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Rektorhelyettesi kinevezések Egyetemünkön
Rendkívüli ülést tartott november 17-én a Szegedi Tudományegyetem Tanácsa.

A megszokottnál rövidebb egyetemi tanácsi ülésre került sor Egyetemünkön, hiszen a délután kettő 
órakor megkezdett munka már három óra előtt véget érhetett. Az ülésen a Tanács tagjai meghallgatták 
és egyhangúlag elfogadták a megbízott rektorhelyettesek, rektorhelyettesi pályázatait. Ennek alapján 
az Egyetemi Tanács egyhangúlag javasolta Szabó Gábor rektornak Rácz Béla kinevezését a stratégiai 
rektorhelyettesi, Dékány Imre kinevezését a tudományos és nemzetközi kapcsolatok rektorhelyettesi, 
Pukánszky Béla kinevezését az oktatási rektorhelyettesi és Badó Attila kinevezését a hallgatói és 
közkapcsolati rektorhelyettesi tisztségre. Szabó Gábor rektor az egyetemi Tanács javaslata alapján 
visszamenőleges hatállyal, augusztus 1-jétől nevezte ki vezetőtársait rektorhelyettesekké, három év 
időtartamra.

^  ^

Szegeden járt az EU-nagykövet
November 20-án Szeged városa és a Szegedi Tudományegyetem vendége volt Jürgen Röppen, az 

Európai Unió Budapestre delegált nagykövete.

Jürgen Röppen, az Európai Bizottság magyarországi delegációjának vezetője, az Európai Unió 
budapesti nagykövete november 20-án találkozott Szabó Gáborral, a Szegedi Tudományegyetem 
rektorával. A megbeszélésen a felsőoktatást érintő, EU-val kapcsolatos legfontosabb kérdéseket 
vitatták meg. Ezt követően a nagykövet az egyetem központi épületének Aulájában előadást tartott 
„Egyetemi hallgatók és fiatal szakemberek lehetőségei a csatlakozás után” címmel.

Elbírálták Szeged Város Ösztöndíját
Az idén is részesülnek városi ösztöndíjban a kiemelkedő tanulmányi eredményű szegedi hallgatók.

A  pályázatokat a hallgatói önkormányzatok javaslatainak figyelembe vételével Badó Attila, a 
Szegedi Tudományegyetem (SZTE) hallgatói és közkapcsolati ügyekért felelős rektorhelyettese, 
Görög Márta, az SZTE Hallgatói és Közkapcsolati Rektorhelyettes-Igazgatóság igazgatója, Révész 
Mihály, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Oktatási Bizottságának elnöke, Rardos János, a 
városi Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője, továbbá Jancsák Csaba, a Szegedi 
Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának irodavezetője bírálta el. A pályázaton a 
kiemelkedő tanulmányi eredményt elért Szegeden ill. az SZTE-n tanuló egyetemi, főiskolai 
hallgatókat támogatja a város. Az idén 345-en nyújtottak be pályázatot, ebből 100 hallgató nyerhette 
el a város által 10 hónapon át folyósított t havi 10.000 forintos ösztöndíj-juttatást.

Az idén a következő hallgatók nyerték el Szeged Megyei Jogú Város Ösztöndíját:

Állam- és Jogtudományi Rar (ÁJTR): Beleznai Lilla, Csányi Edina, Fazekas Ágota Nikolett, Fürge 
Krisztina, Keller Orsolya, Kis Tünde, Krizsán Nóra, Mezei Péter, Saághy Flóra, Strihó Krisztina, 
Szőnyi Andrea.
Általános Orvostudományi Rar (ÁOR): Bajcsi Éva, Boros Katalin, Gecse Krisztina, Kinyó Ágnes, 
Szűcs Beáta, Temey Daniella, Tiszlavicz Lilla Györgyi, Zádor Zsolt, Zádori Dénes.
Bölcsészettudományi Rar (BTK): Ángyán Katalin, Berecz Beáta, Bórák Éva, Buczkó Zsuzsanna, 
Deák Sándor, Fekete Zsuzsanna, Gács Ádám, Garab Edit Anna, Héjjas Barbara Amanda, Jószai Nóra, 
Kállai Csaba Dezső, Kalló Noémi, Murinkó Lívia, Pál Gyöngyi Katalin, Petrovszki Anett, Skultéti 
Dóra, Szalma Ivett, Szilárd Balázs, Vajas Eszter, Varga Linda.
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Egészségügyi Főiskolai Kar (EFK): Császár Fruzsina, Gieszinger Henrietta, Halász Katalin, Lutz 
Gabriella, Tóth Ildikó.
Gazdaságtudományi Kar (GTK): Biczók Sándor, Halmosi Károly, Kiss Ákos, Lengyel Balázs. 
Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK): Löffler Boglárka, Mándity István, Molnár Zsuzsa.
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar (JGYTFK): Andirkó Nóra, Gyömbér Ákos, Horváth Ferenc, 
Horváth Viktor, Kalauz Zsófia, Kolozsváry Kata, Kozma Nóra, Licska Anikó, Mester Kata, Nagy 
Nóra Hajnalka, Sadler Béla, Seres Katalin, Simon Zsuzsanna Klára, Szebedinszky Tímea, Tornyai 
Noémi, Tóth Mária, Wilhelm Anita.
Mezőgazdasági Főiskolai Kar (MFK): Csák István.
Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar (SZÉF): Kohári Melinda, Lukács Andrea, Nedró Julianna, 
Petrovszki Edit, Tátrai Katalin.
Szegedi Hittudományi Főiskola (SZHF): Fazakas Attila, Zsódi Viktor. Természettudományi Kar 
(TTK): Ambrus Gergely, Balogh Judit, Bereczki Zsolt, Czinege Anett, Hatvani Lóránt, Jász Judit, 
Kévéi Péter, Kiss Boglárka, Latinovics Dóra, Lipinszki Zoltán, Mester Lívia, Mészáros Mónika, Nagy 
Bernadett Zsanett, Nagy Sándor, Németh Péter, Ordas Anita, Pósfai Eszter, Rácz Péter, Szira 
Fruzsina, Tóth Judit, Varga László, Zoboki Tamás.
Zeneművészeti Főiskolai Kar (ZFK): Kocsis Krisztina.

í j í  í j í  í j í  í j í

A Pick-Szeged és az SZTE megállapodása

Együttműködési megállapodást írt alá a SANTE Kézilabda Sport- és Reklámszervező Korlátolt 
Felelősségű Társaság és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) egymás tevékenységének 
népszerűsítése és elősegítése érdekében.

A megállapodást 2003. november 18-án délután látta el kézjegyével a Szegedi Tudományegyetem 
Rektori Hivatalában Szabó Gábor rektor és Kővári Árpád klubelnök. A megállapodás értelmében a 
kft. az SZTE számára 135 darab kedvezményes bérletet biztosít az általa működtetett Pick-Szeged NB 
I-es férfi kézilabdacsapat bajnoki- és kupamérkőzéseire az Újszegedi Városi Sportcsarnokba. A 
rendelkezésre bocsátott kedvezményes bérleteket az SZTE a hallgatói körében szabadon használhatja 
fel. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a kft. által biztosított kedvezményes bérletek számát 
a felek minden bajnoki idényt követően közösen felülvizsgálják, mely igény esetén közös 
megegyezéssel évente legfeljebb 10 %-kal megemelhető. A szerződő felek megállapodtak továbbá, 
hogy a kft. jelen szerződés időtartama alatt az általa működtetett NB I-es férfi kézilabdacsapat hazai 
mérkőzésein az Újszegedi Városi Sportcsarnokban térítésmentesen reklámfelületet biztosít a Szegedi 
Tudományegyetem számára. A kft. vállalja, hogy az SZTE testnevelési tagozatának keretein belül a 
kézilabda szakképzés területén az utánpótlás csapatainál edzésvezetés és képzés vonatkozásában 
részvételi lehetőséget biztosít előzetes egyeztetés alapján. A kft. vállalja továbbá, hogy évente minden 
bajnoki idényt követően 2 darab relikviát (dedikált mez, labda, stb.) árverési célra az SZTE 
rendelkezésére bocsát. A jótékonysági célú árverés megszervezése és lebonyolítása az SZTE feladata 
azzal, hogy annak bevétele is teljes egészében az SZTE -t illeti meg. A szerződő felek megállapodtak 
abban, hogy a Szegedi Tudományegyetem a kézilabdacsapat vagy utánpótláscsapat legfeljebb öt 
olyan játékosának, aki költségtérítéses képzésben az SZTE hallgatója, költségmentességet biztosít. A  
fentiek szerinti költségmentes képzésben részesülő játékosokat a kft. ügyvezetője jogosult saját 
hatáskörben kijelölni illetve megnevezni. Ennek kapcsán a felek megállapodtak abban is, hogy 
amennyiben a felkészülési és versenyprogrammal nem ütközik, a kft. lehetővé teszi az SZTE keretein 
belüli képzésben résztvevő játékosok részvételét az egyetemi bajnokságban a Szegedi 
Tudományegyetem képviseletében. A szerződés aláírásán és az azt követő sajtótájékoztatón részt vett 
a kézilabdaklub részéről Szeri István elnökhelyettes, Lukács János elnökségi tag, valamint Kovács 
Péter edző, az egyetem részéről pedig Badó Attila rektorhelyettes. A szerződés 2006. június 30-áig 
szól. Alig egy hónapon belül már a második élvonalbeli sportegyesülettel sikerült szerződést kötnie az



egyetemnek. Korábban a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapatával sikerült megállapodást kötnie a 
Szegedi Tudományegyetemnek.

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
Kari Tanácsi Értesítő

Napirendi pontok
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Tanácsa 2003. szeptember 30-án 
tartott ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra:

1. Elismerések átadása (Köztársasági ösztöndíj, Dékáni dicséret)
Az előterjesztést prof. dr. Benedek György dékán ismertette.

2. Az ÁOK 2002. évi költségvetési beszámolója
Az előterjesztést Resch József kari gazdasági igazgató ismertette.

3. Az Általános Orvostudományi Kar dékánja vezetői programja gyakorlati végrehajtása 
ismertetése
Az  előterjesztést prof. dr. Benedek György dékán ismertette.

4. Az Általános Orvostudományi Kar oktatási dékánhelyettese vezetői koncepciója ismertetése
Az előterjesztést prof. dr. Túri Sándor ismertette.

5. Az Általános Orvostudományi Kar klinikai dékánhelyettese vezetői koncepciója ismertetése
Az előterjesztést prof. dr. Thurzó László ismertette.

6. Az Általános Orvostudományi Kar tudományos dékánhelyettesének vezetői koncepciója 
ismertetése
Az előterjesztést prof. dr. Jancsó Gábor ismertette.

7. Az Általános Orvostudományi Kar Fogorvostudományi Szak szakvezetőjének vezetői koncepciója 
ismertetése
Az előterjesztést prof. dr. Fazekas András ismertette.

8. Hallgatói információs központ üzembelépésével kapcsolatos teendők megbeszélése; 
határozathozatal
Az előterjesztést prof. dr. Benedek György dékán ismertette.

9. Javaslat emeritus professzori cím adományozására
Az előterjesztést prof. dr. Janka Zoltán és prof. dr. Benedek György dékán ismertette.

10. Javaslat fogszakorvos képzésben és háziorvos képzésben szakképzőhelyként történő 
akkreditálásra
Az előterjesztést prof. dr. Fazekas András szakvezető és prof. dr. Hajnal Ferenc centrumelnök
helyettes ismertette.

11. Javaslat a Kari Tanács 2003. évi munkatervének főbb napirendjeire
Az előterjesztést prof. dr. Benedek György dékán ismertette

12. Bejelentések
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Határozatok

31/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa az ÁOK 2002. évi költségvetési beszámolóját a gazdasági igazgató kiegészítésével két 
tartózkodás mellett tudomásul veszi.

32/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa túlnyomó szótöbbséggel illetve egyhangú szavazással támogatja prof. dr. Túri 
Sándor (28 igen, 3 nem) oktatási dékánhelyettesi, prof. dr. Jancsó Gábor (31 igen) tudományos 
dékánhelyettesi, prof. dr. Fazekas András (31 igen) fogorvostudományi szakvezetői kinevezését.
A Testület tudomásul veszi, hogy a Kar dékánja az Idegennyelvű Képzési Központ tagozatvezetői 
feladataival dr. Szabó Gyula tanszékvezető egyetemi tanárt, dékáni megbízotti teendőivel dr. Penke 
Botond akadémikust, a PhD Képzési Titkárság tagozatvezetői munkájával dr. Telegdy Gyula 
akadémikust bízza meg. További dékáni megbízottak oktatásszervezőként dr. Barabás Katalin és dr. 
Ábrahám György docensek lesznek.

33/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú — 31 igen — szavazattal támogatja prof. dr. Kása Péter, prof. dr. László 
Aranka, prof. dr. Lázár György, prof. dr. Pintér Sándor számára emeritus professzori cím 
adományozását.

34/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa titkos szavazással, 28 igenlő, 1 nemleges, 1 tartózkodó szavazattal támogatja dr. 
Boldogkői Zsolt (Orvosi Biológiai Intézet) egyetemi adjunktusi és 28 igenlő, 1 nemleges, 1 
tartózkodó szavazattal támogatja Brutyó Endre (Orvosi Biológiai Intézet) egyetemi tanársegédi 
kinevezését. Felhatalmazza a Kar dékánját a kinevezések kiadására.

35/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással támogatja dr. Szabó Ottó háziorvos szakképző helyként történő 
akkreditálását, valamint az Asclepius Dental BT (Miskolc, dr. Veszelovszky Rita), a Titán Dent 
Fogászati Kft (Budapest, dr. Németh Zsolt), a Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet (Szolnok, dr. 
Bótyik Margit), a Szántó dr. és Társa Orvosi BT (Szeged, dr. Szántó Judit), dr. Dweik Salah 
(Mindszent), a Pro Humaitate Kft. (Kecskemét, dr. Molnár Mária), a Dentalion BT (Soltvadkert, dr. 
Kővágó Péter Zoltán), a 12. számú fogorvosi szolgálat (Szolnok, dr. Nagy István), a Molnár B.— 
Dental BT (Fonyód, dr. Molnár Beáta), a Csongrád Dental BT (Csongrád, dr. Tóth Attila), a Vedent 
Gyógy BT (Kiskunhalas, dr. Véha Irén Katalin), a Pulpa BT (Kiskunfélegyháza, dr. Térjék Gyula), a 
Dental-Studio Kft (Szeged, dr. Tószegi Györgyi) és a Trenner Fogászati BT (Magyarbánhegyes, dr. 
Jónás Silvia) fogászati rendelőket a fogszakorvosképzésben szakképzőhelyként részképzésre történő 
akkreditálását.

36/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással megerősíti korábbi álláspontját az ÁOK Könyvtár új Egyetemi 
Központi Könyvtárba történő integrálására vonatkozóan azzal a kitétellel, hogy a tanszéki könyvtárak 
átviteléről, folyóiratok átadásáról az egyes szervezeti egységek kialakítják saját véleményüket.

37/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással engedélyezi dr. Biliczki Péter, Eördegh Gabriella, Kékesi 
Gabriella, Kiricsi Mónika, Kis Zoltán, Maród Zoltán, Molnár Mária, Molnár Zsolt, Ónody 
Annamária, Sarkadi Zsuzsa, Venkei Zsolt PhD hallgatók 2003. október ltől 2004. március 31-ig 6 
hónapos, Pecze László PhD hallgató 2003. október 1-től 2004. március 31-ig történő 3 hónapos 
hosszabbítását kari keret terhére a Doktori Bizottság javaslatára. A Testület tudomásul veszi, hogy 
Kiricsi Mónika hosszabbítási kérelmét 2004. február 1-től veszi igénybe.
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Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
Kari Tanácsi Értesítő

Napirendi pontok
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Tanácsa 2003. november 3-án 
tartott ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra:

1. A Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika tanszékvezetői megbízására kiírt pályázat 
véleményezése
Az előterjesztést prof. dr. Benedek György dékán ismertette.

2. Együttműködési lehetőségek az SZTE Egészségügyi Főiskolai Karával; a Kar új főigazgatójának 
bemutatkozása
Az előterjesztést dr. Pogány Magdolna főigazgató főiskolai tanár ismertette.

3. Tájékoztató a 2003. évi felvételi munkáról ,
Az előterjesztést prof. dr. Benedek György dékán, prof. dr. Szabó Gyula tagozatvezető és dr. 
Lednitzky András dékáni hivatalvezető ismertette.

4. Tájékoztató a 2002/2003 tanév II. félévi tanulmányi statisztikájáról
Az előterjesztést prof. dr. Benedek György dékán és prof. dr. Szabó Gyula tagozatvezető ismertette.

5. Javaslat Kar kiváló oktatója és Dékáni dicséret elismerésekre
Az előterjesztést prof. dr. Benedek György dékán ismertette.

6. A Kari Tanács 2003. évi soron következő ülései napirendjének jóváhagyása
Az előterjesztést prof. dr. Benedek György dékán ismertette.

7. Javaslat fogorvosi rendelők részleges akkreditációjára rezidensek fogadásához 
Az előterjesztést prof. dr. Fazekas András szakvezető ismertette.

8. Bejelentések, tájékoztatások

8.1 Javaslat kari bizottságok összetételére
Az előterjesztést prof. dr. Benedek György dékán ismertette.

8.2 Tájékoztató a folyóiratrendelésekről
Az előterjesztést prof. dr. Jancsó Gábor dékánhelyettes ismertette.

8.3 Tájékoztató a felvételi nyílt napok eddig megtartott rendezvényeiről, a PR ad hoc bizottság 
munkájáról
Az előterjesztést Törőcsik Kálmán kari HŐK elnök ismertette.

8.4 Észrevételek a posztgraduális, graduális képzés díjazásával kapcsolatban 
Az előterjesztést dr. Praefort László klinikai főorvos ismertette.

Határozatok

38/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa 30 igen szavazattal egyhangúlag támogatja dr. Kemény Lajos egyetemi tanár 
megbízását 5 év időtartamra a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika igazgatói feladatai ellátására.

39/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa tudomásul veszi a 2003. évi magyar, angol és német nyelvű képzés felvételi jelentését. 
Felhatalmazza a Kar dékánját annak felmérésére, hogy a Karon lenne-e fogadókészség a német nyelvű 
képzés kiterjesztése tárgyában az orvosképzés teljes időtartamára, illetve tárgyalások



7
XIV. évfolyam 10. szám

kezdeményezésére az illetékes szervekkel — OM, IC, Semmelweis Egyetem, Német Követség — az 
engedélyezés ügyében.

40/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa titkos szavazással a 2003. évi Szent-Györgyi Albert Nap alkalmából példás oktató 
munkájuk elismeréseként Kar Kiváló Oktatója cím kiadását kezdeményezi a hatályos szabályzat 
alapján
dr. Janka Zoltán egyetemi tanár (Pszichiátriai Klinika)
dr. Tiszlavicz László egyetemi docens (Pathológiai Intézet) számára. Dékáni Dicséret kiadását 
javasolja
Oktató és oktatást segítő tevékenységéért:
Demeter Jánosné tanulmányi osztályvezető (Dékáni Hivatal)
Lakatos Tiborné laboratóriumi asszisztens (Anatómiai-, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
Dezső Mihály fotográfus (Pathológiai Intézet)
dr. Kaszaki József egyetemi adjunktus (Sebészeti Műtéttani Intézet)
Mityók Ibolya fogászati asszisztens (Fogászati és Szájsebészeti Klinika)
dr. Rovó László egyetemi adjunktus (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika)
dr. Bodnár Lajosné szülésznő (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)
Tudományos diákköri munkát segítő munkásságáért: 
dr. Obál Ferenc egyetemi tanár (Élettani Intézet)
dr. Bata Zsuzsanna egyetemi docens (Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika) 
dr. Ferdinandy Péter egyetemi docens (Biokémiai Intézet) számára.

41/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa nyílt szavazással az ülésen elhangzott kiegészítésekkel elfogadja a Kari Tanács 2003. 
december 31-ig szóló munkatervét (1. sz. melléklet).

42/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú nyílt szavazással elfogadja a dr. TEN Fogászati Rendelő 
(Hódmezővásárhely, dr. Borbáth Csaba), a DENTOBELL BT. (Zalaegerszeg, dr. Belléncs László) és a 
DENTAL DOCTOR BT. (Pécs, dr. Antal Ferenc Zsolt) fogorvosi rendelők és irányító fogszakorvosok 
akkreditációját részképzésre („B"), a fog- és szájbetegségek szakképzés törzsképzési programjában 
gyakorlati képzőhelyként. •

43/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú nyílt szavazással kiegészítésekkel jóváhagyja a kari bizottságokat (2. sz. 
melléklet), felhatalmazza a Kar dékánját a hallgatói képviselők névsorának megkérésére a Hallgatói 
Önkormányzattól, a jóváhagyott kari bizottsági tagok felkérésére.

1. sz. melléklet

Javaslat a Kari Tanács 2003. november-decemberi ülésrendjére

2003. november 25.16.00 
Napirend:

1. Javaslat az Általános Orvostudományi Kar költségvetési szabályzatára 
Resch József centrum és kari gazdasági igazgató

2. Javaslat a Kórházhigiénés Szabályzat elfogadására 
prof. dr. Thurzó László klinikai dékánhelyettes

3. Javaslat a mosoda, élelmezés üzemek működtetésének feladat ellátási átadással történő 
költséghatékony működtetésére
Resch József centrum és kari gazdasági igazgató
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4. Javaslat a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat módosítására, figyelemmel a Felsőoktatási 
törvény változására
prof. dr. Túri Sándor oktatási dékánhelyettes, dr. Lednitzky András dékáni hivatalvezető

5. Rendelőakkreditációs javaslatok
prof. dr. Hajnal Ferenc centrumelnök-helyettes, prof. dr. Fazekas András szakvezető

6. Adjunktusi, tudományos munkatársi kinevezések véleményezése 
prof. dr. Benedek György dékán

7. Bejelentések, tájékoztatók

2003. december 9.16.00 

Napirend:
1. A Kar Költségvetési szabályzatának elfogadása 

Resch József centrum és kari gazdasági igazgató
2. Javaslat a Kari Tanács ügyrendi szabályzatára

prof. dr. Benedek György dékán, dr. Lednitzky András dékáni hivatalvezető
3. Javaslat a Kar stratégiai tervének pontosítására, módosítására 

prof. dr. Benedek György dékán
4. Gazdasági, gazdálkodási ügyek, szabályzatok 

Resch József centrum és kari gazdasági igazgató
5. Tájékoztató az átoktatás alakulásáról, társkarokkal történő együttműködési megállapo

dásokról, az átoktatással összefüggő finanszírozási kérdésekről
prof. dr. Túri Sándor oktatási dékánhelyettes

6. Oktatási értekezletek tapasztalatainak elemzése 
prof. dr. Túri Sándor oktatási dékánhelyettes

7. Személyi kérdések véleményezése 
prof. dr. Benedek György dékán

8. Bejelentések, tájékoztatók
9. Javaslat a Kossuth Lajos sugárúti épülettömb felszabaduló részének hasznosítására 

prof. dr. Benedek György dékán

Kari Bizottságok

Kari Gazdasági Bizottság
Elnök: prof. dr. Túri Sándor
Tagok: prof. dr. Mikó Tivadar 

prof. dr. Pál Attila 
prof. dr. Tóth Gábor 
dr. Ábrahám György egyetemi docens 
Resch József kari gazd. Igazgató

Oktatási és Kreditbizottság
Elnök: prof. dr. Túri Sándor
Tagok: prof. dr. Telegdy Gyula MTA rend. tag 

prof. dr. Varga Tibor 
prof. dr. Szabó Gyula 
prof. dr. Mihály András 
prof. dr. Dux László 
prof. dr. Mándi Yvette
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prof. dr. Pál Attila 
dr. Barabás Katalin egy. docens 
dr. Abrahám György egy. docens 
dr. Kocsis Savanya Gábor egy. docens 
Demeter Jánosné tan. osztályvezető 
lfő  orvostanhallgató
1 fő  fogorvostanhallgató

Tanulmányi Bizottság
Elnök: prof. dr. Varga Tibor
Tagok: prof. dr. Szabó Gyula 

prof. dr. Varga Gyula 
prof. dr. Nagymajtényi László 
dr. Orvos Hajnalka egy. docens 
dr. László Kókai Erzsébet egy. adj. 
dr. Lednitzky András dékáni hiv.vez.
2 fő  orvostanhallgató
1 fő  fogorvostanhallgató

Idegennyelvű Képzést Szervező Bizottság
Elnök: prof. dr. Szabó Gyula
Tagok: prof. dr. Penke Botond

dr. Ringler András egy. docens prof. dr. Janka Zoltán 
prof. dr. Tóth Gábor 
dr. Csóka Ildikó egy. adj.

Operatív albizottság:
Elnök: prof dr. Szabó Gyula
Tagok: prof. dr. Tóth Gábor 

dr. Lantos Ilona 
Lehocki Balog Andrea 
dr. Lednitzky András dékáni hiv.vez.

Oktatási Minőségbiztosítási Bizottság
Elnök: prof. dr. Varga Tibor
Tagok: prof. dr. Wittmann Tibor 

prof. dr. Bártfai György 
dr. Dux Mária egyetemi docens 
dr. Radnai Márta egy. adjunktus 
dr. LednitzJcy András dékáni hiv.vez.
1 fő  rezidens képviselő 
1 fő  orvostanhallgató 
1 fő  fogorvostanhallgató

Tudományos Ülések Bizottsága
Elnök: prof. dr. Vécsei László MTA lev. tag
Tagok: prof. dr. Julesz János 

prof. dr. Boros Mihály

Külföldi Utazási Támogatásokat Elbíráló Bizottság
Elnök: prof. dr. Pávics László
Tagok: prof. dr. Bari Ferenc

dr. Abrahám György egy. docens
Egy később delegálandó fiatal elméleti oktató
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Kollégiumi Bizottság
Elnök: prof. dr. Telegdy Gyula MTA rend. tag
Tagok: dr. Bella Károly kollégiumigazgató 

Demeter Jánosné tan. osztályvezető 
Tekse István, az Apáthy István Koll. Bizottság titkára 
Poreusz Csaba, a Jancsó Koll. Titkára

Tandíj- és Ösztöndíj Bizottság
Elnök: dr. Katona Márta, egyetemi docens
Tagok: dr. Nagy Katalin, egyetemi docens 

Földesi Györgyné szoc. főelőadó 
ÁO K I— VI. éves érdekvédelmi felelősei 
Fogorvoskar I— VI éves érdekvédelmi felelősei 
Kari HŐK érdekvédelmi felelőse

Könyvtári Bizottság
Elnök: prof. dr. Jancsó Gábor
Tagok: dr. Mader Béla főigazgató 

dr. Marton János igazgató 
dr. Kokas Károly 
prof. dr. Hantos Zoltán 
prof. dr. Mándi Yvette 
prof. dr. Janka Zoltán 
1 fő  orvostanhallgató

Kari Tudományos Bizottság
Elnök: prof. dr. Jancsó Gábor
Tagok: prof. dr. Benedek György 

prof. dr. Bodosi Mihály 
prof. dr. Boros Mihály 
prof. dr. Dobozy Attila MTA lev. tagja 
prof. dr. Dux László 
prof. dr. Engelhardt József 
prof dr. Fazekas András 
dr. Ferdinandy Péter egy. docens 
prof. dr. Forster Tamás 
prof. dr. Iványi Béla 
prof. dr. Janka Zoltán 
dr. Kovács László 
prof. dr. Lonovics János 
prof. dr. Mándi Yvette 
prof. dr. Papp Gyula MTA rendes tagja 
prof. dr. Penke Botond MTA lev. tagja 
prof.dr. Telegdy Gyula MTA rendes tagja 
prof. dr. Túri Sándor 
prof. dr. Vécsei László MTA lev. tagja

Kari Hallgatói Fegyelmi Bizottság
Elnök: prof. dr. Resch Béla
Tagok: prof. dr. Bálint Gábor

dr. Szendrényi Júlia egy. adj.
1 fő  orvostanhallgató 
1 fő  külföldi orvostanhallgató 
1 fő  fogorvostanhallgató
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Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
Kari Tanácsi Értesítő

Napirendi pontok
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Tanácsa 2003. november 25-én 
tartott ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra:

1. Javaslat az Általános Orvostudományi Kar gazdálkodási szabályzatára 
Az előterjesztést Resch József centrum és kari gazdasági igazgató ismertette.

2. Javaslat a Kórházhigiénés Szabályzat elfogadására
Az előterjesztést prof dr. Thurzó László klinikai dékánhelyettes ismertette.

3. Javaslat a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat módosítására, figyelemmel a Felsőoktatási törvény 
változására
Az előterjesztést dr. Lednitzky András dékáni hivatalvezető ismertette.

4. Rendelöakkreditációsjavaslatok
Az előterjesztést prof dr. Fazekas András szakvezető ismertette.

5. Adjunktusi, tudományos munkatársi kinevezések véleményezése 
Az előterjesztést prof. dr. Benedek György dékán ismertette.

6. Bejelentések, tájékoztatók

6.1. Tájékoztató MAB határozatról

6.2. Tájékoztató centrumelnöki tárgyalásokról a Csongrád Megyei Önkormányzattal

6.3. Tanári Testület működtetésével kapcsolatos tájékoztatás

6.4. Egyebek

Határozatok

45/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással egyetért a munkaterv olyan irányú módosításával, hogy a 
Gazdálkodási Szabályzat elfogadására a januári Kari Tanácsülésen kerüljön sor. A Testület nyílt 
szavazással megszavazza a prof. dr. Thurzó László centrumelnök- és dékánhelyettes vezetésével dr. 
Dux László, dr. Penke Botond, dr. Pál Attila és dr. Tűri Sándor összetételű bizottság felállítását a 
Gazdálkodási Szabályzat tervezetének végleges formába öntésére.

46/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú nyílt szavazással elfogadja a három módosító javaslatot, majd a Kar 
Kórházhigiénés Szabályzatát. Felhatalmazza a dékánt az intézetekhez — klinikákhoz történő 
közreadásra.

47/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú nyílt szavazással módosítja az Általános Orvostudományi Kar Tanulmányi 
és Vizsgaszabályzatát a melléklet szerint.

48/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa nyílt szavazással egy tartózkodás mellett a fogorvosképzésben szakképző helyként 
részképzésre akkreditálja a Botos Stom BT-t (dr. Botos István, Ajka).



49/2003. sz. Kari Tanács Határozat
A Kar Tanácsa titkos szavazással támogatja dr. Altmayer Anita, dr. Rencsik Krisztina, dr. Bitay 
Miklós, dr. Császár József, dr. Gyulai Rolland, dr. Hegedűs Zoltán, dr. Izbéki Ferenc, dr. Jakab 
Katalin, dr. Kalmár László, dr. Klivényi Péter, dr. Kocsis András, dr. Leindler László, dr. Lengyel 
Csaba, dr. Mendler Luca, dr. Milassin Péter, dr. Paczona Róbert, dr. Sepp Róbert, dr. Seres László, 
dr. Szentpáli Károly, dr. Vályi Péter, dr. Várkonyi Tamás, dr. Zsoldiné dr. Urbán Edit egyetemi 
tanársegédek adjunktusi és dr. Timinszky Gyula tudományos munkatársi kinevezését 2004. január 1- 
től négy év időtartamra. Felkéri a Kar dékánját a kinevezések kiadására. A Kar Tudományos 
Bizottsága és Tanácsa állásfoglalása alapján nem kerül sor dr. Bartha Tibor, dr. Szécsiné dr. 
Dombóvári Edit és dr. Seprényiné dr. Ónody Rita adjunktusi kinevezésére.

íj* í j í  í j í

Az Országgyűlés 2003. június 17-én fogadta a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény 
módosításáról szóló 2003. évi XXXVIII. törvényt.

A törvénymódosítás alapján szükséges az SZTE AOK Egységes szerkezetű Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzatának a módosítása is.

Javaslat a TVSz módosításra:
1. / A K.Sz. (13). Az Egyetem az első beiratkozáskor a hallgatói jogviszony fennállását tanúsító
diákigazolványt állít ki, melyet a hallgató által benyújtott kérelem alapján kell kiállítani és azt 
oktatási időszakonként......

2. /  K.SzJ 107.6) — új pont

A hallgató jogorvoslati kérelmet nyújthat be — a tanulmányi követelmények teljesítésére 
vonatkozó értékelés kivételével — a felsőoktatási intézmény döntése, intézkedése vagy mulasztása (a 
továbbiakban: döntés) ellen a hallgatói jogviszonyára vonatkozó rendelkezések megsértésére 
hivatkozással — a felsőoktatási intézmény döntése ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomásra 
jutástól számított 15 napon belül. '

3. /  K.Sz. (114) az alábbi szövegre módosul:
(kimarad „ a felsőfokú tanulmányokat lezáró számonkérési forma ”)

A záróvizsga a felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges tudás (készség) ellenőrzése 
és értékelése, amelynek során az SZTE AOK alapképzésben résztvevő hallgatójának arról is 
tanúságot kell tennie, hogy rendelkezik a képesítéshez szükséges tudással és a tanult ismereteket 
alkalmazni tudja.

4. / K.Sz. (116.1) — új pont

A záróvizsgára bocsátás feltétele a tantervben előírt vizsgák eredményes letétele és tanulmányi 
követelmények teljesítése, kreditrendszerű képzésben az előírt kreditpontok megszerzése és ezek 
alapján a végbizonyítvány megszerzése.

5. / K.Sz. (116.2) — új pont

Az oklevél kiadásának feltétele a szakok képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletben, 
illetve miniszteri rendeletben a záróvizsgára bocsátás előfeltételeként előírt államilag, elismert vagy 
azzal egyenértékű nyelvvizsga teljesítése.

6. /  K.SzJ 116.3) — új pont

A hallgató záróvizsgáját a hallgatói jogviszony megszűnéséig nem teljesíti, azt a hallgatói 
jogviszony megszűnése után bármikor leteheti a záróvizsga letétele idején hatályos képesítési 
követelményeknek a záróvizsgára vonatkozó rendelkezései alapján
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7. / K.Sz. (132.1) — új pont

A hallgató kérésére magyar nyelvű oklevélmellékletet kell kiadni az Európai Bizottság és az 
Európa Tanács által kidolgozott oklevélmelléklet szerint. A hallgató kérésére és költségére az 
oklevélmellékletet angol nyelven is ki kell adni.
8. / K.Sz. (136) Az Általános Orvostudományi Karon és a Fogorvostudományi Szakon végzettek 
jogosultak doktori cím használatára, ezeknek rövidített jelölése dr.med.dent.

9. /  K.Sz. (137.1) A hallgatói jogviszony megszűnik „a” pontja az alábbi szövegre módosul

a./ az adott tanévben a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő első záróvizsga
időszaknak az utolsó napján

A törvénymódosítás értelmében az SZTE ÁOK költségtérítéses képzés szabályzatában is módosítani 
kell a képzésben résztvevők jogállását.

13. 3./ A költségtérítéses képzés hallgatóinak jogviszonya beiratkozással kezdődik, az adott tanévben 
a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő első záróvizsga-időszaknak az utolsó 
napján, törléssel vagy fegyelmi határozattal szűnik meg.

Fenti módosítások hatályosak 2003. VII. 1-től, a jogorvoslati rendszert a már folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.

Megállapodás
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kara és Általános Orvostudományi Kara 
megállapodik abban, hogy a 2003/2004 tanévtől

1. Az Általános Orvostudományi Egyetem által kijelölt szakdolgozat, ill. diplomadolgozat témák 
a Természettudományi Kar biológus, fizikus, kémikus és környezettudományi hallgatói között 
meghirdetésre kerülnek.

2. A jelentkezők az Általános Orvostudományi Kar intézeteiben folytathatják le szakdolgozat, ill. 
diplomamunka előkészítő tevékenységüket, amelyhez a szükséges feltételeket a 
Természettudományi Karról kijelölt konzulenssel egyeztetve biztosítják.

3. Az elkészült szakdolgozatokat ill. diplomadolgozatokat a Természettudományi Kar mint 
sajátját ismeri el.

4. A szakdolgozat ill. diplomadolgozat védésére a Természettudományi Karon kerül sor.

5. A Természettudományi Kar intézetei az Általános Orvostudományi Karon készülő 
szakdolgozat és diplomamunkákhoz a saját karról konzulenst neveznek ki.

Szeged, 2003. december 2.

prof.dr. Mezősi Gábor prof.dr. Benedek György
SZTE TTK dékán SZTE ÁOK dékán

^  ^  ^  ^

Kulturális pályázati nyertesek

Közzétették a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (SZTE EHÖK) 
Kulturális Bizottsága 2003. évi negyedik negyedéves pályázatának eredményeit az EHÖK Iroda 
honlapján (www.sztehok.szeged.hu). '

http://www.sztehok.szeged.hu


Ebben a negyedévben a következő egyetemi öntevékeny csoportok, hallgatói szervezetek, 
közösségek nyertek rendezvényeikre, programjaikra 5 és 80 ezer forint közötti összeget:

JATE Magyar Egyetemi Keresztény Diákszövetség BIBLIAKÖR, SZTE EHÖK Külügyi 
Bizottság, SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzat, IV. Béla Kör, AIESEC 
Szegedi Helyi Bizottság, Belvedere Méridionale, „ILMALAIVA”, FRÖCCS, Öthalmi Diáklakások 
Kézműves Köre, SALVUS zenekar, Szegedi Lukács Kör, Kézműves sarok, Wass Albert Egyesület, 
SZTE Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat, Kolozsvár-Szeged Barátság 
Diákszervezet, Szegedi Egyetemi Énekkar, Kétbalkezes Kézművesek, SZTE Állam-és Jogtudományi 
Kar III. évfolyamának hallgatói. Emellett további hat, hallgatók által egyénileg benyújtott pályázat 
részesül támogatásban.

Stressz, hipnózis és granulocita működés

A SzTE ÁOK Biokémiai Intézete karöltve a Pszichiátriai Klinika Neuropszichiátriai 
Rehabilitációs Osztályával és a Neurológiai Klinikával ez év májusában szokatlan és érdekes 
kísérletsorozatba kezdett (a Regionális Humán Orvosbiológiai Kutatásetikai Bizottság engedélyével: 
62/2003.) A kutatók és klinikusok arra keresték a választ, hogy a humán stresszállapot a szokásos 
pszichológiai-pszichofiziológiai teszteken, rutin klinikai méréseken kívül okoz-e kimutatható változást 
a neutrofil granulociták aktíváltsági állapotában és ez befolyásolható-e relaxációs-imaginációs 
hipnózis technikával.

E stresszkutató programban önkéntes alapon vizsgázó főiskolai hallgatók (12 fő) és tenziós 
fejfájásban szenvedő betegek (15 fő) vettek részt. Összesen 3 (hetente egy) csoportos hipnózis ülésre 
került sor, ahol az imaginációs részben a szuggeszciók egészséges, optimális működésű 
fehérvérsejteket „láttattak” az erekben, melyek sikeresen legyűrik az idegen sejteket, és a „csata” után 
gyorsan visszanyerik nyugalmi állapotukat.

Meglepetésünkre, a kutatási eredmények alapján a hallgatók granulocitái aktiválódtak a 
vizsgaidőszaki stressz hatására, majd a nyugalmi szinthez közelítettek a hipnózisok után (három 
sejtfelszíni fehérje: L-szelektin, aMP2-integrin, laktoferrin megjelenése alapján). A vizsgált krónikus 
betegeknél a hallgatókkal szemben csak két fehérje (laktoferrin, CD15s) felszíni megjelenésében volt 
kimutatható szignifikáns változás. A betegeknél a várakozásnak megfelelően figyelemre méltó, 
szignifikáns változásokat tapasztaltunk az izmok tónusában a hipnózis sorozatot követően. Mindkét 
oldalon, mind álló és ülő helyzetben jelentősen megnőtt a normális tónusú izmok aránya, melynek 
hátterében elsősorban az erősen feszült izmok arányának nagyfokú, szignifikáns csökkenése állt.

Eredményeink alapján bizonyos sejtfelszíni aktivációs-adhéziós markereket (pl. laktoferrin és a 
CD15s) hordozó granulociták arányának meghatározása fontos adatot szolgáltathat e sejtek 
aktíváltsági fokáról és a szervezet stressz szintjéről. A hipnózis kezelés hatékonyságát, a stressz szint 
csökkenését érzékenyen jelezte -  a fokozott vázizomtónus csökkenésén kívül -  a granulociták ezen 
markereinek csökkenő sejtfelszíni megjelenése.

Megállapíthatjuk, hogy már néhány hipnózis ülés is eredményesen használható a pszichés stressz 
mérséklésére, még hosszabb idejű fennállás esetén is. A granulociták „megnyugtatásában” 
valószínűleg a hipnózis imaginációs része is szerepet játszott, ami arra utalhat, hogy szuggeszciók 
segítségével (relaxációban/hipnózisban) módosítható e fehérvérsejtek aktíválódási és adhéziós 
készsége, és feltételezhetően így optimalizálható lehet működésük. Mind a megelőzésben, mind a 
gyógyításban nagy jelentősége lehet az ilyen egyszerű, mellékhatástól mentes, költségtakarékos 
technikáknak, amelyek hatásosan alkalmazhatóak a pszichés feszültség szintjének mérséklésére 
(gondolva a stresszel kapcsolatos nagyszámú betegségre) és hozzájárulhatnak a fehérvérsejtek, 
granulociták „akciós készültségének" megfelelő szinten való tartásához.

Dr Keresztes Margit 
Dr Rudisch Tibor
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Résztvevők:

Biokémiai Intézet: kutatásvezető: Dr Dux László tszv. egy. tanár, kutatási koordinátor: Dr Keresztes 
Margit egy. adjunktus, fizikus: Dr Ocsovszki Imre

Neuropszichiátriai Rehabilitációs Osztály: Dr Pető Zoltán egy. docens, osztályvezető, Dr Rudisch 
Tibor egy. adjunktus

Neurológiai Klinika: Dr Vécsei László tszv. egy. tanár, Dr Tajti János egy. docens 

Támogató: Magyar Űrkutatási Iroda

Nincs pénz a Reformra

A költségvetés jelenlegi állása szerint önerőre lesz szükség ahhoz, hogy megvalósuljon a 
felsőoktatásban a kétlépcsős képzés — mondta Mang Béla, az OM helyettes államtitkára november 
27-én a BME Dísztermében tartott V. Közlekedési Fórumon.

A BME Közlekedésmérnöki Karának Hallgatói Képviselete szervezte azt a fórumot, amelyen 
Mang Béla is részt vett, és beszélt a bolognai folyamatról. Elmondta, hogy 15 szakmai csoport közel 
egy éve dolgozik azon, hogy Magyarországon 2005-re be lehessem vezetni a kétlépcsős képzést. 
Amint azt a helyettes államtitkár elmondta, várhatóan a 3+2-es felosztás kerül bevezetésre, ettől 
eltérni nem igen lehet. Többek között ennek hatására lépett vissza a BME Villamosmérnöki és 
Építőmérnöki Kara attól, hogy 2004-től kísérleti jelleggel egyes szakjain elinduljon a Bsc. képzés. 
Mang Béla bejelentette, a költségvetés jelenlegi állása alapján a szaktárcának nem lesz annyi pénze, 
hogy önállóan finanszírozza a reformot, úgymond „önerőre lesz szüksége az intézményeknek”. A 
BME Társadalmi Szenátusa kijelentette, hogy a reformok kellő anyagi forrás nélkül nem hajthatóak 
végre.

Felsőoktatási főtitkári találkozó

A Főtitkári Kollégium Zsigmond Károly főiskolán tartott tanácskozásán Mang Béla, felsőoktatási 
ügyekért felelős helyettes államtitkár a felsőoktatási reform aktuális helyzetéről, a felsőoktatással 
kapcsolatos aktuálsi kérdésekről tartott előadást november 22-én.

A helyettes államtitkár előadásának legnagyobb részét a Csatlakozás az Európai Felsőoktatási 
Térséghez (CSEFT) programmal kapcsolatos aktuális tudnivalók ismertetése tette ki.

Mint elmondta, a tervezet ugyan már a hetedik változatánál tart, már csak kisebb, és nem is 
elsősorban tartalmi váltotatások történnek. Kifejezte abbéli reményét is, hogy hamarosan lezárulnak 
az egyeztetések, és megkezdődik a tényleges jogalkotás.

Magyarország eredetileg 2005-re vállalta a bolognai folyamatnak megfelelő képzés megindítását, 
2010-re a folyamat tényleges felfuttatását. A 2005-ös bevezetés nagy valószínűséggel nem fog 
megvalósulni; a lemaradások a pedagógusképzésben a legnagyobbak. Mang Béla hozzátette azt is: 
más országokban ezek a folyamatok sokkal gyorsabban zajlottak le. Nálunk a lassabb tempó oka 
többek között az, hogy nálunk nem a minisztérium dolgozta ki a vita alapjául szolgáló javaslatot, 
hanem különböző szakmai bizottságok alakultak, és így egy sokkal szélesebb rétegben születtek meg 
az első vélemények — ugyanakkor nagyon kevés olyan szakember van, aki a felsőoktatás teljes 
spektrumát átlátja, így közel sem rendelkeznek elegen a megfelelő szakmai kompetenciákkal.

A CSEFT képzési részével kapcsolatban végelegesnek látszik az az álláspont, melynek értelmében 
a bachelor képzés 3 éves, az erre épülő master képzés 2 éves lenne; már csak anyagi okokból sem 
lehetséges, hogy a képzési idő hosszabb legyen (így az M fokozat megszerzéséhez mindenképpen 300 
kreditet kell majd megszerezni.) Ez elsősorban a jelenleg négy éves képzést folytató főiskolákat 
érintené érzékenyen — két főiskola azért lépett vissza a bachelor-képzés „próbaüzemben” történő 
beindításától, mert nem tudták vállalni ennek megvalósítását.
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Ugyancsak anyagi okokból nem lehetséges a keretszámok növelése sem — ez szintén nehéz 
helyzetbe hozhatja pl. azokat a felsőoktatási intézményeket, melyeknek idén nehézséget jelentett a 
felvételi keretszámok feltöltése a 72 pontos alsó ponthtatár miatt. A minisztérium egyelőre — a 
képzés tényleges beindításáig — új szakok megindítását sem fogja támogatni.

Idén elindult a kreditrendszer is; egyelőre azonban még sok a feladat a tárgyak intézmények közötti 
hordozhatóságával kapcsolatban. A helyettes államtitkár itt jegyezte meg azt is, hogy a magyar 
felsőoktatási intézmények által kiadott diplomák külföldi elismertethetőségének egy fontos feltétele, 
hogy a diplomához idegen nyelvű mellékletet is adjanak.

A felsőoktatási reform másik fontos eleme volt az intézményi státusz változásának kérdése. Az 
általunk is vázolt tervezet még komolyan foglalkozott azzal, hogy az egyetemek dönthetnének úgy is, 
hogy közhasznú társasággá alakulnak — jelenleg úgy tűnik, hogy egészében véve a költségvetési 
intézményi státusz marad meg; esetleg az intézmény alá rendelve működhetnének olyan fenntartási, 
esetleg vagyonkezelési feladatokat ellátó, nem profitorientált társaságok, melyek képesek hitel 
felvételére, külső tőke behozatalára stb.

Az intézmények szempontjából a másik neuralgikus pont az intézményirányítási struktúra 
megváltozása volt. Jelenleg még kérdéses, hogy valóban meg fog-e valósulni az akadémiai irányítás 
felé rendelt intézményi tanács (it) gondolata — e szerint az it határozná meg az intézmény 
költségvetését, stratégiáját, míg a szenátus csak az oktatási-kutatási kérdésekben döntene. Ugyanakkor 
az államtitkár fontosnak tartotta megjegyezni, sokszor úgy látja, hogy a jelenlegi intézményvezetési 
struktúra nem mindig alkalmas a mostanra már elengedhetetlen, nagy léptékű szervezeti változások 
végrehajtásához. Jelenleg ugyanis sokszor előfordul, hogy belső érdekellentétek miatt nem sikerül 
egy-egy stratégiailag elengedhetlen fontosságú döntést időben meghozni.

A finanszírozás kapcsán Mang Béla elmondta: az idei öt százalékos költségcsökkentés után a 
szféra anyagi keretei jövőre még tovább csökkennek majd; ezen a helyzeten egyébként a CSEFT 
anyagban említett háromféle normatíva (kutatási, fenntartási, képzési) bevezetése sem változtat majd. 
így az intézmények óhatatlanul is abba a helyzetbe kerülhetnek, hogy radikálisan át kell gondolni 
működési költségeiket — így például a félstátuszban foglalkoztatott vagy a nyugdíjas oktatók 
alkalmazásával is. Ezzel kapcsolatban Mang Béla elmondta azt is, hogy különösen nehéz helyzetben 
vannak azok a fiatal, tehetséges, ösztöndíjban is részesülő fiatal kutatók, akiknek nehéz állást 
találniuk a szabad státuszok hiánya miatt.

Összefoglalásul Mang Béla nyomatékosan megismételte: az uniós csatlakozás után a magyar 
felsőoktatás tényleges versenyhelyzetbe kerül, így minél rövidebb idő alatt meg kell tanulnia 
igazodnia a megváltozott hallgatói elvárásokhoz, értékrendekhez is.

A CSEFT anyag ismertetése után egy bejelentést tett még a helyettes államtitkár: a 
kollégiumfejlesztési program lassan közeledik a tényleges megvalósuláshoz. A tervek szerint 9 új 
kollégium épülne, 12 kampuszon hajtanának végre beruházásokat, elsősorban magánbefektetők. 
Ezekben a kollégiumokban a kollégiumi díj természetesen magasabb lesz, ám jövőre emelkedik a 
lakhatási támogatás is, melynek differenciált szétosztásával ez a költségkülönbség kompenzálható 
lenne.

Megjelent a CSEFT-anyag hatodik változata

November 25-e óta az Oktatási Minisztérium honlapján is olvasható A magyar felsőoktatás 
modernizációját, az európai felsőoktatási térséghez történő csatlakozását célzó felsőoktatás-fejlesztést 
célzó koncepciója címet viselő vitaanyag hatodik változata.

Szeptember és október folyamán a koncepció koalíciós egyeztetésen esett át, s a felsőoktatás 
különböző rétegeit képviselő fórumok tűzték napirendjükre a fejlesztési elképzeléseket. Az 
egyeztetések során az elképzelések egyre inkább értelmezhetőkké, mi több, elfogadhatókká váltak.
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Néhány kiragadott elem a koncepcióból:

Akadémiai reform
Az akadémiai reform a felsőoktatásban folyó képzés változását szolgálja. A harmadik verzióban a 

Bolgnai Egyezményben lefektetett elvek sokkal merevebb megfogalmazása volt található — a hatodik 
változat már számos engedményt, kompromisszumos javaslatot tartalmaz.

A képzés három szakaszból állna.
Az első, a bachelor (a hatodik változatban már felsőfokú alapképzés), „A” fokozat 180, a második, 

a master szintű, „M” képzés (mesterképzés) 120 kreditből állna, erre épülne a szintén 180 kredites 
doktori, „D2 képzés, melynek végén Ph.D. fokozatot szerezne a hallgató.

A vitaanyag hatodik verziója sokkal részletesebben beszél a bemeneti és kimeneti képzések 
jellegéről, ugyanakkor az egyeztetések erdményeképpen itt is történtek jelentős változások.
Szintén jelentős koncepcionális eltérések történtek a pedagógusképzés megítélésében is.

Intézményi reform
A  hatodik változat az harmadikhoz képest lényegesen konkrétabb alternatívát kínál a felsőoktatási 

intézmények részére: maradhatnak költségvetési státuszban vagy kezdeményezhetik a Kht-vá 
alakulást.

Intézményi reform
Fontos részletekkel egészült ki a finanszírozási reformról szóló fejezet is. A hatodik változat 

részletesen leírja, milyen szempontoknak kell eleget tenni az új finanszírozási rendszernek.
A felsőoktatás finanszírozás új modelljének egyik legfontosabb célja az intézményi teljesítmények, 

valamint a szolgáltatások színvonalának elismerésén alapuló költségvetési finanszírozási rendszer 
kialakítása és működtetése. '

Mivel utoljára a harmadik változat került nyilvánosság elé, az új változatról, és a két változat 
egybevetéséről, részletes háttéranyagot találhatnak a www.edupress.hu honlapon.

A közoktatás aktuális kérdéseiről az Educatión

Az Educatio 2003. Oktatási szakkiállításon több előadás is elhangzott a közoktatás aktuális 
problémáival kapcsolatban. November 27-én, 14 órai kezdettel Juhász József, az Oktatási 
Minisztérium főtanácsosa tartott tájékoztatót a közoktatási törvény legutóbbi módosításával 
kapcsolatos tudnivalókról.

A főtanácsos elsőként azt emelte ki: a már csak terjedelmében is jelentős törvénymódosítás célja 
az esélyegyenlőség megteremtése volt. Az iskolákban többek között tilos a hátrányos 
megkülönböztetés bármilyen formája, az így hozott intézkedéseket pedig — a törvényben szintén 
szabályozott módon — semmissé lehet nyilváníttatni.

Szintén ezt a célt szolgálta a felsőoktatásba történő felvételi vizsga 2005-től történő eltörlése is: 
jelenleg ugyanis nyilvánvalóan előnyt élveznek azok, akik megengedhetik maguknak, hogy felvételi 
előkészítő tanfolyamokon vegyenek részt. Amennyiben azonban a felvételi alapjául az érettségi 
szolgál majd, akkor a felsőoktatásba való bejutás is könnyebb lesz azoknak, akik eddig e miatt nem 
tudtak abba bekapcsolódni.

A másik, szintén közismert intézkedés a óraszám-csökkenésének terhelése. A főtanácsos azonban 
hangsúlyozta: itt voltaképpen csak a kötelező óraszámok csökkentéséről van szó, az egyéni 
foglalkozásokra, illetve a választható órákra fordítható időkeret. így sokkal inkább lehetőség nyílik 
majd a tanulók tényleges szükségleteinek követésére: a kevésbé jó képességűeknek egyéni illetve 
csoportos felzárkóztató foglalkozásokat lehet majd indítani, valamint több idő jut majd a kiemelkedő 
képességű gyerekek tehetséggondozására is.

A tankötelezettség kiterjesztése 16-ról 18 évre, a remények szerint elősegíti majd, hogy minél 
többen maradjanak benne valamilyen formában az oktatásban. Az a fiatal ugyanis, aki már betöltötte a

http://www.edupress.hu
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16. életévét, lehetőséget kap arra, hogy nappali munkarendü felnőttoktatásban vegyen részt, például 
valamilyen szakiskolában. Ez elsősorban azoknak jelenthet komoly segítséget, akik az általános 
iskolát sem tudták befejezni — itt ugyanis lehetőséget kapnak arra, hogy valamilyen szakmát 
szerezzenek, a közismereti tárgyakat illetően akár könnyített feltételek mellett is. A tapasztalatok 
ugyanis azt mutatják, hogy azok, akik gyerekkorukban kimaradnak az oktatásból, azokat később már 
nagyon nehéz oda visszaterelni.

Juhász József végezetül a kétszintű érettségiről ejtett szót. Mint elmondta, ez a tartalmi 
szabályozásnak nagyon fontos eleme, hiszen a vizsgarendszer megváltoztatása nyilvánvalóan 
visszahat magára az oktatási rendszerre is.

Az érettségi eddig javarészt lexikális ismeretek számonkérését tűzte ki célul. Ugyanakkor várható, 
hogy az érettségizők száma a közeljövőben várhatólag még tovább fog nőni, az érintett fiatalok 80 
százalékára. A jelenlegi érettségi feltételeknek azonban nem biztos, hogy minden diák meg tudna 
felelni. Ezért szükség van egy olyan rendszer kidolgozására, amely a kevésbé jó képességű diákoknak 
is lehetőséget ad arra, hogy a lexikális ismeretek helyett gyakorlati problémák megoldásán keresztül 
bizonyítsák rátermettségüket, ugyanakkor a tehetségesebbeknek is lehetőséget ad arra, hogy 
tudásukról bizonyítványt szerezzenek. A főtanácsos fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy nem 
általában beszélhetünk emelt szintű érettségiről, hanem ezt a lehetőséget tantárgyanként, külön-külön 
lehet választani.

Könyvszemle a Szegedi Akadémiai Bizottságon

A Szegedi Akadémiai Bizottság nagytermében, 2003. december 4-én került sor -  Péter László által 
vezetett Akadémiai Könyvszemle sorozat keretében -  Minker Emil: Szeged egyetemének elődei c. 
munkájának ismertetésére. A könyvszemle előtt Telegdy Gyula akadémikus, a SZAB elnöke 
ismeretette röviden a sorozat létrejöttét és célját, majd Kovács Gábor professzor vezette be a 
szóbanforgó munkát és szerzőjét.

Ezután Minker Emil ismertette a könyv létrejöttének körülményeit, megírásának okát. A szerző 
lényegében a szegedi gyógyszerésztudományi kar történetével foglalkozott, de túlságosan sokszor 
ütközött az egyetem egészét érintő kérdésekkel is. Mivel a kar történetének szorosan illeszkednie kell 
a nagyobb közösség, az egyetem történetébe is, ezért -  kezdetben legalább is a maga számára -  
tisztáznia kellett, hogy az egyetem mikor keletkezett, meddig lehet visszavezetni a szegedi orvoskar, 
benne a gyógyszerészet oktatásának történetét.

A szegedi egyetem történetét feltáró munkák kezdetben 1921-ig vezettek vissza, majd Kolozsvárra, 
1872-ig. Az 1872-es XIX. te. l.§-ának második mondata a kolozsvári m. kir jogakadémiáról és orvos
sebészi tanintézetről rendelkezett, ezért ennek eredetéről kellett képet alkotni. A történet elvezetett 
Mária Teréziáig, majd rajta keresztül az 1581-ben alapított Báthory-egyetemig.

Ha ezt az 1581-ben kezdődő történetet végig vezetjük napjainkig, beillesztve a hazai és az európai 
egyetemek történetébe, akkor szellemtörténetileg folyamatos ív rajzolódik ki 1921-ig, a többit pedig 
már jól ismerjük. Egyetemünk története tehát -  jogszerinti közvetlen elődök nélkül is -  több, mint 400 
éves kezdetekre utal. Időnként mély szakadékok választották el ugyan az egyetemi eszmét a valóságos 
egyetemtől, de a belső összefüggés, a szellemi folytonosság tudata áthidalta az erőszakos töréseket, s 
minden újrakezdés korábbi láncszemekbe kapcsolódott. Aki ezeket a történelmi előzményeket 
figyelmen kívül kívánja hagyni, félrevezeti a tájékozatlan érdeklődőt, mint ahogy erre nemcsak az 
elmúlt évtizedekben, de napjainkban is újólag jelentkező próbálkozások utalnak.

Ezért kellett ezt a munkát megírni, mert stratégiailag döntő alkalom és lehetőség kínálkozik -  
egyetemünk európai csatlakozásának időpontjában -  új arculatunk megformálására. A  nagy európai 
tudományos képzést nyújtó óriás üzemek, az egyetemek között harc indul az Európában szabadon 
vándorló diákokért, akik természetesen az interneten, a rendelkezésre álló választék alapján fognak 
egyetemet választani. Nem mindegy, hogy egy egyetem tisztes múltat, hagyományokat és 
szellemiséget mutatnak be, vagy anélkül ajánlhatja magát.Az elkövetkező néhány évben nemcsak a
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magyar, sőt még nem is csak a közép-európai, hanem a valamennyi európai egyetem között alakul ki 
verseny, s -  mint az amerikai egyetemek között -  minden évben megszületik a minősítési sorrend.

Ezért ez a munka nem szűk szakmai rétegnek, hanem minden egyetemi polgárnak, sőt valamennyi 
müveit érdeklődőnek szól. Nekünk kell döntenünk, hogy vállaljuk-e a több mint 400 éves 
tiszteletreméltó múltat, vagy átengedjük másoknak. Ne feledjük, Cluj Babes-Bolyai egyetemének -  
egyelőre csak angol nyelvű -  honlapja egyetemének több, mint 400 éves múltjára hivatkozik kezdve 
loan Sigmundtól (János Zsigmondi) Báthory István 1581 -es alapító levelétől „Emperor Francisc 
Joseph”-en keresztül sajátjaként a mi múltunkra, miután Cluj egyeteme -  hivatalos források szerint 
1966-ban -  1918-as alapítású román egyetemnek deklarálta önmagát. Úgy látszik, a múlt is kelendő. 
Ha mi nem visszük, viszi más!

Az ismertetés után elsőként Incze Miklós, a kolozsvári magyar egyetem -  1944—-1959 között -  
történész professzora nyilatkozott meleg, elismerő szavakkal a könyvről. Elismerőleg hozzászóltak 
még Lázár György, Gál György, Simon Miklós egyetemi tanárok valamint Szentirmai László, az 
egyetemi könyvtár c. főigazgatója.

Az egyetem kiadásában megjelent kötet előszavát Mészáros Rezső akadémikus, az idei rektor írta, 
lektorálta Péter László, szerkesztette Szentirmai László.

prof. emer. Minker Emil

Jubileumi diplomaosztás a Szegedi Tudományegyetemen a X. Szent-Györgyi Napon,
2003. november 6-án

Az aranydiplomások nevében prof. dr. Rák Kálmán, Egyetemünk egykori tanára mondott 
köszönetét:

Centrumelnök úr, Dékán úr, Professzor urak, Kolléganők és Kollega Urak, Jubiláló Pályatársak, 
Tisztelt Jelenlevők,

Mondják, hogy a tényekkel vitába szállni nem szabad, de nem is érdemes: bizony éppen 50 éve 
annak, hogy friss orvosi (ha nem is doktori) diplomával a kezünkben köszönetét mondtunk és búcsút 
intettünk az Alma Maternak, tanárainknak, mindazoknak, akik elindítottak bennünket a pályán. S 
most itt vagyunk, ha nem is mindannyian, de jó néhányan itt vagyunk újra. Ötven év után, a huszadik 
század teljes második felével, s még a harmadik évezredből is néhány évvel a hátunk mögött. Élénken 
emlékezünk az 56 év előtti napra is, melyen egy quaestori kézfogással, felvételi vizsga nélkül ennek 
az egyetemnek a polgárai lehettünk. Szerencsések voltunk: jó iskolákból jöttünk, csak a piarista 
gimnáziumból 13-an. Ma már aligha hihető paradoxon: az ország talán legkeményebb évei szinte 
zavartalanul, hasznosan, mondhatnám kellemesen, kedélyesen teltek el az ország — mai hitem szerint 
— akkor élenjáró orvosegyetemén. Sok kitűnő, lelkes, igényes oktatónk volt, tanáraink mindegyike 
„grand old mán”, ma már talán csak a mi generációnk emlékeiben élő „old-time professor”, s mi 
igyekeztünk, legalább a szorgalmunkkal, méltók lenni hozzájuk. Szinte csak a jegyzeteinkre 
hagyatkozhattunk, s tolakodtunk a gyakran fűtetlen tantermi helyekért. Bölcs belátással abszolváltuk a 
sajtó- s a mozgalmidal-félórákat, de még sz orosz nyelvórákat is. A fiúknak két katonásdi is belefért a 
gondtalannak érzékelt diákévekbe. A mai medikus mindezt bizonyára kétkedéssel fogadja, mint ahogy 
azt is, hogy megtanultuk tisztelni a tekintélyeket. Szerencsések voltunk, mert — csak példaképpen — 
Ivánovics Györgytől hallgattunk mikrobiológiát, Jancsó Miklóstól gyógyszertant, Hetényi Gézától 
belgyógyászatot, Kanyó Bélától közegészségtant. S nem egyszer-egyszer, hanem végig az év vagy 
évek folyamán.

Az oklevéllel és a biztosnak tűnő álláslehetőséggel együtt 50 évvel ezelőtt bőséges útravalót 
kaptunk: a szakmai muníció mellett az olyannyira fontos morális (erkölcsi-etikai) normákat. Éltünk is 
ezekkel, képességeink és lehetőségeink szerint. Bárhová állított, olykor sodort bennünket a sors, 
elmondhatjuk, talán nem tűnik szerénytelenségnek, hogy megálltuk a helyünket, itthon s néhányan 
valahol külhonban. (Magam azon szerencsések közé tartoztam, akik az Alma Mater védőszárnyai alatt 
maradhattak: Hetényi Géza és klinikája még öt éven át, a klinika még további másfél évtizedig
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védelmet nyújtott — egyfajta oázist képezett — a közélet morbid jelenségeivel, anomáliáival 
szemben.)

Működésünk fél évszázadában a világ, a tudomány, benne a medicina igen látványosan változott. 
A holtig tanulás szlogenje életforma lett. Szerény sikereinket, de az olykor látványosabb kudarcainkat 
is — paradoxonnak tűnhet — többnyire az orvoslás haladásának köszönhettük. Gondolok a 
hatékonyabb új gyógyszerekre, a „high-tech” rafinált invazív kardiológiai és egyéb, eljárásaira, a 
transzplantációkra, a korszerű intenzív ellátásra, s mindarra, ami sok, 50 évvel ezelőtt még 
gyógyíthatatlan betegséget jól kezelhetővé vagy éppen kurábilissá tett. Időközben a „nil nocere” 
öröknek hitt törvénye is új értelmezést kapott. (Kárt okozni is szabad a jó cél érdekében.) Korunk 
tudományos divatja, a molekuláris genetika egyelőre inkább csak a diagnosztikát szolgálja, a 
génterápia a talán nem túl távoli jövőt. Ebben az évben 50 éves a DNA, Crick és Watson nukleinsav- 
modellje, ismertté vált már majd a teljes genom. Számos fontos felismerésnek, ígéretes kutatásnak 
tanúi, haszonélvezői, szerény mértékben talán még aktív résztvevői is lehettünk. Tehát szerencsés 
korban éltünk? Nézőpont, s az egyéni sorsok alakulásának a kérdése ez. Ha közéletünk, s benne a 
hozzánk legközelebb álló egészségügyünk helyzetét tekintjük, aligha lehetünk elbizakodottak és 
elégedettek. Tudjuk azt is, hogy nem lehetnek gondtalanul, optimisták azok sem, akik a tudomány 
fellegvárai, az egyetemek jelenéért és jövőjéért fáradoznak.

Kedves jubiláló Pályatársak! Gondoljunk most kegyelettel, szeretettel és tisztelettel azokra a 
társainkra, akik nincsenek már közöttünk. Illő lenne személy szerint megemlékezne róluk. Becsülettel 
szolgálták a magyar egészségügyet, ők a sors akaratából hamarabb fejezték be a szolgálatot. Hálával 
gondolunk rájuk.

Köszönetét a tanároknak, a kitűnő iskolának, a pálya- és munkatársaknak, s nem utolsó sorban — 
sine qua non — a Családnak. Hálával fogadjuk a hosszúra nyúlt pálya végén az Alma Mater gesztusát. 
Mert legyünk őszinték: ha valamit hiányoltunk a pálya alkonyán, az a mindennapok figyelme, apró 
gesztusai voltak. De hát — mondják — gesztus-szegény társadalomban élünk. (A markánsabb 
elismerések kevésbé hiányoztak, ezek a kor előrehaladtával általában még szaporodnak is.)

Szokás, hogy a pályát elhagyók — a legjobb meggyőződésük és hitük szerint — üzennek a 
pályakezdő fiataloknak. A nagy szavak helyett csak annyit: tanuljatok, dolgozzatok becsületesen, a 
tudományba és a humánumba vetett tántoríthatatlan hittel. Legyenek nektek is példaképeitek. 
Tudnotok kell, hogy mire készültök: Petri Gábornak, az egyetem nagyhírű tanárának, egykori 
szavaival élve: az orvosok a társadalom kiváltságos tagjai, akik élet és halál kérdésében döntenek. 
Nem csak a Btk.-nak, hanem a sokkal szigorúbb etikai törvényeknek is meg kell felelniük. Őrizzétek 
meg, vagy inkább segítsetek helyreállítani az orvosi hivatás becsületét; harcoljatok a kártékony 
közöny, az igénytelenség, a szakmai sovinizmus, a tudományba vetett hitet kikezdő sarlatánok ellen. 
Emlékezzünk Hetényi Géza intő szavaira: ne vessétek meg a tudományt a sarlatánok miatt. 
Segítsétek elő, hogy az észérvekkel tudományosan megalapozott eljárások legyenek az orvosi 
ellátásban a meghatározók, mert az evidenciákon, a tényeken alapuló orvoslás a jövő medicinája. A 
„salus aegroti suprema lex esto” aktuálisabb és igazabb, mint valaha. Tőletek függ, hogy milyen lesz a 
jövő! Szívesen citálom most is a klasszikussá vált ars poetica-t: „Honeste vivere, neminem laedere, 
suum cuique tribuere”. Ha így tesztek, tehát mindenkor tisztességesen éltek, nem ártotok tudatosan 
másoknak, s megadjátok mindenkinek azt, ami neki jár, ha általánossá lesz újra ez a modus vivendi, 
akkor remélni lehet, hogy szebb, boldogabb, élhetőbb lesz a világ!

Új kéziműszerek a Szegedi Gyermekklinikának

Gábor Tamás, a Goodyear ügyvezető igazgatója orvosi eszközöket adott át prof. dr. Füzesi 
Kristófnak, a Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika osztályvezetőjének. A 
felajánlás a Goodyear-től, valamint a cég márkakereskedőitől és partnereitől származik. A mintegy 
1,7 millió forint értékű kéziműszer-csomag a Gyermeksebészeti Osztály munkáját segíti majd.
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A Szegedi Gyermekklinika Dél-Magyarország egyetlen regionális központjaként másfél millió 
ember gyermeksebészeti ellásáért felel. Az intézményhez tartozik Csongrád, Békés és Bács-Kiskun 
megye betegellátása, de Szolnokról is gyakran érkeznek betegek. A Gyermekgyógyászati Klinikán 
évente mintegy 1200 műtétet végeznek el. A gyermekek nagyobbik hányada 10 év alatti, de egészen 
16 éves korig fogadnak pácienseket. Az ambuláns esetek mellett a Klinika speciális területe a születés 
előtti, az újszülött- és a csecsemőkori fejlődési rendellenességek műtéti korrekciója. Az itt dolgozó 
orvosok gyakran végeznek plasztikai műtéteket ajak- és szájpad hasadékkal született gyermekeken, 
emellett azonban számos veseüreg-tágulatot, rekeszsérvet és nyelőcső műtétet is végeznek, továbbá a 
Klinikához tartoznak az égések utáni plasztikai beavatkozások is. 1998 szeptemberében a szegedi 
orvoscsoport végezte el a Kisperegről érkezett sziámi leányikrek szétválasztását.

„A néhány napos, néhány hetes korban elvégzett műtétek alapvetően meghatározók a felnövő 
gyermekek életminőségét. Ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy az itt dolgozó orvosok tökéletes 
eszközökkel végezhessék munkájukat. Vállalatunk, márkakereskedőink és partnereink karácsonyi 
felajánlása nem egyszeri alkalomra szól; ezzel a jövőben hagyományt szeretnénk teremteni. Nagyon 
örülünk, hogy segítséget nyújthatunk a kicsik ellátásában” -  nyilatkozta Gábor Tamás, a Goodyear 
Dunlop Tires ügyvezető igazgatója.

prof. dr. Füzesi Kristóf: „Tekintve azt a tényt, hogy a gyermeksebészet sokkal összetettebb 
műszerezést igényel, mint a felnőttsebészet, mindenféle támogatást nagyon szívesen fogadunk. 
Hálásan köszönjük a segítséget, amely jelentős kéziműszer felújítást tesz lehetővé.”

A Klinika orvoscsoportja az új kéziműszereket elsősorban az ajak- és szájpad hasadékkal született 
gyermekek plasztikai műtétéinél fogja használni. A néhány napos életkorban elvégzett beavatkozások 
révén lehetővé válik az anyatejes táplálás, így pedig a gyermekek gyors gyarapodása.

Információ a Szegedi Gyermekklinika Gyermeksebészeti Osztályáról

A Szegedi Gyermekgyógyászati Klinikán hivatalosan 1966-ban nyílt meg a Gyermeksebészeti 
Osztály. Az osztály kialakításával a sebészi gyermekbetegek mellett a gyermekkori ortopéd- valamint 
traumatológiai betegek ellátása is megvalósulhatott. Az osztályon mindenféle gyermekkori műtétet 
végeznek, így az újszülött sebészettől az index betegségeken, a hydrocephaluson, az ajak-szájpad 
hasadékon, a tápcsatorna, a vese és a húgyutak fejlődési rendellenességein, a mellkasi 
rendellenességeken át az égések utáni plasztikai műtétekig. Az osztályon a súlyos betegek kezelését az 
intenzív betegellátó osztály és a újszülött intenzív osztály biztosítja.

Az osztály orvosainak tudományos munkája döntően a klinikummal függ össze. Eddig négy 
tudományos értekezést minősítettek (prof dr. Füzesi Kristóf, néhai dr. Altorjay István, dr. Szabó 
Mihály, dr. Németh László). Az orvoscsapat tagjainak külföldi tanulmányútjai kapcsán széles körű 
nemzetközi kapcsolat alakult ki vezető európai és tengerentúli gyermeksebészeti intézetekkel (Detroit, 
Dublin, Glasgow, Graz, Halle, Helsinki, Mainz, Turku, Zürich).

Céginformáció a Goodyear Tire & Rubber Co.-ről

A Goodyear a világ legnagyobb gumiabroncsgyártó cége. A cég központja Akronban található, 
Ohio államban. A gumiipar vezető szereplője 28 ország 90 gyárában, kb. 88.000 alkalmazottal állítja 
elő termékeit, melyeket 185 országban értékesít. A gumiabroncsokon kívül még más gumiipari 
termékeket és polimereket is gyárt az autóipar számára.

A Goodyear 1992-ben hozta létre kereskedelmi képviseletét hazánkban, majd 1996-ban 
megalapította magyarországi leányvállalatát. A jelenlegi termékkínálatban személyautó, 
tehergépjármű, terepjáró, ipari és mezőgazdasági gumiabroncsok találhatóak.
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A Magyar Tudomány 2003/11. számának tematikus szekciója: 

Magatartástudomány és orvoslás a XXI. században

Vendégszerkesztők: Kopp Mária és Pikó Bettina

A XXI. század első évtizede a tudományban a magatartás évtizede elnevezést kapta, ezzel utalva 
arra, hogy az életminőség kulcsa egyre inkább életmódunkban és magatartásunkban rejlik. Ez a 
felismerés átformálja az orvoslás elméletét és gyakorlatát, az orvosképzést és a kutatási módszertant 
egyaránt. Az orvostudomány paradigmaváltás előtt áll, amely mindenekelőtt személetben tükrözi a 
magatartáshoz, mint biopszichoszociális jelenséghez való újfajta viszonyulást.

A biopszichoszociális szemlélet régóta jelen van az orvoslásban. A test és a lélek elválaszthatatlan 
egységét ősidők óta a gyakorlatban figyelhették meg az orvosok, azonban a tudományos 
bizonyítékokkal évszázadokig kellett várni. Napjainkban azonban már természettudományos 
módszerekkel is igazolhatók a magatartási folyamatok élettani és biokémiai hatásai.. Leginkább az 
orvostudomány jelenti a biológiai, természettudományos, valamint a magatartás- és 
társadalomtudományos paradigmák integrálásának lehetőségét, hiszen tárgya az ember a maga 
biopszichoszociális valóságában. A gyógyításnak szilárd természettudományos alapokon kell állnia, 
de az orvos-beteg találkozás humán történéseinél alkalmazni kell társadalomtudományos ismereteket 
is.

Az orvoslás során, annak valamennyi fázisában felvetődnek pszichológiai, szociológiai, etikai vagy 
kulturális antropológiai kérdések. Ezt jól tükrözi a magatartásorvoslás definíciója. Az 1977-es Yale 
Konferencián ugyanis a következőképpen fogalmazták meg a magatartásorvoslás lényegét: 
Interdiszciplináris terület, amelynek célja, hogy a magatartástudomány és a biomedicina tudáskincsét 
és módszertanát integrált módon alkalmazza az egészséggel és betegséggel kapcsolatos problémák 
során a prevenció, a diagnózis, a gyógyítás és a rehabilitáció valamennyi területén. A 
magatartásorvoslás szinte valamennyi orvostudományi területtel és specializációval kapcsolatban áll, 
hagyományosan igen szoros ez a viszony a pszichiátriával, a nőgyógyászattal, a háziorvoslással és a 
népegészségtannal.
e A Magyar Tudomány novemberi száma külön szekcióban számol be a magatartástudomány és a 
magatartásorvoslás különböző területeiről, lehetőségeiről az oktatásban, kutatásban és 
orvosképzésben. A megjelentetett tanulmányok, amelyeket a magatartástudomány területén dolgozó 
neves hazai szakemberek — köztük szegedi kollégák jegyeznek, felölelik a magatartástudományok 
széles szerepkörét az orvoslás legkülönbözőbb területén:

I. Pikó Bettina, Kopp Mária: Előszó. A biopszichoszociális szemlélettől a magatartásorvoslásig

II. Kopp Mária (Budapest, Semmelweis Egyetem): A magatartástudományi kutatások lehetőségei 
az orvoslás területén

III. Bárdos György (Budapest, ELTE): Magatartási orvosbiológia — útban az integratív orvoslás 
felé

IV. Túry Ferenc (Budapest, Semmelweis Egyetem): A magatartásorvoslás helye a 
magatartástudományok keretében

V. Pikó Bettina (Szegedi Tudományegyetem, ÁOK): Magatartástudomány és prevenció: A 
preventív magatartásorvoslás jelentősége

VI. Molnár Péter, Csabai Márta, Csörsz Ilona (Debreceni Egyetem, ÁOK): Orvosi 
professzionalizáció és magatartástudomány

VII. Barabás Katalin (Szegedi Tudományegyetem, ÁOK): A magatartástudományi tárgyak 
oktatása az orvosképzésben.
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.  SZOTE hírek. SZOTE hírek. SZOTE hírek.

2003. november 05-én az SZTE Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum ÁOK 
kórházhigiénikus főorvosát, dr. Nagy Kamillát -  a kórházhigiéne területén nyújtott kiemelkedő 
munkájáért -  a Magyar Kórházszövetség elnöke „Nil Nocere” Semmelweis emlékéremmel tüntette ki 
a XIII. Kórházhigiénés Ankét keretében, Budapesten.

*  *  *

dr. Nagy Katalin, az SZTE ÁOK Fogászati Szakának docense előadást tartott a 2003. November 
16— 19 között Ausztráliában, Melboume-ben megrendezett 9. Nemzetközi Szájüregi Onkológiai 
Kongresszuson (9th International Congress on Órai Oncology).

*  *  *

dr. Bogáts Gábort, a Szívsebészeti Osztály főorvosát ez év november 6-án meggyőző többséggel a 
Magyar Szívsebészeti Társaság elnökévé választották.

*  *  *

dr. Kálmán János egyetemi adjunktus és dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs (SZTE 
ÁOK Pszichiátriai Klinika) a 2003. évre meghirdetett BIOGAL—TEVA kutatási pályázatra 
benyújtott „Certain Antipsychotic and Antidepressive Drugs Positively Modulate the Alzheimer’s 
Disease Related Amyloid Protein Metabolism” c. pályamunkája elnyerte a meghirdetett díjak egyikét.

*  *

Az idei, nyolcadik alkalommal megtartott TEVA-díj rendezvényen eredményesen szerepeltek az 
ÁOK hallgatói, amihez gratulált Benkó Gabriella PR-menedzser LednitzJky András Dékáni Hivatal 
vezetőnek. Kiemelt díjazásban részesült Koncz István, további díjazásban Kőhidi Csaba és Weiczner 
Roland.

prof. emer. dr. Gál György szerkesztésében megjelent a Transzfúzió legújabb száma. A 
kiadványban Transzfúzió napjainkban — lehetőségek, hátrányok címmel dolgozatot olvashatunk dr. 
Vezendi Klára egyetemi docenstől is.

Orvos Világjátékok Skóciában 
2003

Ez év június 22—29. között a skóciai Stirling adott otthont a XXIV. Orvos Világjátékoknak. A 
több mint 40 országból érkezett 3000 sportoló 22 sportágban mérte össze erejét és küzdött az 
érmekért. Magyarországot közel 80 orvos-állatorvos képviselte, akik közül a csapatsportokat 
leszámítva öten képviselték a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem öreg diákjait. 
Részvételük sikeres volt, mivel mindegyikük aranyérmes lett. Az öt résztvevő közül hárman két 
különböző sportágban is aranyérmet tudtak szerezni.

dr. Bácsalmási Antal fog és szájbetegségek főorvosa erőemelésben két aranyérmet, atlétikában- 
súlylökésben és diszkoszvetésben szintén aranyérmet nyert.
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dr. Jerémiás Attila főorvos erőemelésben egy arany és egy ezüst érmet, ezen kívül atlétikában- 
súlylökésben, diszkoszvetésben és gerelyhajításban szerzett aranyérmet. •

dr. Sági László gyermek neurológus főorvos asztaliteniszben négy aranyéremmel tért haza. Nyert 
egyéni versenyben, vegyes párosban és férfi párosban.

dr. Sipos Péter traumatológus főorvos lövészetben és korcsoportjában az úszásban egy-egy 
aranyérmet és két ezüst érmet nyert.

dr. Török István pathológus főorvos atlétikában-súlylökésben aranyérmet, gerelyhajításban ezüst 
érmet nyert.

A verseny szervezői a versenyek között lehetőséget biztosítottak felejthetetlen skóciai táj és a skót 
népszokások megismerésére. A jubileumi XXV. Orvos Világjátékok rendezési jogáért Törökország és 
Olaszország verseng. A közelebbi helyszín talán még több orvoskolléga érdeklődését fogja felkelteni, 
akik sikeres versenyzéssel fogják öregbíteni hazánk kedvező megítélését.

Mediciilin Kupa 2003. kispályás labdarúgó bajnokság eredménye 

Végeredmény: •

1. Oktatók I. számú csapata: dr. Kincses László, dr. Durai Péter, dr. Sonkodi Gábor, dr. Poór 
Tamás, dr. Bella Zsolt, dr. Durai Gergely, dr. Bohács Zsolt, dr. Pető Zsolt, Dobó Tamás

2. Fogász oktatók
3. ÁOK Ill.évf.
4. Oktatók ü.sz.csapata
5. Gyógyszerészek
6. ÁOK V.
7. ÁOK IV.
8. ÁOKn.
9. ÁOK I.

10. EFI
Szilágyi Dezső 
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