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1.§ 
Az Intézet neve és felépítése 
 
A Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet (a továbbiakban: Intézet) angol megnevezése: Institute of 
Hungarian Language and Literature. 
 
Az Intézet az alábbi szervezeti egységekből áll: 

Altajisztika Tanszék 
Általános Nyelvészeti Tanszék 
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék 
Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék 
Magyar Irodalmi Tanszék 
Magyar Nyelvészeti Tanszék 
Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék 
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék 

 
 

2.§ 
 
Az Intézet sajátos feladatai 
 

SZTE SZMSZ V.37. Az intézet a kar által folytatott alap és mesterképzés, doktori képzés, 
felsőoktatási szakképzés, szakirányú képzés keretében, több szakon, több tantárgy oktatási 
feladatainak ellátására és az ezekhez tartozó tudományág(ak)ban folyó kutatás céljából 
létrehozott, oktatás- és kutatásszervezési önálló szervezeti egység. Gazdálkodási jogkörét a 
Szenátus, a Kari Tanács által meghozott döntések, megalkotott szabályzatok, valamint a rektor 
és a kancellár utasításai határozzák meg. 
 
SZTE SZMSZ V.38. Az intézet — a jelen fejezet 37. pontja alapján — a Kari Tanács által számára 
meghatározott költségvetési kerettel gazdálkodik. 

 
a) az Intézet által gondozott szakokon folyó oktatás alapelveinek megállapítása és érvényesítése 
b) az oktatás és kutatás koordinációjának megszervezése 
c) a magyar nyelv és irodalom szakos programok, tananyagok, kötelező irodalmak és tantervek 

összehangolása 
d) a tudományos diákköri munka szakmai feltételeinek megteremtése 
e) a dologi és személyi erőforrások hatékonyabb koncentrálása, beleértve az adminisztratív 

feladatok szervezését és ellátását 
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3.§ 

 
Az Intézeti Tanács: 
 

SZTE SZMSZ V.39. Az Intézeti Tanács az intézet döntéshozó, javaslattételi, véleményezési és 
ellenőrzési jogkörrel felruházott testülete. 
 
SZTE SZMSZ V.43. Az Intézeti Tanács tagjai:  

a) az intézetvezető, mint a tanács elnöke,  
b) az intézeti tanszékvezetők, egyetemi tanárok,  
c) a kar ügyrendjében meghatározott számú, az intézethez tartozó közalkalmazotti 

jogviszonyban foglalkoztatott oktatói és kutató által választott oktató/kutató.  
d) a HÖK és a DÖK által delegált képviselő(k).  

 
lásd még: SZTE SZMSZ V.44-50. Az intézetvezető 

 
a) elnöke az intézetvezető, távollétében az intézetvezető-helyettes. Személyükre az Intézeti 

Tanács titkos szavazással javaslatot tesz. Megbízásuk három évre szól. Amennyiben az 
intézetvezető nyelvész, helyettese csak irodalmár lehet, és viszont. 

b) az intézetvezetőt – pályázat kiírása után, az intézethez tartozó egyetemi tanárok és docensek 
közül, az Intézeti Tanács, a Kari Tanács és az Egyetemi Tanács javaslata alapján – a rektor bízza 
meg. A megbízás egyszer meghosszabbítható. 

c) az intézetvezető-helyettest – az intézethez tartozó oktatók közül, az Intézeti Tanács 
véleményének mérlegelésével a dékán bízza meg. 

d) teljes jogú tagjai: az intézetvezető és helyettese, a tanszékvezetők, az aktív egyetemi tanárok, 
valamint három, az Intézet által gondozott szakok valamelyikén tanuló graduális illetve 
posztgraduális hallgató 

e) tanácskozási jogú személyek meghívásáról az intézetvezető dönt 
f) hatáskörét az ülésen gyakorolja, amelyet szükség szerint, de félévenként legalább két 

alkalommal az intézetvezető hív össze. Az Intézeti Tanács titkos szavazást nem igénylő 
ügyekben hatáskörét szükség esetén elektronikus levelezés útján is gyakorolhatja. 

g) ülését 15 napon belül össze kell hívni, ha ezt bármely intézeti tanszék vagy tanszéki csoport 
kéri 

h) személyi ügyekben minden esetben (egyéb ügyekben, ha ezt a jelenlévők egyharmada kéri) 
titkos szavazással foglal állást 

i) üléseiről jelenléti ív és jegyzőkönyv készül 
 

 
4.§ 

Az Intézeti Tanács dönt: 
 

SZTE SZMSZ V.40. Az Intézeti Tanács dönt:  
a) az egyes tantárgyak oktatási programjáról, a tananyagok, oktatási segédanyagok 

köréről,  
b) az intézet oktatási, kutatási tevékenységének fejlesztése irányairól,  
c) az intézet — a jelen fejezet 37. pontja alapján — költségvetési keretének 

felhasználásáról, illetve felosztásáról.  
 



3 

 

a) intézet saját szervezeti és működési szabályzatáról és az intézeti tanács üléseinek 
ügyrendjéről. Az intézeti SZMSZ a dékán jóváhagyásával lép hatályba. (Ld. Kari 
szabályozás!) 

b) a tanszékek és tanszéki csoportok munkamegosztásáról, tanszéki csoportok létesítéséről és 
megszüntetéséről 

c) a közös tudományos tevékenység meghatározásáról, intézeti kiadványokról és az intézeti 
honlap tartalmáról 

d) az intézet által gondozott szakok népszerűsítéséről 
e) a költségvetési keretek felhasználásáról, illetve felosztásáról 

 
 

5.§ 
Az Intézeti Tanács javaslatot tesz: 
 

SZTE SZMSZ V.41. Az Intézet Tanács javaslatot tesz:  
a) az intézet által gondozott tantárgyak körére, a jelenleg hatályos képzésben, az 

alapképzésben, a mesterképzésben,  
b) az intézeti tanszékek létesítésére, megszüntetésére, valamint intézeti tanszékvezetői 

megbízásra,  
c) az idegen nyelven történő képzés indítására az alap és továbbképzésben, doktori 

képzésben,  
d) az új oktatói-kutatói és nem oktatói-kutatói dolgozói álláshely létesítésére,  
e) a kitüntetések adományozására, 
f) a Professor Emerita/Emeritus cím adományozására. 

 
a) tanársegédek, adjunktusok, tudományos segédmunkatársak és munkatársak kinevezésére, 

szerződéseik meghosszabbítására 
b) a tanszéki programok, tananyagok, követelmények és számonkérési módszerek egyeztetésére 

és továbbfejlesztésére 
c) a Kari Tanácsnak oktatói és hallgatói kitüntetésekre és pályázatokra 
d) minden, a kari és egyetemi tanács hatáskörébe tartozó intézeti ügyben 

 
 

6.§ 
Az Intézeti Tanács véleményt nyilvánít: 

SZTE SZMSZ V.42. Az Intézeti Tanács véleményt nyilvánít az intézet keretében szervezett 
doktori képzéssel, általános és szakirányú továbbképzéssel, felsőoktatási szakképzéssel 
kapcsolatosan, és az intézetvezetői, intézetvezető-helyettesi pályázatokról.  

 
a) az egységvezetők által előterjesztett előlépések rangsoráról 
b) minden egyéb, az egységek felől induló és az Intézetnél magasabb döntési fórumnak címzett 

indítványról 
 


