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NAPIRENDI PONTOK
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2021. év január hó 29. napján (péntek) 12.00 órakor
tartott, 2020/2021. tanévi VIII. rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra:
1. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott
felsőoktatási intézménnyé történő átalakulásának kezdeményezésére
Előterjesztő:
Dr. Rovó László rektor
Dr. Fendler Judit kancellár
2. Aktuális bejelentések
Előterjesztő:

Rektori-Kancellári Kabinet tagjai
Dékánok
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HATÁROZATOK
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2021. év január hó 29. napján tartott
2020/2021. tanévi VIII. rendkívüli ülésének határozatai
SZ-76-VIII/2020/2021. (I.29.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 29 igen, 16
nem és 7 tartózkodom szavazattal támogatja a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban:
Egyetem), mint állami fenntartású felsőoktatási intézmény közérdekű vagyonkezelő alapítvány által
fenntartott felsőoktatási intézménnyé történő átalakulásának kezdeményezését az Innovációs és
Technológiai Minisztérium, mint fenntartó felé. Az Egyetem Szenátusa felhatalmazza a rektort és a
kancellárt, hogy a modellváltás érdekében a fenntartóval az egyeztetéseket folytassák le, és a további
szükséges intézkedéseket a Szegedi Tudományegyetem nevében tegyék meg.
A tárgyalások a fenntartóval az alábbi szempontok
érvényesülése mellett folytathatóak
1. A modellváltás során az egyik legfőbb megőrzendő érték az SZTE integritása. Ez azt jelenti,
hogy az Egyetemet jelenleg az oktatási és kutatási feladatokat ellátó 12 egyetemi kar, a
szakképzési és köznevelési feladatokat ellátó intézmények, a tudományos-kutatási feladatokat
ellátó szervezeti egységek, valamint a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ összessége
képezi. A modellváltás során Egyetemünk nem kerülhet a jelenleginél előnytelenebb
helyzetbe.
2. Az Egyetem által az Innovációs és Technológiai Minisztériummal megkötendő közép- és
hosszútávú megállapodások a fenti elvek megvalósulása mellett biztosítsák az Egyetem
működésének megfelelő finanszírozását a magas színvonalú képzés és szolgáltatás, az alap- és
alkalmazott tudományok művelésének elősegítése érdekében. Ezen belül is cél, hogy az
államilag támogatott oktatás létszáma és színvonala ne csökkenhessen. A finanszírozás
kiszámíthatósága érdekében elengedhetetlen az Egyetem gazdálkodását 2007 óta meghatározó,
rendszeresen fennálló, mintegy évi 4 milliárd forintnyi hiány kompenzálása, továbbá a
bérfeszültség elkerülése okán a 30 %-os bérfejlesztés nem oktató dolgozókra való kiterjesztése.
3. A jövőbeli működést meghatározó alapító okirat főszabály szerint biztosítsa azt, hogy az
Egyetem jelenlegi döntési jogosultságai megmaradjanak. Így különösen a Szenátus működésére
és választására vonatkozó, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a
továbbiakban: Nftv.) 12. §-ában megfogalmazott rendelkezések továbbra is maradjanak
érvényben. Az alapító okirat megfogalmazását célzó, a kuratórium és az Egyetemünk képviselői
között lefolytatandó tárgyalásokon az ITM képviselője vegyen részt.
4. Az Egyetem jövőjének egyik meghatározó tényezője a hallgatók vonzásában és megtartásában
mutatott versenyképesség. Ezért a modellváltás során elérhetővé váló források allokálása során
kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a hallgatók optimális tanulási és lakhatási feltételeinek
javítása érdekében az intézményfejlesztési tervben meghatározott célok, kollégiumi fejlesztések,
infrastruktúra- és eszközfejlesztések megvalósuljanak.
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A hallgatók számára az Nftv.-ben biztosított, valamint jelenleg is gyakorolt jogaikat (köztük a
tanulmányi és szociális juttatásokhoz való jogokat is) továbbra is biztosítani kell.
5. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi
XIII. törvény által biztosított döntési jogkörében az alapítói jogokat a Szenátus véleményének
kikérése nélkül ne adja át az Egyetem fenntartójaként működő közérdekű vagyonkezelő
alapítványnak.
6. A modellváltást követően az Egyetem fenntartójaként működő közérdekű vagyonkezelő
alapítvány – Egyetem életére kiható döntéseinek szakmai megalapozottsága érdekében –
kuratóriumába kerüljenek olyan szakemberek is kijelölésre, akik az alapítványi gazdálkodás,
továbbá a felsőoktatási intézmények ismeretén túl, a Szegedi Tudományegyetem működtetése
tekintetében alapos ismeretekkel rendelkeznek. Ennek érdekében az Egyetem Szenátusa tehessen
javaslatot a kuratóriumi tagok személyére az alapítvány létrehozásakor, valamint a tisztségek
megüresedése esetén is.
A modellváltás során az Egyetem saját hatáskörében garantálja
az alábbi feltételek teljesülését
1. Az egyetemi polgárok összessége, közössége fejezi ki az Egyetem legnagyobb értékét. Az
egyetemi munka az oktatók, dolgozók és a hallgatók közvetlen emberi kapcsolataira, a bizalomra
és az együttműködésre épül. Az Egyetem biztosítja az oktatási, kutatási és művészi szabadságot.
2. A modellváltás során az Egyetem a foglalkoztatottak létszámának megőrzését, az élet- és
munkakörülményeik színvonalának javítását, díjazásuk versenyképességének növelését
prioritásként kezelje. Az Egyetem által foglalkoztatottak díjazására, egyéb juttatásaira,
munkakörülményeik javítására vonatkozó főbb szabályokat e célok megvalósítása érdekében –
érdekegyeztetés keretében – kollektív szerződésben kell megállapítani.
3. Az Egyetem segíti a képzésben részt vevő jövő nemzedék szakmai és emberi kvalitásainak
formálását, amelynek keretében lehetővé teszi a közösségi és egyéni jogok érvényesítésének
lehetőségeit, biztosítja azokat a feltételeket, amelyen keresztül a jogok gyakorlása, a
közösséghez tartozás és a szakmai szocializáció mintái elősegítik a későbbi szakmai karrierút
kialakítását. A hallgatói önkormányzat szervezeti és működési szabályzatban rögzített
feladatainak ellátásához a működésére vonatkozó jogszabályok és a finanszírozási szerződés
keretein belül továbbra is a jelenlegi feltételek mentén maga határozza meg szervezetét,
működését, választja meg képviselőit, vezetőit. A működéséhez szükséges tárgyi és pénzügyi
feltételeket, a gazdálkodásához szükséges jogokat változatlanul biztosítani kell. A hallgatók
optimális tanulási és lakhatási feltételeinek javítása érdekében az Egyetem törekszik arra, hogy
az intézményfejlesztési tervben meghatározott célok, kollégiumi fejlesztések, infrastruktúra- és
eszközfejlesztések megvalósuljanak.
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KONZISZTÓRIUMI
HATÁROZATOK
A Szegedi Tudományegyetem Konzisztóriumának 2021.01.27. – 2021.02.02. között zajlott elektronikus
szavazásának eredményeképpen az alábbi határozat keletkezett:
2/2021. sz. K-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Konzisztóriuma elektronikus szavazás útján, 5 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatja a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint állami
fenntartású felsőoktatási intézmény közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási
intézménnyé történő átalakulásának kezdeményezését az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint
fenntartó felé. Az Egyetem Szenátusa felhatalmazza a rektort és a kancellárt, hogy a modellváltás
érdekében a fenntartóval az egyeztetéseket folytassák le, és a további szükséges intézkedéseket a
Szegedi Tudományegyetem nevében tegyék meg.
A tárgyalások a fenntartóval az alábbi szempontok
érvényesülése mellett folytathatóak
1. A modellváltás során az egyik legfőbb megőrzendő érték az SZTE integritása. Ez azt jelenti,
hogy az Egyetemet jelenleg az oktatási és kutatási feladatokat ellátó 12 egyetemi kar, a
szakképzési és köznevelési feladatokat ellátó intézmények, a tudományos-kutatási feladatokat
ellátó szervezeti egységek, valamint a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ összessége
képezi. A modellváltás során Egyetemünk nem kerülhet a jelenleginél előnytelenebb
helyzetbe.
2. Az Egyetem által az Innovációs és Technológiai Minisztériummal megkötendő közép- és
hosszútávú megállapodások a fenti elvek megvalósulása mellett biztosítsák az Egyetem
működésének megfelelő finanszírozását a magas színvonalú képzés és szolgáltatás, az alap- és
alkalmazott tudományok művelésének elősegítése érdekében. Ezen belül is cél, hogy az
államilag támogatott oktatás létszáma és színvonala ne csökkenhessen. A finanszírozás
kiszámíthatósága érdekében elengedhetetlen az Egyetem gazdálkodását 2007 óta meghatározó,
rendszeresen fennálló, mintegy évi 4 milliárd forintnyi hiány kompenzálása, továbbá a
bérfeszültség elkerülése okán a 30 %-os bérfejlesztés nem oktató dolgozókra való kiterjesztése.
3. A jövőbeli működést meghatározó alapító okirat főszabály szerint biztosítsa azt, hogy az
Egyetem jelenlegi döntési jogosultságai megmaradjanak. Így különösen a Szenátus működésére
és választására vonatkozó, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a
továbbiakban: Nftv.) 12. §-ában megfogalmazott rendelkezések továbbra is maradjanak
érvényben. Az alapító okirat megfogalmazását célzó, a kuratórium és az Egyetemünk képviselői
között lefolytatandó tárgyalásokon az ITM képviselője vegyen részt.
4. Az Egyetem jövőjének egyik meghatározó tényezője a hallgatók vonzásában és megtartásában
mutatott versenyképesség. Ezért a modellváltás során elérhetővé váló források allokálása során
kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a hallgatók optimális tanulási és lakhatási feltételeinek
javítása érdekében az intézményfejlesztési tervben meghatározott célok, kollégiumi fejlesztések,
infrastruktúra- és eszközfejlesztések megvalósuljanak.
A hallgatók számára az Nftv.-ben biztosított, valamint jelenleg is gyakorolt jogaikat (köztük a
tanulmányi és szociális juttatásokhoz való jogokat is) továbbra is biztosítani kell.
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5. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi
XIII. törvény által biztosított döntési jogkörében az alapítói jogokat a Szenátus véleményének
kikérése nélkül ne adja át az Egyetem fenntartójaként működő közérdekű vagyonkezelő
alapítványnak.
6. A modellváltást követően az Egyetem fenntartójaként működő közérdekű vagyonkezelő
alapítvány – Egyetem életére kiható döntéseinek szakmai megalapozottsága érdekében –
kuratóriumába kerüljenek olyan szakemberek is kijelölésre, akik az alapítványi gazdálkodás,
továbbá a felsőoktatási intézmények ismeretén túl, a Szegedi Tudományegyetem működtetése
tekintetében alapos ismeretekkel rendelkeznek. Ennek érdekében az Egyetem Szenátusa tehessen
javaslatot a kuratóriumi tagok személyére az alapítvány létrehozásakor, valamint a tisztségek
megüresedése esetén is.
A modellváltás során az Egyetem saját hatáskörében garantálja
az alábbi feltételek teljesülését
1. Az egyetemi polgárok összessége, közössége fejezi ki az Egyetem legnagyobb értékét. Az
egyetemi munka az oktatók, dolgozók és a hallgatók közvetlen emberi kapcsolataira, a bizalomra
és az együttműködésre épül. Az Egyetem biztosítja az oktatási, kutatási és művészi szabadságot.
2. A modellváltás során az Egyetem a foglalkoztatottak létszámának megőrzését, az élet- és
munkakörülményeik színvonalának javítását, díjazásuk versenyképességének növelését
prioritásként kezelje. Az Egyetem által foglalkoztatottak díjazására, egyéb juttatásaira,
munkakörülményeik javítására vonatkozó főbb szabályokat e célok megvalósítása érdekében –
érdekegyeztetés keretében – kollektív szerződésben kell megállapítani.
3. Az Egyetem segíti a képzésben részt vevő jövő nemzedék szakmai és emberi kvalitásainak
formálását, amelynek keretében lehetővé teszi a közösségi és egyéni jogok érvényesítésének
lehetőségeit, biztosítja azokat a feltételeket, amelyen keresztül a jogok gyakorlása, a
közösséghez tartozás és a szakmai szocializáció mintái elősegítik a későbbi szakmai karrierút
kialakítását. A hallgatói önkormányzat szervezeti és működési szabályzatban rögzített
feladatainak ellátásához a működésére vonatkozó jogszabályok és a finanszírozási szerződés
keretein belül továbbra is a jelenlegi feltételek mentén maga határozza meg szervezetét,
működését, választja meg képviselőit, vezetőit. A működéséhez szükséges tárgyi és pénzügyi
feltételeket, a gazdálkodásához szükséges jogokat változatlanul biztosítani kell. A hallgatók
optimális tanulási és lakhatási feltételeinek javítása érdekében az Egyetem törekszik arra, hogy
az intézményfejlesztési tervben meghatározott célok, kollégiumi fejlesztések, infrastruktúra- és
eszközfejlesztések megvalósuljanak.
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