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NAPIRENDI PONTOK
A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának 2002. szeptember 23-án
(hétfő) 14.00 órakor tartott 2002. évi VII. rendes ülésén az alábbi napirendi pontok
kerültek megvitatásra:
1. Személyi ügyek
— Javaslat „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae" kitüntetéses doktori oklevél adományozására dr. Geretovszkyné Varjú Katalin
részére
Előadó: Dr. Benedek György rektorhelyettes
— Javaslat dr. Felföldi Károly egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a TTK Szerves Kémiai Tanszékére
Előadó: Dr. Mezősi Gábor dékán
— Javaslat Klebelsberg Kunó-díj odaítélésére
Előadó: Dr. Berta Árpád a kuratórium elnöke
— Javaslat Pro Universitate-díj odaítélésére
Előadó: Dr. Mészáros Rezső rektor
2. Beszámoló jelentés a Felsőoktatási Beruházási és Reformprogram végrehajtásáról a Szegedi Tudományegyetemen
Előadó: Dr. Rácz Béla egyetemi tanár, a Stratégiai Iroda igazgatója
3. Javaslat képzési forma váltására a Gazdaságtudományi Kar szakirányú továbbképzésein: gazdálkodástudományi, jogász-, illetve a mérnök-közgazdász
szakok esti tagozatról levelező tagozatra minősítése a 2002/2003-as tanévtől
Előadó: Dr. Farkas Beáta dékán
4. Javaslat kreditrendszer bevezetésére a Szegedi Tudományegyetemen
Előadó: Dr. Visy Csaba rektorhelyettes
5. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Felvételi Szabályzatának módosítására
Előadó: Dr. Visy Csaba rektorhelyettes
6. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának
módosítására
Előadó: Dr. Visy Csaba rektorhelyettes
7. Bejelentések
8. Kérdések - válaszok
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HATÁROZATOK
150/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae" kitüntetéses doktori oklevél adományozását dr. Geretovszkyné Varjú Katalin számára titkos szavazással, 31 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
151/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Felföldi Károly egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését a TTK Szerves Kémiai Tanszékére titkos szavazással, 33 igen szavazattal
egyhangúlag támogatja.
152/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Klebelsberg Kunó-díj odaítélését dr. Leindler László akadémikus (TTK Analízis Tanszék) számára titkos szavazással, 33 igen szavazattal
egyhangúlag támogatja.
153/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Klebelsberg Kunó-díj odaítélését dr. Paul M. Zulehner professzor (Bécsi Teológiai Fakultás) számára titkos szavazással, 33 igen szavazattal
egyhangúlag támogatja.
154/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Klebelsberg Kunó-díj odaítélését emeritus fokozattal dr. Keserű Bálint emeritus professzor (BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék) számára
titkos szavazással, 33 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
155/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Klebelsberg Kunó-díj odaítélését emeritus fokozattal dr. Nagy
László emeritus professzor (AJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék) számára
titkos szavazással, 33 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
156/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Pro Universitate-díj adományozását dr. Gál György nyugalmazott igazgató (Vértranszfúziós Állomás) számára titkos szavazással, 33 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja.
157/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Pro Universitate-díj adományozását dr. Csákány Béla nyugalmazott egyetemi tanár (TTK Algebra és Számelmélet Tanszék) számára titkos
szavazással, 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodom szavazattal támogatja.
158/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Pro Universitate-díj adományozását dr. Bicsérdy Gyula főiskolai tanár, főigazgató (MFK Állatélettani és Egészségtani Tanszék) számára titkos szavazással, 30 igen, 1 nem, 1 tartózkodom szavazattal támogatja.
159/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Pro Universitate-díj adományozását dr. Szentirmai László
címzetes főigazgató (Egyetemi Könyvtár) számára titkos szavazással, 32 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja.
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160/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Beszámoló jelentést a Felsőoktatási Beruházási és Reformprogram végrehajtásáról az SZTE-n,az elhangzott kiegészítésekkel, nyílt szavazással, 32 igen, 0 nem, 1 tartózkodom szavazattal elfogadja.
161/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a képzési forma váltására tett javaslatot a GTK szakirányú továbbképzésein, azaz a gazdálkodástudományi, jogász-, illetve a mérnökközgazdász szakok esti tagozatról levelező tagozatra való minősítését a 2002/
2003-as tanévtől nyílt szavazással, 34 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
162/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a kreditrendszer bevezetésére tett javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy az Egyetem állásfoglalást kér az OM-től az augusztusban megjelent
Kormányrendelettel kapcsolatban, nyílt szavazással, 27 igen, 0 nem, 3 tartózkodom szavazattal támogatja.
163/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Felvételi Szabályzatának módosítását - a 187/2002.
(VIII. 29.) Kormányrendeletnek megfelelően - nyílt szavazással, 29 igen, 0 nem,
3 tartózkodom szavazattal támogatja.
164/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának módosítására
tett javaslatot - az oktatási miniszter 29/2002. (V.17.) rendeletének megfelelően nyílt szavazással, 30 igen, 0 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
A SZABÁLYZAT 1. PONTJA KIEGÉSZÜL EGY ÚJ 1.3. ALPONTTAL:
1.3. A 29/2002. (V. 17.) OM-rendeletben foglaltak szerint a tanulmányaik folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételek e rendeletben szabályozott módon a fogyatékossággal élő hallgatókra vonatkoznak. E feltételek kialakításáról a karok saját szabályzatukban
döntenek.

165/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács azon javaslatot, hogy 2002-ben a kollégiumi alapszolgáltatás
díja valamennyi kollégiumban 3900 Ft/hó legyen, nyílt szavazással, 30 igen, 0
nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
166/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács azon javaslatot, hogy a kollégiumi többletszolgáltatások díja
legfeljebb 10%-kal emelkedhet 2002-ben, nyílt szavazással, 30 igen, 0 nem, 1
tartózkodom szavazattal támogatja.
167/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Hallgatói normatíva felosztására tett javaslatot nyílt szavazással, 29 igen, 1 nem, 1 tartózkodom szavazattal támogatja.
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KÖZLEMÉNYEK
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATOT HIRDET:

1. a Gazdaságtudományi Kar tudományos dékánhelyettesi tisztségének betöltésére.
A megbízandó dékánhelyettes feladata a karon folyó tudományos munka koordinálása, az ezzel kapcsolatos operatív feladatok ellátása, a kari gazdasági ügyek intézése.
Pályázhatnak a kar főállású egyetemi tanárai és docensei.

A megbízás legfeljebb 3 évre szól
2. a Gazdaságtudományi Kar oktatási dékánhelyettesi tisztségének betöltésére.
A megbízandó dékánhelyettes feladata a karon folyó oktatási tevékenység koordinálása és az ezzel kapcsolatos operatív feladatok ellátása.
Pályázhatnak a kar főállású egyetemi tanárai és docensei.

A megbízás legfeljebb 3 évre szól.
A pályázatokhoz csatolni kell:
- pályázati szöveget,
- kitöltött szakmai adatlapot,
- szakmai önéletrajzot,
- teljes publikációs jegyzéket,
- vezetői elképzeléseket, eddigi vezetői tevékenység leírását,
- végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.
A pályázatok elbírálásának határideje a beadási határidőtől számított 30 nap.
A pályázóknak meg kell felelniük a Szegedi Tudományegyetem oktatói követelményrendszerében rögzített feltételeknek.
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat
formai feltételeiről a (62) 544-008-as telefonszámon kérhető felvilágosítás.
Dr. Mészáros Rezső s. k.

rektor
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A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATOT HIRDET:

1. a Természettudományi Kar Növényélettani Tanszékére egyetemi tanársegédi álláshely betöltésére.
A kinevezendő tanársegéd feladata a tanszéken folyó elméleti, elsősorban a molekuláris membrántranszport mechanizmus kutatásban való részvétel a tanszék elektrofiziológiai laboratóriumában. Feladata gyakorlatok tartása biológus és biológia szakos hallgatók számára, valamint emelt szintű gyakorlatok és speciális kurzus tartása
szakosodó hallgatók számára.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú, lehetőleg fizikus és biológus felsőfokú végzettséggel, a tárgykörben néhány éves gyakorlattal, számítógépes modellezésbeli jártassággal.

A kinevezés 4 évre szól.
2. a Természettudományi Kar Összehasonlító Élettani Tanszékére tudományos munkatársi álláshely betöltésére.
A kinevezendő tudományos munkatárs feladata „A neuroprotektív eljárások" c.
kutatási téma vezetése, ugyanakkor a kinevezendő munkatársnak be kell kapcsolódnia a tanszék komplex alapkutatási, oktatási és adminisztratív munkájába, az élettani
alapgyakorlatok, valamint az emeltszintű élettan gyakorlatainak vezetésébe. Feladata
továbbá szakdolgozatok, diplomadolgozatok, diákköri dolgozatok készítésének irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell angol nyelvből legalább középfokú állami nyelvvizsgával és PhD-fokozattal. Előnyben részesül az élettan, a neuronális plaszticitás
témában tudományos múlttal, valamint oktatási gyakorlattal rendelkező pályázó.

A kinevezés 4 évre szól.
A pályázóknak meg kell felelniük a Felsőoktatási Törvényben és a Szegedi Tudományegyetem oktatói követelményrendszerében rögzített feltételeknek.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon, belül a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Dékáni Hivatalába (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.)
kell benyújtani. A pályázat formai feltételeiről a (62) 544-168-as telefonszámon kérhető
felvilágosítás.
Dr. Mezősi Gábor s. k.
dékán
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3. számú rektori utasítás
Az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletnek a 280/2001. (XII.26.) Kormányrendelettel megállapított 59. §. (9)-(10) bekezdése szabályozza a szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét.
„59. §. (9) Saját dolgozónak megbízási díj, szolgáltatási szerződéssel díjazás munkakörébe
tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető, más
esetben megbízási díj kifizetésére a költségvetési szervek és a megbízott között a
feladatra vonatkozóan előzetesen kötött megbízási szerződés alapján a feladat megbízó által igazolt - teljesítése után kerülhet sor. „
Gyakorlati értelmezése:
1. Egyetemi közalkalmazottal munkakörébe tartozó, vagy előírható feladat, többletfeladat
ellátására, helyettesítésre megbízási szerződés nem köthető, részére megbízási díj nem
fizethető. Az egyetemen végzett ezen munkáját kizárólag csak a közalkalmazotti illetményrendszerben lehet díjazni illetve elismerni, (pl.: határozott időre szóló illetményemelés, kereset-kiegészítés, helyettesítési díj, túlóradíj). Jutalommal a végzett munka
minőségét lehet elismerni.)
2. Oktatási, kutatási és egyéb szakmai alapfeladatra nem köthető szellemi szolgáltatásra
vonatkozó, úgynevezett „számlás szerződés" amelyben az egyetemmel szerződő fél adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, egyesület,
alapítvány, vagy társadalmi szervezet.
„59. §. (10) A költségvetési szerv szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére - dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra - szerződés külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban vagy a felügyeleti szerv által szabályozott, illetve a
fejezet felügyeletét ellátó szerv belső szabályzatában meghatározott feltételek
szerinti feladatok elvégzésére köthető.,,
Ezen felhatalmazás alapján a 33/2002. (V. 18.) OM. rend. szerint az egyetem alaptevékenységébe
tartozó feladatra külső személlyel, vagy szervezettel csak akkor köthető szerződés, ha:
1. az adott feladat ellátásához az egyetem megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt
nem foglalkoztat, vagy
2. eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és átmenetileg nincs a feladat ellátásához megfelelő végzettséggel rendelkező személy.
A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) a szerződő fél adószámát, egyéni vállalkozói igazolványának számát, vagy cégjegyzékszámát, vagy a bírósági nyilvántartásba vételről rendelkező végzés számát és keltét,
b) az ellátandó feladatot,
c) a díjazás mértékét,
d) részletes utalást arra, hogy az 1.2. pontokban írt feltétel mely körülményre tekintettel áll
fenn,
e) a szerződés időtartamát,
f) nem természetes személlyel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről ki(k)
köteles(ek) a feladatot ellátni,
g) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Az egyetem alaptevékenységébe tartozó feladatok körét az 1. számú mellékletként csatolt Alapító Okirat tartalmazza.
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Fentiekben meghatározott feltételek fennállása esetén sem köthető szolgáltatási szerződés magasabb vezető, vagy vezetői feladatok ellátására. Az összeférhetetlenségre a 33/2000. (XII. 26.)
OM. rend. 4. §. (3) bek. és a 7. §. (1) bek. irányadó. Tehát nem lehet szerződést kötni olyan természetes személlyel, jogi személlyel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasággal, amelynek tagja, illetve tisztségviselője az egyetem alkalmazásában lévő magasabb vezető, vagy vezető beosztású közalkalmazotti, vagy ezek közeli hozzátartozója.
Az egyetem alaptevékenységén belül jogosult kiegészítő tevékenység végzésére. Ezek körét
a 2. számú melléklet határozza meg.
Kiegészítő tevékenységbe tartozó feladatokra mind saját dolgozóval, mind külső személlyel,
vagy szervezettel köthető szerződés.
Az ismertetett szabályok, illetve a szerződéskötési feltételek betartásáért a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörrel felruházott személy felelősséggel tartozik.
A most érvényben lévő szerződéseket 2002. december 31-ig a rektori utasításban foglaltaknak megfelelően módosítani szükséges.
Kérem a fentiek következetes betartását és végrehajtását.
Szeged, 2002. szeptember 20.

Dr. Mészáros Rezső s. k.
rektor

1. sz. melléklet
A Szegedi Tudományegyetem Alapító Okiratának 8.1 pontja
Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
- Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának (a továbbiakban: szabályzat)
mellékletében felsorolt tudományterületeken és tudományágakban, valamint művészeti
területeken, a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési
követelmények szerint, egyetemi és főiskolai szintű alapképzést, kiegészítő alapképzést, szakirányú továbbképzést, valamint akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést folytathat nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatásban, s e képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki.
- Az intézmény szabályzatának mellékletében felsorolt területeken, az erre vonatkozó
külön jogszabály rendelkezései szerint részt vesz a szakorvos-, a szakfogorvos-, a
szakgyógyszerész-, klinikai szakpszichológus, népegészségügyi szakemberképzésben,
beleértve a más felsőfokú végzettséggel rendelkezők egészségügyi szak- és továbbképzését is.
- A Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyása alapján doktori (PhD) képzést folytat
és doktori fokozatot ítél oda. Habilitációs eljárást folytat le.
- Továbbképzést folytat az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint.
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- A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken és tudományágakban, valamint művészeti területeken tudományos kutatást és fejlesztést, valamint tudomány-szervező tevékenységet végez.
- Közoktatási intézmények fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el.
- A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.
- Egészségügyi alapellátást folytató klinikákat tart fenn.
- Az Ftv-ben foglaltak alapján részt vesz egészségügyi és az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint.
- A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és
fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a
hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.
- Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
- Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést végez.
- Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és
jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
- Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a
vonatkozó jogszabályok szerint.
- Az intézmény infrastmktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat.
- Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési, pénzügyi, gazdasági, műszaki és
más szolgáltató szervezeti egységeket működtet.

2. sz. melléklet
Az Egyetem Alapító Okiratának 8.2 pontjában meghatározott
kiegészítő tevékenység
Az intézmény alaptevékenységén belül jogosult kiegészítő tevékenység végzésére.
Ilyen tevékenységek elsősorban:
- az államilagfinanszírozottfelsőfokú szakemberképzésben részt vevő hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;
- költségtérítéses felsőfokú szakemberképzés a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, valamennyi képzési szinten és formában;
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- felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása;
- általános továbbképzés;
- az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
- kivételes zenei tehetségű fiatalok számára előkészítő tagozat működtetése;
- a képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudomány-szervezés,
kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadási és egyéb tevékenység;
- az egészségbiztosítás által nem finanszírozott gyógyító, egészségügyi, népegészségügyi szolgáltatás;
- az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység,
nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás,
üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek és kollégiumi szálláshelyek bérbeadása, humán-egészségügyi ellátás, számítástechnikai tevékenység.
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