Feljegyzés a Magyar Germanisták Társasága 2004.05.28-án Nyíregyházán
megtartott évi rendes közgyűlése után 2004.05.29-én lezajlott vélemény
nyilvánító szavazásról
Kertész András elnök tájékoztatja a jelenlévő tagságot arról, hogy - nagyrészt a tagság
kérésére - az elnökség reggel 8 órakor rendkívüli ülést tartott, melynek témái az előző napon
lezajlott pódiumbeszélgetés és a tagnyilvántartással kapcsolatos problémák voltak.
Az elnökség a tagság elégedetlenségének hangot adva levelet fogalmazott meg Magyar Bálint
oktatási miniszter úrnak, melyet Kricsfalusi Beatrix titkár felolvas a jelenlévő tagságnak.
Az elnök kéri a tagság véleményét.
Hozzászólások:
Tőkei Éva: Javasolja, hogy a levelet egyúttal küldjék el egy napilapnak is.
Kertész András válaszában óv attól, hogy egy szorosabb értelemben vett szakmai kérdést egy
ilyen lépéssel kiszolgáltassunk a napi politikának.
Balkányi Magdolna: Nem ért egyet a napilapban való megjelentetéssel, de javasolja, hogy - a
szakmai kereteken belül maradva - minden egyetem rektorához juttassuk el a levelet.
Bernáth Árpád: Nem ért egyet azzal, hogy a Társaság és a minisztérium közötti nézeteltérést
ilyen módon terjesszük ki. Javasolja, hogy a jelen lévők esetleg szóban tájékoztassák saját
egyetemük dékánját, ha alkalom nyílik rá.
Bassola Péter sem ért egyet a vita kiterjesztésével.
Vizkelety András: Javasolja, hogy a pódiumbeszélgetésen megjelent és vitatott teljesítményt
nyújtó minisztériumi alkalmazott neve ne kerüljön be a levélbe.
Kertész András a javaslatot elfogadja, valamint javasolja, hogy a levelet a minisztériumon
kívül csak a tagság kapja meg, de a tagság belátására bízná, hogy annak tartalmáról értesítik-e
az illetékes kari vezetőket. A javaslattevő Balkányi Magdolna Kertész András módosítását
elfogadja.
Balogh András: Javasolja, hogy ajánljunk fel a minisztériumnak egy másik időpontok, amikor
a társaság tagsága valóban kompetens minisztériumi szakembernek teheti fel kérdéseit a
Bologna-folyamatról.
Kertész András elmondja, hogy új közgyűlést összehívni, amely valóban reprezentálná a
magyarországi germanisztika minden műhelyét, ilyen rövid idő alatt szinte lehetetlen.
Bernáth Árpád: Elmondja, hogy a felsőoktatási törvényről várhatóan augusztusban döntenek,
amikor amúgy is nehéz a tagságot mobilizálni.
Több hozzászólás nem lévén Kertész András vélemény nyilvánító szavazást kér a levélről:
Az elnökség által Magyar Bálint oktatási miniszternek írott levél elküldését a jelen lévő
tagság nyílt, egyhangú szavazással ellenszavazat nélkül támogatja.
Barótiné Gaál Márta: Javasolja, hogy a tagság egyhangú támogatása kerüljön be a levélbe.
Kertész András a javaslatot nem támogatja, lévén a szavazás csak vélemény nyilvánító lehet,
hiszen az a közgyűlés bezárása után zajlott le.
Felmerült továbbá, hogy nem lehet-e a levélben ahhoz is ragaszkodni, hogy a Társaság elnöke
meghívást kapjon a felsőoktatási törvényről döntő szakmai szervezetbe.
Orosz Magdolna elmondja, hogy sok szakmai egyeztető fórum létezik, melyekben a Társaság
elnöksége képviselteti magát. A végső döntést amúgy is a kormány hozza meg.
Kertész András megerősíti az Orosz Magdolna által mondottakat. Sok szakmai egyeztető
fórum van, melyek közt sokszor vélemény- és érdekkülönbség is van. Mivel az elnökség
tagjai jelen vannak ezekben a fórumokban ígéretet tesz arra, hogy az elnökség tagjai a
jövőben aktív kommunikációval fogják elősegíteni egymás, és ha szükséges, a tagság
informálását - akár rendkívüli közgyűlés összehívásával is.
Több hozzászólás nem lévén az elnök vélemény nyilvánító szavazást kér

A jelenlévő tagság nyílt szavazással egyhangúlag, ellenszavazat nélkül kötelezi az
elnökséget az egymással és a tagságal folytatott a Bologna-folyamatról szóló konstruktív
párbeszédre és szükség esetén egy rendkívüli közgyűlés összehívására.
Kricsfalusi Beatrix titkár tájékoztatja a jelenlévő tagokat arról, hogy a tagnyilvántartás
átláthatóbbá tétele érdekében többekben felmerült a tagnévsor közzétételének lehetősége a
társaság honlapján. Arról kérdezi a tagságot, hogy aggályosnak találják-e a tagok nevének és
munkahelyének közzétételét.
Hozzászólás nem lévén Kertész András elnök vélemény nyilvánító szavazást kér:
A jelenlévő tagság nyílt, egyhangú szavazással ellenszavazat nélkül támogatja a tagok
nevének és munkahelyének közzétételét a Társaság hivatalos honlapján.
Melléklet: Levél Magyar Bálint oktatási miniszter úrnak.

