatói igény- és véleményfelmérő kérdőívről. 

A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet 2016. május 18-i ülésén a Koncílium által elfogadott 

tanegységlisták jóváhagyása és az őszi órameghirdetéssel kapcsolatos oktatási ügyek volt a téma. 

A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 2016. május 24-én ülést tartott, ahol a szeptemberben 

bevezetésre kerülő, kötelező, az egyes kurzusokhoz kapcsolódó olvasmánylistákról beszéltünk. Az 
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olvasmánylistákkal kapcsolatban jeleztük, hogy több lista elolvasása azért teljesíthetetlen, mert a 

dokumentumok, könyvek szinte elérhetetlenek. Erre megoldásként az Intézet igyekszik felállítani egy, a 

hallgatók számára elérhető adatbázist, melyhez felajánlottuk segítségünket. 

A 2016. június 7-i Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet tanácsán a Modern Magyar 

Irodalomtörténeti Tanszék élére újraválasztottuk Gintli Tibor intézetigazgató urat. 

2016. június 8-án a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet újraválasztotta igazgatójának Juhász 

Dezsőt, jelenleg is hivatalban lévő vezetőjét. 

2016. június 9-én a Kari Tanács elfogadta Gintli Tibor és Juhász Dezső pályázatait, illetve az intézet 

részéről beérkezett tanegységlista-módosításokat is. Sor került a HKR módosítására is több ponton. 

Választások és alakuló intézeti képviseleti ülés 

2016. március 30-án elindult a szakos hallgatói érdekképviselők választása. Az előtte lévő időszakban 

zajlott a jelöltállítás, melynek eredményeképpen a magyar BA körzetben 5, az első osztatlanos körzetben 

16, a második osztatlanos körzetben 4 jelölt indult el. Az osztatlanos körzet jelöltjei megválasztásuk után 

választhatnak, melyik IK-ba delegálják magukat. 

A szakos hallgatói érdekképviselők megválasztása után, 2016. április 26-án megtartottuk alakuló 

ülésünket. Az osztatlanos első körzetből három, a második körzetből egy megválasztott képviselő delegálta 

magát a Magyar Intézetek Képviseletébe. 

Az Intézeti Képviselet újraválasztotta alelnökének Biró Esztert és Antalffy Zsófiát. Megtörtént a 

küldöttgyűlési tagságra való jelölés, a két intézet tanácsába való delegálás, a tanszéki ülésekre való 

delegálás és a referensek kinevezése. Ezek után az aktualitásokról, a FB csoportok problémáiról és a 

közeledő eseményekről beszéltünk. Az eredmények kihirdetése után, 2016. április 15-én projektnapot 

tartottunk, ahol szintén sok aktualitást sorba vettünk. Ilyen egész napos összeülések keretében nagyobb 

lehetőség van a problémák mélyebb átbeszélésére, megoldások keresésére. 

A 2016. április 28. és május 13. közötti küldöttgyűlési választások is sikeresen lezajlottak. A 

mesterszakos körzetben rendkívüli választás volt a tavaly őszi sikertelen választási eredmények miatt. Az 

alakuló Küldöttgyűlésen a képviselők teljes létszámban résztvettek. 

 

Budapest, 2016. június 13. 

 

Bencze Norbert s.k. 

Magyar Intézetek Képviselete elnöke 

 


