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1. § Általános rendelkezések
(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem
(a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban: SzMR) 15. § (11) bekezdése
alapján A Művészettörténeti Tanszék (a továbbiakban: Tanszék) az alábbiak szerint határozza meg ügyrendjét.
(2) Az ügyrend hatálya kiterjed az Tanszék valamennyi közalkalmazottjára, valamint a Tanszék munkájában
közreműködő egyéb személyekre jogállásuktól függetlenül.

2. § A Tanszék küldetése és céljai
(1) A Művészettörténeti Tanszék célja, hogy átfogó és szilárd történeti, elméleti és kritikai ismeretek révén
alapot adjon a Magyar Képzőművészeti Egyetem művész hallgatóinak a művészet történetében és jelenében
való eligazodásban. A művészettörténeti oktatás a művésznövendékek elméleti képzésének legfontosabb
stúdiumát, a művészetben való tájékozódás és ismeretszerzés bázisát alkotja. Ezért az egyetem minden
hallgatója teljes tanulmányi ideje alatt tanul művészettörténetet. Komplex oktatási szisztémánk egyesíti a
szintetikus, kronologikus, a teljes művészettörténeti folyamatot áttekintő, az analitikus, az egyes korok
speciális kérdéseit vizsgáló, valamint a szakok gyakorlati munkájához közvetlenül kapcsolódó, szakművészettörténeti, illetve a kortárs művészetet elemző kritikai megközelítést. Ez a módszer átfogja a
klasszikus, a modern és a kortárs, a nemzetközi és a magyar művészet történetét, s kombinálja az előadáson
és az egyéni munkán alapuló tárgyalási módot. Az oktatás gerincét tíz szemeszteres kronologikus
alapkurzusunk adja, amely az őskortól napjainkig szisztematikusan tekinti át az európai művészet történetét,
a legfontosabb művészeti folyamatok, alkotók és stílustörekvések bemutatása által. Az alapkurzussal
párhuzamosan dolgoznak olyan szemináriumok és speciális kollégiumok, amelyek a művész szakok
képzésébe közvetlenül illeszkedő témaköröket vizsgálják, illetve az egyes korszakok sajátos művészeti
problémáiban való elmélyülést szolgálják. Egyetemi képzésünk karakteréből adódik, hogy az oktatás
hangsúlyát a kortárs és huszadik századi, illetve a modern művészet elemzésére helyezzük. Az ilyen szemléleti
formában megszerzett történeti, műkritikai, műelemzési ismeretek által egyfajta művészettörténeti, kritikai
kontroll és önkontroll képességének kialakítására törekszünk hallgatóinkban, melynek révén képessé válnak
nemcsak a művészettörténet és a jelen, de saját alkotásaik művészeten belüli elhelyezésére és megítélésére is.
(2) Hivatalos megnevezés, cím:
Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészettörténeti Tanszék
Hungarian University of Fine Arts, Art History Department
H-1063 Budapest, Andrássy u. 69-71.

3. § A Tanszék személyi állománya
(1) A Tanszék személyi állományát a képzési igényeknek megfelelő oktatók, kutatók és egyéb alkalmazottak
alkotják. A Tanszék létszámát és személyi állományának összetételét a mindenkori egyetemi állománytáblázat
határozza meg.
(2) A Tanszék munkáját óraadói szerződés keretében foglalkoztatott előadók, kurzusvezetők, valamint
demonstrátorok segítik.
(3) A tanszéki adminisztrációs feladatok ellátására a Tanszék adminisztrátort alkalmaz.
(4) Amennyiben a tanszéki adminisztrációs feladatokat ellátó adminisztrátor más Tanszéken is ellátja az
adminisztrációs feladatokat, a tanszékvezető köteles a másik tanszékvezetővel egyeztetni a munkairányítási
kérdésekről. Amennyiben a tanszékvezetők között felmerülő vita tárgyalás útján nem elrendezhető, az
általános rektorhelyettes jogosult dönteni.
2

4. § A Tanszékvezető
(1) A Tanszéket a tanszékvezető vezeti, aki az SzMR alapján munkairányítói és feladatmeghatározási joggal
rendelkezik a Tanszék közalkalmazottjai tekintetében. A tanszékvezető ellátja a Tanszék munkáját segítő
óraadó oktató feladatainak irányítását.
(2) A tanszékvezető megbízását pályázat útján nyeri el. A pályázati felhívás alapján beérkező pályázatok
tekintetében a Tanszéki Értekezlet kialakítja álláspontját, melyről a Szenátust tájékoztatja.
(3) A tanszékvezető általános feladatait és hatáskörét az SzMR 15. § (3) bekezdése szabályozza. A
tanszékvezető feladat továbbá:
a) A tanszéki autonómia nyújtotta kereteken belül kapcsolatokat kezdeményez hazai és nemzetközi
intézményekkel közös művészeti, tudományos és oktatási projektek, kutatások megvalósítása, tanári-és
diákcserék lebonyolítása érdekében.
b) Nyilvános bemutatók, publikációk, rendezvények kezdeményezése révén segíti a tanszéki projektek és
hallgatói munkák megismertetését.
5. § A Tanszéki Értekezlet
(1) A Tanszék közalkalmazottainak testületi fóruma a Tanszéki Értekezlet.
(2) A Tanszéki Értekezletet a tanszékvezető vezeti. Szavazati jogú tagja a Tanszék valamennyi
közalkalmazottja, tanácskozási jogú tagja a Hallgatói Önkormányzat által delegált 1 fő. A tanszékvezető
szükség esetén más személyeket is meghívhat, akik tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen.
(3) A Tanszéki Értekezlet valamennyi szavazati jogú tagja egy szavazattal rendelkezik, s azt személyesen, az
ülésen adhatja le.
(4) A Tanszéki Értekezlet feladatai:
a) javaslatot tesz a tanszék ügyrendjére;
b) meghatározza a képzés- és kutatásfejlesztési programokat;
c) dönt a tanszék által oktatott tantárgyak programjának kialakítása, a tananyag, a vizsgakövetelmények
meghatározása ügyében;
d) véleményezi a tanszék pénzügyi keretének felosztási elveit;
e) dönt a hatáskörébe utalt kérdésekben;
f) javaslatot tesz a tanszék humánpolitikai fejlesztési kérdéseiben;
g) állást foglal a Tanszék külső kapcsolatainak alakítása tárgyában;
h) véleményezi a tanszékvezetői pályázatokat;
i) véleményezi a Tanszékre kiírt oktatói pályázatokat;
j) véleményezi a Tanszék oktatói által indítani kívánt tárgyak tematikáját és tantárgyi programját;
k) megvitatja a hallgatói vagy tanári kezdeményezésre felmerülő, általánosabb szinten megbeszélésre és
döntésre érdemes javaslatokat
l) a Tanszéken belül egyes feladatok, tevékenységek végrehajtására önálló státusszal nem rendelkező
csoportokat hozhat létre (pl.: kutatói csoport).
(5) A Tanszéki Értekezletet a tanszékvezető hívja össze szemeszterenként legalább két alkalommal. A
Tanszéki Értekezletet 8 napon belül össze kell hívni, ha a szavazati jogú tagok legalább egyharmada az indok
megjelölésével azt a tanszékvezetőtől írásban kéri.
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(6) Az üléseket a napirend megjelölésével, az ülés napját megelőző 5 nappal, a tagoknak küldött meghívóval
kell összehívni. A meghívó, a napirendek, az előterjesztések, illetve az értekezlet működésével kapcsolatos
egyéb anyagok megküldéséről a tagok munkahelyi e-mail címére a tanszéki adminisztrátor gondoskodik.
(7) Az ülés határozatképes, ha azon legalább a szavazati jogú tagok 50%-a +1 fő jelen van. Ha az ülés
határozatképtelenség miatt nem tartható meg, akkor az újabb ülést legalább 3, legfeljebb 15 napon belül kell
újra összehívni. Az ugyanazon napirenddel meghirdetett második ülés is a szavazati jogú tagok legalább 50%a +1 fő jelenléte esetén határozatképes.
(8) A Tanszéki Értekezlet döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Bármely szavazati jogú
tag kezdeményezésére a jelenlévők egyszerű szótöbbségével titkos szavazás rendelhető el. Személyi ügyekben
titkos szavazást kell tartani.
(9) Titkos szavazásra szavazócédulákon kerül sor, melyen a szavazati joggal rendelkező tagnak a döntését
egyértelműen fel kell tüntetnie. Érvénytelen az a szavazat, amelyik semmilyen jelölést nem tartalmaz, vagy
amelyből nem állapítható meg egyértelműen leadójának akarata.
(10) A Tanszéki Értekezlet üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen
kiadott feladatokat, azok határidejét és felelősét, valamint a meghozott döntéseket és az azokhoz tartozó
szavazati arányokat. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az ülésen felvett jelenléti ívet. A jegyzőkönyvet az
elnök és a Tanszéki Értekezlet egy szavazati jogú tagja hitelesíti.
6. § A Tanszék oktatói, kutatói
(1) A Tanszék oktatói és kutatói:
a) aktívan részt vesznek a Tanszék tudományos tevékenységében;
b) javaslataikkal támogatják a Tanszék feladatainak ellátását;
c) részt vesznek a Tanszékvezetői Értekezlet munkájában;
d) javaslatokat dolgoznak ki tantárgyfelelősi feladatkörükbe tartozó tantárgyak tematikájának
módosítására, fejlesztésére, új tárgyak indítására;
e) elvégzik a szabályzatok alapján oktatói feladatként meghatározott oktatási adminisztrációs feladatokat;
f) önálló művészeti és művészettörténeti kutatási projektek kezdeményezésével, nyilvános programok
szervezésével, publikációkkal, nemzetközi kapcsolatok létesítésével segítik a tanszék és az egyetem
optimális működését
7. § A tanszéki adminisztrátor
(1) A tanszéki adminisztrátor elsődleges feladat a Tanszék működésének támogatása, a szükséges oktatási
adminisztrációs feladatok ellátása. Ennek keretében különösen:
a) oktatási adminisztrációs feladatok ellátása;
b) részvétel az órarendek megtervezésében;
c) közreműködés az óraadói szerződések előkészítésében és teljesítésigazolásában;
d) a Tanszék iratfelelősi feladatainak ellátása;
e) tanszéki titkársági feladatok ellátása;
f) kapcsolattartás az oktatókkal, hallgatókkal;
g) kapcsolattartás a Tanulmányi Hivatallal és a Kancellári Hivatallal
h) az egyetemi szabályzatokban foglalt előírások betartásának figyelemmel kísérése;
i) a Tanszéki Értekezlet megszervezése, dokumentálása;
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j) a tanszékvezető által kiadott egyéb feladatok végrehajtása.
k) Tanszék működéséhez szükséges irodaszerek és egyéb anyagok beszerzésének kezdeményezése;
8. § A helyettesítés rendje
(1) A tanszékvezetőt távolléte, vagy akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt oktató helyettesíti.
(2) A Tanszék többi munkatársa tekintetében a kollégák helyettesítik egymást, azzal, hogy a távollévő dolgozó
köteles az oktatás folyamatosságának, az ügyek folyamatos vitelének biztosítása érdekében a szükséges
tájékoztatás megadásáról gondoskodni.
(3) A tanszéki adminisztrátort a Tanszék valamely oktatója, vagy egy másik tanszék adminisztrátora
helyettesítheti.
(4) A működés zökkenőmentes biztosítása érdekében szükséges helyettesítési rendet a munkaköri leírásnak
kell tartalmaznia.
9. § A kapcsolattartás rendje
(1) A Tanszék által más szervezeti egységek felé a kapcsolattartás fő szabályként a szervezeti hierarchia
szerint történik. Adott munkacsoportokban, megbeszéléseken való részvétel esetén ettől el lehet térni, de a
lényeges információkról a közvetlen vezetőt tájékoztatni kell.
(2) A feladatellátás érdekében szükséges kapcsolattartás történhet személyesen, telefonon, vagy e-Mailben. A
Tanszék dolgozói kötelesek ennek érdekében elektronikus postafiókjukat rendszeresen ellenőrizni.
10. § Záró rendelkezések
(1) Jelen tanszéki ügyrendet a Tanszéki Értekezlet 2022. február 23-i ülésén elfogadta.
(2) Az ügyrend a Szenátus döntését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Tanszék
korábbi ügyrendje.
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