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Köszöntjük prof. dr. Szabó Gábort, Egyetemünk megválasztott rektorát! 

„....azért kaptam az egyetemi közösségtől ezeket a feladatokat, mert nyugalmat teremtettem 
magam körül" 

beszélgetés Mészáros Rezső akadémikussal, 
a Szegedi Tudományegyetem rektorával 

— Rektor úr, április 7.-én az Egyetemi Tanács új vezetőt választ az univerzitás élére. Ön meddig 
tölti be valójában mostani posztját? 

— Az új rektort a köztársasági elnök nevezi ki, az Egyetemi Tanács választását követően. Az én 
megbízatásom 2003. július 31.-ig szól, utódom 2003. augusztus 1-től veheti át hivatalát, tehát 
onnantól kezdve tölti be funkcióját. 

— Ön több mint egy évtizeden keresztül látott el egyetemi vezetői funkciókat. Volt dékán a TTK-n 
1994-től pedig előbb a JATE, majd pedig az egységes Szegedi Tudományegyetem első rektora. 
Bizonyára nehéz feladat lenne néhány mondatban összegezni, de mégis, mi lehetett a magyarázata, 
hogy több alkalommal is Ön mellett voksoltak oktatók, dolgozók hallgatók? Ráadásul ez a tulajdonság 
egyfajta folytonosságot mutat, hiszen titkos szavazással, több egymást követő ciklusban is vezetővé 
választották. Gondolkozott-e a magyarázaton? 

— Sokat gondolkoztam ezen. Próbáltam megválaszolni a kérdést, miért engem választottak meg 
ezekre a posztokra? Végül is odajutottam, azért kaptam az egyetemi közösségtől ezeket a feladatokat, 
mert nyugalmat teremtettem magam körül. Véleményem szerint, a rektor legfontosabb, elsődleges 
feladata: hagyja dolgozni az embereket. Nyugalmat árasszon, békességet teremtsen a szűkebbtágabb 
környezetében. Ember maradjon, minden titulussal együtt... Mindig örültem, amikor a hivatalos 
találkozásokon, fórumokon kívül, keresztnevemen szólítottak és nem rektor úrnak. 

— Az elmúlt majd másfél évtized kezdetén egy rendkívül jelentős társadalmi, mondhatni 
világpolitikai változás történt: a rendszerváltás. Milyen hatással volt ez az egyetem életére? 

— A rendszerváltozás sokat adott a felsőoktatásnak, elsősorban az egyetemeknek, döntően a 
törvényi szabályozás révén. Az egyetemek visszakapták a tudományos fokozat adományozás jogát. Az 
egyetemi autonómia terén is jelentős előrelépés történt, bár szerintem inkább beszélünk erről, 
semmint éljük. Mindezzel együtt, nem olyan sok történt, mint lehetett volna. Az egyetem történelmi 
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kategória. Mi igyekeztünk vezetőtársaimmal, a napi politikát kizárni az egyetemről. Ezt megértették a 
politikai pártok is. Megértették, hogy az egyetem falai közé, a tantermekbe, az előadásokra nem lehet 
behozni a napi pártpolitikát. Ezáltal az egyetem nem vált a napi politikai csatározások színterévé. És 
ez jó  volt, megkönnyítette a munkánkat. Természetesen ez nem azt jelentette, hogy nem tartottuk a 
kapcsolatot a képviselőkkel, akik térségünkből, vagy éppen egyetemünkről kerültek be a Parlamentbe. 
Állami egyetem vagyunk, nyilván a döntéshozó személyiségekkel, képviselőkkel, miniszterekkel 
kapcsolatot kell tartanunk. Ez természetes. Ezt tudnám tanácsolni az utódaimnak is. De a lényeg, 
hangsúlyozom: a napi politikától való tudatos távolságtartás. Mert ha ezt megvalósítjuk, akkor 
megőrizzük az egyetemet, mint történelmi kategóriát, akkor nem deformálódunk, nem megyünk 
jobbra, vagy éppen balra, helyünkön maradunk. Ezt rendkívül fontos körülménynek tartom. Azért, 
mert cserébe nem pazarolunk energiát a mellékes dolgokra, hanem összpontosíthatunk 
főfeladatainkra, a modernizációra, az oktatásra, a kutatásra. Nem úgy nézek munkatársaimra, hogy a 
kollégám ilyen vagy olyan pártállású, „színű” hanem a főkérdésekről szóló nézetei alapján ítélhetjük 
meg egymást. A társadalomban, odakint, ez nem így van. De ha utódaim ezt a mostani hagyományt 
képesek lesznek megőrizni, akkor ez jelentős energia-pluszt biztosít majd számukra...

— Rektor úr, legalább két olyan nagy fontosságú esemény készülődik a közeli jövőben, amelyek a 
maguk módján jelentősen befolyásolják az egyetem életét. Az egyik, a mintegy bő esztendő múlva 
bekövetkező uniós csatlakozásunk. A másik, hogy mint ismeretes, jövő nyárra átadják az Ady-téren 
épülő könyvtári-informatikai centrumot. Látszik-e már, mennyire változtatják meg ezek az univerzitás 
életét?

— Az Ady-tériberuházás nagyon jól halad. Szerintem, nem látszik semmilyen akadálya annak, hogy 
2004 nyarán átadják az építők az épületet, amely jelenleg úgy nő ki az Ady-térből, mint a gomba... Ez 
igen örvendetes. Klébelsberg Kunó óta nem volt ilyen méretű tanügyi beruházás Szegeden, így joggal 
lehetünk büszkék erre. Ami az Európa Uniós csatlakozásunkat illeti, hallgatóimmal beszélgetve azt 
tapasztalom, hogy számukra ez egyértelmű döntést jelent. Evidens, hogy igent mondanak. A fiatalok 
számára nincs más lehetőség, fö l sem merül bennük a kimaradás gondolata. A megye— város— 
egyetem vezetőiből életre hívott nagybizottság jó  gondolatnak bizonyult, egyre-másra tartunk, 
tartanak Eu-s rendezvényeket és ezek iránt nagy a hallgatók-oktatók érdeklődése.

Valójában ennek az egész csatlakozási folyamatnak egyetlen nagyobb problémáját látom. 
Nevezetesen azt, hogy egyre nagyobb mérvű a pályakezdő értelmiségi munkanélküliség.

— Magyarán, miközben az egyetem ezres nagyságrendben képzi a magas műveltségű szellemi 
dolgozókat, azok nem tudnak elhelyezkedni...

— Igen, a friss diplomások nem tudnak elhelyezkedni. Ezt a problémát uniós csatlakozásunk sem 
fogja megoldani, mert ez számukra a mi belpolitikánk ügye.

— Még kérdéseimben sem lennék hű az egyetemi valósághoz, ha nem vetném föl, hogy finoman 
fogalmazva, még mindig hatalmas távlatai vannak az integrációnak, pl. a oktatási intézmények, a 
hivatalok párhuzamosságaiban és egyéb területeken is. Mennyiben látja ezeket megoldhatónak?

— Az integráció 2000-ben elkezdődött. Azóta is vita van arról, hogy ezt gyorsítani vagy lassítani 
kell, én a fontolva haladás híve vagyok. Ez egy emberekkel működő rendszer, amit fölfogásom szerint 
nem szabad fölforgatni, rendkívül károsnak tartanám, ha ebbe kívülről beavatkoznánk. Egyetlen 
megoldás volna a problémák kezelésére, ha rendkívül jelentős pénzt fektetnénk az egyetemi 
rendszerbe, amely mondhatni pénz nélkül szerveződött. Ideális működéséhez képest óriási pénzbeli 
lemaradása van ma az egyetemnek, klinikáknak, természettudományi laboratóriumoknak, jószerével 
minden területnek. Ezt másként, mint nagy pénzzel nem lehet megoldani.

— Rektor úr, az Ön utódjelöltjei között két főiskolai főigazgató is jelen van, és ez példa nélküli 
helyzetet idézhet elő a szegedi egyetem történetében...
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— A miniszter úr szabályosan irta ki a rektori pályázatot. Ennek lényege, hogy főállású egyetemi 
tanár adhatja be a pályázatot. A két főiskolai jelölt főállású egyetemi tanár. A 39 tagú Egyetemi 
Tanács dönt, ha a testület a két főigazgató úr közül választja meg a rektort, akkor a Szegedi 
Tudományegyetemnek főiskolai közegből „ származó " rektora lesz. Ezt hozta az integráció.

^  ^  ^  ^  a#m m m ^  ^

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa 2003. március 24-én megtartotta rendes
ülését

Napirendi pontok 
Személyi ügyek
I. Egyetemi tanári kinevezés:

Általános Orvostudományi Kar

1. Javaslat dr. Sonkodi István egyetemi docens egyetemi tanári kinevezésére a Fogászati és 
Szájsebészeti Klinikára
Előadó: dr. Lonovics János dékán

2. Javaslat dr. Prágai Béla egyetemi docens egyetemi tanári kinevezésére az Orvosi Mikrobiológiai 
és Immunbiológiai Intézetbe
Előadó: dr. Lonovics János dékán

3. Javaslat dr. Petri András egyetemi docens egyetemi tanári kinevezésére a Sebészeti Klinikára 
Előadó: dr. Lonovics János dékán

Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

4. Javaslat dr. Nánai László főiskolai tanár egyetemi tanári kinevezésére a Fizika Tanszékre 
Előadó: dr. Galambos Gábor kari főigazgató

Zeneművészeti Konzervatórium

5. Javaslat Kerek Ferenc egyetemi docens egyetemi tanári kinevezésére a Zongora Tanszékre 
Előadó: dr. Mészáros Rezső rektor

II. További jogviszonyban alkalamazott egyetemi tanári kinevezések:

Gazdaságtudományi Kar

6. Javaslat dr. Benet Iván tudományos főmunkatárs (MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, 
Budapest) további jogviszonyban alkalmazott egyetemi tanári kinevezésére a Világgazdaságtani 
és Európai Gazdasági Integrációs Tanszékre
Előadó: dr. Farkas Beáta dékán

Zeneművészeti Konzervatórium

7. Javaslat Temesi Mária további jogviszonyban alkalmazott egyetemi docens további 
jogviszonyban alkalmazott egyetemi tanári kinevezésére a Magánének Tanszékre
Előadó: Kerek Ferenc igazgató

III. Főiskolai tanári kinevezések:
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Egészségügyi Főiskolai Kar

8. Javaslat dr. Jármay Katalin főiskolai docens főiskolai tanári kinevezésére 
Előadó: dr. Boda Márta kari főigazgató

Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

9. Javaslat dr. Dékányné dr. Szénási Éva főiskolai docens főiskolai tanári kinevezésére a 
Történettudományi Tanszékre
Előadó: dr. Galambos Gábor kari főigazgató

10. Javaslat dr. Tóthné dr. Horváth Ágnes főiskolai docens főiskolai tanári kinevezésére a 
Történettudományi Tanszékre
Előadó: dr. Galambos Gábor kari főigazgató

Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar

11. Javaslat Horváthné dr. Almássy Katalin egyetemi docens főiskolai tanári kinevezésére az 
Élelmiszertudományi Tanszékre
Előadó: dr. Szabó Gábor kari főigazgató

IV. Tanszékvezetői megbízások meghosszabbítása:

Természettudományi Kar

12. Javaslat dr. Sümegi Pál egyetemi docens tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítására a 
Földtani és Őslénytani Tanszékre
Előadó: dr. Mezősi Gábor dékán

Mezőgazdasási Főiskolai Kar

13. Javaslat dr. Fodor Dezső lőiskolai docens tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítására a 
Műszaki Tanszékre
Előadó: dr. Bicsérdy Gyula kari főigazgató

V. Egységvezetői megbízás meghosszabbítása:

14. Javaslat Csorbáné dr. Tóth Marianna vezető nyelvtanár egységvezetői megbízásának 
meghosszabbítására az Idegennyelvi Lektorátus élére
Előadó: dr. Bicsérdy Gyula kari főigazgató

15. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem 2003. évi költségvetésének felosztására 
Előadó: dr. Tráser Ferenc gazdasági és műszaki főigazgató

16. Javaslat a , Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Főiskolai Kara által indítandó - 
Hangszertanár, kamaraművész; Magánénektanár, ének-kamaraművész; Hangszerművész, tanár; 
Énekművész, — tanár szakképzettségre épülő — pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 
továbbképzési szak tantervére, óra- és vizsgatervére
Előadó: Kerek Ferenc igazgató

17. Javaslat Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú akkreditált szakképzés indítására a 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karon
Előadó: dr. Galambos Gábor kari igazgató

18. Javaslat a Természettudományi Kar Biológiai Tanszékcsoportjának kubatűra fejlesztésére 
Előadó: dr. Tráser Ferenc gazdasági és műszaki főigazgató
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Bejelentések 

Kérdések — válaszok

Személyi javaslat az Egyetemi Tanács 2003. március 24-i ülésére

Kari Tanácsi 
Szavazat

. ET szavazat

Név Javaslat Időpont igen nem tart igen nem tart

I. Egyetemi tanári kinevezések
ÁOK
1. dr. Sonkodi István

egyetemi docens
egyetemi tanári 
kinevezés a Fogászati 
és Szájsebészeti 
Klinikára

2003.július 1-től 25 1 0 35 0 0

2. dr. Prágai Béla
egyetemi docens

egyetemi tanár kinev. 
az Orvosi 
Mikrobiológiai és 
Immunbiológiai Int.

2003.július 1-től 26 0 0 36 0 0

3. dr. Petri András
egyetemi docens

egyetemi tanár kinev. 
Sebészeti Klinikára

2003.július 1-től 22 4 0 34 1 1

Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

4. dr. Nánai László 
főiskolai tanár

egyetemi tanári kinev. 
a Fizika Tanszékre

2003.július 1-től 13 0 1 30 2 4

Zeneművészeti Konzervatórium

5. dr. Kerek Ferenc
egyetemi docens

egyetemi tanári kinev. 
a Zongora Tanszékre

2003 .július 1-től 18 0 0 34 1 0

II. További jogviszonyban alkalmazott egyetemi tanári kinevezések
Gazdasági Kar
6. dr. Benet Iván tud. 

főmunkatárs (MTA 
Közg.Kut. Közp., 
Bp.)

további jogviszonyban 
alkalmazott egyetemi 
tanári kinevezés a 
Világgazdasági és 
Európai Integrációs 
Tanszékre

2003.július 1-től 18 0 0 35 0 1

Zeneművészeti Konzervatórium

7. dr. Temesi Mária
további 
jogviszonyban 
alkalmazott 
egyetemi docens

további jogviszonyban 
tanári kinevezés a 
Magánének 
Tahszékre

2003.július 1-től 18 0 0 35 1 0

^  ^  ^  .í*^  ^  m
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Javaslat a Természettudományi Kar Biológiai Tanszékcsoportjának kubatúra
fejlesztésére

Előzmények
Az SZTE biológus tanszékeinek elhelyezése több mint 3 évtizede rendezetlen. Még az 1970-es 

évek legelején elkezdődött egy — Y épületnek nevezett — beruházás, amelynek befejezését azóta több 
rektori vezetés is megkísérelte, pénzhiánnyal magyarázható siker nélkül, A.z OM kétszer is adott — 
utoljára a 1994-ben — jelentősebb összeget a tervezésre. A biológus tanszékcsoport munkájának 
hatékonyságát jelentősen lecsökkenti, hogy a 10 tanszék a város két egymástól távoli részén található, 
a műszerek, laborok közös használata, az időközben megháromszorozódott létszámú hallgatók 
mozgatása szinte reménytelen feladat. Egyes tanszékeknek fizikailag nincs helye, a 12 éve létesített 
Ökológia Tanszék kisebb részben az Állattani Tanszéken foglal helyet, részben a város számos 
területén bérel ingatlant, Biotechnológiai Tanszék teljes egészében az MTA Szegedi Biológiai 
Központjától bérelt helyén található.

Új érdekeltségek, új igények

A biológus tanszékcsoport egymás melletti elhelyezése tehát önmagában is indokolható, de a 
megvalósításhoz más karok érdekeltségét is meg lehetett találni. A kritikus elhelyezési gondokkal 
küzdő Bölcsészettudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar, a formálódó műszaki Kar (a 
Mérnökképző Intézet), valamint az Élelmiszeripari Főiskolai Kar érdekeltsége is bevonható volt a 
probléma egyetemi szintű megoldásába a Természettudományi Kar elkötelezettségén túl. A megoldás 
lényege az, hogy a biológus tanszékek a meglévő újszegedi épület közelében felépítendő (azzal 
működését tekintve integrálható; szárnyba költöznek. így az Ady-téri épületben közel 3000 m2 hely 
szabadul fel, ami a Bölcsészet- és a Gazdaságtudományi Kar akut elhelyezési gondjainak megoldására 
szolgál (a két egység jelenleg is közel 1000 rn2 nagyságú ingatlant bérel oktatási feladatainak 
megoldásához, az oktatók elhelyezése egyetemi körülményekhez méltatlan, a munkát akadályozó). 
Minkét kar gyűjtötte és gyűjti forrásait, amelyből a felszabaduló területeket lehet felújítani. A 
Bölcsészettudományi Kar — amennyiben az Ady-téren kubatúrához jut területet tud felszabadítani az 
ún. Irinyi-épületben, ahol a Műszaki képzés céljait szolgaló 8 laboratórium helyezhető el.

A projekt tervezése során — kb. 2000-ben — merült fel az igénye annak, hogy az egyetem az 
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjával, a Bay Zoltán Alkalmazott Biotechnológiai Intézettel, a 
Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társasággal, valamint a Város Önkormányzatával 
biotechnológiai-bioinfonnatikai profilú innovációs központot hozzon létre. A tárgyalássorozat most 
eredménnyel kecsegtet és az osztrák Austria Research Center finanszírozásában, de jelenleg az 
egyetem használatában levő telken — az OM engedélyezése után — felépülhet ez a központ. Ezzel a 
biotechnológia—genomikabioinformatika kutatás nemzetközileg igen versenyképes konglomerátuma 
jöhet létre egy fizikailag is szinte zárt térben. Ez a projekthez annyiban kapcsolódik, hogy az osztrák 
beruházó lát fantáziát az itteni biológiai központok fejlesztésében és egy, az oktatás célját szolgáló 
200 fos előadót saját forrásaiból az egyetem számára felépít, a 2. sz. Egyetemi Biológiai épülethez 
integrálva.

A hellyel kapcsolatos döntés előkészítése

A  beruházás megvalósítására két, az egyetem kezelésében levő telek kerülhetett szóba. A két telek 
egymás közelében helyezkedik el, sarkosan érintkezik. Az egyik Szeged, Balfasor 3—9. szám alatt 
helyezkedik el, kollégiumok (Móra és Hermán kollégiumok) környezik. Városi ingatlancserékkel 
nagyobb egységes telek áll rendelkezésre. A tervezett beruházás a telken található, rendkívül rossz 
fizikai állapotú, 1973-ban menzának készült földszintes épület rekonstrukciójára valósult volna meg. 
Előny, hogy nagyobb hely áll rendelkezésre, hátrány a meglévő 1800 m2-es épület cölöpös alapozása 
megerősítésre szorul, és a meglévő szerkezet azonban inkább korlátozza, mint segíti az új funkciójú 
épületet. (Az épület egy részét az egyetem étteremként, a nagyobb részét raktár és iroda céljaira bérbe 
adja az egyetem.) A másik, kb. 15.000 m2-es ingatlan Szeged, Közép fasor 52. szám alatt található. Itt 
van jelenleg az Egyetem — 5 tanszéknek helyet adó — biológiai épülete, valamint az „Y épület"
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betonalapja. Az eredeti, az elmúlt évtizedekben többször előkerült Y épület felépülése a költségek 
miatt (mai áron közel 3 mrd Ft) nem volt reális cél, de mértéktartóan nézve szükség sincs akkora 
épületre.

A tervezett épület szükséges mérete min. 3300 és 3500 m2 , amelyben 45—48 munkaszoba, 35 
labor és 4 nagy, közös labor kellene helyet kapni (a munkaszoba 15, a laborok 20 m2-es tervezési 
területűek).

Az SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága a Délterv és a Tér-Műhely Kft-től elhelyezési 
tanulmányterveket rendelt meg, amelyek a költségterveket is tartalmaznak és segíthetik a 
legtakarékosabb megoldás megtalálását. A tervek két területre 5 változatban készültek el.

1. változat (Bal fasor 3—9. a volt menza épület bővítése emeletráépítéssel) 4244 m2 — 1.201 Mrd Ft 
— 282 e Ft m2 költség

2. változat (Közép fasor 52. az Y épület alapjaira való részleges továbbépítés) 4763 m2 — 1.241 Mrd 
Ft — 260 e Ft m2 költség

3. változat (Bal fasor 3—9. a volt menza épület átalakítása és külön épület építése) 4161 m' — 1.475 
Mrd Ft — 354 e Ft m2 költség

4. változat (Bal fasor 3—9. a volt menza épület felújítása) 2286 m2 — 581 M Ft — 254 e Ft m2 
költség

5. változat (Közép fasor 52. űj épület építése) 3130+250 m2 — 901 M Ft — 266 e Ft m2 költség

A tervek tanulmányozása során a 4. (a kívánt méretnél kisebb) és a 3. verziót (tűi nagy fajlagos 
költség) elvettük. A 2. változatot az gyengíti, hogy megépítése esetén az előadóterem külön 
költségként megjelenik (az innovációs központ felépítésére nincs hely). Az 1. és 5. változatról a városi 
főépítész irodával, ill. a felhasználókkal történő konzultáció után a kisebb költségigényű 5. verzióra 
esett a választás. Erre adja ki a város (az ígéretek szerint 2003. febr. 28-ig) az elvi építési engedélyt.
A 2. sz. Biológiai Épület fenti koncepciója szerepel az egyetem 2001-ben újrafogalmazott startégiai 
tervében, ha pedig több karon átívelő hatását tekintjük, akkor az eminens módon megfelel az IDP-ben 
megfogalmazott elsőrendű — az ingatlanokkal kapcsolatos — prioritásnak. így nem volt véletlen, 
hogy az Egyetemi Tanácsokon nem a beruházást kellett indokolni részletesen, hanem a források 
megteremtése volt az elsődleges kérdés.

Finanszírozás

Az érintett egyetemi karok az elmúlt 2—3 évben forrásaikat e célra visszatartva közel 350 M Ft-ot 
invesztálnak a projektbe, és az egyetem a 2002. novemberi dékáni és egyetemi tanácsi döntéssel 300 
M Ft-tot tud fordítani (a 2001-es és 2002-es stratégiai alapját). A projekt közbeszerzés-köteles 
tervezése 2003-ban, kivitelezése 2004-ben történhet. A jelenlegi árszinten 901 M Ft-os beruházás 
2004. végi költsége 1.050 mrd Ft-ra becsülhető (évi 7%-os árnövekedést feltételezve). A kezdéshez 
mai áron 250 M Ft-os OM támogatás szükséges részben 2004. 3—4. és 2005. 1 negyedévében. 
Pontosabb becslés a tervezés előre haladtával adható. Az egyetem stratégiai és vis major forrásai 
2003—2006-ra a központi épület felújításával, ill. az Ady-téri Könyvtár és hallgatói információs 
központ üzembe állításával erősen terheltek.

Határozati javaslat a március 24-i ET ülésre:

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa támogatja, hogy az Egyetem kezelésében levő 
újszegedi Biológiai épületnek helyet adó ingatlanon külföldi beruházó biológiai (biotechnológia, 
bioinformatika) profilú innovációs központot építhessen.

dr. Tráser Ferenc 
gazdasági és műszaki főigazgató

Az Egyetemi Tanács a javaslatot elfogadta.



A Szegedi Tudományegyetem 2003. évi költségvetése

— részletek —

Az államháztartási költségvetés elvei:

Az Országgyűlés által elfogadott, az Oktatási Minisztérium által lebontott, költségvetési 
törvényben megjelenő előirányzatokat kell az intézményeknek eredeti előirányzatként megtervezni.

A kiemelt előirányzatok intézményi sarokszámaitól eltérni nem lehet.

A 2003. évi eredeti előirányzatban figyelembe vett növekmény tartalmazza:

— a hallgatókkal kapcsolatos juttatások változásait (normatíva és létszám változások),
— a minimálbér emelését,
— a kulturális szakmai munkakörben foglalkoztatottak szakmai szorzójának emelését,
— a képzési többletet,
— a Természettudományi kar pótlólagos támogatását,
— Széchenyi István, Békésy György ösztöndíjak többletét,
— az átlagkereset növekmény többletét,
— az anyanyelvi lektorok többletét,
— a K+F többletet,
— a Széchenyi Professzori ösztöndíjasok létszámváltozásából adódó különbözetet,
— a bevételi többleteket.

A 2002-es normatíva és a 2003-as számított létszám alapján felosztott költségvetés kari bontása 
biztosítja az egyetem és a karok működési feltételeit, ezért ezen elvek szerint készítettük el az egyes 
egységek költségvetését.

Az Oktatási Minisztérium által megadott normatív támogatáson felül a hallgatói, kutatási 
programfinanszírozási és fejlesztési előirányzattal támogatja az egyetemet az oktatási tárca, amely 
támogatás költségvetési rendszerünkből adódóan a karoknál jelenik meg, mint az „OM által elfogadott 
költségvetés támogatás” oszlopa. Ez található az 1. sz. táblázat első gyűjtő oszlopában, mely a Szegedi 
Tudományegyetem esetében 15 271 603 eFt. A minisztérium által előirányzott bevételek összege: 17 
195 177 eFt, amelyek együtteseként a Szegedi Tudományegyetem 2003. évi költségvetésének 
főösszege: 32 466 780 eFt.

A 2— 14-ig számozott táblázatok tartalmazzák az egyes karok, illetve a közoktatás és a 
kollégiumok támogatásának, bevételeinek és kiadásainak részletezését, amelynek oszlopbontása az 
alábbiak szerint értelmezendő:

A táblázatok első gyűjtőoszlopában megjelenik az OM költségvetésének karra lebontott összege.
A második gyűjtőoszlop a központi egységek finanszírozására fordított összegeket tünteti fel 

forrásonkénti megosztásban, amely forrásmegosztásnál figyelembe vesszük a karok javaslatát.
A harmadik gyűjtőoszlop a központban kezelt feladatokat sorolja fel, amelynek kiadásai a karnál 

merülnek fel, ilyenek például az energiaköltség, a hallgatói juttatások köre és minden olyan kiadás, 
amely a költségvetésben szerkezetileg nem rendelkezik szabadságfokkal, azt arra lehet felhasználni, 
amelyre a rendeltetése irányul.

A negyedik gyűjtőoszlopban a kar által felhasználható költségvetés részletezése található meg, 
forrásonként, bevétel és kiadás bontásban.

A 2003. évi költségvetést nem módosítják az alábbi tételek:

• A bértábla 2003. 0 1 . 0  1-én nem változott

• Az illetménypótlék változatlan marad 2003. évben (17.100 Ft, Kjt. 69.§.)

A bérnövekmény 100%-át támogatásként megkapta az egyetem, kivéve a fizetési fokozatban 3 
évenkénti kötelező előlépés (Kjt. 65.x.(l) bele) fedezetét, amit ki kell gazdálkodni minden 
bérgazdálkodó egységnek.



II. A Szegedi Tudományegyetem 2003. évi költségvetésének céljai

Mind az egyetem, mind a karok alapvető célja a kiegyensúlyozott, a szakmai tevékenység 
színvonalát megőrző gazdasági helyzet kialakítása, amely lehetővé teszi az oktatás, kutatás, gyógyító, 
megelőző tevékenység biztosítását.

Az egyetem alaptevékenységei az oktatás, kutatás és gyógyítás, amelyek fedezetéül szolgál a 
költségvetési támogatás, a normatív kutatástámogatás és az OEP bevétel.

A többletfeladatok vállalásából származó bevételekről és a pályázati forrásokról készített kari 
tervezetekből állt össze az egyetemi szintű bevételi tervszám.

A Doktori Tanács döntött a doktori képzési normatíva felosztásáról.

Az egyetem biztonságos gazdálkodása úgy érhető el, ha e források egyaránt szolgálják a működés 
és fenntartás finanszírozását.

Az egyetem garantálja minden közalkalmazotti éves bérkifizetésének biztonságát azzal, hogy a 
közalkalmazotti jogviszony létesítése csak tartós bevétel (OM támogatás, OEP finanszírozás és 
kollégiumi térítési díj, stb.) terhére történhet.

A többletfeladatok vállalásából származó bevételek közül a Nemzeti Kutatási Fejlesztési 
Programok (NKFP), az egyetemet megillető bevétel 15%-a vonható el egyetemi célra, ebből 13% a 
kari rezsi és 2% a központi kezelési költség.

Az OTKA szerződések esetében kialakult gyakorlatnak megfelelően a 13% rezsi költség a kar, a 
2% kezelési költség a beszámolót készítő szervezet bevétele azon karok esetében, akik számára az 
OTKA pályázat adminisztrációs feladatait a GMF munkatársai készítik el.

Minden szolgáltató egység tevékenységét mérhetővé kell tenni költségterv készítésével, egyben 
biztosítani a működéshez szükséges finanszírozási hátteret.

íjc íjí
dr. Pogány Magdolna főiskolai tanár 

a SZTE Egészségügyi Főiskolai Kar megválasztott főigazgatója:

Vezetői elképzelések — tervek

„Kifelülről igazságot kíván, annak 
lefelé is igazságot kell szolgáltatni. ” 

Deák Ferenc z

Terveim jelenlegi formájukban nem tartalmazzák hallgatók, dolgozók, oktatók és szervezeti 
egységek vezetőinek elvárásait, amit nélkülözhetetlennek tartok megismerni, és figyelembe venni a 
végleges stratégiai célok kialakításához, valamint a feladatok következetes végrehajtásához.

1. Cél
Alapvető célomnak tartom a kar olyan működtetését, amely hosszabb távon is fenntartható 

fejlődést garantál; jól alkalmazkodik a társadalmi környezet kihívásaihoz; hallgatói számára biztosítja 
a korszerű, gyakorlatban használható ismeretek megszerzését; oktatói részére kiszámítható szakmai 
előmenetelt; dolgozói vonatkozásában pedig megbecsülésre érdemes munkahelyet biztosít.

2. Alapelvek
> rendeltetésszerű joggyakorlás
> tájékoztatási kötelezettség
> jóhiszemű joggyakorlás és együttműködés
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3. Feladatok
A kari vezetés feladata -  fő szabályként - az egyes szervezeti egységek működőképességének 

biztosítása, tevékenységük összehangolása, valamint azoknak a fő elveknek a meghatározása, amelyek 
mentén a kar működik, és folyamatosan fejlődik.

Szükségesnek tartom a kar -  ezen belül is az egyes szervezeti egységek -  küldetésének, 
valamint stratégiai célkitűzéseinek áttekintését és a „Bologna folyamat”; a magyar felsőoktatás 
irányítóinak elvárásai; illetve az egyetemi integráció továbbfejlesztése szellemében újra artikulálni.

A feladatok részletes meghatározása az alábbi területeken szükséges:
> Kapcsolat a felsőoktatás és a szaktárca irányítóival, valamint más intézményekkel
> Státuszunk stabilizációja az Egyetemen
> A kar irányításának továbbfejlesztése, az egyes szervezeti egységek és autonómiájuk

újragondolása
> Oktatásfejlesztés

■S felkészítő képzések indítására a kar egyes szakjaira jelentkezők számára;
S  felzárkóztató kurzusok szervezésére a felvett, de tanulási problémákkal küzdő hallgatóink 

részére;
■S olyan felsőfokú szakképzések indítására, amelyek a főiskolai szintet teljesíteni nem képes 

hallgatóink számára szakmai végzettséget nyújthatnak;
■S olyan főiskolai szintű képzések indítására, amelyek valós társadalmi szükségleteket és 

igényeket elégítenek ki, a jelenlegi személyi és tárgyi feltételek túlterhelése nélkül alkalmasak 
a képzési paletta bővítésére. Az egyetem más karainak bevonásával elsősorban olyan képzések 
jöhetnek szóba, amelyek illeszthetők a már kifejlesztett, valamint az ápoló és 
védőnőképzésben alkalmazott „közös alapú” koncepcióhoz;

S  azokon a szakokon az egyetemi szintű képzések megfontolására, amelyeken kellő számú 
hallgatót bocsátottunk ki és már megalapított szakok léteznek;

•S olyan szakirányú továbbképzések -  esetlegesen szakmai továbbképzések - indítására, amelyek 
megfelelnek az „élethosszig tartó tanulás” lehetőségeinek biztosítására.

> Kutatásfejlesztés
■f minimálisan a hallgatói normatívából erre eső rész, ideálisan a pályázati és egyéb forrásokból 

bevont bevételek teljes mértékű felhasználása
S  főszabályszerűen azon kutatások támogatása, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a saját 

tevékenységhez

> Oktatókkal kapcsolatos feladatok 
S  munkakörtervezés
S  munkaköri leírások pontosítása 
S  folyamatos minősítés, teljesítményértékelés

> Dolgozókkal kapcsolatos feladatok 
■S teljesítményértékelés
S  munkakörülmények javítása 
S  képzés a feladatok ellátásához

> A hallgatókkal kapcsolatos feladatok 
■S partneri kapcsolat fejlesztése
S  a kari vezetésben a hallgatói érdekek érvényesítése 
S  „kari hallgatói közmeghallgatás” intézményesítése

> Gazdálkodás
S  pontosan, világosan és az előre meghatározott prioritások mentén történő tervezés 
S  az egyes szervezeti egységek konszenzusa a beruházásokban 
S  a kari gazdasági apparátus felkészítésére úgy adminisztratív, mint humán területen
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> Belső és külső szolgáltatások
V kari szolgáltatások, melyekkel jobbá tehető a munkatársak „munkahelyi közérzetét”
•/ a hallgatók kollégiumi elhelyezési feltételeinek javítása
V a környező lakosság számára nyújtott szolgáltatások

Tevékenységem során az alábbiakra tekintettel kívánok dolgozni
> Nem letudni kívánom a feladatokat, hanem korrektül végrehajtani.
> El szeretném érni, hogy -  amennyire lehetséges - ne az események irányítsanak minket, hanem 

mi alakítsuk felelősségteljesen és hosszabb távra is tervezhetően a kar tevékenységét.

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 

Kari Tanács Értesítő

Napirendi pontok

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Tanácsa 2003. február 18-án 
tartott ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra:

1. Javaslat a kreditalapú tanulmányi- és vizsgaszabályzat módosítására, az orvosképzés kreditalapű 
hálótervének elfogadására
Az előterjesztést prof. dr. Varga Tibor oktatási dékánhelyettes ismertette.

2. Tájékoztató az SZTE ÁOK Minőségügyi Tanács 2003. február 4-i javaslatáról a minőségügyi 
rendszerépítés tanúsítással összefüggésben
Az előterjesztést prof. dr. Thurzó László klinikai dékánhelyettes ismertette.

Javaslat PhD hallgatók jogviszonyának hat hónapos meghosszabbítására 
Az előterjesztést prof. dr. Telegdy Gyula, a Doktori Tanács elnöke ismertette.
4. Tájékoztató a 2003 évi felvételi rendszer változásairól
Az előterjesztést dr. Lednitzky András dékáni hivatalvezető ismertette.

5. Tájékoztató a munkahelyi pótlék és kockázati pótlék fizetés rendezésével kapcsolatos kari 
elemzések alakulásáról
Az előterjesztést dr. Thurzó László klinikai dékánhelyettes ismertette.

Egyéb észrevételek, bejelentések

1/2003. sz. Kari Tanács határozat

A Kar Tanácsa 100%-os egyhangú véleménynyilvánítással elfogadja a kredit hálótervet, a 
dékánhelyettes által előterjesztett pontosításokkal, kiegészítésekkel. A Testület felhatalmazza a Kar 
dékánhelyettesét a hálóterv egyes tárgyköreinek tartalommal való feltöltetésére, a kreditrendszeren 
alapuló tanterv összeállítására.

2/2003. sz. Kari Tanács határozat

A  Kar Tanácsa egyhangú szavazással elfogadja új közbeszerzési tender, ajánlattételi felhívás kiírását 
a laboratóriumok elhagyásával. Felhatalmazza a Minőségügyi Tanácsot a szöveg elkészítésére, a Kar 
dékánját a mielőbbi meghirdetésre.
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3/2003. sz. Kari Tanács határozat

A Kar Tanácsa egyhangú szavazással két hónappal — 2003. március 1-től legkésőbb 2003. 
szeptember 30-ig — hozzájárul dr. Rácz Gábor és dr. Szalay László a Kaion doktori eljárást folytató 
PhD hallgatók képzési időtartamának meghosszabbításához.

4/2003. sz. Kari Tanács határozat

A Kar Tanácsa egyhangú szavazással elismeri az eddig végzett felvételi propaganda munkát, 
felhatalmazza a Hallgatói Önkormányzatot a Dékáni Hivatallal együttműködve javaslat kimunkálására 
a hatékonyság további fokozására.

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 

Kari Tanács Értesítő

Napirendi pontok

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Tanácsa 2003. március 18-án 
tartott ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra:

1—2. Az SZTE Á0K Szervezeti és Működési Szabályzata tervezetének megvitatása, véleményezése; 
Az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Szervezeti és Működési 
Szabályzatának véleményezése
Az előterjesztést prof. dr. Lonovics János dékán ismertette.

3. Egyetemi tanári kinevezések véleményezése

3.1. dr. Petri András egyetemi docens pályázatának véleményezése a Sebészeti Klinikára egyetemi 
tanári kinevezésre

3.2. dr. Prágai Béla egyetemi docens pályázatának véleményezése az Orvosi Mikrobiológiai és 
Immunbiológiai Intézetbe egyetemi tanári kinevezésre

3.3. dr. Sonkodi István egyetemi docens pályázatának véleményezése a Fogászati és Szájsebészeti 
Klinikára egyetemi tanári kinevezésre
Az előterjesztést prof. dr. Lonovics János ismertette.

4. A 2002/2003 tanév L félévi tanulmányi statisztikájának elemzése
Az előterjesztést prof. dr. Varga Tibor oktatási dékánhelyettes ismertette.

5. Javaslat fogorvosi rendelők akkreditálására
Az előterjesztést prof. dr. Fazekas András ismertette.

6. Bejelentések

6.1. Javaslat Oláh György kémia Nobel-díjas professzor Klebelsberg Kunó díjjal történő elismerésére. 
Az előterjesztést prof. dr. Lonovics János ismertette.

6.2. PR tájékoztató
Az előterjesztést Antal Márk HŐK elnök ismertette.

5/2003. sz. Kari Tanács határozat

A  Kar Tanácsa túlnyomó szótöbbséggel, illetve egyhangú szavazással támogatja dr. Petri András, dr. 
Prágai Béla, dr. Sonkodi István egyetemi docensek egyetemi tanári kinevezését.
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6/2003. sz. Kari Tanács határozat

A Kar Tanácsa két ellenszavazattal hozzájárul a Dunaharaszti Magánorvosi Rendelő, a 
Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelő Intézet, a Kovács-Dentál 96 Bt. (Rákóczifalva), a Keep-Dent 
Bt. (Békéscsaba), a Seven Dentists Kft (Kiskunfélegyháza) akkreditálásához, és a Dentha Bt. (Szeged) 
megújított akkreditációjához részképzésre a fog- és szájbetegségek szakképzés törzsképzési 
programjában gyakorlati képzőhelyként.

7/2003. sz. Kari Tanács határozat

A Kar Tanácsa 26 igen, egyhangú szavazással támogatja Oláh György kémia Nobeldíjas professzor 
Klebelsberg Kunó díjjal történő elismerését.

dr. Lednitzky András 
dékáni hivatalvezető 
j egyzőkönywezető

MEGEMLÉKEZÉS
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT 

ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI CENTRUM

tisztelettel meghívja Önt

2003. április 8-án 14 órára a Szemészeti Klinika tantermébe a

JANCSÓ MIKLÓS EMLÉKÜNNEPÉLYRE

születésének 100. évfordulója alkalmából

délelőtt 10 órakor a Belvárosi Temetőben kerül sor 
Jancsó Miklós sírjának megkoszorúzására

11 óra 30perckor az Egyetemi Könyvtár I. emeleti folyosóján az Évfordulós Emlékcsamok sorozat 
keretében kiállítás nyílik Jancsó Miklós professzor emlékének tisztelegve 

Megnyitót mond: dr. Lázár György egyetemi tanár

dr. Falkay György 
Gyógyszerésztudományi Kar 

dékán

dr. Lonovics János 
Általános Orvostudományi Kar 

dékán

dr. Dobozy Attila 
Szent-Györgyi Albert Orvos- és 

Gyógyszerésztudományi Centrum 
elnök

PROGRAM

Az Emlékülést megnyitja és a Jancsó Miklós emlékérmeket átadja:
DOBOZY Attila a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum elnöke



TUDOMÁNYOS ELŐADÁSOK

GÁBOR Miklós (Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet) 
Megemlékezés Jancsó Miklós akadémikusról
Commemoration Miklós Jancsó, member of the Hungarian Academy of 
Sciences

Peter HOLZER (Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie, Universität Graz, 
Austria)

Capsaicin and the gastrointestinal tract

Friedrich-Karl PIERAU (Max-Planck-Institut für Physiologische und Klinische Forschung, W. G. 
Kerckhoff-Institut, Bad Nauheim, Germany)

Physiological models of neurogenic inflammation in the age of molecular 
genetics

Peter W. REEH (Institut für Physiologie und Experimentelle Pathophysiologie, Universität 
Erlangen-Nürnberg, Germany)

The multimodal capsaicin receptor channel plays distinct roles in different 
organs of the transgenic mouse

SZÁLLÁSI Árpád (Department of Pathology and Immunology, Washington University School of 
Medicine, St. Louis, USA)

Fűszertől a gyógyszerig: 15 év kalandozás vanilloid földön 
A 2003 vanilloid odyssey

SZOLCSÁNYI János (Pécsi Tudományegyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet) 
Kapszaicin-kutatásaim negyven éve 
Forty years in capsaicin research

JANCSÓ Gábor (Szegedi Tudományegyetem Élettani Intézet)
Capsaicin: egy csípős téma 
Capsaicin: a topic with a bite in it

A Jancsó Miklós emlékérem és jutalom díj kitüntetettjei

ISSEKUTZ BÉLA (1968)
PETRI GÁBOR (1970)
KERPEL-FRÓNIUS ÖDÖN (1971)
JULESZ MIKLÓS (1972)
IVÁNOVICS GYÖRGY (1973)
TÓTH KÁROLY (1974)
HUSZÁK ISTVÁN (1975)
SZENT ÁGOTH AI JÁNOS (1976)
BODA DOMOKOS (1977)
SZEKERES LÁSZLÓ (1978)
ANTONI FERENC (1979)
GUBA FERENC (1980)
OBÁL FERENC (1981)
DONHOFFER SZILÁRD (1982)
KAHÁN ÁGOST (1983)
SIMON MIKLÓS (1984)
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KELEMEN ENDRE (1985)
VARRÓ VINCE (1986)
CSILLIK BERTALAN (1987)
ifj. HETÉNYI GÉZA (1988)
ORMOS JENŐ (1989)
GÁBOR MIKLÓS (1990)
ROMHÁNYI GYÖRGY (1991)
KOVÁCS LÁSZLÓ (1992)
JOÓ FERENC (1993)
VÍZI E. SZILVESZTER (1995)
JANCSÓ GÁBOR (1997)
ALFÖLDI LAJOS (1999)
MIN KÉR EMIL (2001)

Papp Gyula úrnak,
Széchenyi-díjas orvos-farmakológus, az MTA r. tagja, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető 
egyetemi tanára

Tisztelt Professzor Úr!

A Kormány a Kossuth-díj és a Széchenyi-díj adományozási szabályzatáról szóló — az 1204/2002. 
(Xn.19.) Korm. határozattal módosított — 1101/1996.(X.2.) Korm. határozat alapján a Díjak 
adományozására vonatkozó javaslatok elbírálására, a kitüntetésekre vonatkozó ajánlások megtételére 
Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottságot hoz létre, amelynek megbízatása három évre szól.

A Magyar Köztársaság Kormánya megbízza Önt, hogy a Díjak adományozást előkészítő 
felelősségteljes munkában az Orvostudományi Albizottság elnökeként, egyben a Kossuth- és 
Széchenyi-díj Bizottság tagjaként részt venni szíveskedjék.

Megbízatása ellátásához sok sikert és jó egészséget kívánok.

Budapest, 2003. február 10.
Üdvözlettel:

Medgyessy Péter 
miniszterelnök

• SZOTE hírek • SZOTE hírek • SZOTE hírek •

*  * *  *

A Német Dermatológiai Társaság 2002. évi berlini nagygyűlésén prof. dr. Simon Miklós 
bőrgyógyász emeritus professzornak -  tudományos munkássága elismeréséül -  a legmagasabb 
kitüntetést, a Herxheimer Emlékérmet adományozta.

*  *  *

A Gábor György Alapítvány Kuratóriuma egyhangú döntéssel prof. dr. Végh Ágnesnek, a Far
makológiái és Farmakoterápiai Intézet professzorának ítélte a Gábor György Nagydíjat 2003-ban.
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II. Szegedi Bőrgyógyászati Továbbképző Hét

A Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika április 7— 11. között 
bőrgyógyászati továbbképző hetet szervezett Szegeden.

A két évvel ezelőtt nagy sikerrel megtartott rendezvényhez hasonlóan a továbbképző hét célja most 
is a praxis orientált képzés illetve továbbképzés volt. A rendezvényen jeles külföldi előadók, úgymint 
Simon Miklós jr. (Erlangen), Peter Kohl (Berlin) is tartottak előadásokat, továbbá a Szegedi 
Bőrgyógyászati Klinika csaknem minden munkatársa részt vett a továbbképző hét előadásainak, 
szemináriumainak és gyakorlatainak megtartásában.

*  *  *

SZEFHE Diáknapok Szegeden

A Szegedi Egészségügyi Felsőoktatás Hallgatói Egyesület (SZEFHE) immár hagyományszerűen 
idén is megrendezte a SZEFHE Diáknapokat. A rendezvény időpontja április 1—3., helyszíne a volt 
SZOTE-pálya és a SZOTE- klub.

A SZEFHE Diáknapok 2003. célja a régi hagyományok felelevenítésén túl a hallgatók kulturális 
életének színesítése, a tömegsport népszerűsítése,valamint a hallgatók és az oktatók közötti kapcsolat 
szorosabbra fűzése.

„A SZEFHE DIÁKNAPOK 2003-at a Szegedi Tudományegyetem valamennyi oktatója és 
hallgatója számára rendezzük. A tavalyi rendezvénysorozaton összesen 1500-an vettek részt, amely 
látogatottságot idén szeretnénk tovább növelni. Az ideirendezvény meghívottai lesznek Pécs, Budapest 
és Debrecen hallgatói is!" — tájékoztatta az Educatio Presst Sági Zoltán, az SZTE Általános 
Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának sportfelelőse, a rendezvény szervezői nevében.

*  *  *

Útjára indult a labda a szegedi egyetemi focibajnokságon

A Szegedi Tudományegyetem hagyományos (volt Ady téri, volt JATE-s) Kispályás Labdarúgó 
Bajnoksága március 3-án ismét kezdetét vette az SZTE új, Hattyas-sori Sportközpontjának négy beton 
focipályáján.

*  *  *

Debrecenben elkezdődött az építkezés

Favágás kezdődött a Debreceni Egyetem Főépülete mögött. A fakivágással a leendő 
Élettudományi Épület területét készítik elő.

Az építési engedélynek megfelelően 40—50, többségében akácfát vágtak ki a héten a DE főépülete 
mögött. Mint ahogy már decemberben az Edupress tudósította: a 7.2 milliárd forintos beruházás 
eredményeképpen az egyetem főépülete mögött felépülő Élettudományi Centrumban az egyetem több 
tudományos csoportja is helyet kap. Az új épület könyvtárába költözik a jelenleg egy 
templomépületben működő Informatikai Szolgáltató Központ, a Folyóirattár és a zenei könyvtár. Ha a 
jelenleg ismert pénzügyi források kellő időben rendelkezésre állnak, az új épületet 2004. június 26-án 
vehetik birtokba az egyetem hallgatói.

*  *  *

Az SZT E  ÁO K  jegyzetboltban 2003. március 1-től április 30-ig raktárkészlet-csökkentés 
céljából egyes jegyzetekből kiárusítást tartunk. A  jegyzetek ára egységesen 9 F t + ÁFA.

Nyitva tartás: 8— 14 óráig.
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*  *  *

A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza Infektológiai Osztályára belgyógyász 
szakvizsgával, vagy szakvizsgához közel álló gyakorlattal rendelkező’ szakorvost keresünk ügyeleti 
tevékenység ellátására, akár közalkalmazotti ügyeleti díjazással, akár vállalkozói megállapodás 
keretében.

Érdeklődni dr. Nárai György főigazgatónál lehet a 420— 886 telefonszámon.

A HÖOK a GYISM stratégiai partnerségi megszűnéséről

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) — mint a legnagyobb tagsággal 
rendelkező civil tömörülés — meglepődve értesült arról, hogy a Gyermek-, Ifjúsági és 
Sportminisztérium nem hosszabbította meg a minisztérium és az országos felsőoktatási érdekvédelmi 
szervezet között 2000. óta fennálló stratégiai partnerségi szerződést, azzal az indokkal, hogy az 
ifjúsági párbeszéd programot a jövőben szélesebb alapokra kívánja helyezni. A HÖOK nem érti 
továbbá, hogy a kontaktus felmondásáról szóló hivatalos tájékoztatást miért másfél hónappal a 
szerződés lejárta után kapta meg.

A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériummal való stratégiai partnerség, melyet a minisztérium az 
elsők között kötött meg a HÖOK-kal 2000-ben, több igen jelentős, és a felsőoktatásban tanuló 
381.000 hallgatónál is szélesebbréteget érintő program megvalósulását tette lehetővé. A jelenlegi 
helyzetben többek között az igen nagy népszerűségnek örvendő és kiemelt fontosságú drogprevenciós 
rendezvénysorozat, a Magyarország tíz legsportosabb intézménye elnevezésű program, illetve több 
határon túli rendezvény megvalósítása lehetetlenedett el.

A HÖOK azt sem érti, hogy a több hasonló társadalmi intézménynek létfontosságú stratégiai 
partnerségi program a továbbiakban miért pályázat útján kerül elbírálásra, illetve miért csak az eddigi 
támogatásként kiutalt összeg töredékére lehet pályázni.

Úgy érezzük, hogy a minisztérium és a HÖOK közötti — a minisztérium létrehozása óta tartó — 
sikeres együttműködés különösen nem indokolta a minisztérium e lépését. (Educatio Press)

Barthel-Rűzsa Zsolt, elnök 
SchőberI Márton, sajtófőnök

Mi lesz az oktatásüggyel az EU-ban?

Egerbe látogatott Hiller István, az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára március 4-én. A 
Művészetek Háza Nagytermében megtartott szakmai fórumot az MSZP Oktatási Kabinetje szervezte, 
az előadás témája az Európai Uniós csatlakozás következményei és az uniós oktatáspolitikai helyzet 
volt. Hiller István beszéde után több fontos kérdést is megválaszolt.

Mint azt Hiller István elmondta, az Európai Uniós csatlakozás az oktatás és képzés terén feltétel 
nélküli előnyt jelent, mert az EU-ba való belépésünk nem hoz magával semmiféle kötelező 
változtatást sem, viszont lesz mód éslehetőség az együttműködés kialakítására. A közoktatási törvény 
módosítása csakis úgy történik meg, hogy a változtatásokat a magyar iskolarendszer megbontása 
nélkül fogják megvalósítani. A magyar közoktatás továbbra is ingyenes marad, és változatlanul 
kitartanak a négyosztatú iskolaszerkezet mellett, különös hangsúlyt helyezve arra, hogy biztosítsák az 
alapkészségek megszilárdulását, hiszen csak biztos fundamentumra épülhet még több tudás.Az elmúlt
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tíz évben megháromszorozódott a felsőoktatási képzésben résztvevők száma — a cél az, hogy a 
mennyiségi változást minőségi is kísérje.

Az európai oktatásról az Interneten
Az Európai Unió új szolgáltatásként az interneten elindította azt a portált, mellyel segítséget nyújt 

azok számára, akik hazájukon kívül szeretnének tanulni, és európai oktatási intézmények, tanulási, 
továbbképzési, tanulási, továbbképzési lehetőségek iránt érdeklődnek.

Az oldalt az Unió 11 hivatalos nyelvén lehet olvasni. A tanulási lehetőség linken belül, meg lehet 
adni, hol, milyen nyelven, mely országban, annak melyik részén, milyen szakirányban, milyen szinten 
szeretne az érdeklődő tanulni, és a kereső program megjeleníti az összes alternatívát. A szolgáltatással 
minden ország oktatási rendszeréről tájékozódhatunk a közoktatástól a felsőoktatásig. 
Megismerhetjük milyenek, és hogyan lehet részt venni az európai programokban, hogyan lehet 
felvenni a kapcsolatot külföldi oktatási intézményekkel, és hogyan lehet kijutni oda. Az új internetes 
oldal címe: www.ploteus.hu.

^  ^  ^

Szolgáltatások a hallgatókért

Megtartotta alakuló közgyűlését a Hallgatói Szolgáltatók Országos Szövetsége (HASZOSZ) Szegeden

A HASZOSZ a hallgatói szolgáltató szervezeteket gyűjti egy egyesületbe, hogy a szolgáltatók 
között megvalósuljon az együttműködés, emeljék a szolgáltatások színvonalát, és olyan helyen is 
elindítsák, ahol eddig nemlétezett ilyen jellegű tevékenység. Az alakuló ülésen 29 szervezet 
jelentmeg, a rendezvény elején a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája is képviseltette 
magát. A jelenlevők közül mindenki egyetértett abban, hogy szükség van egy ilyen szervezet 
munkájára, azonban csak 18 szavaztak arra, hogy most el is induljon működése. A többiek jelezték 
későbbi csatlakozási szándékukat. A 18 alapító tag elfogadta a szervezet alapszabályzatát, és 
megválasztotta a vezető tisztségviselőket. A HASZOSZ elnöke Kisfalvi Gábor lett az Educatio Press 
kft. képviseletében. Az alelnök Krázli Zoltán, a Műegyetemről a MISZ képviseletében, a gazdasági 
alelnök Csaba Attila, a Közgáz Karrierirodájából. A Felügyelőbizottság tagjai: Kátai Gábor, a 
Mobilitás hálózati igazgatója, Majó Zoltán, a Diákbónusz Kht ügyvezetője, és Horváth Adám, a 
Hallgatói Információs Központ igazgatója.

In English in Hungary

Kevés olyan felsőoktatási intézmény van Európában az angolszász nyelvterületen kívül, ahol angol 
nyelvű oktatás folyik. Magyarország egyike azon kevés országoknak, ahol már vannak angol nyelvű 
stúdiumok. Többek között ez is kiderül egy nemrégiben megjelent tanulmányból, amelyet a brüsszeli 
székhelyű Academic Cooperation Association (ACA) tett közzé.

A Tempus Közalapítvány a brüsszeli székhelyű Academic Cooperation Association (ACA) 
magyarországi tagszervezete, ahol a közelmúltban az európai felsőoktatási intézményeket vizsgálva az 
Angol nyelvű oktatás Európában címmel egy igen fontos tanulmány látott napvilágot. Az 
értekezésben elismerően írnak a Magyarországon folyó angol nyelvű oktatásról, melynek színvonala 
és a kurzusok sokszínűsége is európai szintű. A tanulmány szerint, mely Európa 19 országának közel 
1600 felsőoktatási intézményének bevonásával készült, Magyarország az európai átlag felett 
teljesít. A tanulmány széleskörű kutatómunka eredménye, 19 európai ország közel 1.600 felsőoktatási 
intézményének bevonásával készült. A felmérés azt mutatta, hogy Európában mindössze a programok 
4%-a angol nyelvű, és a hallgatók kevesebb mint 1%-a végzi angol nyelven a tanulmányait. 
Ugyanakkor, mivel a legtöbb program az utóbbi néhány évben indult, e számok a jövőben növekedni

http://www.ploteus.hu
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fognak. Jelentős különbség figyelhető meg azonban az egyes országok között. Abszolút számokban 
Németország a listavezető, de ha a relatív számokat vesszük alapul, Hollandia és Finnország ugrik az 
élre. A dél-európai országok a lista végén kullognak, míg Magyarország az előkelő 6. helyet foglalja 
el a vizsgált 19 ország rangsorában. Az üzleti tanulmányok és másoddiplomás képzések terén az angol 
nyelvű programok többsége posztgraduális, ún. Master-kurzus. Legnépszerűbbek az üzleti és 
menedzsment tanulmányok, míg a műszaki tanulmányok a második helyet foglalják el a listán. 
(Magyarországon e sorrend éppen fordított.) Mindenesetre nincs olyan képzési terület, és alig akad 
olyan szakirányú továbbképzés Európában, ahol ne lenne angol nyelvű képzés. Az angol nyelvű 
képzések többsége tandíjmentes. Kivételt képez Magyarország, a többi csatlakozó ország és 
Hollandia. Az éves tandíjak rendkívül változóak; a jelképes 300 euró és a legdrágább 32.000 euró 
között ingadoznak. Az angol nyelvű programokra beiratkozó diákok többsége, 60%-a külföldi, bár a 
kurzusok általában a helyi diákok számára is hozzáférhetőek. A külföldi diákok többsége, 39%-a még 
mindig Európából érkezik, míg Ázsia adja a külföldi hallgatók kétötödét, és ezzel a második helyen 
áll. A magyarországi kép ettől némileg eltér, ide Afrikából és Ázsiából érkezik a külföldi hallgatók 
többsége.

Az angol nyelvű programok tantervei magas szintű nemzetköziesítést képviselnek. Az idegen 
nyelven történő oktatáson túl számos intézmény használ kreditrendszert (pl. az Európai 
Kreditátszámítási Rendszert — ECTS) és épít külföldi tanulmányokat vagy kötelező külföldi szakmai 
gyakorlatot a tantervbe. Az ACA tanulmánya számos minőségi mutatót is vizsgál. így például választ 
keres arra a kérdésre, mi vezet egy intézményt arra, hogy angol nyelvű programok indítására 
vállalkozzon. Azokban az országokban, amelyek nyelve kevéssé elterjedt — Magyarország mellett 
ilyen például Hollandia vagy a skandináv országok —, az angol nyelvű programok adják szinte az 
egyetlen lehetőséget külföldi diákok fogadására. Ezen programok hozzájárulnak az intézmény 
profiljának szélesítéséhez; kínálatot teremtenek azokon a területeken, ahol a helyi kereslet visszaesett 
(mérnökképzés, természettudományok). Azok az intézmények, amelyek hangsúlyt fektetnek a 
kutatásra, az angol nyelvű programok bevezetésétől várják továbbá a leendő kutatók megtartását. 
Gyakran nem csupán a külföldi hallgatók fogadása motiválja az intézményeket, hanemaz a célkitűzés 
is, hogy saját, helyi diákjaiknak nemzetközi képzést adjanak. Azokban az országokban, ahol már 
megvannak az ún. bolognai reformok törvényi feltételei, az angol nyelvű oktatás bevezetése további 
fejlesztéseket is maga után vonz, ilyen például a kétszintű Master és Bachelor rendszer bevezetése. 
Pénzügyi motívumok csak ritkán játszanak szerepet.

A felmérésből az is kiderül, hogy az intézmények sokat fordítanak reklámra. A programok 
hirdetése általános és legtöbbször magas színvonalú, de nem mindig kellően célcsoport-orientált, 
számos egyetem „rossz” hallgatókat próbál megcélozni. Sokszor felmerül, hogy az idegen nyelven 
történő tanítás és tanulás az oktatás minőségének rovására megy, hiszen előfordulhat, hogy a hallgatók 
nem beszélik megfelelő szinten az idegen nyelvet, és az oktatók, akik angol nyelven tanítanak, szintén 
nem rendelkeznek megfelelő nyelvtudással. A felmérés ezzel szemben azt mutatta, hogy a 
nyelvismeretre, illetve annak hiányosságaira visszavezethető problémák elenyészőek. Bár még van mit 
javítani, a nyelvismeret mértéke acélnak, a kommunikációnak megfelel. A szerzők ugyanakkor 
felhívják afigyelmet arra, hogy az oktatás minőségének javítása érdekében elengedhetetlen, hogy az 
egyetemek nagyobb hangsúlyt fektessenek a nyelvtudás előzetes felmérésére. Egyrészt a diákok 
esetében a TOEFL-teszt nem mindig mérvadó és garantál elégséges nyelvtudást, másrészt az oktatók 
nyelvtudásának felmérésére is szükség van. Végül elengedhetetlen, hogy az adminisztratív 
munkatársak is legalább alapfokú nyelvismerettel rendelkezzenek. A minőségbiztosítás valamilyen 
formában szinte valamennyi programban megtalálható, ez azonban gyakran kimerül a házilag készített 
kérdőívek használatában egy-egy szemeszter végén, és ritkán ad teljes képet. Egyre több az akkreditált 
stúdium, és a programok 22%-a külföldi szervezet tanúsítványával rendelkezik. A külföldi 
akkreditáció aránya Hollandiában a legmagasabb. Problémát jelenthet azonban, hogy az angol nyelvű 
programok akkreditációja szinte teljes egészében megegyezik a hagyományos programok 
akkreditációjával, azaz nem az idegen nyelven történő oktatásra szabott. Ugyanakkor a hagyományos 
akkreditációban is egyre több nemzetközi kritériumot találunk. A tanulmány egy 11 pontos ajánlással 
zárul. Ezen javaslatok, akárcsak maga a tanulmány, kiváló útmutatóul szolgálhatnak azon 
intézmények számára, amelyek angol nyelvű programok bevezetését tervezik a jövőben. A tanulmány 
megrendelhető az ACA-nál (www.aca-secretariat.be). A mű elérhetősége (teljes bibliográfiai kivonat)

http://www.aca-secretariat.be
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a következő: Friedhelm Maiworm, Bernd Wächter, English-Language-Taught Degree Programmes in 
European Higher Education. ACA Papers on International Cooperation in Higher Education, Bonn 
(Lemmens Verlag) 2002. ISBN 3-932306-47—3. 19.80.

A privatizáció sehol sem vált be
Vatikáni világkonferencia az egészségügyről

A római katolikus egyház történelme során mindig igen nagy figyelmet fordított a betegek 
gyógyítására, ápolására és gondozására, a legelesettebbek szolgálatára, hisz Isten saját képmására 
teremtette az embert. A betegek ellátása évszázadokon keresztül szinte kizárólag egyházi 
intézményekben történt. Az egyház ma is megkülönböztetett figyelmet szentel a betegeknek és 
egészségügyi ellátásuknak.

Ennek szellemében 2000-ben rendezte meg a Pápai Egészségügyi Tanács Vatikánban XIV. 
Nemzetközi konferenciáját az egészségügy és a gazdaság viszonyáról -  adta hírül a Magyar Orvos, az 
Orvosi Kamara hivatalos lapja. A konferencia a lehető legmagasabb szintű volt, egészségügyi 
miniszterek, egyetemi tanárok, püspökök és bíborosok, WHO, Ápolási Dolgozók Világszervezete és 
más világ-vallások -  protestánsok, zsidó, iszlám, hindu képviselői is jelen voltak. A tárgyalt kérdések 
különösen most, itthon is közérdeklődésre számíthatnak.

Az előadók hangsúlyozták, hogy az egészségügyi ellátásnak igazságosnak, mindenki számára 
elérhetőnek kell lennie. Ezzel szemben ma számos helyen az egészségügyet a kéttéosztottság jellemzi: 
a gazdagok magas szintű ellátása ellentétben van a szegények elégtelen vagy gyakran nem létező 
ellátásával. Ez éles ellentétben áll a keresztény felfogással, hisz Isten teremtett javai minden rászoruló 
igényeit kell, hogy szolgálják. A WHO elfogadhatatlannak tartja ha a kormányok másra, például a 
privatizált egészségügyre kívánják áthárítani az egészségügyi ellátást, mert ennek az lesz az 
eredménye, hogy a tehetőseknek kiemelt ellátást biztosít, miközben a társadalom széles rétegei 
ellátatlanok maradnak. Közkeletű felfogás szerint azt a munkát, amit nem fizetnek meg kellően, a 
társadalom értéktelennek minősíti. így válhat értéktelenné az orvos és munkája, ha a bére alacsony. A 
beteg ember, az emberi élet és egészség nem gazdasági termék, értéke pénzben ki nem fizethető, hisz 
egyszeri és megismételhetetlen, Isten ajándéka. Az orvosi és egészségügyi tevékenység nemcsak 
foglalkozás, hanem minőségileg ennél több: hivatás és küldetés, célja az élet megőrzése, jobbá tétele, 
szolgálata és továbbadása. Ez nemcsak az orvosokra, nővérekre, hanem az egészségügyi gazdasági és 
műszaki szakemberekre is vonatkozik. Az egészségügyi ellátás nem csupán biológiai szintű: ha a 
betegség gyógyítható, gyógyítson, ha nem gyógyítható, kezeljen, mindig próbálja enyhíteni a 
fájdalmat, a szenvedést és mindig nyújtson vigaszt. A mai „modem szemlélet” elsősorban a 
gyógyításra irányul, az ápolás és gondozás iránt kisebb az érdeklődés, a vigasznyújtással és 
együttérzéssel a pénzügyi szemlélet nem tud mit kezdeni. A túlzott teljesítmény-finanszírozás a 
teljesítmény hajszolására ösztönöz, miközben az ellátás elembertelenedhet és a betegek lelki igényei 
nem nyernek kielégítést.

A kongresszus résztvevőit II. János Pál pápa is fogadta. Beszédében hangsúlyozta minden emberi 
élet teljes és egyforma tiszteletét a fogantatástól a halálig. Az egészségügy fejlődésének javait 
mindenkinek élveznie kell. A közjó előmozdítása elsősorban a kormányok feladata.

A kongresszus visszatérő gondolat volt, mely itthon most különösen időszerű, hogy az állam nem 
hátrálhat ki az egészségügyből. A privatizáció sehol a világon nem oldotta meg az egészségügyi 
ellátást: a gazdagoknak megkülönböztetett ellátást nyújt, miközben a szegények tömegei kiszorulnék 
belőle. A gazdasági haszon az egészségügyben nem cél, henem minden ember javár szolgáló 
eszköznek kell lennie. Ez nem képzelhető el másként, csakis úgy, hogy mindenkiben, így a 
legszegényebbekben is Isten képmását tiszteljük és szeretjük.

dr. Hencz Péter
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Orvos Világjátékok
2002-ben Magyarországon

2002. június 22—29. között az Észak-Balatoni régió adott otthont a 45 országból érkezett közel 
2800 orvos, fogorvos, gyógyszerész, és állatorvosnak, hogy részt vehessenek az Orvos 
Világjátékokon. Hazánkból 150-en regisztráltatták magukat, akik közül a csapatokat nem számítva 11- 
en végeztek a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Említésre érdemes, hogy a 11 orvos és 
gyógyszerész közül senki sem távozott érem nélkül e nemes versengésről és a három 
legeredményesebb sportoló közül mind a három orvos Szegeden végzett.

Török István kórboncnok főorvos súlylökésben és diszkoszvetésben nyert aranyérmet, 
erőemelésben pedig ezüstérmet.

Kasza Géza családorvos, akinek nevéhez az első Orvos Világbajnoki aranyérem megszerzése 
fűződik, Balatonfureden úszásban két ezüst és két bronzéremmel gyarapította érmei számát.

Jerémiás Attila szülész-nőgyógyász főorvos súlylökésben, diszkoszvetésben és gerelyhajításban 
aranyérmet nyert, ezeken kívül első lett erőemelésben és egy ezüstérmet nyert az erőemelés összetett 
részében. Az Orvos Világjátékokon eddig 21 aranyérmet nyert, így e tekintetben a legeredményesebb 
amatőr orvos sportoló.

Perjés Klára OEP főorvos, atlétikában, gerelyvetésben és távolugrásban szerzett aranyérmet.
Hencz Péter gyermekgyógyász főorvos erőemelésben nyert egy ezüst és egy bronzérmet.
Dvorácskó Béla családorvos erőemelésben egy ezüst és egy bronzérmet nyert.
Papp 'Zoltán szülész-nőgyógyász adjunktus erőemelésben két aranyérem tulajdonosa lett.
Szabó Zoltán családorvos lövészetben három arany és egy ezüstérmet nyert és eredményével a
legeredményesebb orvosok közé tartozik.
Csemus Zoltán reumatológus úszásban négy arany és egy ezüstéremmel szintén a
legeredményesebb sportoló volt Balatonfureden.
Sági László gyermek neurológus, asztaliteniszben egy arany és egy ezüstérem tulajdonosa.
Sípos Péter traumatológus lövészetben nyert egy arany, egy ezüst és egy bronzérmet.

Reméljük, hogy az Orvos Világjátékokon sikeresen szerepelt és Szegeden végzett orvosok 
öregbíteni fogják az Alma Mater hímevét és sikereik az ez év júniusában, Skóciában megrendezendő 
Világjátékokon történő részvételre fogják buzdítani kollégáikat.

ÁOK Sportközpont (SZOTE Pálya Klinikapark)
Nyitva tartás április l-től október 31-ig 7.00-20.00 óráig, pénteken 7.00-22.00 óráig.
Sportolási lehetőségek: kispályás labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, tenisz, röplabda, kajak- 

kenukölcsönzés.
Bővebben: http://www.hok.szote.u-szeged.hu/hirek
Telefon: Hajdú István 06-70/258-89-43, teniszpálya: 06-62/545-837.

Kiadja: prof. dr. Dobozy Attila 
a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerész

tudományi Centrum elnöke 
Felelős szerkesztő: Tráser László 

Munkatársak: Domokosné Halász Margit, Varga György 
Készült: az SZTE ÁOK Házi Nyomdájában 

Vezető: Nagy János 
Törzsszám: 282/2003

http://www.hok.szote.u-szeged.hu/hirek


A Hallgatói Juttatási Keretösszeg felosztása, 2003

ÁJTK ÁOK BTK EFK GTK GYTK MFK TFK TTK SZÉF SZK
Hallgatói normatíva 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100
Tanulmányi ösztöndíj 6100 6158 6440 6045 6500 5968 7006 5900 6590 5857 6270
Állandó szociális támogatás 1020 900 920 820 768 710 1600 870 358 1487 745
Bérlettámogatás 1104 1150 1104 1120 1100 1100 0 1150 1104 1104 1104
Eseti szociális támogatás 34 35 83 130 20 60 152 0 65 50 150

Szakmai gyakorlat 20 345 0 425 250 500 0 300 60 150 0
Közéleti ösztöndíj 10 270 75 240 200 250 200 60 150 150 170
Egyéb ösztöndíj 200 0 0 0 0 0 0 20 100 0 0
Nyelvvizsga ösztöndíj 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tudományos és művészeti támogatás 30 0 120 41 35 70 0 0 201 0 390
Kari rendelkezési keret 180 100 100 10 0 100 0 120 210 50 85
Diákcélú támogatás 250 0 116 127 85 200 0 548 120 110 44

EHÖK támogatás 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Sport Kuratórium támogatás 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
EHÖK Kulturális Bizottságtámogatás 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Tanulmányi Tanácsadó Szolgálat támogatása 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
EHÖK Külügyi Bizottság támogatása 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Jegyzettámogatás 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Lakhatási támogatás 2368 1479 2413 1620 2076 1760 438 1881 1968 1916 2739
Lakhatási támogatás 2368 1279 2413 1620 1914 1100 438 1541 1449 1916 2597
Állandó szociális támogatás 0 200 0 0 162 660 0 340 519 0 142

Hallgatói Juttatási Keretösszeg 12168 11279 12213 11420 11876 11560 9538 11681 11768 11716 12539
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