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Babes-Bolyai Tudományegyetem 

A Bölcsészettudományi Kar Magyar Tagozatának működési szabályzata 

 

 

A BMT tagjai 

 

A Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tagozatát (BMT) 

azok az állandó vagy ideiglenes munkatársak alkotják, akik a Magyar Irodalomtudományi 

Intézet, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék és a Magyar Néprajz és Antropológia 

Intézet keretei között dolgoznak. A BMT tagjai azok is, akik a kar valamelyik olyan 

intézetében, tanszékén vagy kutatási egységének oktatói vagy kuttaói, ahol magyar nyelven 

is folytatnak oktatási vagy kutatási feladatokat, s kérték a felvételüket a magyar tagozat 

oktatóinak névjegyzékébe.  

 

A BMT szavazati joggal nem rendelkező tagja minden olyan munkatárs is, aki a BMT 

alkalmazásában áll vagy keretei között dolgozik könyvtárosi, referensi, ügyintézői 

munkakörben. 

 

A BMT az egyetemi szintű Magyar Tagozat szerves tagja, a tagság minden jogával és 

kötelezettségével, a tagozat által elfogadott összes szabályzat keretei között működik. 

 

A BMT éves értekezlete 

A BMT évente legalább egy alkalommal, az egyetemi tanév végén vagy elején ülésezik és a 

tagozatot érintő legfontosabb stratégiai kérdésekben dönt. Az értekezlet rendszeres meghívottai 

az egyetemi szintű MT vezetői. Az értekezletet a tagozatvezető hívja össze. 

Rendkívüli esetekben a BMT vezetője vagy a BMTT összehívhatja a BMT értekezletét a 

szokásos év végi alkalomtól eltérő időpontokban is. 

 

A BMT vezetősége 

 

A kari szintű Magyar Tagozati Tanács (BMTT) 

 A kari szintű MT kollektív képviseleti, vezető- és döntéshozó testülete. 

 A Tagozati Tanács tagjai: a MT választott képviselői a Kari Tanácsban; a kari szintű magyar 

tagozat választott vezetője (aki egyben dékán vagy dékánhelyettes); a magyar 

intézetvezetők, vagy az intézeti magyar tagozatfelelősök (vegyes intézetek esetén); a 

Hungarológiai Doktori Iskola vezetője; a tagozatot képviselő szenátorok; a hallgatói 

önkormányzatnak a magyar diákokat képviselő tagja; a doktori iskola hallgatóinak 

képviselője; a BMT-hez tartozó szakkollégiumok vezetői; az érdemes egyetemi tanárok 

képviselője. Az érdemes egyetemi tanárok képviselőjét a BMT vezetője kéri fel a ciklus 

elején a grémiumban való részvételre. 

 A BMTT üléseit a kari szintű tagozatvezető hívja össze: ő készíti elő és vezeti le az 

üléseket. 

 A BMTT hatásköre: 
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 kidolgozza a kari szintű magyar tagozat fejlesztési stratégiáját; 

 előterjeszti és megszervezi a kari szintű MT-on működtethető alapképzési 

szakirányokat, a magiszteri és a doktori képzés formáit; összehangolja a tantervi 

előírásokat; beazonosítja a tagozati szinten közösen oktatható 

tantárgyakat;  interdiszciplináris oktatási programokat alakít ki; 

 igényléseket terjeszt elő a MT-hoz tartozó szakirányok beiskolázási számaira, a 

magiszteri és doktori programokban a magyar hallgatók számára biztosított helyekre; 

 javaslatokat dolgoz ki és terjeszt elő a MT keretében megszervezhető kutatási 

tevékenység formáira; 

 véleményezi a magyar tagozat oktatói személyzetének létszámkeretét, a magyar oktatói 

állások kialakításának és betöltésének folyamatát tagozati szinten 

 intézkedik a tagozati szintű tudományos és kulturális tevékenységek (tudományos, 

kulturális rendezvények, vendégtanári programok, szakmai együttműködési 

megállapodások) megszervezéséről; 

 foglalkozik a magyar tagozatos egyetemi hallgatók tagozati szintű problémáinak 

megoldásával; 

 biztosítja a MT-nak a karon belüli arányaival és teljesítményeivel összhangban álló 

szimbolikus megjelenítését az egyetemi térben és kommunikációban; 

 szakbizottságokat alakít a szervezési, működési és fejlesztési kérdésekkel kapcsolatos 

javaslatok, tervezetek kidolgozására 

 megszervezi és lebonyolítja a tagozati szintű választásokat 

 

A BMTT akkor döntőképes, ha tagjainak több, mint fele jelen van. Döntéseit egyszerű 

többséggel hozza.  

 

 

A BMT Igazgatótanácsa 

 

A BMTT és BMT operatív testülete, az Igazgatótanács a tagozat vezetőjéből és az 

intézetvezetőkből áll (az önálló intézetnek minősülő Hungarológiai Doktori Iskola 

vezetőjét is beleértve). Ez a testület dönt a tagozatot érintő napi kérdésekben, a fontosabb 

döntések esetén jegyzőkönyv készül s erről rövid értesítést kapnak a tagozat tagjai. 

 

A BMT vezetője 

 

 A magyar tagozat választott tisztségviselője, négyévente, az egyetemi választások keretei 

között választják meg. 

 A Bölcsészkaron a tagozat vezetője egyben a magyar tagozat képviseletével megbízott 

dékánhelyettesi tisztséget is betölti 

 

 

A kari szintű magyar tagozatvezető hatásköre: 

 felel a BMTT és BMT határozatainak végrehajtásáért; 
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 szervezi és ellenőrzi kari szinten a magyar tagozati oktatási és kutatási folyamatokat: 

biztosítja a tantervek összehangolását, szakemberekkel való lefedését; beiskolázási 

számokat javasol; új képzési szakterületek beindítását kezdeményezi; javaslatokat tesz a 

magyar tagozati álláskeretek fejlesztésére; vendégtanár-programok megszervezését, 

kutatási projektek beindítását, szakmai, tudományos és kulturális együttműködési 

formák kialakítását kezdeményezi az egyes magyar intézetek függetlenségét tiszteletben 

tartva. 

 gondoskodik a BMT infrastrukturális fejlesztéséről, a rendelkezésre álló pénzeszközök 

ésszerű felhasználásáról, szaktermek, laboratóriumok felszereléséről, a magyar nyelvű 

szakirodalom könyvtári biztosításáról az egyes magyar intézetek vezetőivel együtt. 

 összehívja, előkészíti és levezeti a BMTT és a BMT üléseit; 

 koordinálja a magyar intézetek vagy intézeti magyar tagozati felelősök munkáját, 

véleményezi a magyar tagozati álláskeretek kialakítását kari szinten 

 képviseli a BMT-t, a magyar oktatók és egyetemi hallgatók álláspontját a Dékáni 

Tanácsban, a Kari Tanácsban, a MT Vezetőtanácsában; tájékoztatja a magyar egyetemi 

oktatókat és hallgatókat a kari és az egyetemi szintű határozatokról; 

 az intézetvezetőkkel és a BMTT-vel összhangban javaslatot tesz a MT-hoz tartozó 

oktatók esetében a kari vagy egyetemi szintű kitüntetésekre és fegyelmi eljárásokra; 

 képviseli a BMT-t a belföldi és külföldi partnerintézményekkel való szakmai 

együttműködésben, szerződéses megállapodásokban; ünnepi események alkalmával 

eleget tesz a reprezentációs kötelezettségeknek; 

 koordinálja a tagozat arculatépítését (feliratok, honlapok, közösségi oldalak, 

tájékoztatás, megjelenítés) 

 képviseli a BMT-t a kar és az egyetem vezető testületeiben, beleértve a MT 

Igazgatótanácsát 

 képviseli a BMT-t a más hazai és külföldi intézményekkel való kapcsolatokban; 

 felel az egyetemi szenátus és a Magyar Tagozat Tanácsa határozatainak végrehajtásáért; 

 képviseli a BMT-t a más tagozatokkal, valamint az egyetemi vezetőséggel való 

érdekegyeztetésekben; 

 képviseli a BMT-t  más felsőoktatási intézményekkel való hivatalos megbeszéléseken; 

 képviseli a BMT-t a különböző felsőoktatási, tudományos szervezetek, háttérintézmények 

fórumain, megbeszélésein; 

 a BMTT hallgatói és doktorandusi képviseletével egyeztetve képviseli a BMT-t az 

országos és helyi magyar diákszervezetekkel való megbeszéléseken, közös 

rendezvényeken; 

 a BMT nevében nyilatkozik a szélesebb közönség számára; 

 elnökletével folynak a BMT igazgatótanácsának ülései; 

 írásos panasz esetén összehívja a BMT etikai bizottságát; 

 távollétében a BMTT egy általa kijelölt tagja helyettesíti; 

 biztosítja a BMT tagjainak hatékony informálását, szakmai és tudományos eredményeinek 

elismertetését és értékelését, az egyetemi térben való nyilvános megjelenítését; 

 a BMT elé terjesztett éves, tanév eleji jelentésekben értékeli a BMT-on kifejtett 

tevékenységet; 

 a BMTT-vel együtt megszervezi a kari Magyar Tagozat tanévnyitóját, amelyen az 

intézetvezetők javaslata alapján, saját hatáskörében a kar valamelyik oktatóját, érdemei 

elismeréséül, évnyitó előadásra kéri fel. 

 



4 
 

A kari tagozat vezetőjének megválasztására egy hónappal az egyetemi MT vezetői tisztségeire 

kiírt választások előtt kerül sor a BMT általános értekezletén, amelyen a korábbi tagozatvezető 

beszámol az előző ciklusról. A tagozat vezetőjét a tagozat oktatói közül titkos szavazással 

választják meg a Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar és Általános Nyelvészeti 

Tanszék és a Magyar Néprajz és Antropológia Intézet állandó és ideiglenes munkatársai. A 

választás időpontja előtt egy héttel a Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar és Általános 

Nyelvészeti Intézet és a Magyar Néprajz és Antropológia Intézet állandó munkatársai 

pályázatot nyújthatnak be a tisztségre. Ha ez nem történik meg, akkor a választási értekezleten 

bármelyik állandó munkatárs jelölhető vagy jelentkezhet erre a tisztségre. Ha nincsen 

jelentkező, akkor az egyes intézetek felváltva javasolnak jelöltet és a választás előtt erről belső 

egyeztetésen döntenek. 

A tagozat vezetője az új kari tanács jóváhagyásának időpontjától veszi át a tagozat vezetését, 

dékánhelyettesi kinevezését a dékántól kapja és a kari tanács hagyja jóvá. Ekkor alakul meg az 

új BMTT is, s az új tagozati vezető beiktatása ennek jelenlétében történik. Az intézményvezetői 

ciklus végén a tagozatvezető írásban számol be a korábbi időszak eredményeiről.  

 

A BMT szenátorai 

 

 a szenátorok megválasztása az egyetemi szabályzattal összhangban történik 

 képviselik a BMT-ot az egyetem szenátusában, a szenátusi szakbizottságokban és kari 

szakbizottságokban 

 a BMT vezetőjével és az intézetvezetőkkel együtt képviselik a BMT-ot az egyetemi szintű 

Magyar Tagozat Tanácsában 

 legalább évente egyszer, az új egyetemi tanév elejéig röviden beszámolnak a magyar 

tagozat munkatársainak a tagozat érdekében végzett munkájukról és kezdeményezéseikről 

 jelölésük a tagozatvezető megválasztásával egyidőben, ugyanazon az értekezleten történik 

 

A BMT Etikai Bizottsága 

 

 A BMT Etikai Bizottsága öt tagból áll. Tagjait a MT Vezetőtanácsa választja meg a 

köztiszteletben álló, különböző fokozatú oktatók közül. Azokban az esetekben, 

amelyekben az Etikai Bizottság diákokra vonatkozó etikai vétséget vagy diák-tanár 

konfliktust tárgyal, a tanácskozáson két diákképviselő is részt vesz, szavazati joggal. A 

diákképviselőket a diákok választják meg. 

 Az Etikai Bizottság saját soraiból elnököt választ, aki előkészíti és levezeti a bizottság 

üléseit. 

 Az Etikai Bizottságot a tagozat vezetője hívja össze. 

 Az Etikai Bizottság tagjainak fele plusz egy jelenlét esetén döntőképes. Döntéseit abszolút 

többséggel hozza. 

 Az Etikai Bizottság hatásköre kiterjed a BMT-n belüli fegyelmi, etikai vétségekre. Ha 

ezeket nem sikerül megoldani, akkor az egyetemi szintű MT Etikai Bizottságának 

hatáskörébe utalja át őket. A MT-on belüli választásokkal kapcsolatos bármilyen 

szabálytalanság gyanúja esetén szintén a tagozati Etikai Bizottság illetékes. 
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Szakmai intézmények, kiadványok 

 

A BBTE támogatja a BMT háttérintézményeit, a minden egyes intézetben működő 

szakkollégiumot, illetve az intézetekben működő szakmai műhelyeket és kutatóintézeteket. 

 

A BBTE támogatja a BMT szükségleteinek megfelelő magyar és idegen 

nyelvű  szakfolyóiratok és más tudományos, tájékoztató kiadványok megjelentetését. 

A Studia Universitatis Babeş-Bolyai és az egyetem által kiadott könyvsorozatok 

bölcsészettudományi szerkesztőbizottságában a bölcsész MT képviselői is helyet kapnak, és 

biztosítják a magyar tagozat bekapcsolását a folyóirat és a kiadványok munkálataiba. 

 

A BMT titkársága 

Az egyetemi MT szabályzatával összhangban a BMT működését is tagozati titkárság segíti. A 

BMT és a magyar tagozatot alkotó intézetek önálló titkársági személyzettel rendelkeznek.  

A titkársági személyzet a különböző szintű tagozati értekezletekről jegyzőkönyvet vezet. A kari 

tagozat belső működésének a nyelve magyar. A tagozati belső dokumentumokat a tagozat 

titkársága saját archívumában őrzi. Az új tagozatvezető beiktatásakor a korábbi tagozatvezető 

a titkárság jelenlétében és segítségével ejti meg a hivatalos tagozati iratok átadását. 

 

Záró rendelkezések 

 

A BMT szabályzata összhangban van a romániai tanügyi rendelkezésekkel, a BBTE belső 

szabályzataival és a BBTE egyetemi szintű magyar tagozatának rendelkezéseivel. A 

szabályzat megváltoztatása minősített többséggel történik a BMT rendes vagy rendkívüli 

ülésén.   

 

A szabályzatot a kar magyar tagozatának tagjai 2016. június 24-én fogadták el és azonnali 

hatállyal érvénybe lépett. 

 


