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a Felsőoktatási -rörvény 53. ~-ának n1cg!Clelöen dönt, 
többek között a költségvetési keretek !'elosztásáról. az 
arany-. gyé1nánt-. vas- és rubin-diplo1nák oclaítéléséröl 
stb. 

2000. januftr 1-jétöl az egyetein ii11111ár kinevezett rek
tora ch: Mészáros Re:sá (JATE) professzor. Az SZTE-nek 
öt rektorhelyettese lesz: nevezetesen tudon1<:inyos. oktatá
si és ifjúsági (a volt SZOTE-röL JATE-ró! és Juhász Gyu
la Főiskoláról). ill. a 111ár ernlíteH két centrun1 vezetője. A 
Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudo1nányi 
Centrun1 vezetője - tehát rektorhelyettesi szinten - prr~( 

1/J: Dobo:P Allila (SZOTE) lesz. 
i.truházott jogkörben a kari tanácsok döntenek a knri 

tantervek. szabályzatok 111cga!kotása. tudo111ányos prog
rainok n1eghatározása és értékelése tárgy·ában. \1ezctési. 
döntési Cs gazdasági kérdések incgoldúsóban valan1cnnyi 
kar ün<.illósága és je!cntöségc -- így a Gyógyszt:résztudo
inányi Karé is~ nagyn1értékbcn növekszik.;\ kar diókott
hona a Se111n1cl\veis Ignác 1'.ollégiun1 (St:111111chvcis utca 
-1. ). 

i\ GyógyszcrCsztudo111únyi K.ar dCk<inja lb: l: . ."rlls lst-

vún tanszékvezetö egyctc1ni tanár, helyettese pedig lb: 
Falk!Zl" G)·örgr tanszékvczetö egyetcn1i tanúr 1narad. 

3. ,·f liiizeljii1'ii 

Nc111 nehéz bclótni. hogy az egységes egyete111et szét
verni sokkal cgyszcrübb volt. 111int n1ost újra egyesíteni. 
Ebböl következöcn.a régi .,új" egyctern kisebb problé1ná
inak 1nego!dúsára !-2 év elegendőnek látszik; án1 zökke
nö1nentes 111üködCséhez bizonyára több évre lesz szrikség. 

,i\zt is n1eg kell jegyeznünk. hogy a 2000.január 1-jé
töl induló SZTE n1üköclését kénytelen a - n1inclcclclig c!-
111aradt felsöoktatási rcfonn tehcrtétclévcl kezdeni. 

ivlindezck ellenére az SZTE és a Gyógyszerésztuclo
rnúnyi I<.ar vezetöi. oktatói. dolgozói és hallgatói bizako
dóan és várakozússal tekinte111..:k a közeljüvü !t-ladatainuk 
1negoldúsúra. 

\ 1 K <1 t <1 a n d ! E rú ~ l ·'11frersizr of S~cgcd 1111d it.1· F11c11lzl' 
1!( /'!11trlll//(\" . 

.c.:zTE" Cly1i~~.rs::cré.\·::tudu11uínyi r:u1: .<.:::eged, Zrínyi II. 9. - 6-:-~o 

lntcgníló<ltunk, új ncviink Scnunclweis Egyetem 

/\tnint 111úr arró! a ,.Gyógyszerészet" 1999. 1 J. sz~1111ú
nak a 746. oldalán ol\·ashattuk. a fc!söoktatúsi intézn1ény
húlózat átalakit<ls<íról szóló 1999. évi LII. törvény alapjún 
- a111cly az l 993. évi LXXX. örvény 111ódosítása - n1cg
történt llúron1 cg_ycte111 integrúciója. ;\ hüron1 elöd intéz-
111ény a Haynal In1re Egészségtudoinünyi Egyetc111. Bucla
pi.:st. a i\·lagyar ·rcstnevelési Egye tein. Budapest és a Sern-
111chveis Orvostudon1oínyi EgyctenL Budapest vult. 

1\z integrációra való felkészülés rövid hatúridök 111el
lett zajlott. az Elökészítö ·r"estület irúnyitúsúval. Ennek 
tagjait az egyes karok delegálták./\ tcstDlctnek hivatalból 
1agjai voltak a jogelöd intéz111~nyek rektorai. dCk<'injai Cs 
a Hallgatói é)nkonnúnyzat vezetősége. ;\z Elökészítö 
Testület titkos szavazússal v{i!asztotta ineg elnökét d1: Ti
hanyi ./1í.:sl~/"prnfL'<;szor. a i\·lagyar -rcstnc\·clési Egyeten1 
rcktura szcn1élyCbcn. /\ testület konszenzusos alapon ha
túrozta 1neg a kari struktúrúkal. így a Se111111chveis Egyc
ten1 hal karból <.Ul. Ezek: 

-Alta\{inos ()rvostudo111únyi J(ar \;\QJ(l. l085 Buda
pest. O!löi út 26„ 

-- EgCszségtudo111únyi Kar ( E·r1-: L 1135 Budapest. 
Szz1bPlcs u. 33-35. 

- Egészségügyi Füiskolai J(ar (EFJ(). 1046 Budapest. 
Erkel <..J)ltla u. 26. 

-- Fogl1rvostudl\111únyi J\.;:1r ( F<JI(). 1085 Budapest. Ul
llii l1t .26. 

·-· CJy(1gyszcrésztudo111ányi l\.ar (LJl''TI(). 1085 Buda
pest. (illöi út 26. 

- Tl:stncvelési és Sp\1rttudu111únyi J(ar C!'F). ! 1.23 Bu
dapesL 1\!kotós u. -+-L 

Ez a !t-losztfis azt is jelenti. hog.y az cg.ycs karok to
vúbb folytatjúk eredeti. alnpvctö szakn1ai tevékenységü
ket. búr a hasznos Cs gyü111ülcsözö együt1111üködés kiala
kitúsa ncn1 lesz cgyszcrü !l.-ladat. Utaln0k itt a gyógyítúsi 
tevékenység összchangolúsúra. az egyes spcci fiku111ok 
!t-nntartúsúra. t:gy ko1npli.:x klinikai profil kialakitásúra. a 
111edikusk0pzCs koordinúlúsúra stb . .lc\cnti."is vúltozús kö
vetkezik be a szakk0pz0s terüh:t0n. egyrészt a rezidens 
rendszer bevezetésével. 111úsrL'szt a progra111ok akkrcdi1ó
ciójúval 0s fök0nt azzal. hogy ennek 1ncgszervezésc és. !e
bonyolitúsa a k~ll"ok autonórn feladatúvú \'Ú[L 

,\ gyógyszerellútós !erüli::tén en1!itésrc tnCltó tény. 
hogy a Scn11nch,·cis EgyL'lern hárorn klilönbüzö tclcph~
lyü eg)"l.'ten1i gyógyszerti.Írra! rendelkezik, hiszen a Hö
gycs Töinbbcn ta!oílható lt'.tesitn1ényen kivül. a Haynal 
!111re cgy'cternen Cs a .. SOTE Oktató l(órhúzúban'" (a híres 
1-:útvülgyiben) is üzen1cl egy-egy gyógyszertúr. r::zeknek 
a kapacit{isa szinte teljesen kihaszn{1lt! 

;\z E!úkészítö ·restület szigorúan 1neghatúrozott ülés
n:nd szerint tevl'.kenykedett. /\ Ciyógyszcrósztudo111únyi 
!(art d1: J 'i11c::c lo/1ú11 dék<'in. d1: l~'kcs r:11n1élio pro
!t-sszor. d1: Stu1nel (iyargy docens és r:u1·úcs f\;rcr 11 !. 
(·vcs gyt'1gyszerl's1.hallgató. a Hé)I\. tagja kt.!pviscltc . .:\ tcs
tü lel legfontosabb feladatai köt_0 tartozott a rektori és a 
gazdasúgi föigazgatói üllúspályázatok kiirús,'tnak e!foga
dúsa. a Szervezeti és lvfliküdési Szab<ilyzat és a Gazdúlko-
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dási Szabályzat tcrvl..'.zctcinek clökészitése. vala111int az 
Alapító Okirat n1i:::gszövcgezésc. /\törvény szerint az Elő
készítő 1·csllilct záros határidőn belül át kellett adja a he
lyét az Ideiglenes lnt0z111ényi Tanácsnak (1 IT). an1cly·bcn 
arányos képviseletet kapott az cgyeten1 lcgfclsö vezetése. 
a karok és a Hallgatói Önkonnányzat. Az artinyok 1-::iala
kítása nen1 1nent nlindcn 1ncgrázkódtat<is nélklil. de végül 
is kialakult az egyetértés. 

A Tanácsnak hivatalból tagja 
- a jogutód intézn1ény rektora. 
- a jogutód intézn1ény általános rektorhelyettese. 
- a karok dékánjai. vala1nin1 a föiskolai kar f15igazga-

tója, 
- a jogutód intézn1ény Hallgatói Önkonnúnyzatának 

elnöke. 
-- a jogutód intt!ztnén~ Doktori Tanúcsúnak elnöke. 
·· a jogutód intCzn1én~ gazdasági főigazgatója. 

A Tanúcsnak Yá\asztús alapjún tagja 
- az Altahínos Orvostudon1únyi !\.arról ~l fő oktató. 

az EgCszségtudotnányi !\.arról 2 fö oktató. 
- a Fogorvostudotnán)-'i Karról 2 rö oktató. 
- a GyógyszerCsztudon1<.inyi !\.arról 2 rLí oktató. 
- a Testnevelés és Sporttudo1núnyi !\.arról 2 Cö oktató. 
- a hnllgatók képviselctCbcn összesen 10 fő. 
- ne111 oktató tag ! fö. 
;\!landó 1neghívottak (tanácskozúsi joggal. szavazati 

jog nélkül) 
·a cí1nzetes rektorok. 

- a tisztség0rö! leköszönt rektor további egy \'Úlasztá-
si cikluson út. 

- a fötitkúr. 
- a karok jogi szakértői. 
- az (Iktatási !vlinisztériun1 és az Egészségügyi i'ili-

nisztériutn képviselöjc. 
iVlagyar.:izatra szorul a citnzetes n..'.ktorok int0z111énye. 

/\ jogelőd intézrnényck rcktorai 111cgbizúsuk lejónáig a 
rcktor tanócsadó relaclatait látjúk cl. Egyetcn1ünkön az llT 
!C)99. október 1-l-Cn alakult n1eg. 

Október 28-ún kcrült sor egy alapvetö fr111toss<igú ese
rnényrc. a rektorvúlaszt{1sra. ;\ kiírúsra ketten adtó.k be pú
lyúzatukat: ,;,: Ri:the~\'i ,\fik/ús professzor - az /\n<itó111iai 
Szövet- és FejlödCstani Intézet és az Egészségügyi iVlene
dzserképzli l\.özpont igazgatója. va!an1int th: 5!1íto11yi Pé
ter profl.'sszor az !gazsúgügyi Orvostani Intézet igazgató
ja. az 1\ltalúnc1s Orvustudo111;:í11_yi 1'.i:lr dékánja. /\ c!Ci1nés 
előtt néhúny nappal d1: Ri:tl11.:ú·i ,\fi/dús prol'essZL)r pü!yá
zatót visszavonta. ;\z Ideiglenes lntéz1nényi 'J"anúcs d1: 
.'úÍ!onyi /\;tcr prol'csszort egy ellenszavazat rncllctt nagy 
szótöbbséggel vúlasztotta 1neg rektornak. A rcndkívü! 
kcdvezö szavazati arányt a jelölt igcn jó ii:lépítésü pályá
zati anyaga. vezctöi népszerüsége indoknlta. valanlint az 
a tény. hogy Sótonyi prorcsszort igazsúgos. de1nokratikus 
stílusú cinbernek és vélhctöen integratív szc111élyist.'.gnck 
is1nene 111cg és fogadta cl a plénu111. 

r\ Tan:u:s a gazdasúgi fi".ligazgatöi pú!yúzat n1cgis1né
telt kiírc\;;a rnc!!ett elöntött. 

:'\Z ch11úl1 év nehéz l'c!adatai közé tanozolt a Ser11111cl
\\"e1s Egycte111 Szervezeti és i\,füködési Szabúlyzatúnak 

(SZív!SZ) véglegesítése és elfogadás<i. Az SZiv1SZ 72 pa
ragrafusból üll. és ezt 33 rnelléklet egészíti ki. 

i\Z SZ!vlSZ rögziti az egyetcn1 alapvetö f"eladatát. fog
lalkozik az egyes szervezeti egységekkel. Részletesen le
Í!:ja uz Egyeten1i Tanács és a kari tanácsok hatáskörét, 
incgválasztásuk rendjét. döntési kon1petenciájukat. Fog
lalkozik a rektori rncgbízús betöltésének 111ódjával, a rek
tor fclad<it- és hatáskörével. valan1int a rektorhelyettesek 
tevékenységével. Az 1 rr döntésének értehnében egyete
n1ünkön háro111 rektorhelyettes fogja segiteni a rektor 
1nunkújót. Az általános helyettes - aki szavazati jogú tag
ja az Egyctcr11i ·ranácsnak ~ellátja <1 klinikákkal kapcso-
1;-itos orvosszakn1ai tevékenységet. ellenőrzi a klinikúk Cs 
iniézctck inüködését. felügyeli az cgycte111 tanulinúnyi 
ügyeivel kapcsolatos fCladatokat. valarnint a iVlinöségcl
!enörzési ts Biztosítúsi 8izottsúg 111unkújót és 0vi jelen
tést ír a i\·1:\13 szún1úra. 

:\ tudornoínyos és külkapcsolati rektorhelyettes a tudo
rnúnyos életet érintö kérdésekben képviseli az cg.yetc111ct. 
szerVL'Zi és irúnyitja a hazai és a külröldi egycteinckkc! és 
intéz111énycld.;.cl az e~ylHttnüködést. összehangolja a kö
zt.is kutat.:isi területek n1u11kúját. IC!ügyeli a Központi 
Ki.ill)'\'t<irat és a Scn1111chveis 1-:.iadót. 

:\z intcgrúciús rektorhelyettes ellátja az intcgní.cióval 
kapcsolatos feladatokat. fclUgycli az lntéz1nén_yi Fejlesz
tési Póly<-izati Iroda 111unkáját. a késöbbit:kben az Intéz
n1ényi Beruházósi Progra111 1negvalósításót. FelDgyL'li a 
kollégiu111okat és az cgyctern sport 0s rckrcóciós tevé
kenységét. Tcnnészctescn az elinondo!takon kívül 1nég 
rnús egyéb feladatokkal is 111egbízhatja a rektor a helyet
teseit. söt bizonyos jogköröket is útruhúzhat rájuk. 

i\z SZf\„JSZ külön szabályozza a dékánok, a föiskolai 
föigazga1ó. v<1.!a111int a dékúnhelyettesck feladatkörét. 

Jclcntös vív111únya az c?yetctncknck a tudon1ányos ro
kuz<!l odaítélésének joga. !gy érthetö. hogy a Doktori ls
knla és az Egyetc111i l)okh1ri ·ranúcs tevékenysége issza
hú!ynz~·1sra kcrü!t. 

.-\z egyete111 111üködCsc alapvetöcn az intézctck. l..:lini
kúk é.:; 111ús oktatúsi szervezeti cgységck hatékonysúgútó! 
függ. EzCrt az igazgató professzor (docens. vagy röiskolai 
tan;'ir) irúnyitó. szcrvczü készsége. credn1énycsségc, vala
rnint a j(1 cgyüttnlliköclése az Intézeti 1·anúccsal. 111int a 
szcrvczcti egység dcinokratikus fóru111úval. alapYctö je
lcntúségü. 1\z 50. ~ foglalkozik az egycte111i vczctök és 
testületek dcn1okratikus vú!asztásúnak alapelveivel. 

.'\Z cgycteini hallgatók és küzalkalrnazollak jogai és 
kütelességL'i tételes felsorolúsra kcrültek. Netn lehetséges 
e hL'lycn bernutatni szab<:'!lyzatunk ininden egyes clernét. 
:\znnban szeretnék utalni arra. hogy n1ég ]] rnc110klct vár 
kidolgozásra. 

Ezek között szerepel tlibbek között az oktatói kövctcl
tnényrcndszcr. a PhI). szaboilyzat. a !i:lvéte!i szabúlyzat. a 
kol!égiun1i szabályzat. az ach:ltszolgöltatási. a bctcgcllútl
si. a tüzvédcln1i. 111unkavédt.:!rni. higién0s szabúlyzatok 
stb. TL·rn1észetcscn a szabályzatok eleddig is runkcionál
tak kli!l\n-külön a jogL'llíd intCzn1ényeknCL dc n1ost a 
fcnnúlló törv0n:;.·ek 0.s rendelkezések alapj;:in úgy kell 
n1cga!ko1ni ezeket, hogy a Scn1111chvL'is Egy'cti.::111 nlindcn 
cgyes kara. egycten1i po!gúra 0s szervezete n1cgfclclöen 
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tudjon dolgozni ezek szellen1ébcn. Pályázat alapj<in vár 

betöltésre a rektorhelyettesek. a gazdasági főigazgató és a 
főtitkár st<ltusza. Tekintette! az óriási n1ennyiségü 1nunká
ra eb: 5i'/11onyi I'J1er rektor az alábbi n1unkatársait bízta 
111eg e fűntos tisztségek ideiglenes ellátósáva!: 

ni. Sajnos a SOTE 1nint jogelőd intéz1nény kereken 800 
n1illió forintos adóssag::lt kén:~..:telcnek vagyunk továbbra 
is 111agunk elölt görgetni és ez bizonyára n1ég sok nehéz
séget tartogat szó.111unkra~ 

Nagy örön1ünkn:: szolgál viszont, hogy intézn1ényünk 
fr:jlesztCsi projektjét;\ kategóri<isnak fogadták cL ez je
lentős korszcrüsítést nyújthat a Scn11nchveis Egyeten1nek. 

- általános rektorhelyettes eb: T11/assay Til·adar. 
- integrációs rektorhelyettes lÍI: Tihanyi Já::.se.f." 
- tudo111ányos és külkapcsolati rektorhelyettes ch: Pré-

da lsn·ún, 
- rektorhelyettesi tanácsadó lÍI: .-idán1 Vero11ika. 
- gazdasági főigazgató S':::.Jke(l· Gyúrgvnd ch: 
- IOtitkúr rb: f/ári ;\fik/ás. 
/\z IIT elfogadta az egyete1n A!apitó Okiratát. vala-

111int 1ncgtúrgyalta és szintén clf'ogadta a Gazdálkoddsi 
Szabúlyzatot. .:.\ Sc1n111cl\Yeis Eg_yctcn1 kereken 28 111illi-

rvtindent egybevetve. kiv<incsian váijuk az integr<ició 
nyújtotta előnyös lehetőségeket. Bíznunk kell abban. 
hogy az ország legnagyobb egészségügyi intézn1énye a 
XXI. század kihiv<isainak hagyotnányaihoz 1néltó 111ódon 
fog 1ncgfClclni. 

<írd forinttal gazdúlkodhat 2000-bcn. cbböl kell a szinvo- <.i;.. Starnpf and !. \"1nc1.c A./ft:riluegrarion: 011r11<.'H"l/{//l/t! 

nalas oktatást. gyógyít<ist Cs részben a kutatást biztosita- il1 Sc111111chrá.\· Cnircrsity. 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara 

pótfelvételt hirdet 

az induló gyógyszerész szal<ra a 2000/2001-es tanévre, 
30 fő államilag finanszírozott és 20 fő költségtérítéses helyre. 

Dr. Fischer Emil 
PTE Általános Orvostudon1ányi Kar 

dél<án 

' Evfolya1n taláJkozó 

Ertesítjük a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész Karán 19GO-ban vég
zett kollégákat, hogy 2000. április 8-án, szombaton évfolyam találkozót tartunk. 
Program: Találkozás délelőtt 11 órakor a Hőgyes Endre utcai nagy előadó teremben. 

13-17 óra között ebéd ill. sörözés a Kaltenberg sörözőben (I:X., Kinizsi u. 
30-36.). (Fogyasztás rendelés szerint) 

Ké1jük az évfolyam találkozóról tudomást szerző évfolyamtársakat, hogy az informá
ciót adják tovább a megyében dolgozó (esetleg már nyugalomba vonult) évfolyamlár
saknak is, ezzel is segítve a szervezők munkáját. 

A helyfoglaláshoz egy hozzávetőleges létszámot kell megadnunk, ezért kérjük volt 
évfolyamtársainkat, hogy mielőbb jelentkezzenek a szervezőknél: Gesztes Lajosné 
(Mazán Kamilla): 1073 Bp., Erzsébet krt. 36., telefon: (1) 341-2129 ° Jakovác Vilmos: 
1H1 Bp., Tihany tér 46., telefon: (1) 220-lOGS 

.~'::::erve:::rJ"k 


