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dr. Szabó Gábor professzort, Egyetemünk megválasztott rektorát 2003. augusztus l-jével 
bízta meg vezetői feladatai ellátásával Mádl Ferenc köztársasági elnök. 

dr. Lonovics János professzort, az I. sz. Belgyógyászati Klinika igazgatóját választották 
az Egészségügyi Centrum elnökévé a Tanács tagjai. 

dr. Benedek György professzort, az Élettani Intézet igazgatóját választották az ÁOK 
dékánjává a Kari Tanács tagjai. 

A megválasztott tisztségviselők 2003. augusztus l-jén veszik át hivatalukat, 
megbízatásuk három évre szól. 

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa 2003. június 16-án megtartotta rendes 
ülését 

Napirendi pontok 
1. Személyi ügyek 

/ . Tanszékvezetői megbízások: 

Bölcsészettudományi Kar 
- Javaslat dr. Barna Gábor egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a Néprajzi Tanszékre 

Előadó: dr. Berta Árpád dékán 

- Javaslat dr. Kukoveczné dr. Zentai Mária egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a 
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszékre 
Előadó: dr. Berta Árpád dékán 

- Javaslat dr. Font Zsuzsanna egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a Régi Magyar 
Irodalmi Tanszékre 
Előadó: dr. Berta Árpád dékán 

- Javaslat dr. Koszta László egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a Középkori és Kora 
Újkori Magyar Történeti Tanszékre 
Előadó: dr. Berta Árpád dékán 
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-  Javaslat dr. Pálfy Miklós egyetemi tanár tanszékvezetői megbízására a Francia Nyelvi és Irodalmi 
Tanszékre
Előadó: dr. Berta Árpád dékán

-  Javaslat dr. Csapó Benő egyetemi tanár tanszékvezetői megbízására a Neveléstudományi 
Tanszékre
Előadó: dr. Berta Árpád dékán

-  Javaslat dr. Pukánszky Béla egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a Neveléstudományi 
Tanszékre
Előadó: dr. Berta Árpád dékán 

Gazdaságtudományi Kar
-  Javaslat dr. Málovics Jánosné egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a Gazda

ságpszichológiai Tanszékre
Előadó: dr. Farkas Beáta dékán

Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
-  Javaslat dr. Bene Kálmán főiskolai tanár tanszékvezetői megbízására a Magyar Irodalom 

Tanszékre
Előadó: dr. Galambos Gábor kari főigazgató

-  Javaslat dr. Homor Géza főiskolai docens tanszékvezetői megbízására a Biológia Tanszékre 
Előadó: dr. Galambos Gábor kari főigazgató

Természettudományi Kar
-  Javaslat dr. Móricz Ferenc egyetemi tanár tanszékvezetői megbízására az Alkalmazott és 

Numerikus Matematika Tanszékre
Előadó: dr. Mezősi Gábor dékán

II. Intézetvezetői megbízások:

Bölcsészettudományi Kar
-  Javaslat dr. Szőnyi György Endre egyetemi docens intézetvezetői megbízására az Angol

Amerikai Intézetbe
Előadó: dr. Berta Árpád dékán

-  Javaslat dr. Csejtei Dezső egyetemi tanár intézetvezetői megbízására a Társadalomelméleti 
Intézetbe
Előadó: dr. Berta Árpád dékán

-  Javaslat dr. M arjanucz László egyetemi docens intézetvezetői megbízására a Történeti Intézetbe 
Előadó: dr. Berta Árpád dékán

III. Tanszékvezetői megbízások meghosszabbítása:

Bölcsészettudományi Kar
-  Javaslat dr. Dékány András egyetemi docens tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítására a 

Filozófia Tanszékre
Előadó: dr. Berta Árpád dékán

-  Javaslat dr. Zimonyi István egyetemi docens tanszékvezetői megbízásának meghoszszabbítására a 
Középkori Egyetemes Történeti Tanszékre
Előadó: dr. Berta Árpád dékán

-  Javaslat dr. Pál József egyetemi tanár tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítására az Olasz 
Nyelvi és Irodalmi Tanszékre
Előadó: dr. Berta Árpád dékán
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-  Javaslat dr. Feleky Gábor egyetemi docens tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítására a 
Szociológia Tanszékre
Előadó: dr. Berta Árpád dékán

-  Javaslat dr. J. Nagy László egyetemi tanár tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítására az 
Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszékre
Előadó: dr. Berta Árpád dékán

ÍV. Doctor Honoris Causa kitüntető címek adományozása:

-  Javaslat Doctor Honoris Causa kitüntető cím adományozására Lord Slynn of Hadley professzor 
(Lordok Háza) részére
Előadó: dr. Szabó Imre dékán

-  Javaslat Doctor Honoris Causa kitüntető cím adományozására Joannes Dositheus Bős professzor 
(Amsterdami Egyetem) részére
Előadó: dr. Lonovics János dékán

-  Javaslat Doctor Honoris Causa kitüntető cím adományozására dr. Vécsei Vilmos professzor 
(Bécsi Egyetem) részére
Előadó: dr. Lonovics János dékán

-  Javaslat Doctor Honoris Causa kitüntető cím adományozására dr. Ormos Mária akadémikus 
professzor (Pécsi Tudományegyetem) részére
Előadó: dr. Berta Árpád dékán

-  Javaslat Doctor Honoris Causa kitüntető cím adományozására dr. Dirk Tourwé professzor (Vrije 
Universiteit Brussels) részére
Előadó: dr. Mezősi Gábor dékán

-  Javaslat Doctor Honoris Causa kitüntető cím adományozására dr. Leindler László akadémikus 
professzor (Szegedi Tudományegyetem) részére
Előadó: dr. Mezősi Gábor dékán

V. „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae" kitüntető doktori cím adományozása:

-  Javaslat „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae" kitüntető doktori cím adományozására 
Zseni Anikó részére
Előadó: dr. Mezősi Gábor dékán

2. Javaslat Zeneművészeti Gyakorló Szakközépiskola alapítására
Előadó: dr. Kerek Ferenc igazgató

3. Javaslat az Élelmiszeripari menedzser akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés 
indítására a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar és a Nyíregyházi Westsik Vilmos Élelmi
szeripari Szakközépiskola közötti megállapodása alapján
Előadó: dr. Fenyvessy József kari főigazgató

4. Javaslat Kis- és középvállalkozási menedzser akkreditált iskolai rendszerű szakképzés 
(AIFSz) indítására a Gazdaságtudományi Karon
Előadó: dr. Farkas Beáta dékán

5. Bejelentések
6. Kérdések— válaszok

4 » ^  4 * »1* «1«» p  m
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Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
Kari Tanácsi Értesítő ’

Napirendi pontok
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Tanácsa 2003. május 13-án tartott 
ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra:

1. Javaslat az SZTE ÁOK Tanulmányi és Vizsgaszabályzata módosítására 

Az előterjesztést prof. dr. Varga Tibor dékánhelyettes ismertette.

2. Javaslat az SZTE ÁOK Költségtérítéses Szabályzat módosítására 
Az előterjesztést prof. dr. Varga Tibor dékánhelyettes ismertette.

3. Javaslat a Fogorvostudományi Szak kreditalapú tantervének jóváhagyására 
Az előterjesztést prof. dr. Varga Tibor dékánhelyettes ismertette.

4. Javaslat az SZTE ÁOK 2002 évi költségvetési beszámolójára, a 2003 évi költségvetés 
elfogadására

Az előterjesztést prof. dr. Lonovics János dékán ismertette.

5. Javaslat dr. Kovács László egyetemi tanár számára emeritus professzori cím adományozására 

Az előterjesztést prof. dr. Lonovics János dékán ismertette.

6. Javaslat dr. Vécsei Vilmos egyetemi tanár számára Honoris Causa díszdoktori cím 
adományozására
Az előterjesztést prof. dr. Lonovics János dékán ismertette.

7. Javaslat Hallgatói Térítésekről és Juttatásokról szóló szabályzat módosítására 
Az előterjesztés Farkas Attila kari HŐK elnökhelyettes ismertette.

8. Bejelentések

8.1 Háziorvosi, fogorvosi rendelők akkreditálása
Az előterjesztést prof. dr. Lonovics János dékán ismertette.

8.2 Vendégprofesszor docensi álláshelyről történő lemondásának tudomásulvétele.
Az előterjesztést prof. dr. Lonovics János dékán ismertette.

8.3. Tájékoztató egyetemi tanácstag választásról
Az előterjesztést prof. dr. Lonovics János dékán ismertette.

8.4. Tájékoztató a felvételi vizsgákról
Az előterjesztést prof. dr. Lonovics János dékán ismertette.

8.5 Javaslat záróvizsga bizottságokra az ÁOK-n és a Fogorvostudományi Szakon 
Az előterjesztést prof. dr. Lonovics János dékán ismertette.

8.6 Javaslat a 2003/2004 tanév egyetemi naptárára
Az előterjesztést dr. Lednitzky András dékáni hivatalvezető ismertette.

12/2003. sz. Kari Tanács határozat

A Kar Tanácsa egyhangú szavazással elfogadja az SZTE ÁOK Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata 
módosítására vonatkozó előterjesztést.
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13/2003 sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással elfogadja az SZTK ÁOK költségtérítéses képzés szabályozására 
vonatkozó rendelkezés módosítását.

14/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással elfogadja a fogorvosképzés kreditalapú tantervét, és 
felhatalmazza a Kar dékánját 2003/2004 tanévtől történő meghirdetésére.

15/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással elfogadja a 2003. évi költségvetés OM kerete elosztása 
alapelveit az alábbi elvek szerint:

1. A hallgatói normatíva felosztásánál az elmúlt évben számított százalékok használandók.
2. A minősített oktatók és PhD hallgatók után járó normatíva rezsi levonása nélkül, alanyi jogon 

érkezzék meg az intézetekhez.
3. A normatív kutatási támogatás az OM (MKM) rendeletnek megfelelően — 10% rezsi levonása 

után — kerüljön felosztásra.
4. A gyakorlati támogatás felosztására az 1. pont szerinti százalékok használtassanak.
5. Az átoktatás bevételei alanyi jogon kerüljenek jóváírásra.
6. Az oktatás saját bevételéből — a devizás oktatás — 35% rezsiköltség levonása után megadott 

százalékok alapján kerüljön felosztásra. Az oktatás saját bevételének további részét (5+23%) 
overhead levonás terheli.

7. A 2002 őszi béremelés fedezetét a teljes 2003. évre alanyi jogon kapják meg az intézetek. Ennek 
forrása a képzésfenntartási plusz támogatás az OM-től.

8. Az elméleti intézetek bértömege meghatározása: 40% bázisalapon 60% a megállapított százalékok 
arányában kerül felosztásra.

9. Az elméleti intézeteknél a pozitív egyenleg 53%-a kompenzálja nullszaldós gazdálkodásra a többi 
intézetet. A korrigált egyenleg 50%-át az intézet saját hatáskörben felhasználhatja éves szinten, az 
50% az elméleti intézetek tartalék keretét képezi.

A Kar Tanácsa egyhangú szavazással az elhangzott észrevételekkel kiegészítve jóváhagyja a Kar 
2003. évi — egyetemi fő sarokszámokon alapuló — költségvetését.

16/2003. sz. Kari Tanács határozat

A Kar Tanácsa egyhangú titkos szavazással támogatja dr. Kovács László egyetemi tanár számára az 
emeritus professzori cím odaítélését, felhatalmazza a Kar dékánját támogató előterjesztésre az 
Egyetem Tanácsa felé.

17/2003. sz. Kari Tanácsa határozat

A Kar Tanácsa titkos szavazással, egyhangú igenlő állásfoglalással támogatja dr. Vécsei Vilmos 
egyetemi tanár számára Honoris Causa díszdoktori cím adományozását. Felhatalmazza a Kar dékánját 
a támogatólagos felterjesztésére az Egyetem Tanácsához.

18/2003. sz. Kari Tanács határozat

A Kar Tanácsa egyhangú szavazással elfogadja a hallgatói térítésekről és juttatásokról szóló kari 
szabályzat módosítására vonatkozó a Kar vezetésével egyeztetett hallgatói önkormányzati 
előterjesztést.
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19/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással jóváhagyja dr. Alföldi Rózsa (Szeged), dr. Berta László 
(Fülöpszállás), dr. Zuberecz Zoltán (Mezőberény) háziorvosok, a Dental-Soft Kft (dr. Soltész Nagy 
Attila, Miskolc), a Dékó-Dent BT (dr. Dévai Edit, Békéscsaba), a dr. Mótyán és Társa Fogszakorvosi 
BT (dr. Mótyán Pál, Szarvas) és a dr. Láng és Társa Fogorvosi BT (dr. Láng Magdolna, Rajka) 
részképzésre történő akkreditálását törzsképzési programban gyakorlóhelyként.

20/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással tudomásul veszi dr. Kovács Gyula vendégprofesszor Pathológiai 
Intézetben betöltött további jogviszonyú docensi álláshelyről történő lemondását.

21/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással elfogadja a 2003. évi kari felvételi ütemtervet.

22/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással elfogadja az orvosi és fogorvosi záróvizsga bizottságok 
összetételét, a tartalékként felkérhető szakemberekkel együtt.

23/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással jóváhagyja a 2003/2004. tanév Általános Orvostudományi 
Karra szóló egyetemi naptárát.

Szegedi Tudományegyetem
„Szent-Györgyi Albert” Baráti Köre “

Igen tisztelt Kollegina / Kollega!
Kedves Barátaim! •

Elnökségünk nevében köszöntőm Baráti Körünk valamennyi tagját, és tájékoztatom Önöket az első 
félévi programunk végrehajtásáról.

Egyesületünk 2003. április 5-én a Baja Város Önkormányzat Kórházával közösen tudományos 
konferenciát szervezett. A konferencia előadói, egyetemi tanárok és oktatók kiemelten fontos 
társadalmi problémák kezelésére, a drog, az alkohol, a dohányzás miatti egészségromlás megelőzésére 
adtak értékes, tudományos felvilágosítást. Az alap- és a fekvőbeteg ellátásban dolgozó szakemberek 
hívták fel a figyelmet arra, hogy a család, a munkahely és a civil szervezetek közreműködése is 
elengedhetetlenül szükséges a megelőző munkához. Előtérbe került a drog elleni küzdelemben a 
bizonyítási eljárás feltételeinek a korszerűsítése is, amelynek jelen hiányosságai sok esetben az 
igazságügyi bizonyítási eljárásban okozhatnak problémát. Az említett eljárási hiányosságok okozta 
gondok nemcsak hazai, de nemzetközi viszonylatban is jelentkeznek.

Videó felvételen bemutatásra került egy bronhoscopiával végrehajtott műtét is, ami a betegek 
szempontjából azért jelentős, mert lényegesen rövidebb gyógyulási időt tesz lehetővé, ehhez azonban 
meghatározott orvostechnikai feltételek is szükségesek.

Elnökségünk nevében köszönetünket fejezzük ki az előadóknak, a kórház Tudományos 
Bizottságának és Elnökségünk tagjainak, akik munkájukkal hozzájárultak a konferencia sikeréhez.

A második félévi tudományos rendezvényünk időpontját, előzetes egyeztetés után, október vagy 
november hóban fogjuk közölni.
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A Professor Emeritus Klub tagsága és vendégei meglátogatták az új Patológiai Intézetet, ahol a 
XXI. század elvárásainak mindenben megfelelő, nagyszerű intézetet mutatott be dr. Mikó Tivadar 
tanszékvezető egyetemi tanár.

Az Emeritus Klub tagsága részt vett és aktívan bekapcsolódott a SZAB Egészség-tudomány
történeti Munkabizottságának munkájába is.

Érdekes képet kaptunk a Kolozsvári Egyetem 1872-es megnyitása előtti időszak történetéről. Ezek 
szerint a Szegedi Tudományegyetem története az 1581-ben Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel 
király által alapított Kolozsvári iskolával kezdődött, melyet XIII. Gergely pápa 1582-ben egyetemi 
rangra emelt és felruházta mindazon jogokkal melyek az akkori egyetemet megillették.

Ma már világosan látjuk, hogy az egyetemünk története több mint 400 évvel ezelőtt kezdődött, s 
amennyiben szerencsénk lesz megélni a 2006-os évet egyetemünk fennállásának 425. évét 
ünnepelheti.

Ezt a reményét fejezte ki egyetemünk rektora, Mészáros Rezső akadémikus, az Egyetem Napján, 
2002. november 11-én Mádl Ferenc köztársasági elnök előtt.

Ugyancsak az Egészségtudomány-történeti Munkabizottság 2003. május 28-án a SZAB 
Székházban mutatta be a „Szegedi Tudomány Egyetem Belgyógyászati Klinikájának története” című 
munkát, melyet az Akadémiai Kiadó jelentetett meg.

E történeti kiadvány a Belgyógyászati klinika történetét még a Kolozsvári Egyetem 1872-es 
megnyitását megelőzően, 1831-től követi napjainkig, s a már említett 2006. évben ünnepelheti 
fennállásának 175. évfordulóját.

Úgy érezzük, hogy mindkét fenti évforduló méltó megünneplésére fel fogunk készülni 2006-ban a 
már felavatott új központi épületünkben.

Kedves Barátaink!

Mellékeljük a folyó évi tagdíjra vonatkozó csekklapot (aktív dolgozóknak lOOO.Ft, nyugdíjasoknak 
500.— Ft) és kérjük, hogy lehetőleg az OTP fiók utján, vagy átutalással szíveskedjenek befizetni, 
mert ilymódon nincs bankeljárási és postaköltség, ami terhelné a tagdíjat.

Amennyiben 2002. évek előtti időből lenne elmaradása, úgy a régi összeg szerint lehet pótolni.
Ismételten köszönetünket fejezzük ki azon tagtársainknak, akik egyesületünket adományaikkal és 

az 1% szja összegével is támogatták.
A nyári szabadsághoz valamennyi tagtársunknak kellemes pihenést és hasznos kikapcsolódást 

kívánunk.

Szeged, 2003. június 5.

Baráti üdvözlettel:

A  Szegedi Egészségügyi Felsőoktatás Hallgatói Egyesület köszönetét fejezi ki valamennyi 
szervezetnek és társaságnak a SZEFHE Diáknapok 2003 nagylelkű támogatásáért.

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a rendezvény soha nem látott sikereknek örvendett, az időjárás is 
kegyesnek bizonyult.

A programsorozat három napján összesen mintegy 1500-an vettek részt, hallgatók és oktatók 
egyaránt. Sikerként könyveltük el, hogy nemcsak Szegeden tanuló magyar hallgatók voltak résztvevői 
a Diáknapoknak, hanem külföldi hallgatóink mellett, kb. 100 más orvosegyetemről érkező diák is 
látogatta programjainkat. Mindemellett sikerült a városi lakosságot is kicsit bevonni a szabadtéri

dr. Morva László
c. egyetemi docens 

társelnök

dr. Csillik Bertalan 
professzor emeritus 

elnök

^  ^  ^  ^  
^  ^  ^  m  m
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rendezvényünkbe, így némi betekintést nyertek a hallgatói szabadidős programokba és az egyetemi 
életbe. A programsorozat valamennyi eleme megrendezésre került, egyik sem maradt el szervezési 
hibák vagy az időjárás miatt. A zökkenőmentes lebonyolítás az ÁOK HŐK munkatársainak 
köszönhető. Támogatásban részesültünk:

A Szegedi Orvosképzés Fejlesztéséért Alapítvány
Az Egészség Megőrzéséért Alapítvány
EHÖK
Rádió 88
Webradio
Abbott Laboratories Kft 
Telesphorus Kft 
Pfizer Kft 
Ventiv Health Kft 
Fren Klub 
Szeged Plaza

jóvoltából.
Jövőbeli tervünk a programkínálat bővítése, valamint hogy „országos medikus találkozóvá” nője ki 

magát a rendezvény.
Jelen beszámoló alapján őszintén reméljük, hogy a következő SZEFHE Diáknapok is élvezi majd 

Az Egészség Megőrzéséért Alapítvány támogatását.

Sági Zoltán 
SZEFHE Elnök

• SZOTE hírek • SZOTE hírek • SZOTE hírek •

Kitüntetett oktatók az SZTE-n
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett és Batthyány-Strattmann László-díjban részesültek a szegedi 

oktatók.
A Pedagógusnap alkalmából Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesült dr. 

Penke Botondné dr. egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékének oktatója. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 
Batthyány-Strattmann László-díjban részesítette dr. Papp Gyula akadémikust, tanszékvezető 
egyetemi tanárt, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézete oktatóját. (Educatio Press)

*  * *  *

2003. Június 18-21 között Berlinben rendezték meg a Nemzetközi Szájrák Társaság (International 
Society of Órai Oncology) Kongresszusát, ahová egyetlen magyar tagként választották be a Társaság 
tagjai közé dr. Nagy Katalin docenst, ÁOK Fogászati és Szájsebészeti Klinika.

*  *  *

Alapításának 10. évfordulóját ünnepelte július 1-jén az Egészségügyi Főiskolai Kar Ápolási 
Tanszéke, dr. Pogány Magdolna főigazgató az Új Klinika tantermében tartott ünnepségen 
hangsúlyozta: az Ápolási Tanszék oktató-nevelő munkájának fontosságát, a magyar egészségügyben
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betöltött szerepét, dr. Helembai Kornélia tanszékvezető főiskolai tanár elmondta, hogy az Ápolási 
Tanszék elmúlt 10 évében 1072 végzős hallgatót képeztek, akik közül több mint 500 diplomás ápoló 
már az uniós követelményeknek megfelelő diplomát szerzett. A megemlékezésen az Ápolási Tanszék 
több nyugat-európai partnerintézményének képviselője is részt vett. Jelen volt az ünnepségen dr. Szél 
Éva, a tanszék alapító főigazgatója, valamint a SZOTE akkori Egyetemi Tanácsának számos tagja is.

*  *

Nyelvtanulási lehetőségek
Szerződést kötött a SETUP és az ILS szegedi irodája. Cél az egyetemi ifjúság nyelvtudásának 

erősítése, a hallgatók nyelvtanulási lehetőségeinek bővítése és az SZTE hallgatóinak kedvezmények 
nyújtása.

Szerződést kötött az International Language School (ILS) és a Szegedi Tudományegyetem 
Polgáraiért Alapítvány (SETUP). Az ILS és az Alapítvány az egyetemi ifjúság nyelvtudását erősítő, 
több éves, korrekt együttműködésük eredményességének elismerése és fenntartásának szándéka 
értelmében kötött együttműködési megállapodás szerint:
-  az ILS szegedi nyelviskolájában az SZTE hallgatói 15%-os kedvezménnyel vehetnek részt nyelvi 

képzéseken;
-  az ILS szegedi nyelviskolájában nyelvvizsgára jelentkezők a Pitman típusú angol és a Goethe 

Intézet német nyelvvizsgájára ingyenesen tehetnek egy próbanyelvvizsgát.
Az ILS vállalta továbbá, hogy szolgáltatásainak ellenértékét az SZTE hallgatóira vonatkozóan a 

már megkezdett egyetemi félév alatt nem emeli.
Az ILS címe: Szeged, Victor Hugó u. 6. További információk: az Egyetem (a Hökkentő 

melléklete) és a szegedi Gólyahír című kiadványokban.

Az európai egyetemek jövője
Peter Scott (Kingston University) egy átfogó esszét jelentetett meg az elmúlt héten, melyben az 

európai egyetemek globalizációban betöltött szerepét és jövőjét vizsgálta.
A tanulmány szerint az egyetemek nagyban elősegítik a közös európai munkaerőpiac létrehozását, 

hiszen az egyenlő végzettséggel rendelkezőknek egyenlő esélyük van az egyes pozíciók betöltésére az 
Európai Unióban. Ezen felül az felsőoktatási intézmények bekerülnek a világ oktatási-piacára, ahol 
versenghetnek a kitűnő tanulók „importálásáért” az amerikai és ausztrál riválisaikkal. Az európai 
egyetemek nagy előnye versenytársaikkal szemben a hagyomány. Ez teszi lehetővé, hogy az 
intézmények ne üzletiesedjenek el, hogy odafigyeljenek a globalizáció hatásaira, az egyének és a 
csoportok identitására. Ezeket a célokat az EU oktatási programjai (az Erasmus, a Socrates és a 
Framewrok) részben már megvalósították — teljesen más szellemiségben, mint például a University 
of Phoenix, vagy más amerikai egyetemek profitorientált programjai. Mindez nem kevesebbet jelent, 
mint egy olyan alternatívát a piac-, és fogyasztóorientált globalizációval szemben, amely tiszteletben 
tartja a polgári értékeket, a demokratikus struktúrákat és a tudomány szabadságát. (Educatio Press)

^  »1« »1»^  f p  A

A HÖOK elnöke a Miniszterelnöknél

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) delegációja Medgyessy Péter 
miniszterelnöknél járt múlt héten. Az eseményről a HÖOK sajtónyilatkoztatot adott ki.
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A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának delegációja Barthel-Rúzsa Zsolt, a 
szervezet elnöke vezetésével látogatást tett Medgyessy Péter miniszterelnök úrnál. A megbeszélésen 
jelen voltak még Magyar Bálint oktatási és Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszter, 
valamint a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége, illetve a Doktoranduszok Országos 
Szövetsége képviselői is.

A több mint egyórás megbeszélésen a felsőoktatás legégetőbb kérdései, így a Bolognai Folyamat, a 
Felsőoktatási Törvény új koncepciója, a kollégiumok kérdésköre, a hallgatói munkavállalás 
lehetőségei kerültek szóba. A találkozón a kormány és a legnagyobb magyar ifjúsági érdekvédelmi 
szervezet képviselői megegyeztek egy közös OM-HÖOK munkabizottság létrehozásáról, mely a 
hallgatók egyetemi és főiskolai munkavállalásának rendezésével foglalkozik majd, illetve a 
felsőoktatási törvény — a magyar felsőoktatás jövőjét nagyban befolyásoló— őszi átfogó módosítását 
előkészítő munkában való együttműködésben.

A legnagyobb magyar ifjúsági érdekvédelmi szervezet, a HÖOK üdvözli, hogy Medgyessy Péter 
kiemelten fontos területként értékeli a felsőoktatást, és a kormányzati-civil párbeszéd fontos 
szereplőjének tekinti a 381.000 magyar egyetemi és főiskolai hallgató érdekképviseleti tevékenységét 
ellátó HÖOK-ot. (Educatio Press)

Gyakornoki pályázat
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium pályázatot hirdet pályakezdő fiatalok 

részére gyakornoki tevékenység folytatására a tárcánál, illetve a tárca felügyelete és irányítása alá 
tartozó intézményeknél.

A sikeres pályázókkal a minisztérium határozott időre (1 év) szóló megbízási szerződést köt. A 
megkötött szerződés alapján a gyakornok a tárca különböző szervezeti egységeinél, illetve a tárca 
felügyelete és irányítása alá tartozó intézményeinél az EU-csatlakozásból eredő egészségügyi, 
népegészségügyi, szociális, szociálpolitikai szakmai és fejlesztési-támogatási kérdésekhez kapcsolódó 
jogi, koordinációs feladatokat lát el.

A gyakornokok díjazása a köztisztviselői gyakornoki fokozat díjazásának felel meg, kiegészítve 
azon köztisztviselői juttatások kompenzációival, melyek a szerződéses foglalkoztatási jogviszony 
esetén nem nyújthatók. Kölcsönös megelégedettség esetén, a felek megállapodnak egy hosszabb távú 
foglalkoztatás feltételeiben. Ennek keretében a minisztérium külföldi továbbképzési lehetőséget 
biztosít a sikeres pályázónak, mely magában foglalhatja szakmai tudományos fokozat külföldön 
történő megszerzésének támogatását.

Pályázati feltételek: -
-  3 évnél nem régebbi felsőfokú képesítés,
-  legalább középfokú angol nyelvvizsga, magas szintű szóbeli és írásbeli jártassággal,
-  a pályázó szakmai karrierjét a közigazgatásban és az európai integrációval összefüggő feladatok 

megvalósításában tervezze.

A pályázathoz kérik csatolni magyar és angol nyelven:
-  szakmai önéletrajz;
-  pályázat, a pályázó szakmai érdeklődését, továbbá céljait, elképzeléseit
-  és elvárásait az elvégzendő feladatokkal kapcsolatban
-  végzettsége(ke)t, szakképzettsége(ke)t igazoló okiratok másolata(i);
-  nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.
Pályázati határidő: 2003. július 30.

A pályázatokat Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Humánpolitikai Főosztályára 
(1051 Budapest, Arany János u. 6—8.) kell benyújtani.

A kiírási feltételeknek megfelelő pályázatokról Bíráló Bizottság dönt a pályázati határidő lejártát 
követő 30 napon belül, és döntésének eredményéről értesíti a pályázókat.



XIV. évfolyam 7. szám

Az utolsó hónapban is folyamatos volt az igénylés
A végzősöknek azonnal el kell kezdeniük a Diákhitel törlesztését — szólít fel a Diákhitel Központ.

Ma, a 2002/2003 tanév utolsó meghirdetett DiákhiteJ kifizetési napján 1.755 egyetemista és 
főiskolás először juthatott hozzá igényelt Diákhiteléhez. Ők azok, akik a második félévre érvényes 
határnapig, május 15-éig leadták az igénylésüket, és az illetékes tanulmányi osztályok megerősítették 
jogosultságukat. Tekintve, hogy a kölcsön utalása mindig visszamenőleges a félévben, így aki csak 
most csatlakozott a rendszerhez, az a februártól esedékes hitelét egy összegben kapta meg (maximális 
összeg igénylése esetén 125.000 forintot), ami számottevő segítség lehet akár a nyári kiadásokhoz, 
akár a következő tanévkezdéskor jelentkező költségekhez is.

Az 1.755 új igénylővel együtt 127.392-re emelkedett a Diákhitel-szerződéssel rendelkezők száma. 
A mostani utaláskor 1,41 milliárd forint került kifizetésre, így a 2002/2003. tanévben összesen 21,6 
milliárd forinthoz juthattak hozzá a hallgatók.

A napokban minden ügyfelünk levelezési címére eljuttatjuk az aktuális információkat tartalmazó 2. 
sz. Hírlevelünket. Ebben a kiadványban többek között ismételten felhívjuk Diákhitel-szerződéssel 
rendelkező végzősök figyelmét, hogy a hallgatói jogviszonyuk megszűnését követő hónap 5-éig (és 
azután minden hónap 5-éig), minden külön értesítés nélkül kötelesek átutalni a havi törlesztő részletet 
(3.000 Ft) a Diákhitel Rt. Magyar Államkincstárnál vezetett diákhitel-törlesztés számlájára. A 
számlaszám és az átutalásra vonatkozó egyéb információk a www.diakhitel.hu honlapon 
megtalálhatók.

Nyáron is elérhető lesz Ügyfélszolgálatunk telefon a 06— 40—24— 00—24 számon, vagy 
személyesen a VI. kerület, Bajnok u. 13-ban. Továbbra is az alapvető információ a honlapunkról, a 
www.diakhitel.hu-ról szerezhető be, de ott leszünk júliusban a gyöngyösi EFOTT-on, valamint 
augusztusban a Sziget 2003. rendezvényén, és — reményeink szerint — a gólya-táborok többségében 
is.

Ösztöndíj elsődiplomás roma hallgatóknak
A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány a 2003/2004-es-as tanévre tanulmányi ösztöndíj 
pályázatot hirdet azon főiskolai, illetve egyetemi tanulmányaikat nappali tagozaton folytató cigány 
hallgatók részére, akik az első diploma megszerzéséért tanulnak, és a képzés végén főiskolai vagy 
egyetemi diplomát kapnak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-  a kitöltött adatlapot,
-  a 2002/2003-as tanév végi, tanulmányi átlaggal lezárt index fénymásolatát, amelyet a tanintézet 

tintás aláírással és bélyegzővel hitelesít. A kredit pontokat tartalmazó indexeket az adott oktatási 
intézmény tanulmányi osztálya a helyi szabályozásnak megfelelően az 5 fokozatú értékelésre 
számítsa át,

-  akik a 2003/2004-es tanévben kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat, az érettségi bizonyítvány és a 
felvételről szóló értesítő fénymásolatát,

-  a 2003/2004-es tanévről szóló eredeti hallgatói jogviszony igazolást,
-  helyi cigány kisebbségi önkormányzat, vagy cigány civil szervezet, vagy kisebbségi szószóló, 

ennek hiányában a települési önkormányzat jegyzőjének vagy családsegítő szolgálatának ajánlását, 
mely tartalmazza, hogy a pályázó a pályázati feltételeknek megfelel.

Az ösztöndíj támogatás havi összege: 12.000 Ft, félévenként 60.000 Ft. Az ösztöndíjat elnyert 
hallgatók részére a támogatást tanulmányi félévenként egy összegben folyósítják.
A pályázatok benyújtási határideje: 2003. szeptember 30.

http://www.diakhitel.hu
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A pályázatok elbírálási határideje: 2003. október 30.
A második félévre csak annak a hallgatónak kerül ismételten megállapításra a tanulmányi 

ösztöndíj, aki a 2003/2004-es tanévre vonatkozóan pályázatát 2003. szep^mber 30-áig benyújtotta, és 
a 2003/2004-es tanév sikeresen befejezett I. félévéről szóló, tanulmányi átlaggal lezárt indexének 
hiteles másolatát, valamint a n. félévre szóló hallgatói jogviszony igazolását (adatlap nélkül) a 
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Irodájának 2004. március 31-éig elküldi.

A pályázatot 1 példányban a szükséges mellékletekkel együtt a Közalapítvány Irodájába kérik 
eljuttatni. ’

Pályázati adatlap beszerezhető: Magyarországi Cigányokért Közalapítvány irodáján személyesen 
(1091 Budapest, Üllői út 47—49. Telefon 455—9030, fax: 455—9038), vagy felbélyegzett 
válaszboríték ellenében azt az iroda postán elküldi a pályázónak, illetve letölthető a www.macika.hu 
és sansz.ngo.hu honlapról. (Educatio Press)

A kábítószerek hatásait vizsgálták
Az Európai Kábítószer és Addikció Felügyeleti Központ (European Monitoring fór Drugs and 

Drug Addiction) a PMMA (para-methoxymethamphetamine) elnevezésű, új szintetikus kábítószer 
használatának kockázati tényezőit vizsgálta meg az elmúlt hónapban.

A 2000 márciusában megrendezett lisszaboni csúcstalálkozón az EU célul tűzte ki, hogy a modem 
gazdaság meghatározó elemeit (pl. internet, biotechnológia) kihasználva választ ad az új gazdasági, 
társadalmi és szociális kihívásokra. Ennek eredményeként a fiatalokat fokozottan érintő 
drogproblémákat vizsgálták. Az Európai Kábítószer és Addikció Felügyeleti Központ által készített 
tanulmány hatására az Európai Bizottság kezdeményezte, hogy néhány szintetikus kábítószer 
hozzáférhetőségét — különösen veszélyes hatásai miatt — betiltsák az Európai Unióban. Az Európai 
Tanács kimondta, hogy három hónapon belül mind a 15 európai uniós tagországnak meg kell hoznia 
az ehhez szükséges törvényeket az Európai Tanács 1996. június 16-ai közös határozata alapján. Eddig 
összesen négy ehhez hasonló vizsgálatot folytattak az Európai Unióban, legutóbb 1999. szeptember 
13-án, egy szintén új szintetikus kábítószerrel a 4-MTA-val kapcsolatban. (Educatio Press)

Guruló laboratóriumok
Az EU és a német Munster Egyetem új eszközt fejlesztett ki a fenyegető kórokozók megfékezésére.

A világszerte felbukkanó új fertőzések — mint például az agyhártyagyulladás, vagy a SARS vírus 
—, megelőző orvosi eljárások kidolgozására ösztönözte az európai tudósokat. A németországi 
Munster Egyetem az Európai Bizottság Közegészségügyi Főhatóságának támogatásával kifejlesztett 
egy olyan eszközt, mely nagy segítséget nyújthat a fertőzések megfékezésében. Az úgynevezett guruló 
laboratóriumok („láb on wheels”) a diagnózis gyors felállítására jöttek létre, ezzel is segítve az 
orvosok munkáját, valamint a megelőző intézkedések bevezetését. Az új „találmányt” elsőként 
Nyugat-Afrika elzárt területein fogja kipróbálni egy német és francia orvosokból álló kutatócsoport. A 
La Figaro című lap szerint az új eszköz bevezetésével pontos diagnózist állíthatnak fel a 
járványkutatók, ezáltal sokkal hatékonyabban vehetik fel a harcot az életveszélyes kórokozókkal. 
(Educatio Press)

íjc íjí #jc ^  jjc
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Ösztöndíjak külföldi teljes, rész- és doktori képzésre
A Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázatot hirdet külföldi teljes, rész- és doktori képzésre a 2004/2005- 
ös tanévre.

1. Teljes egyetemi képzés
Információt a szakreferensektől lehet kérni:

Móhr Katalin (384— 9011): Lengyelország, Románia, Ukrajna,
Bónisné Zseltvay Irén (384— 9011): Bulgária, Horvátország, Szlovénia,
Farkas Orsolya (384— 9010): Észtország, Lettország,
Várkonyi Réka (384— 9008): Dél-Korea, Vietnám.

A felvételiztető intézmények sikeres felvételi vizsgákról szóló értesítését, valamint az előző tanév 
sikeres lezárását igazoló indexmásolatot a kézhezvételtől számított egy héten belül a MÖB Irodába 
postai úton el kell juttatni.

Beküldési határidő: 2004. március 1.

Az ösztöndíjat elnyert pályázó tanulmányi kötelezettségeit a Magyar Ösztöndíj Bizottsággal kötendő 
szerződés határozza meg.

2. Részképzés
Jelentkezni a 2004/2005-ös tanévre a felsőoktatási intézményekben lehet. A részletes pályázati kiírást 
a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az érintett felsőoktatási intézményeknek közvetlenül 
juttatják el 2003 novemberében.

Beküldési határidő: 2004. március 1.

Információt a szakreferensektől lehet kérni:

Móhr Katalin (384— 9011): Lengyelország, Oroszország, Románia, Szlovákia, Ukrajna,
Bónisné Zseltvay Irén (384— 9011): Bulgária, Csehország, Horvátország,
Farkas Orsolya (384— 9010): Észtország, Lettország, Litvánia,
Várkonyi Réka (384— 9008): Dél-Korea, Kína, Mongólia, Vietnám.

3. Doktori képzés
A fogadó intézmény kiválasztása, a kapcsolatfelvétel és a fogadó nyilatkozatok beszerzése a pályázó 
feladata. Külföldi intézmények listája a www.braintrack.com és a www.esn.org (EU tagországok és 
társult országok) honlapokon hozzáférhető. A hazai oktatási intézmények meglévő nemzetközi 
kapcsolataira is lehet támaszkodni, és az intézményi nemzetközi kapcsolatok referenséhez is 
fordulhatnak információért. A MÖB adatlap, a teljes pályázati kiírással egyetemben megtalálható és 
letölthető a www.scholarship.hu/aktualis/felhivas2004/allamkozib.htmI#doktor honlapról. Beküldési 
határidő: 2004. március 1.

Az egyetemi diploma másolatát és fordítását, valamint a fogadólevelet legkésőbb 2004. június 30-áig 
a MÖB Irodába postai úton vagy személyesen el kell juttatni.

További információt a szakreferensektől lehet kérni:

Móhr Katalin (384— 9011): Lengyelország, Oroszország, Románia, Szlovákia,
Bónisné Zseltvay Irén (384— 9011): Bulgária, Csehország, Horvátország, Szlovénia,
Farkas Orsolya (384— 9010): Észtország, Lettország, Litvánia,
Várkonyi Réka (384— 9008): Dél-Korea, Kína.

Magyar Ösztöndíj Bizottság, 1116 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19—21.

http://www.braintrack.com
http://www.esn.org
http://www.scholarship.hu/aktualis/felhivas2004/allamkozib.html%23doktor
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Oktatás Európában, a 2000/2001-es tanévben
Most készült el az a felmérés, amely az Európai Unió tagállamaiban a 2001/2002-es tanévben az 

oktatásban részt vevő 18 évesek számának alakulását vizsgálta.
Az EU tizenöt tagállamában valamint a tíz csatlakozásra váró és a három jelölt országban folytatott 

felmérések eredményeit nemrégiben jelentette meg az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala.
A felmérés szerint a tavalyi tanévben, az Európa Unióban élő 18 évesek átlagosan 71%-a vett részt 

az oktatásban. A továbbtanulók aránya a legmagasabb Svédországban (95%), Finnországban (89%) és 
Belgiumban (85%), legkisebb pedig Portugáliában (66%) és Nagy-Britanniában (55%) volt. A 
csatlakozásra váró államok közül Cipruson 32%, és Csehországban 86%. Összességében az EU-ban 
5%-kal több nő, mint férfi tanul tovább — Németországban és Hollandiában a továbbtanulók száma 
közel egyenlő, a legnagyobb különbség Írországban van, ahol 27%-kal több 18 éves nő tanul tovább, 
mint férfi. A felmérés ezen kívül még azt is kimutatta, hogy a felsőoktatásban több női, mint férfi 
tanár dolgozik, de a vezető tanári pozíciókban mégis több a férfi. A legtöbben Írországban szereztek (a 
20—29 évesek közül) diplomát műszaki tárgyakból. (Educatio Press)

Egészséges gyerekek a „gyógypedagógia hálójában”
Magyarországon csaknem kétszer akkora a fogyatékossá minősített gyerekek aránya, mint az 

Európai Unióban. Az ellátás minimális esetben teszi lehetővé a gyerekek visszaemelését normál 
osztályokba. A helyzeten kíván változtatni az Oktatási Minisztérium, a Szociális és Családügyi 
Minisztérium, a Gyermek-, Ifjúsági- és Sportminisztérium, valamint az esélyegyenlőségi 
kormányhivatal együttműködési programja.

Diszfunkcionálisan működik a fogyatékos gyerekeket kiszűrő és ellátó rendszer — mondta Magyar 
Bálint oktatási miniszter az esélyteremtő programot bemutató sajtótájékoztatón. Míg az EU-ban a 
gyerekek 2,5—3%-a minősül fogyatékosnak, addig nálunk ez az arány 5,3%. Akadnak olyan iskolák 
is, ahol a gyerekek 20 százalékát érinti a probléma.

A helyzetet súlyosbítja az, hogy a hátrányos helyzetű és különösen a roma gyerekek 
felüireprezentáltsága jellemző a fogyatékossá minősített gyerekek körében. Míg a hetvenes évek 
derekán minden negyedik fogyatékos gyerek volt roma, addig a 8217;92-es felmérés már 42 
százalékos arányt mutatott. Akad olyan település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol a 
fogyatékos gyerekek 90 százaléka roma.

Mindennek oka az a támogatási rendszer, ami ellenérdekeltséget eredményez a szülők és az iskolák 
részéről — hangoztatta Magyar Bálint. A hátrányos helyzetű gyerekek esetében a családi háttér nem 
biztosít kellő érdekérvényesítési képességet, így előfordul, hogy a gyermek az intézményi 
automatizmus áldozata lesz — folytatta a miniszter.

Elmondta továbbá, hogy a gyógypedagógiai normatíva és a családnak járó szociális támogatások a 
fogyatékos gyerekeket részesítik előnyben, nem a gyermek felzárkóztatását. Vizsgálni fogják a 
fogyatékos gyerekek ellátására járó pénzek felhasználását, illetve felülvizsgálják a 2002/2003 
tanévben 1. osztályos és a 2003-ban fogyatékos osztályba javasolt gyerekeket a program keretében.

A módszertani, intézményi hátteret az Oktatási Integrációs Hálózat adja, amelyet a közelmúltban 
állított fel az Oktatási Minisztérium a hátrányos helyzetű és roma gyerekek integrált, normál 
osztályokban való képzésének elősegítésére.

A módszertan megerősítése várható a pedagógusképzés reformjától — ismertette a program 
lépéseit Magyar Bálint —, növelni fogják a képzésben a gyakorlati és elméleti pedagógiai 
tanulmányok arányát.

További lényeges elem a szakértői bizottságok megerősítése, valamint a szülők széleskörű 
informálása. Jelenleg 36 szakértői bizottság működik, melyek döntenek a beiskolázás előtt álló 
gyerekek fogyatékossá minősítéséről. A döntés IQ tesztek eredménye alapján történik.
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Lévai Katalin esélyegyenlőségi miniszter elmondta, hogy a minősítő teszek kultúrafüggők, vagyis 
a domináns kultúra által támogatott értékek, készségek meglétét vizsgálják, ami megengedhetetlen a 
mai multikulturális viszonyok között. A szakértői bizottságokat így egészségügyi és roma 
szakemberekkel is meg kell erősíteni, felül kell vizsgálni az értékelő teszteket. Ez utóbbira 
augusztusig sor fog kerülni — tette hozzá Csehák Judit.

A szociális és családügyi miniszter megemlítette, hogy már megtörtént annak vizsgálata, hogy a 
bizottságok mennyiben tartják be az utasításokat. Csehák Judit elmondta továbbá, hogy az emelt 
szintű szociális támogatások mellett egészségvédő és szociális pályázati programokat indít a tárca. 
Lévai Katalin kiemelte, hogy komoly hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre. A leghátrányosabb 
helyzetű településeken óvodai programokat indítottak, itt számítógépes játékos módszerek 
segítségével fejlesztik a gyerekeket. Fontos szerep jut a családokat és az iskolákat összekötő családi 
koordinátoroknak a jövőben.

Roma egyetemi hallgatók pályázata
A Nyílt Társadalom Intézet (OSI) a következő tanévre is meghirdeti ösztöndíj programját roma 

egyetemi hallgatók számára.
A program anyagi hátterét az első két évben a második világháború alatt a nácik által zsákmányolt 

és a háború után a szövetségesek kezében maradt arany biztosította. Az Egyesült Államok kormánya 
által felügyelt aranykészletből származó alap egy részét a program számára különítették el. A 
következő pályázati év anyagi hátterét a Nyílt Társadalom Intézet adja. Az ösztöndíjprogramra azok a 
közép- vagy kelet-európai roma fiatalok jelentkezhetnek, akik (a) saját országuk (vagy azon ország, 
ahol állandó tartózkodási engedéllyel élnek) valamelyik államilag akkreditált egyetemén/foiskoláján 
2003 őszén kezdik első évüket nappali tagozatos hallgatókként, vagy (b) a fenti egyetemen/főiskolán 
már felsőbbéves, nappali tagozatos hallgatók, illetve (c) már a program ösztöndíjasai, és az új 
tanévben is jogosultak az ösztöndíjra.

A pályázati programban Bulgária, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Macedónia, Románia, 
Szlovákia és Szerbia állampolgárai vehetnek részt.

A pályázóknak a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk:

A. egy leírást anyagi helyzetükről, ideértve esetleges bevételeiket, szüleik bevételeit, testvéreik 
számát stb.;

B. egy írásbeli nyilatkozatot, hogy a pályázó romának vallja magát, és tervei között szerepel a 
roma közösség javára végzett tevékenység;

C. eredeti iskolalátogatási igazolást, mely tanúsítja, hogy a pályázó a választott 
egyetemre/föiskolára beiratkozott.

A programra csak nappali tagozatos hallgatók jelentkezhetnek. Előnyben részesülnek azok a 
pályázók, akik az alábbi szakok valamelyikén tanulnak: politikatudomány, újságírás, közgazdaságtan, 
szociológia, történelem, jog vagy államigazgatás.

Az ösztöndíj általában fedezi a tandíjat, hozzájárul a megélhetési költségekhez, illetve a 
tanulmányokkal összefüggő egyéb kiadásokhoz (tankönyvek, vizsgadíjak stb.). Az ösztöndíj 
megújításának alapvető feltétele a tanév eredményes befejezése.

A 2003—2004-es tanévben az ösztöndíjra csak ősszel lehet pályázni.

Új pályázók jelentkezése:

1. Az új pályázóknak először küldeniük kell egy elő-regisztrációs levelet.
2. Az elő-regisztrációs levelük alapján jogosultan pályázók ezután megívást kapnak egy találkozóra, 

ahol a program képviselői ismertetik a pályázat menetét, és segítenek kitölteni a jelentkezési 
adatlapot.
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3. Ezt követően a hallgatóknak pályázatukat a hivatalos dokumentumokkal együtt 2003. szeptember 
15-éig postára kell adniuk.

A pályázatokkal kapcsolatban a végső döntést — az érintett országokban működő Soros intézetek 
javaslatainak figyelembevételével — egy háromtagú, nemzetközi összetételű roma bizottság hozza 
meg.
Az éves ösztöndíj keret személyenként várhatóan 500 és 1000 USD között lesz. A program során 
minden dokumentumot — magyar vagy angol nyelven — az alábbi címre kérik:

RMUSP
Nyílt Társadalom Intézet 
1051 Budapest
Október utca 12., fax: 00—36— 1/327—3117, e-mail: rmusp@osi.hu.

Értesítjük T isztelt O lvasóinkat, hogy  
következő szám unkkal a nyári szünet 

után jelentkezünk, 2003. 
szeptem berében.

K ellem es p ihenést, jó nyaralást 
kívánnak a H írlevél készítői!

H írlevelünk olvasható az Interneten  is: 
http://www.webradio.hu Universitas

rovat.

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: 516/2003

mailto:rmusp@osi.hu
http://www.webradio.hu


MELLEKLET

PÁLYÁZAT
A Szegedi Tudományegyetem Orvos- És Gyógyszerésztudományi Centrum

elnöki tisztségének betöltésére

Pályázó: dr. Lonovics János, tanszékvezető egyetemi tanár 
SZTE ÁOK, /. sz. Belgyógyászati Klinika

A Centrum működésére, szervezetének kialakítására, a törvényből fakadó feladatainak 
megvalósítására vonatkozó program ismertetése

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kara az Egyetem megalapítása óta kiemelkedő 
szerepet játszott a város, az ország és a régió tudományos életében, az orvostanhallgatók képzésében 
és a magas szintű betegellátás és szakképzés biztosításában. Mint az ÁOK dékánja három éve vezetem 
a jogelőd Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemnek a Szegedi Tudományegyetembe 
integrálódó egyik legnagyobb karát. A három év az egyetemi integráció kezdeti szakaszára esett, 
amelynek során a legfőbb feladat az ÁOK értékeinek megőrzése és a többi kartól eltérő feladatok miatt 
a relatíve önálló gazdálkodási struktúra megtartása volt. A legnagyobb problémát az egyetem 
gazdálkodási struktúrájához való alkalmazkodási kényszer jelentette, amelynek során az un. TÜSZ 
gazdálkodási informatikai rendszerben való tevékenység folyamatosan frusztrálta a kar vezetését és 
dolgozóit. Ráadásul a kar az integrációba jelentős, mintegy egy milliárdos tartozásállománnyal lépett 
be, amelynek csökkentése a továbbfejlődés miatt mindenképpen szükséges volt. A kar vezetése 
rendkívül szigorú „kézivezérléses” gazdálkodással és az Egészségügyi-Szociális és Családügyi 
Minisztérium adósságkönnyítő programjának köszönhetően végülis 450 millió forintra csökkentette a 
kar adósságát és a dékáni periódus utolsó évéban gyakorlatilag „0” szaldós gazdálkodási 
tevékenységet folytatott. A „kézivezérléses” gazdálkodást a TÜSZ rendszer kényszeréből gyakoroltuk, 
amely természetéből fakadóan nem alkalmas a betegellátás menedzsmentjéhez szükséges feladatok 
kezelésére.

Nem részletezve tovább a fennt vázolt nehézségeket, a kar vezetése felismerte, hogy a kar 
hatékonyabb működése és fejlődése szempontjából elengedhetetlen a kar struktúrájának 
megváltoztatása. A kar vezetése elhatározta, hogy az akadémiai (oktatás és kutatás) és betegellátási 
tevékenységet funkcionálisan elválasztja egymástól: a dékán vezetésével történne a kar akadémiai 
tevékenységének irányítása (ezáltal a kar az egyetem többi karához hasonló tevékenységet folytatna), a 
centrum elnök vezetésével valósulna meg a betegellátás szakmai és menedzsment tevékenységének 
irányítása. A kar természetesen egységes maradna, csupán a fenti tevékenységek hatékonyabb 
működtetése érdekében történne a két funkció „szoros perszonálunióban” megvalósuló működtetése. 
A kar vezetője a dékán, aki az oktatási források felett diszponál (ennek elválasztását a betegellátási 
költségektől a kar vezetése korábban megvalósította) és főleg az Oktatási Minisztériumnál képviseli a 
kar érdekeit, a centrumelnök a felelős a betegellátási források menedzseléséért és főleg az 
Egészségügyi-Szociális és Családügyi Minisztériummal tartja a kapcsolatot.

Az ÁOK Tanácsa hosszas előkészítő munka után 2003. április 1-én tartott ülésén elfogadta a fenti 
koncepciót és módosította a kar Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelynek IV. fejezetének 1. 
pontja szerint a Felsőoktatási Törvény 116.§-ban meghatározott feladatok forrásaival kapcsolatos 
gazdálkodási tevékenységet a Szent-Györgyi Albert Orvos-és Gyógyszerésztudományi Centrumban 
gyakorolja.

A Centrum szervezeti formája, mint azt a Centrum Szervezeti és Működési Szabályzat 
preambulumában megfogalmazódott adott, annak tartalmi változtatása a jelenlegi program legfőbb 
célkitűzése:



A Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum 
Szervezeti és Működési Szabályzata — Preambulum

A Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centruma Szegedi Tudományegyetem 
szervezetében integrálódott szuverén karok, az AOK és a GYTK közös elhatározása alapján 3 éve 
létrehozott szervezet, amely a Felsőoktatási Törvény 116.§-ban biztosított feladatok közül az 
egészségügyi miniszter ágazata tekintetében a rektor által átruházott jogkörben sikeresen koordinálta 
az ágazati kutató-fejlesztő (ETT), az orvosbiológiai kutatásokkal kapcsolatos szerződéses és a 
betegellátással kapcsolatos OEP szerződéses tevékenységeket. Annak ellenére, hogy a fenti feladatok 
végzésében jogi személyként járt el, önálló gazdálkodási tevékenységet nem folytatott. A fenti 
feladatokkal kapcsolatos gazdálkodási tevékenységet illetőségük szerint a karok végezték. A Centrum 
tervezett átalakítása során továbbra is az alkotó karok szuverén társulása marad és nem törekszik a 
karok felett működőforma kialakítására.

A Centrum átalakításának célja az egészségügyi tevékenységet folytató karok (ÁOK, GYTK 
későbbiekben EÜFK) szövetségének megerősítése és a Felsőoktatási Törvény 116.§-ban szereplő 
feladatok törvényi hátterének biztosítása, amelynek révén lehetőség nyílik az Egészségügyi-, Szociális- 
és Családügyi Minisztériummal való közvetlen kapcsolattartásból származó előnyök biztosítására.

Fontos leszögezni, hogy a Felsőoktatási Törvény 116.§-ban szereplő közös feladatok (ETT, 
Orvosbiológiai vizsgálatok, a szakképzési és folyamatos továbbképzési tevékenység) vonatkozásában a 
Centrum a törvényi keretet biztosítja, az ezzel kapcsolatos forrásokkal — kivéve a klinikai szakképzés 
és folyamatos továbbképzés forrásait — nem gazdálkodik, a források automatikusan az illetékes kar 
gazdálkodási jogkörébe kerülnek.

Tartalmi változást a betegellátással kapcsolatos Klinikai Központi feladatok gazdálkodásának 
Centrumban való gyakorlása jelenti, amely az AOK Tanácsa határozata (l. 2003. április 1-én 
elfogadott kari SZMSZ módosítás) alapján kerül megvalósításra. Fontos hangsúlyozni, hogy az AOK 
ezen tevékenységéről nem mond le, csupán a Felsőoktatási Törvény 116.§-ban szereplő betegellátással 
kapcsolatos feladatok hatékonyabb gazdálkodási formájának biztosítása érdekében kívánja ezen 
tevékenységét a centrum elnök és a Centrumban működő Klinikai Bizottság (Klinikai Tanács) 
irányításával menedzselni.

Tekintettel arra, hogy a Centrum feladatai közül a gazdálkodási tevékenység kizárólag a 
betegellátással kapcsolatos feladatokra terjed ki (AOK költségvetésének döntő többsége) célszerű, 
hogy a centrum elnöke a klinikumban és a klinikai gazdálkodásban járatos személy legyen. Célszerű 
továbbá, hogy a szövetségi koncepció egyértelmű érvényesülése érdekében a Centrumot alkotó karok 
dékánjai társelnöki funkcióban segítsék a centrum elnököt tevékenységében.

A Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum az a működési forma, amely 
az alkotó karok számára lehetővé teszi a Felsőoktatási Törvény 116.§-ban biztosított feladatok közül 
az egészségügyi miniszter ágazata tekintetében a rektor által átruházott jogkörben az ágazati kutató
fejlesztő (ETT), az orvosbiológiai kutatásokkal kapcsolatos szerződéses és a betegellátással 
kapcsolatos OEP szerződéses tevékenységek, valamint a szakképzési tevékenység koordinálását. A 
pályázatomban a következőben felvázolom azokat az elképzeléseket, amelyek mentén az új típusú 
Centrumban megvalósíthatók a Felsőoktatási Törvény 116.§-ban jelölt feladatok hatékony 
működtetése. Értelemszerűen nem részletezném azokat a feladatokat — ágazati kutató-fejlesztő (ETT), 
az orvosbiológiai kutatásokkal kapcsolatos szerződéses és a betegellátással kapcsolatos OEP 
szerződéses tevékenységeket — amelyek a jelenlegi struktúrájában működő centrumban kiválóan 
működtek.

Az első és legfőbb feladat a Centrum demokratikus működtetésének biztosítása. A Centrum 
Szabályzat tervezetében egyértelműen megfogalmaztuk a Centrum szövetségi jellegét, amelynek 
keretében az alkotó karok teljes önállóságuk megtartásával valósíthatják meg érdekérvényesítő 
tevékenységüket. A szövetségi jelleg felfogható egy olyan az egyetemen belül érvényesülő valódi 
integrációs törekvésnek, amely követésre méltó például szolgálhat az agrár centrumot alkotó karokon 
kívül a többi kar számára is. Ugyanakkor a Centrum jelenti azt a keretet, amelyen belül az orvoskar



modernizálhatja a betegellátással kapcsolatos gazdálkodási rendszerét úgy, hogy nem zavarja az alkotó 
karok gazdálkodási tevékenységét és szubordinációban marad az egyetem gazdálkodási rendszerével.

A betegellátással kapcsolatos tevékenység irányítása újtípusú gazdálkodási menedzsment.
A betegellátással kapcsolatos tevékenység irányítása olyan szakmai feladat, amely csak hatékony 

gazdálkodási menedzsmentben valósulhat meg. A szakmai feladat során fenn kell tartani és tovább 
kell fejleszteni azt a kiemelkedő klinikai betegellátási tevékenységet, amely egyrészt hátteret biztosít a 
graduális orvosképzés, valamint a posztgraduális szakképzés és folyamatos továbbképzés számára, 
másrészt mint a progresszív betegellátás csúcsa regionális egészségügyi központtá teheti a klinikákat.

Az egyetemi klinikák betegellátó tevékenysége sajátságosán különbözik az un. közkórházi 
tevékenységtől. Az egyetemi klinikák (Klinikai Központ) egyrészt a hazai humán erőforrás (orvos, 
egészségügyi diplomás és szakdolgozó) képzés oktató egységei, a posztgraduális szakképzés és 
folyamatos továbbképzés koordinálói, a progresszív betegellátás csúcsát jelentő intézetek, amelyek a 
betegellátás teljes spektrumát művelik, felelősek az orvostudományban elért eredmények folyamatos 
hazai bevezetéséért, önmaguk is alkotó módon járulnak hozzá ezen eredmények megszületéséért. 
Mindezen tevékenység az elméleti intézetek tevékenységéhez hasonlóan csak magasan kvalifikált, a 
klinikai és olykor az alapkutatásban is járatos klinikusok tevékenysége révén valósulhat meg. Ezen 
komplex tevékenységben az akadémiai elemek és gyakorlati klinikai megvalósítás elemei sajátosan 
ötvöződnek, melyek miatt szükséges ezen tevékenységben a dékáni és a centrum elnöki irányító 
funkció együttes érvényesítése.

Az egyetemi klinikák gazdálkodási menedzsmentjének megváltoztatása, az egyetem rigid 
gazdálkodási rendszerétől való részleges elkülönítése több szempont miatt is égető szükségszerűség.
1. A betegellátás teljesítményelvű finanszírozására intézményi finanszírozást jelent, amelyben a 

teljesítmény elemei több ponton jelentősen alulfinanszírozottak és csupán a működési költségek 
szűkös forrásának biztosítására szolgálnak. A tulajdonosi funkció rendkívül mértéktartó 
megnyilvánulása miatt a betegellátással kapcsolatos épületkarbantartás, az amortizálódott eszközök 
pótlása, vagy inkább javítása is a működési forrásokat terheli. A szűkös forrásokkal való ésszerű 
gazdálkodás céljából korábban bevezetett gazdasági rendszerünk (az intézetek önállóan 
gazdálkodnak a bevételi forrásaikkal, az egymás közötti szolgáltatások endofinanszírozás 
formájában elszámolásra kerülnek, stb.) a TÜSZ bevezetésével rendkívül nehézkessé vált. A 
források témaszámokon való elkülönített kezelése, a közöttük való átjárhatóság gyakorlati 
lehetetlensége, a könyvelések késedelmes volta akadályává vált a rugalmas vállalalati típusú 
gazdálkodásnak, az intézetek, de a kar sem tudja naprakészen megjeleníteni a gazdálkodással 
kapcsolatos adatokat (a korábban havonta szolgáltatott intézeti és kari egyenlegek), gyakorlatilag 
hiányzik a gazdálkodás effektivitását szolgáló kontrolling tevékenység. Mindezek miatt jelenleg 
csak egyet tehet a kar, hogy a béreken kívüli szűk szegmens egy részét virtuális keretben megadva 
kézivezérléssel próbálja a költségeket csökkenteni. Könnyen belátható, hogy ez mindennek 
nevezhető, csak ésszerű, a kor és a betegellátás követelményeinek megfelelő gazdálkodási 
tevékenységnek nem.

2. Az Egészségügyi-Szociális és Családügyi Minisztérium adósságkönnyítő programja keretében 
olyan szigorú gazdálkodásra és a forrásokat hatékonyan kezelő struktúraváltásra kötelezte a kart, 
amelynek elsődleges célja az adósságállomány újratermelődésének megakadályozása, végső célja 
az egészségügy átfogó reformjának elindításával a betegellátó struktúra jelentős fejlesztése. 
Természetesen ezek az elvárások a jelenlegi gazdálkodási rendszerrel nem teljesíthetők.

3. Az egészségügy átfogó reformjában az egyetemi klinikáknak az Európai Unió által tervezett hazai 
statisztikai régióiban egészségügyi régióvezető szerepet szerepet szántak. Az egyetemi klinikák 
régióvezető szerepe azt jelenti, hogy vezetésükkel kell kidolgozni az adott régió teljes egészségügyi 
struktúrájának megújítását.

4. Az adósságállomány (450 M Ft) pótlása, valamint az amortizálódott műszer- és eszközállomány 
egy részének sürgős orvoslása (500— 1000 M Ft.) állami támogatás (Eü. Minisztérium, Oktatási 
Minisztérium) révén csupán a struktúraátalakítás elindítását teszi lehetővé, a további források 
megszerzése a megváltozott struktúrából adódóan az egészségügyi intézetek feladata lesz. A 
struktúraátalakítás fontos elemei az un. kórház törvény és az orvosok jogállásának



megváltoztatásáról szóló törvény elfogadása, amely szabályozott körülmények között lehetőséget 
teremt tőke bevonásra, amely a hatékony működtetés és a fejlesztés elengedhetetlen feltétele.
Mindezen feladatok megoldása érdekében, mint pályázó aktívan szeretném támogatni a Centrum 

átalakításának folyamatát, a Centrum Szervezeti és Működési Szabályzat véglegesítését és elfogadását
Mivel az ÁOK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása jelenleg is biztosítja a 

betegellátás menedzsmentjének Centrumban történő gyakorlását, ennek működtetését és a hatékony 
gazdálkodás biztosítását a következő konkrét intézkedések bevezetésével gondolnám megvalósítani.
1. A betegellátással kapcsolatos bevételek Centrum alszámlán történő elkülönítése szükséges.
2. Az alszámla forrásaival való gazdálkodás az egyetem gazdálkodásától elkülönítetten (de annak 

felügyeletével) történjen a Centrum ÁOK gazdasági igazgató vezetésével.
3. A forrásokkal való gazdálkodásra önálló gazdálkodási és számviteli informatikai rendszer 

bevezetése szükséges, amely a bevételek és kiadások teljes spektrumát kezeli, önálló könyvelést, 
kontrolling tevékenységet és széleskörű vezetői információs rendszert biztosít (az egyetem 
felügyeleti szerepének érvényesülése céljából szükséges a Centrum informatikai rendszere és a 
TÜSZ közötti interface biztosítása).

4. Az gazdasági informatikai rendszer bevezetését követően az intézeti és a Centrum gazdasági 
igazgatóság gazdálkodási és szolgáltatási tevékenységének mélyreható elemzése szükséges a 
megfelelő konzekvenciák levonásával

5. A Centrum betegellátási tevékenységének mélyreható elemzése a konzekvenciák levonásával és a 
megfelelő intézkedések megtételével
a. A betegellátás un. veszteséges tevékenységeinek kezelése
b. A betegellátás un. nyereséges tevékenységeinek felkutatása és fejlesztése (pl. Szívsebészeti 

tevékenység és Hemodinamikai Laboratórium fejlesztése)
c. A tőkebevonás olyan formáinak felkutatása, amely csökkenti a veszteséges tevékenységeket, 

plusz bevételt biztosít, biztosítja csúcstechnika megújítását vagy bevezetését (képalkotó 
tevékenység, PÉT, művese kezelés, stb.). A tőkebevonás nem privatizációt jelent, a centrum 
nem adja el a kapacitásait (az OEP-el a kar nevében a Centrum szerződik), csupán a kapacitás 
működtetésére köt szerződést tőkeerős cégekkel.

d. A betegellátás minőségbiztosítási rendszerének bevezetése
e. Pályázati tevékenység fokozása
f. Előnytelen szerződések felülvizsgálata és új előnyös szerződések kötése
g. Fejlesztési Alap létrehozása
h. Hosszútávú kari (pl. Képalkotó Diagnosztika fejlesztése, Nefrológiai-Dialízis ellátás 

fejlesztése, Szívsebészeti és hemodinamikai szolgáltatás fejlesztése, Manuális Klinikai Tömb 
és Fogászati Klinika építése, stb.) és regionális fejlesztési stratégia kidolgozása

A fenti intézkedések egy olyan hatékony struktúraátalakítás elemi feltételei, amelyek révén 
sikeresen csatlakozhatunk az egészségügy átható reformjához, amely a regionális szemléletű 
egészségügyi átalakítás struktúráját célozta meg. Ebből adódnak azok a sokkal messzebbre tekintő 
tervek, amelynek révén az egyetemi centrumban működő Klinikai Központ, mint a progresszív 
betegellátás csúcsa a Dél-Alföldi statisztikai régió vezető szerepének vállalására alkalmas egységgé 
válik.

Az ezzel kapcsolatos konkrét intézkedési tervek négy pontban foglalhatók össze:
1. Egységes szegedi egészségügyi ellátási modell kidolgozása és megalapítása.

A tárgyalások a város vezetésével megkezdődte, a célok megvalósítására közös 
szándéknyilatkozat került aláírásra.

2. Szövetség a megye egészségügyi ellátó szerveivel. (A tárgyalások megindultak.)
3. A régió egészségügyi intézményeinek (Csongrád, Békés, Bács-Kiskun megye) bevonásával 

regionális egészségügyi ellátó rendszer kidolgozása, amelynek alapját képezheti a korábbi 
világbanki támogatással készített DAREK program (folyamatban).

4. Szövetség a Kelet-Alföldi (Debrecen központú) regionális egészségügyi központtal (tervezet).



A szakorvos, szakfogorvos-, klinikai szakpszichológus-, népegészségügyi szakember, a 
szakdolgozó és asszisztensképzés, illetve folyamatos továbbképzés

A fenti feladatok koordinálása a Centrumban történik a Szak- és Továbbképzési Központ 
vezetésével. A szakképzés és folyamatos továbbképzés regionális koordinálása, az akkreditációs 
eljárások bonyolítása, a rezidens képzésben való egyre aktívabb részvétel jelenleg is olyan kari feladat, 
amelynek centrumban való működtetése az állandóan változó előírások és az uniós jogharmonizáció 
kihívások miatt egyre fontosabb szerepet kapnak. A feladat fontosságára való tekintettel a Szak- és 
Továbbképzési Központ korábban tagozatvezető funkciójával szemben elnökhelyettesi funkcióban 
történő vezetéssel működne. Irányításával erősítenénk és célirányosabbá tennénk posztgraduális 
képzésünk itt működő formáit, gazdaságosabb formátumúvá fejlesztenénk a folyamatos továbbképzés 
rendszerét, bevezetnénk a devizatérítéses szakképzést.

Az ágazatimutató-fejlesztő munka koordinálása
Az ETT pályázatok bonyolítása eddig is a centrum feladatai közé tartozott. Az ágazati kutató

fejlesztő tevékenység a jövőben kibővülne a bbetegellátással és a klinikai kutatásokkal kapcsolatos 
tevékenységekre, amelynek keretében történne a kapcsolódó egészségtudományi hazai és külföldi 
(Európai Uniós) pályázatokon való részvétel előkészítése, segítése, értékelése, programok 
összeállítása, az azokban elért kutatási eredmények megismertetésének és hasznosításának támogatása.

A fennt részletezett komplex feladatok megvalósításához a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
rögzített ütőképes struktúra szükséges, amely a Centrum elnökség vezetésével a Centrum Hivatal, a 
Centrum AOK Gazdasági Igazgatósága, a Szak- és Továbbképzési Központ Tanulmányi Osztálya, az 
Ápolás Igazgatási és a Kórházhigiénés Osztály segítségével látja el feladatát.

Szeged, 2003. május 30. 

prof. dr. Lonovics János

^  ip  ^



A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar vezetésével
kapcsolatos elképzeléseim

prof. dr. Benedek György 
SZTE ÁOK, Élettani Intézet

Az alábbiakban pályázatot nyújtok be a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara 
dékáni tisztségére a 2003-tól kezdődő ciklusra. Célom, hogy a Kar előtt álló feladatok ellátásában 
legjobb tudásom szerint részt vállaljak. Tudatában vagyok annak, hogy az Általános Orvostudományi 
Kar fennállásának egyik legbonyolultabb periódusa előtt áll, a következő három évben alapvető 
változások fognak a Kar életében végbemenni. Célom a stabilitás megteremtése, a konszolidáció, a 
Kar helyzetének megszilárdítása oly módon, hogy az megrázkódtatás nélkül, minél kevesebb 
problémával és konfliktussal élje át ezt a periódust.
Az Általános Orvostudományi Kar a Szegedi Tudományegyetem egyik legrégibb, emberi és anyagi 
potenciájában vitathatatlanul legnagyobb kara. Dékánjai között olyan egyéniségek voltak, mint Szent- 
Györgyi Albert, Jancsó Miklós, Hetényi Géza és Korpássy Béla. A Kar erősségeihez tartozik az is, 
hogy a magyar történelem sajátos viszonyai közepette az orvosi pálya és ezen belül az orvosképzés 
hosszú időre megőrizte presztízsét, orvosai és kutatói viszonylag hamar jutottak nyugati képzéshez. 
Elsősorban ezen faktorok jóvoltából a Kar ma kiválóan képzett orvos- és kutatógárdával rendelkezik, 
ennek következménye a Kar jelenlegi jó  hazai és nemzetközi rangja. A nemzetközi rangot elsősorban a 
Kar kutatóinak tudományos munkája fémjelzi. A Kar oktató munkájának legnagyobb elismerésének 
számítom azt a tényt, hogy az Universitas Press Képzési és Tudományos Ügynökség 2002-ben 
készített presztízs rangsorában a szegedi orvos-diploma került az első helyre, megelőzvén a másik 
három magyar orvosegyetemet. A „szegedi” orvosi diploma jó hírét az „angol” tagozaton korábban 
végzett orvosok is öregbítik szerte a világon.
Mindezek alapján minden esélye megvan az Általános Orvostudományi Karnak, hogy 
konszolidáció után az Európai Közösség klasszikus, sikeres orvoskarai egyikévé váljon.
Tekintettel arra, hogy a 2003-mal kezdődő időszak tennivalóit elsősorban a kihívások és problémák 
fogják meghatározni, ezek elemzésének valamivel több helyet szánok.

/. A Kar financiális problémái
1. A Kar jelenlegi helyzetét elsősorban az határozza meg, hogy az országos vezetés a 

rendszerváltozás óta eltelt években nem tudta megoldani a magyar egészségügy, és ezen belül az 
orvosképzés problémáit. Az elmúlt években a betegkassza szűkre fogott támogatása mellett egyre 
csökkent, majd teljesen elmaradt a hatalmas épület és műszerállomány amortizációjának fedezése. 
Az ezt pótló esetleges kényszerintézkedések minden esetben a működési költségek gyors 
kifulladásához vezetnek. Az évek óta nem teljesülő műszercsere következtében egyes 
nagyműszerek kiesése már a Kar egzisztenciáját veszélyezteti.

2. A nyugati országoktól átvett homogén betegcsoportokra számított finanszírozási rendszer 
bizonyos szakmáknál jelentős anyagi hátrányt jelent, melyet a jól működő klinikák pozitív 
mérlege nem tud kiegyensúlyozni, és ez a Kar egyre növekvő eladósodásához vezet.

3. A Kar anyagi problémáit súlyosbítja, hogy a jogelőd Orvosegyetemről leváló többi kar korábbi 
anyagi hátrányait is az orvosi kartól követeli vissza. Ez — az egyébként teljesen jogszerű igény — 
tovább növeli a Kar negatív fizetési egyenlegét.

4. A Kar magával hurcolja az Orvosegyetem egyetemi létéből eredő olyan intézményeit és fizetési 
kötelezettségeit, melyet, mint Kar már egyáltalán nem engedhetne meg magának.

5. Az SZTE jelenlegi gazdasági adminisztrációs rendszere nem tud megbirkózni a betegellátás 
problémáival. A „piacosodó” betegellátási rendszer állandóan változó, gyors alkalmazkodást, 
visszajelentést igénylő jellege nem fér össze a „költségvetési” gazdálkodás merev rendszerével.

A fenti 5 pont következménye a tetemes kari adósságállomány mellett a Kar orvosainak, oktatóinak, 
nővéreinek és egyéb dolgozóinak folyamatos frusztrációja.



II. A Kar nem-financiális jellegű problémái
1. Az orvosi szakma világszerte presztízs-veszteségen megy keresztül. Ez a folyamat hazánkban 

kifejezetten hangsúlyozott. Az orvosi pályát választók száma jelentősen csökkent és messze van 
már az idő, amikor egy gimnáziumi végzős osztályból a legjobbak mind orvosegyetemre akartak 
menni. Hazánk egyetemei, azok orvostudományi karai között egyre élesebb lesz a verseny a 
hallgatóért, ezen belül a jó hallgatóért. Ezzel párhuzamosan egyre csökken az „egyetemi” 
álláshelyek, klinikai állások vonzereje, a rezidenstől a professzorig.

2. A Kar néhány évvel ezelőtt egy Orvosegyetem meghatározó kara volt, 2000 óta a Szegedi 
Tudományegyetem 11 karának egyike. Az orvoskar identitásproblémát él meg. Sokunkban nem 
tudatosult, hogy megszűnt az Orvosegyetem, másrészt az Egyetem 11 kara között is nehezen 
találja helyét az Általános Orvostudományi Kar.

3. Elsősorban külső tényezők, többek között a rezidensrendszer, a kredit rendszer, a személyiségi 
jogok fejlődése, az állatvédelmi törvények és az információs forradalom olyan mértékben 
változtatták meg az orvosképzés kereteit, melyek túlhaladottá tették az évtizedeken keresztül jól 
alkalmazott oktatási rendszerünket.

4. Az európai csatlakozás nem strukturális szempontból jelent igazi kihívást a Karnak, hanem a 
szakemberek elszívásának veszélye miatt. Ez a folyamat eddig is fenn állt, az európai csatlakozás 
csak erősítheti a folyamatot.

III. A tennivalók
1. szervezeti és anyagi jellegű kérdések 
a. A financiális kettéválás

Az Általános Orvostudományi Kar financiális helyzete sürgős intézkedéseket igényel. A Szegedi 
Tudományegyetem — egy 32 milliárd forint éves költségvetésű intézmény — működését is 
veszélyezteti az a tény, hogy az Általános Orvostudományi Kar kifizetetlen számláinak összege 
még mindig jelentős mértékű. A hiány elsődleges forrása a magyar egészségügy finanszírozásának 
és szerkezetváltásának problémájával függ össze, ezek orvoslása a következő 10 év alatt várható. 
Az Orvostudományi Kar különleges problémája, hogy az Oktatási Minisztérium alárendeltségében 
működő klinikák tulajdonosi funkciója -  az önkormányzati kórházakkal szemben -  jelenleg nem 
tisztázott, ami az amortizáció finanszírozásának elmaradása miatt növeli a hiányt. A megoldás 
nyilvánvalóan az orvosi ellátás ’’piacosítása”, az egészségügyi ellátás anyagi oldalának 
deregulációja lesz.
Az első lépés az Egészségügyi és Gyógyszerésztudományi Centrum financiális önállóságának 
fokozása. Lehetővé kell tenni a „betegszámla” kialakítását, a financiális kockázatelemzést, a 
vezetői információs rendszer fejlesztését és szigorúan ellenőrzött háttérben egyes funkciók 
funkcionális privatizációját is. Nyilvánvalóan ennek a folyamatnak a klinikai gazdasági és 
gazdaságvezetési rendszer alapvető reformjával kell járnia, a felesleges funkcióktól való 
megszabadulással és új funkciók felvállalásával. Ebből a szempontból alapvető a városi, területi 
egészségügyi ellátással meglevő kapcsolat újraszervezése a hatékonyság, gazdaságosság irányában. 
Létre kell hozni a szegedi, megyei integrált egészségügyi rendszert az Egyetem-Orvostudományi 
Centrum szerves együttműködésével.

Jelenleg ez a folyamat megy végbe a többi vidéki orvoskaron is, és a folyamat kormányzati 
támogatása nyilvánvaló. Világosan látható, hogy az Universitas gazdasági rendszere nem tudja ellátni 
a betegellátással kapcsolatos teendőket. Ezért sürgős tennivaló az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárhoz (OEP) tartozó finanszírozás külön rugalmasabb rendszerbe való átvitele a meglevő Orvos- 
és Gyógyszerésztudományi (Egészségtudományi) Centrum viszonylagos financiális önállóságának 
megteremtésével. Az alszámlán kezelt bevételek és a kiadások nyilvántartása, tervezése és kezelése, 
átláthatósága ily módon látszik biztosítottnak. A Centrum finanszírozási felelősségébe fog még 
tartozni az orvosi és gyógyszerész szakképzés költségvetése, az ETT pályázatok költségvetése, a 
gyógyító munka egyéb bevételei és a klinikai KK-munkák díjazása. A szorosan vett Kar fog az 
Oktatási Minisztériumtól kapott finanszírozással, az egyéb tudományos pályázatokkal, az oktatás saját 
bevételével és az elméleti Intézetek KK munkáinak bevételével foglalkozni.



Ennek a rendszernek alapvető eleme a megfelelő adminisztratív infrastruktúra és a megfelelő 
adminisztratív pénzügyi nyilvántartási program megteremtése. Szerencsére a financiális reformnak 
mind az Egyetemi, mind minisztériumi/kormányzati háttere biztosítottnak látszik. Az egészségügyi 
kormányzat reformtörekvései és az egészségügy eladósodását enyhítő intézkedései egybevágnak saját 
elképzeléseinkkel.
Az OEP funkcióktól megszabadított Kar egységes marad. Minden, oktatásban érdekelt szervezeti 
egység a Kar irányítása alatt marad, a Kar hatáskörébe tartoznak a kinevezések, meghosszabbítások 
beleértve a tanszékvezetői meghosszabbításokat is. A Kar és annak vezetése koncentrálni tud az 
egyetemi funkciókra — az oktatásra és kutatásra. A Kar költségvetési rendszere az Egyetemi 
rendszerben maradna. A szervezeti egységek vezetői betegellátási ügyekben a Centrum, egyéb 
ügyekben a Kar Dékánjának tartoznak elszámolással.
A költségvetés áttekintése kapcsán laikus is megállapíthatja, hogy a szervezeti egységeket terhelő 
„overhead” nagy, feleslegesen terheli meg a szervezeti egységek gazdálkodását. A Kar és a Centrum 
következő vezetésének sürgős feladata ennek a terhelésnek a csökkentése. A magas overhead 
egyik de nem kizárólagos forrása az, hogy az „egyetemi” létből származó funkciók jelentős része 
feleslegesen maradt vissza. Túlméretezett a Kar-t kiszolgáló technikai és szolgáltató apparátus is. 
Ugyanakkor a bevételi oldalon a Kar nagyvonalúságából eredően jelentős hiányok maradtak, így a 
többi bevétel túlzott terhelése következett be. A következő évek gazdálkodásában a tervszerűségnek, 
megfontoltságnak és a takarékosságnak kell dominálni. Ugyanakkor a betegellátási oldalon „piaci” 
gazdálkodást kell folytatni a piac diktálta rugalmassággal, gyors válaszkészséggel és egyszerűsített 
döntési mechanizmusaival.

b. Fogorvostudományi Kar létrehozása
A Fogorvostudományi Kar megteremtésének gondolatát elsősorban a fogorvosi szakma további 
felértékelődése és a fogorvosképzés fokozatos önállósodása indokolja. A Fogorvostudományi Kar 
megalapításának elsődleges nehézségei; a tanszékek létesítése, a kubatúra problémák és a doktori 
iskola megszervezésével járó feladatok megoldhatók egy egyetemi ciklus alatt. Lényeges erőssége a 
szegedi fogorvosképzésnek, hogy gyakorlatilag valamennyi magyar fogorvosi képzés gyökerei a 
szegedi Tóth Károly vezette szegedi iskolára vezethetők vissza. A Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem és a Debreceni Egyetem már létrehozta Fogorvostudományi Karát annak ellenére, hogy 
személyi lehetőségeik — főleg az utóbbi esetében — meglehetősen szerények voltak.
Az önálló Fogorvostudományi Kar előnyt jelent az oktatásban, kutatásban, gyógyító munkában 
egyaránt. A Kar alapítása elősegítené -  többek között -  az oktatás saját bevételének növelését és a 
PhD iskolák fogorvos-tudományi kiterjesztését is. A jelenleg egy átalakított szanatóriumba és 
átalakított polgári lakásokba beszorított Fogászati Klinika oktatási és ellátási színvonala csak új épület 
bevonásával oldható meg. Ezt a problémát megkönnyíti vagy nehezíti az a tény, hogy rendelkezésre áll 
már egy jó helyen fekvő, bár az igényeknek nem mindenben megfelelő telek.

2. A Kar oktatási tevékenységének fejlesztése
a. kurrikulum reform
Magyarországon az orvosképzés gyakorlatilag ugyanúgy folyik, mint 50 évvel ezelőtt (de lehet, hogy 
úgy, mint 100 évvel ezelőtt). A felvételi vizsgákon kiválogatjuk azokat a jelentkezőket, akik képesek 
nagymennyiségű anyag memorizálására és visszaadására, majd a következő évek alatt próbáljuk 
megtölteni őket minél nagyobb mennyiségű adattal és részlettel. A magyar orvosképzés 
sajátosságaiból eredően ez — az európai viszonylatokat tekintve is — kiemelkedően hatalmas 
óraelfoglaltságot jelent a hallgatónak. A tantárgyak és óraszámok inflálódásának történelmi, anyagi és 
pszichológiai okai is vannak, lényegesen nehezebb óraszámot csökkenteni, mint növelni.
Ugyanakkor az orvosi szakma nagymértékben megváltozott az elmúlt 50 évben. Egyrészt a hihetetlen 
mértékben fejlődő háttéripar és az orvosi kutatások (nem véletlen a sorrend) nagymértékben 
felgyorsította az információk „tumover”-jét. Öt-hét év alatt amortizálódik a tudásanyag, amit egy 
végzős orvos megtanult. A megoldás csak az életfogytig történő tanulás lehet. Ennél fogva az 
Egyetem feladata a probléma megragadás, a probléma megoldás technikájának elsajátíttatása, 
valamint annak, hogyan lehet az egyre hatalmasodó orvosi irodalomból az adott orvos számára 
lényeges részeket kiragadni.



Igen sok egyetemen történt már kísérlet a hallgatóközpontú, problémamegoldó orvosképzés 
bevezetésére, több vagy kevesebb sikerrel. Sajnos a próbálkozások sorsát minden esetben az döntötte 
el, hogy mekkora mennyiségű pénzzel támogatta azt az állam. Komoly anyagi intervenció híján 
minden próbálkozás kudarcra van ítélve. A problémamegoldó típusú orvosképzésnek sine qua non-ja 
egy olyan jól képzett, jól motivált, jól fizetett szakembergárda felállítása, aki fent tudja tartani a 
problémamegoldó oktatás színvonalát. A másik komponens a magasan motivált hallgatóság lenne. 
Magunk -  financiális problémáink megoldásának várhatóan kezdeti stádiumában — csak 
próbálkozhatunk problémamegoldó megközelítésekkel.
Mindezen nehézségek ellenére az orvosképzés jelentős mértékű reformját végre kell hajtani. A 
reformnak

1. jelentős mértékben csökkentenie kell a kötelező órákat,
2. csökkentenie kell a kötelezően megtanulandó tananyagot,
3. meg kell találni a graduális és posztgraduális képzés „határsávjait”, vagyis azt, hogy mit kell 

megtanulni a graduális hat évben, és mit kell elsajátítatni a rezidensévekben. Ebből a 
szempontból a szigorló év ismeret és gyakorlatanyaga tűnik leginkább kritikusnak.

4. Meg kell oldani a „skill-training” problémáját. Az orvostanhallgatónak bizonyos fogásokat a 
graduális évek alatt, bizonyosakat a posztgraduális évek alatt kell megtanulni. Meg kell 
határozni azokat a manuális és egyéb eljárásokat, melyeket végzésig a hallgatónak el kell 
sajátítania. Maga a skill-training központosított formában, vagy a tanszékeken kell hogy 
történjen.

A kreditrendszer bevezetése már lehetővé tett bizonyos reformlépéseket. A következő évek fogják 
eldönteni, hogy

1. ezek mennyire életképesek
2. ezek mennyiben jelentenek lényeges változást
3. mit lehet tenni a folytatásban.

A graduális orvosképzés lényeges eleme az idegen nyelven folyó képzés. Ez történelmileg financiális 
hatásán kívül is rendkívül jótékony hatást gyakorolt orvosképzésünkre. Az idegen nyelven folyó 
orvosképzés révén tudatosodott először a Karon az a tény, hogy az oktatómunkának értéke is lehet. 
Jelenleg a Karon az idegen nyelvű orvosképzés súlyos problémákkal küzd. Hallgatószámunk 
folyamatosan csökken, miközben nem tudunk szabadulni egy előnytelen toborzói szerződés kereteiből. 
Rövidtávon a német nyelvű oktatás bevezetése könnyített anyagi problémáinkon, miközben Karunk 
oktatói hatalmas többletfeladatot vállaltak magukra.
Jelenleg a hallgatószám növelése az elsődleges cél a minőségi követelmények nagyon szigorú 
betartatása mellett. Nem engedhetünk a diploma és a vizsgák értékéből. A cél eléréséhez az idegen 
nyelven végzett oktatás vezetési szerkezetét át kell alakítani. Jelentősen több tanárnak kell 
bekapcsolódnia az irányításba. Külön feladatnak látom a hallgatótoborzás, a hallgatói kölcsönök, a 
devizás ház kérdését. Ezekre a kérdésekre új szervezeti válaszokat kell kialakítani a következő 
időszakban.

b. a graduális orvosképzésen kívüli oktatás fejlesztése
Az Általános Orvostudományi Karnak a graduális orvosképzésen kívül is vannak oktatási céljai: Ezek 
területei:

1. a rezidens orvosképzés
2. a PhD képzés
3. szakképzések (pl. szakasszisztens képzés
4. post-secondary képzés
5. folyamatos továbbképzés

ad 1. A rezidens orvosképzéssel ezen a helyen, — illetékesség hiányában — nem kívánok foglalkozni. 
Megemlítem, hogy a Kar számára jelentős bevételt jelenthet a devizatérítéses rezidensképzés 
bevezetése.
ad 2. A PhD képzés Egyetemünk és Karunk egyik erőssége és lehetősége. Kiváló szakemberek 
oktatják a jövő oktatóit, a helyzethez viszonyítva megfelelő financiális körülmények között. PhD 
képzésünknek azonban jelentős hiányosságai vannak.



Elsődleges feladat a PhD-képzésünkbe jelentkezők számának és minőségének növelése.
A volt JATE karokkal összehasonlítva lényegesen kevesebb a mi programjainkba a jelentkező. Ennek 
oka, hogy nagyon kevés orvostanhallgató jelentkezik PhD képzésre és a többi Kar hallgatóinak nincs 
korábbi kapcsolata az orvoskarral. Megjegyzem, hogy nemcsak PhD képzésünkbe, hanem 
vegyészekkel, biológusokkal, fizikusokkal betöltendő státuszainkba sincs olyan számú jelentkező, 
mint a volt JATE karokon. A jelenségen kétféleképpen tervezem a változtatást.

a. Az MD-PhD képzés bevezetése. Lehetővé kívánom tenni, hogy azok a tehetséges, szorgalmas 
hallgatók, akik az Általános Orvoskar diákkörében dolgoznak már orvosegyetemi tanulmányaik 
alatt, elkezdjék PhD tevékenységüket. Járhassanak kurzusokra, legyen leckekönyvük és 
elkezdhessék gyűjteni a szükséges, többi érdemjegyet is. Orvosi diplomájuk elnyerése után 1— 
2—3 évvel, további nappali PhD tanulmányok után ezek a hallgatók megszerezhetik a PhD 
fokozatot. Ez a rendszer -  mely gyakorlatilag már működik — vonzerőt jelentene a karunkra 
történő jelentkezéskor is.

b. Szakdolgozat készítési lehetőség. Karunk elméleti intézeteiben, klinikai laboratóriumaiban a 
TTK, BTK, EüFK és más karok hallgatói számára. Ez eddig Karunkon csak a GyTK hallgatói 
számára volt lehetséges. Ez a rendszer lehetővé tenné, hogy a legtehetségesebb hallgatók 
szabadon választhassanak orvoskari témát, és szakdolgozatuk után itt folytathassák PhD 
tanulmányaikat is. Ilyen szerződés van a TTK és az SZBK között -  nagyon sikeresen működik. 
Az új Kari vezetésnek is hasonló szerződést kell kötnie.

A posztgraduális képzésben elsősorban az Egyetem más Karaival együttműködésben történhet képzés. 
Már létezik klinikai-kémikus képzés, terv a klinikai-fizikus képzés, a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Karral közös mentálhygienes képzés de terveink között szerepel a Bölcsészettudományi 
Karral együttműködésben történő klinikai pszichológusképzés is. Ennek elsődleges célja nem az 
oktatási normatíva megszerzése, hanem a Kari szakember utánpótlás biztosítása állanak.
ad 3. A szakképzésen elsősorban a rezidensképzést értjük, mely evidensen a Centrum feladatkörébe 
fog tartozni. Ide kell ezen kívül sorolni a szakasszisztens-képzést, beleértve a már dolgozó 
asszisztensek képzését is.
ad. 4. A Kar számára anyagilag és erkölcsileg is jelentős lenne az érettségizettek post-secondary 
képzése, egészségügyi informatikusok, egészségügyi adminisztrátorok, egészségügyi ellenőrök stb. 
képzése. Ez egy olyan piac, melyet a magánszféra teljesen kisajátított, de a Kar szabad oktatási 
kapacitását és főleg súlyát mérlegelve reménnyel indulhatnánk az elvesztett területek 
„visszahódítására”.
ad. 5. A folyamatos továbbképzés a Kar erkölcsi és anyagi kötelezettsége végzett hallgatóival 
szemben. Ugyanakkor hatalmas financiális lehetőségek vannak benne nemcsak normatív alapon, 
hanem a tekintetben is, hogy az orvostudományra ráépült ipar reklámtevékenységét ezen a csatornán 
keresztül fejti ki. Az Internetre épülő távoktatás megszervezésével a Kar jelentős mértékben 
növelhetné erkölcsi és anyagi potenciálját.

IV. A Kar belső helyzete

1. Az oktatás és résztvevői

a. Az oktatók/kutatók
A Karnak kiválóan képzett orvosi/kutatói gárdája van és a kutatók tudományos minősítése is megfelel, 
illetve felette van a hazai viszonyoknak. Meg lehet állapítani, hogy a Kar legnagyobb értéke személyi 
állományában van. Legfontosabb feladatnak tartom azt, hogy az oktatók természetes életcéljuknak, fő 
napi elfoglaltságuknak tekintsék az Egyetemen folytatott tudományos és oktató tevékenységüket. 
Ehhez az oktatók anyagi biztonságát kell a Kari vezetésnek minden eszközzel elősegítenie.

b. A hallgatóság, a hallgatói közösség, a hallgatói önkormányzat
Az elmúlt években a hallgatóság részéről megindult az önállósodási folyamat, aminek része az, hogy a 
hallgatói közösségek egyre önállóbb tevékenységet fejtenek ki, elsősorban gazdasági területen. A 
következő években várható a hallgatói közösségek egyre nagyobb mértékű financiális önállósodása az 
Egyetemtől és a hallgatói közösség lényegesen nagyobb mérvű bekapcsolódása az egyetem- és



oktatáspolitikába és várható. A hallgatóság a következő években lényegesen jobban fogja kihasználni 
a hallgatói közösség anyagi/vásárló erejét és megfelelő gazdaságpolitikával jelentős részt vállalhat a 
helyi diákszálló, szálloda, étterem, testedzési iparból. Ezekben a folyamatokban a Kar vezetésének 
támogatnia kell a hallgatóságot, tekintettel arra, hogy várhatólag egyre nagyobb financiális igényei 
lesznek a hallgatóságnak egyéni és közösségi szinten is.
Az anyagi szerepnél azonban lényegesen fontosabb az oktatás irányításában betöltött visszajelzési 
szerep. A hallgatóságnak kell vállalnia a motor szerepét az oktatás reformjából, tekintettel arra, hogy 
közvetlenül ő a közvetlen haszonélvező, illetve vesztes, őrá hat vissza leghamarabb a folyamat.
Ezek a faktorok megkívánják az igen jól felkészült, távolba látó hallgatói politizálást, melyre egyes 
esetekben nagyon szép példákat láttam az elmúlt 12 év alatt. A minőségbiztosítási és oktatási 
reformfolyamatba be kívánom vonni a rezidens hallgatókat is, akiknek teljes áttekintésük van a 
graduális képzés folyamatáról.
Magam, mindenkor tiszteletben kívánom tartani a hallgatói önkormányzat felelősségvállalási 
rendszerrel együtt járó autonómiáját és szeretnék az eddigieknél lényegesen nagyobb mértékben 
együttműködni a Kar céljainak megvalósításában.

2. A tudományos munka
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara az ország kiemelkedő tudományos 
műhelye. Ennek mutatói a Magyar Tudományos Akadémia Karon lévő tagjainak, levelező tagjainak és 
tudományos doktorainak jelentős száma, a Kar kiemelkedő publikációs aktivitása, a doktori 
iskolákban betöltött kiemelkedő szerepe. A Kar tudományos munkájának alapja: a nagy 
hagyományokkal rendelkező sikeres tudományos iskolák léte, a klinikák anyagi, szellemi és 
pszichológiai potenciálja valamint a Szegedi Biológiai Központ pozitív hatása. A Karon folyó 
tudományos kutatómunka legsúlyosabb szervezeti problémája az, hogy a magyarországi, jelenlegi 
tudomány-finanszírozási rendszer nem képes teljes spektrumú kutatást finanszírozni, a személyi 
kiadások jó részét az oktatási normatíva és a betegpénztár ellátmánya fedezi (ha fedezi).

Tennivalók a tudományos élet területén

1. A tudományos munka az elmúlt 20 évben jelentős átalakuláson ment keresztül. Kutatóink ez 
alatt az idő alatt fogadták el a „közlés-orientált” kutatási koncepciót. A 21. század első éveiben a 
piac-orientált kutatás teljesen átrendezni látszik a tudományos trendeket. Kutatóinknak észre kell 
venniük, hogy most már nem lehet egy életen keresztül olyan témát kutatni, amire nem vevők a 
tudományt finanszírozók. Az Internetre alapozott innovációs tevékenység megjelenése is 
távlatokat nyit meg a Kar tudományos kapacitásának kihasználására. A Karnak válaszolnia kell 
ezekre a kihívásokra. Ösztönözni kell kutatóit a kutatási eredmények gyakorlati kihasználására. 
Ebben a Kar az Egyetem és a Város innovációs trendjeihez való csatlakozással illetve 
Innovációs Igazgatóság megalapításával segítheti kutatóit.

2. A Karnak lehetőségeihez képest támogatnia kell a VI. Európai Keretprogramhoz és a Nemzeti 
Fejlesztési tervekhez történő csatlakozást és mindenféle pályázati aktivitást. Ezt a célt szolgálja a 
Pályázati Iroda. A Kari Pályázati Iroda újjászervezése folyamatban van. A megfelelő irányítást 
és az Egyetemi Pályázati Irodához való megfelelő kapcsolatot kell csak megteremteni.

3. A hallgatóság és a tudományos munka kapcsolatának leglényegesebb része az, hogy a ma 
hallgatósága köréből kerülnek ki a tudományos munka kivitelezői, a holnapi 
laboratóriumvezetők. Egy tanszék által végzett gondos, a hallgatók eszére és motivációjára ható 
oktató munka a tanszékhez vonzza a legjobb hallgatókat, akik már graduális éveik alatt 
diákkörösként, később PhD hallgatóként a “vállukon viszik” a tanszéket. Ez biztosítja nemcsak a 
tudományos, hanem az oktatói utánpótlást is. A sikeres tudományos munka anyagi előnyöket, 
egzisztenciálisan elégedett oktatókat és hallgatókat is eredményezhet. Ezért a következő kari 
vezetésnek erőfeszítéseket kell tennie a diákköri tevékenység fokozására, effektivitásának 
növelésére.

4. A molekuláris biológiai megközelítés, a molekuláris genetika fejlesztése
5. A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara életében elmaradt a molekuláris 

biológia és a biotechnológia olyan méretű fejlődése, mint ahogyan más, nyugati egyetemeken, de



akár a szomszédos országok egyetemein is létrejött. Ennek az ágazatnak fejlesztése nemcsak azért 
alapvető, mert a világ élvonalának tudományos munkája erre irányul, de a molekuláris 
biológia/genetika a jövő klinikai munkájának is alapvető része lesz.

V. Milyen elvek mentén, milyen intézményi keretek között lehet megvalósítani az elképzeléseket?
A pályázat anyagából kitűnik, hogy az elképzelések megvalósítása konszenzuson alapuló együttes 
erőfeszítést igényel a Kar minden munkatársa, oktatója/kutatója és hallgatója részéről.

1. A Kari Testületek szerepe
Az elképzelések megvalósításában meghatározó szerepet játszanak a Kar vezető testületéi, a Kari 
Tanács és Tanszékvezetői Testület. Ezen kívül funkcionál a Kari Tanári Testület. A Kari Tanács 
elsősorban a szabályzatok megalkotásában és az ellenőrző funkcióban játszik kulcsszerepet. A 
tanszékvezetői testület, mely ma gyakorlatilag az önálló szervezeti egységek vezetőinek testületé a 
végrehajtó apparátus tanácskozási fóruma. A Kari Tanári Testület a Kar professzorainak tanácskozási, 
véleményformálási és vélemény-nyilvánítási fóruma.
Meggyőződésem, hogy a Kar munkáját elsősorban a Kar választott testületéi által hozott 
szabályzatok, határozatok, döntések és stratégiai tervek, az Egyetem Karának a szabályzatok 
mentén történő önálló működése, azon belül a Kar tanárainak és hallgatóinak aktív 
együttműködése és a Kar professzionális, nem-választott adminisztratív apparátusa határozza 
meg. A Dékán feladata szó szerint a vezetés, a kezdeményezés a Kari döntések, szabályzatok 
megalkotásában, azok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése.
A Kar munkájában a Kari Tanács testesíti meg az alkotmányozó-ellenőrző szerepkört. A Kari Tanács 
teremti meg a Kar stratégiai tervét, az ennek megfelelő szabályzatokat és döntéseket, ellenőrzi azok 
végrehajtását. Véleményem szerint a Kari Tanácsnak lényegesen nagyobb szerephez kell jutnia a 
stratégiai döntésekben. A Kar életében felmerülő stratégiai kérdések megoldására a Dékán és a dékáni 
vezetés nem elégséges. A megfogalmazott kérdések megvitatására a Kari Tanács bizottságot hoz létre, 
a bizottság megvitatja a kérdést, határozati javaslatot (esetleg határozati javaslatokat -  többségi
kisebbségi véleményt) hoz. A Kari Tanácsra a döntés mozzanata marad az így feldolgozott probléma 
megoldásában. Ez az elképzelés természetesen elkötelezett politizálást, jelentős idő- és energia 
ráfordítását igényel a Kari Tanács tagjaitól.
A Kari Tanácsnak alapvető szabályzatokat kell létrehoznia a közeljövőben. A Saját Bevételi 
Szabályzatnak már régen fel kellett volna váltania az elavult KK-szabályzatot. Oktatási és Átoktatási 
szabályzatunkban tisztázni kellene, hogy mi az Intézeteknek és mi az Oktatóknak a részesedése az 
átoktatásból (nyilvánvalóan mindkettőnek jól kell járnia). Költségvetési Szabályzatnak kell 
gondoskodnia az évi költségvetés alapelveiről. A sort nem folytatom...
A Kari Tanács természetesen döntéseihez kikéri a Tanári Testület véleményét. A Tanári Testület a Kar 
professzorainak testületé, véleménynyilvánításában felhasználja a professzorok tudását, tapasztalatát 
és szabadságát. Nem lehet határozatokat a Tanári Testület véleményével szemben hozni.
A kar testületéihez tartozik még a Közalkalmazotti Tanács és a Hallgatói Önkormányzat is, melynek 
előzetes véleményét ajánlatos minden esetben és kötelező egyes esetekben kikérni. Különlegesen 
fontosnak tartom a hallgatói közösséggel történő konzultációt.

2. Központi gazdasági, ügyviteli és ellátó szervezetek
Minden szervezet, így az Általános Orvostudományi Kar is, optimálisan, a lehető legkisebb költséggel, 
a lehető leghatásosabban működő gazdasági és adminisztratív támogató szervezetet kíván létrehozni. 
A Szegedi Tudományegyetemnek sikerült az elmúlt 3 évben felállítani gazdasági és adminisztratív 
apparátusát. Ugyanakkor megmaradt az Orvosegyetem apparátusának jelentős része is.
A következő három év feladata a fenti két szervezet tevékenységének harmonizálása, a Kar számára 
optimalizálása. Elvben egy olyan gazdasági apparátust kell létrehozni, melynek munkatársai 
rendelkeznek azokkal a képességekkel, amelyekkel egy színvonalas, európai egyetemi 
management munkatársainak rendelkezniük kell. Elvárható, hogy szakmai tudásuknál, 
informatikai felkészültségüknél, nyelvtudásuknál és európai tapasztalatuknál fogva bele



tudjanak illeszkedni az Európai Oktatási Tér egyetemeinek gazdasági, adminisztratív 
rendszerébe.
Magam a gazdasági irányításban feltétlenül bevezetendőnek tartom az interaktív nyilvántartási- 
rendelési-könyvelési-raktárnyilvántartási rendszert, melybe beletekintve minden szervezeti 
egység és témavezető naprakészen követni tudja pénzalapjainak, rendeléseinek, kötelezettségeinek 
sorsát. Bármennyire is mindig udvarias előadók veszik fel a telefont a „másik oldalon”, ez nem váltja 
ki az írott, objektív információ szükségességét.

3. Egy modern minőségbiztosítási rendszer megteremtése 

Ennek a következő elemei vannak:
1. Az oktatási minőségbiztosítási rendszer. A Kar következő periódusban fel kell készüljön az 

akkreditáció megújítására. E mellett végre kell hajtani az Egyetemi Minőségbiztosítási Szabályzat 
követelményeit is.

2. A gazdasági/adminisztrációs minőségbiztosítási rendszerek
3. Környezetirányítási rendszer (veszélyes hulladékok, veszélyes üzemek, kockázatelemzés).

a. Munkahelyi egészségvédelem és biztonság
b. Laboratóriumi akkreditáció (klinikai laboratóriumi akkreditáció, NAR—20/9)
c. Élelmezésben a hazard analysis.

A Minőségbiztosítás az a kérdés melynek biztos, hogy
1. szükségességét mindenki elismeri, amíg nem az ő munkájára akarják alkalmazni.
2. az Európai Közösséghez való csatlakozás kapcsán elkerülhetetlen.

VI. A stabilizáció külső kapcsolatrendszere:
A Kar vezetése nem elszigetelten, hanem az Egyetemi városi, regionális, országos, nemzetközi 
környezetben valósítja meg elképzeléseit.
A legfontosabb aspektus az, hogy a Karnak a Szegedi Tudományegyetem működésébe beilleszkedve 
kell hogy végezze munkáját. Az Egyetemi Tanács, a Dékáni Tanács munkájában és a szakmai 
bizottságokon keresztül képviselni kell a Kar érdekeit a demokrácia alapelveinek figyelembevételével. 
A Kar vezetésének intenzív kapcsolatot kell fenntartson a többi Kar vezetőivel és oktatóival, 
tekintettel arra, hogy a Kar fejlődésének jövője a Karok közötti együttműködésben van. Gondot kell 
arra fordítani, hogy valamennyi bizottságban és szervezetben megfelelően legyen a Kar képviselve.
A Kar és Szeged város kapcsolata az elmúlt hónapokban határozott javulást mutat. Ez elsősorban az 
egészségügyi együttműködésre vonatkozik, de erőfeszítéseket kell tenni, hogy a Kar minél nagyobb 
mértékben vegyen részt a város tudományos, kulturális és gazdasági életében is.
A regionális kapcsolatokban elsősorban a klinikai funkció vezető szerepe, a progresszív betegellátás 
dominál, de a Karnak részt kell vennie, és meghatározó szerepet kell vállalnia a régió tudományos 
életében is. Erre a Szegedi Akadémiai Bizottság a megfelelő intézmény. A tudományos regionális 
szerep a Kar image-alakításának, tudományos utánpótlásban betöltött szerepének is biztosítéka.
A Kar oktatói és kutatói jelentős szerepet töltenek be országos bizottságokban és testületekben. 
Különösen fontos és kiemelendő a Magyar Tudományos Akadémia testületéiben, a Magyar 
Akkreditációs Bizottságban, az Egészségügyi Tudományos Tanácsban, a Magyar Orvosi Kamarában 
és a MOTESZ szervezeteiben betöltött szerep. A Kar minden oktatójának kötelessége, hogy a Kar 
súlyát ezeken és a többi fel nem sorolt szervezetein keresztül fokozza, és a rendelkezésre álló minden 
tisztességes eszközzel elősegítse a Kar fejlődését.
A nemzetközi kapcsolatok képviselete jelenleg az Egyetem Nemzetközi Osztálya és a Kar megfelelő 
szervezetei között oszlik meg. A következő vezetés feladata lesz a nemzetközi kapcsolatok szervezett 
-  legalábbis regisztrált -  formába öntése és új, kedvező kapcsolatok feltárása. Az Intézetek közötti 
kapcsolatok kiválóan működnek, de a graduális és posztgraduális képzés nemzetközi kapcsolatai 
érdemtelenül alá vannak értékelve jelenleg. Növelni kell a Karnak az európai és egyéb tudományos 
és medicinális „network”-ökbe történő részvételének gyakoriságát is. Erre kiváló lehetőséget ad 
Magyarországnak az Európai Unióba történő belépésével várható felértékelődése is.
Az Európához történő kapcsolódás lényeges momentuma a Kelet irányába tekintés. Az Egyetem 
történelmi feladata a régió tudományos-oktató munkájában való részvétel. Tudomásul kell vennünk,



hogy a jövőbeli remélt európai pénzek egyik legbiztosabb forrása a régió egyetemeivel (Temesvár, 
Kolozsvár, Újvidék, Arad, Marosvásárhely) és főiskoláival való együtt működés. Közös pályázatok 
segítségével Karunkon folyhatna a régió oktatói, kutatói és egyéb szakemberei képzésének jelentős 
része. Az Általános Orvostudományi Kar lényegében már a mai napon is a régió egészségügyi 
ellátásának és orvostudományi kutatásának vezetője. Ezt gyakorlatilag csak szervezett, elismert, 
finanszírozott formába kell önteni. Kedvező erre vonatkozólag az a tény, hogy 2004-ben megkezdődik 
a szomszédos országok -  elsősorban Románia — felkészítése az európai tagságra. Az ebben a 
folyamatban megnyíló pénzeszközökre és egyéb lehetőségekre történelménél és kapcsolatainál fogva 
számíthat az Általános Orvostudományi Kar. Erre azonban szervezetileg, infrastrukturálisan és 
pszichológiailag is fel kell készülni.

VII. Az elképzelések megvalósításának külsőségei
(A Kar PR (public relation) rendszere. A Kar információs rendszerei. A Karon belüli 
információáramlás)
Alapelv:

A Kari és az Egyetemi vezetés alapvető feladata az, hogy a K ar minden polgára, minden 
oktatója, hallgatója és egyéb dolgozója számára biztosítsa
1. hogy információja legyen a vezetés elképzeléseiről és tetteiről
2. hogy véleményt tudjon nyilvánítani a Kar történéseiről.
A Kar leendő vezetésének jelentős erőfeszítést kell tennie, hogy az információáramlás mindkét 
irányban fokozódjon. Ennek módjai:
1. A törvényes képviseleti rendszer komolyan vétele
2. Az Internet által nyújtott lehetőségek kihasználása. Olyan irányba kel fejleszteni a Kari honlapot, 

hogy az betöltse információs feladatait.
3. Rendszeresen tájékoztatni kell a különböző közösségeket egyéb formális és informális utakon is. 

Fórumokat és találkozókat kell szervezni az egyetemi polgárok tájékoztatására.
4. A szóvivői rendszer kialakítása. A Kar egy rátermett oktatója, kutatója szervezetten, időszakosan, 

alkalmanként tájékoztatja a médiát az egyetemen folyó aktivitásokról.

A Kari Tanács ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni és a határozatokat, valamint a jegyzőkönyv egyéb 
tartalmát -  a szabályzatok által meghatározott körülmények között — nyilvánossá kell tenni.

VIII. Vezetési elvek
Vezetői elképzeléseim alapelve Humboldttól származik, miszerint az Egyetem feladata a 
tudományok szolgálata kutatás és oktatás révén.
Megpróbálom munkámat úgy végezni, hogy a tudományok előtti alázat alapelve mindig szem előtt 
maradjon. Az egyetemi élet, az oktatás elképzelhetetlen eredményes, nemzetközi viszonylatban is 
elismert tudományos munka nélkül.
Szűkebb szakmám, az élettan minden napos alapelvei közül két további aspektust szeretnék kiemelni.
Minden rendszer stabilitása a visszajelentésen alapul. A Kar működésének oktatási, kutatási, 
gazdasági, emberi vonatkozásaiban a visszajelentésnek tulajdonítok alapvető szerepet.
A másik aspektus, melyet hangsúlyozni szeretnék a motiváció és ezen belül az érdekazonosságon 
alapuló motiváció (az élettan nem ismeri a jelszavak révén gerjesztett motiváció fogalmát). A Kar 
működését úgy kell alakítani, hogy a hallgató, az oktató, a kutató, a nem oktató dolgozók és a 
gazdasági területen dolgozók is a Kar érdekeivel közös egzisztenciális érdekeket képviseljenek.
És végül saját vezetői alapelvem: az előkészítés demokratizmusa és a végrehajtás vezetői 
felelőssége.

Szeged, 2003. május 26. 

prof. dr. Benedek György




