Tisztelt Egyetemi Polgárok!
Mint ismeretes, a fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium lehetővé teszi a Szegedi
Tudományegyetem számára is, hogy költségvetési intézményből állami alapítású közhasznú
alapítvány által fenntartott egyetemmé alakulhasson át. A Fenntartó szándéka, hogy a
korábbi egyetemi modellváltásoktól eltérően a döntést az Egyetem Szenátusának kezébe
helyezi. A Szenátus 2021. január 29-én hozza meg döntését.
Az Egyetem vezetése szerint az alább felsorolt előnyök mellett a modellváltás jelentős fejlődést
tesz lehetővé az Egyetem számára. A modellváltással járó kockázatok a garanciák mellett
ésszerűen vállalhatók.
A Dékáni Kollégiumokon és a Szenátuson bemutatott részletes anyagok minden egyetemi
polgár számára hozzáférhetőek. A modellváltással kapcsolatos kérdésekkel összefüggésben az
egyetemi felületen elérhető videóban tájékoztattuk Önöket.
Össz-dolgozói fórum keretében válaszolunk az Egyetem polgárainak kérdéseire 2021. január
27-én, és külön konzultációt tervezünk a hallgatók képviselői számára.
A nyilvánossá tett anyagok részletesen bemutatják a modellváltás akadémiai, munkajogi,
gazdasági és általános jogi részleteit.
Jelen levelünkben röviden összefoglaljuk, az átalakulással járó előnyöket, az átalakulással járó
kockázatokat és az átalakulás elmaradásával járó kockázatokat.
Általános megfontolások
Az átalakulással a mainál rugalmasabb működési modell alakulhat ki. A 2016-ban megalkotott
felsőoktatási stratégiában (Fokozatváltás a felsőoktatásban, 85/2016. (XII. 16.) Korm.
határozat) a Kormány kifejezte szándékát a felsőoktatás korszerűsítésére és megújítására. Az
1359/2017. (VI. 12.) kormányhatározat pedig meghatározta a lefektetett célok cselekvési
kereteit.
Ahhoz, hogy Egyetemünk meg tudjon felelni a XXI. századi kihívásoknak, be tudja tölteni
küldetését és szerepét, megújulási folyamaton kell átesnie az alább felvázolt célok érdekében.
Az állami egyetemek működési modellje, közjogi keretrendszere jogállásuk tekintetében az
elmúlt évtizedekben nem változott. Állami fenntartásban központi költségvetési szervként - az
államháztartás részeként - tehát determinált gazdálkodási-finanszírozási-foglalkoztatási és
motivációs keretrendszerben működnek. Az Egyetem megváltozott gazdasági-társadalmi
környezete azonban olyan kihívásokat támaszt ezzel a működési modellel szemben, amely
szétfeszíti annak kereteit. Egyidejűleg kell megfelelni saját minőségi elvárásainknak, valamint
a piaci, társadalmi, tudásipari környezet kihívásainak, gyors, rugalmas és hatékony
feladatellátással.
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A Szegedi Tudományegyetem 2030-ra elérendő céljai
A Szegedi Tudományegyetem minden nemzetközi rangsor alapján a legjobb vidéki
magyarországi felősoktatási intézmény, az ELTE után a legjobb magyar egyetem. Az előttünk
álló lehetőségeket kihasználva reális célnak tartjuk, hogy a világ 28 ezer egyeteme közül
2030-ig minden jelentős tudományegyetemi rangsorban a legjobb 400 közé fogunk
kerülni.
Az SZTE büszke magyar nyelvű képzéseire, és kiemelten büszke az idegennyelvű képzéseire,
melyek jelentős bevételt termelnek. Klinikai betegellátásunk színvonala, hírneve folyamatosan
nő, ahogy ezt az idei rangsor is tükrözi. Ehhez olyan betegközpontú szolgáltatások és
fejlesztések szükségesek, amelyek nem csak a lakosság egészségbiztonságát növelik, hanem
Egyetemünk kutatási és innovációs tevékenységét is szolgálják. A Science Park és egyéb
megaméretű, 3 év alatt 170MrdFt összegű fejlesztések beindulásával fokozhatjuk az Egyetem
ipari együttműködéseit. Ezek a terveink szétfeszítik a mai működési kereteket.
A vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény lefekteti a vagyonkezelő
alapítvány szervezeti és működési keretrendszerére vonatkozó szabályokat, jogi garanciákat. A
törvény rögzíti, hogy az állam által gyakorolt fenntartói jogok átadhatók egy, az állam által
alapított alapítvány részére.
Az új működési modell sarkalatos része a minőségi indikátorok és teljesítményt ösztönző
hosszútávú finanszírozási garanciák kialakítása, amelyek az oktatás és a tudományos kutatás,
valamint a betegellátás hatékony működését szolgálják.
A modellváltás részleteit a kiadott anyagok tartalmazzák. Lényeges garanciális elem az
államilag támogatott képzések és helyek fennmaradása, illetve növekedése, az állammal kötött
5 évre szóló oktatási és gyógyítási szerződések, a 25 éves stratégiai szerződés, az alapítványi
egyetemek oktatói számára szeptembertől járó 2*15%-os bértömeg-emelkedés, a megköthető
kollektív szerződés, egyes közalkalmazotti jogok fennmaradása, és nem utolsósorban az
Egyetem jelenlegi struktúrájának, autonómiájának, sokszínűségének megmaradása.
A SZTE fejlesztési programja számos olyan, az oktatás, a kutatás és a gyógyítás
fejlesztéséhez szükséges célt tartalmaz, melyet az elmúlt években, évtizedekben dolgoztunk ki.
Ezek megvalósítása még csak részben történt meg.
A modellváltás lehetővé teszi a fejlesztési program teljes megvalósításához szükséges források
lehívását. A legfontosabb célok a következők:
 kollégiumi fejlesztések - ezek mind a hazai, mind a külföldi diákok Szegedre
vonzásának az alapfeltételei: Öthalom, Semmelweis kiváltása a Déli Klinikaparkban,
felújítások, bővítések,
 hallgatói közösségi terek kialakítása: a jelenlegi GH épület átalakítása, üvegtetővel
lefedése össz-egyetemi közösségi térként,
 oktatási infrastruktúrák fejlesztése: Bartók Béla Művészeti Kar 2. lépcső,
Fogorvostudományi Kar épület, BTK Petőfi kiváltása, GTK bővítés a szomszéd telken,
ÁJTK bővítése
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kutatási és innovációs fejlesztési platformok felépítése: pl. a MÁV-telek helyén
gyógyszeripari kutatóközpont,
gyógyítás-kutatás-oktatás fejlesztése: pl. a Science Parkban Protonterápiás Központ,
vállalkozási tevékenységek bővítése: pl. innováció és fejlesztés, rendezvényszervezés,
veszélyes hulladékkezelés, tankönyvkiadás, épületüzemeltetés, egészségügyi
szolgáltatás, stb.

A modellváltás esetén a célok megvalósulását az alábbi források támogatják
 Egyszeri, az átalakulás költségeit fedező források: az új modell felállításához, a
modellváltáshoz, a jogi, gazdálkodási, informatikai és egyéb előkészítéshez az Egyetem
egyszeri forrásokat kap,
 Rendszerbe épített, folyamatos finanszírozás: Az oktatásra és a gyógyításra
vonatkozóan az állam hosszútávó szerződést köt az Egyetemmel, mely 5 évre garantálja,
hogy a jelenleginél nem lehet alacsonyabb a finanszírozás. Mivel az Egyetem
közfeladatot lát el, az egyetemi fejlesztési programok támogatása biztosított.
 Jelenlegi hiányok rendszerbe épített kompenzálása: Az átalakulással az állam
rendezi a klinikaközpont 2007 óta fennálló hiányát. Ez a hiány éves átlagban 4MrdFt.
Emellett a negatív fedezetű karok oktatásának finanszírozására is beépítésre kerül egy
külön forrás.
 Béremelés: Az átalakuló egyetemek esetében 2021 szeptemberétől 15%-os, fél évvel
később újabb 15%-os oktatói bértömeg-emelésre kerül sor. A hiányok kompenzálása
lehetővé teszi a nem egészségügyi és nem oktató kollégák (kb. a munkavállalók 25%a) béremelését is.
 Ingyenes vagyonjuttatás: Az Egyetem tulajdonba kapja a jelenleg használt ingó és
ingatlan vagyonát. Emellett a működéshez, a fejlődéshez és a jövedelemtermeléshez
szükséges vagyonelemek kerülnek az Egyetem tulajdonába (pl. a fejlesztési területként
definiált MÁV-telek).
 Fejlesztési források: A Szegedi Tudományegyetem 169MrdFt értékben lehetőséget
kap arra, hogy a 2021-2023 között rendelkezésre álló RRF források, valamint a
következő uniós ciklus pályázati forrásaiból részesüljön.
Összességében az SZTE a modellváltásnak köszönhetően dinamikusan tudja növelni az
alaptevékenységből származó bevételeit, s vissza tudja forgatni az oktatási-képzési, a
tudományos kutatási területek és az egészségügyi szolgáltatások feltételeinek
fejlesztésébe, minőségének és versenyképességének javítására, kapacitások bővítésére.
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A modellváltás utáni elvárások, lehetőségek, alapvetések
 az Egyetem továbbra is közfeladatot lát el közhasznú szervezetként, de versenyképes,
rugalmas működési feltételekkel, az Egyetem struktúrájának, az Universitas alapértékei
megtartása mellett,
 kiemelt cél
o a legkiválóbb oktatók, hallgatók, szakemberek helybentartása és további
idevonzása,
o az oktatás-képzés és kutatás területén az ipari együttműködések erőteljes érvényre
juttatása,
o kutatás-fejlesztés-innováció
során
rugalmasabb
keretek,
szélesebb
együttműködések, az ipar „megrendelői” szerepének erősítése
 a biztonságos működés, amit az állam, mint megrendelő biztosít (képzésben a szerződött
keretszámok, egészségügyben a NEAK-kal szerződött ellátási kötelezettség) stabil alapot
ad a dinamikus fejlődéshez, növekedéshez,
 az egészségügyi ellátó tevékenység továbbra is közfeladatként a magyar egészségügy
szerves része, az oktatás-kutatás-gyógyítás Klebelsberg óta fennálló egysége fennmarad.
A modellváltás az Egyetem számára a fenti előnyökkel jár, kockázatot a gazdálkodási elvárások
és tervezési felelősség növekedése jelent. A modellváltásból való esetleges kimaradás a
kiélezett felsőoktatási versenyben Egyetemünk leszakadását jelentheti a hazai és nemzetközi
megmérettetésben.
A fentiek alapján kérjük az Egyetem polgárait a modellváltás támogatására.
Szeged, 2021. január 25.

Prof. Dr. Rovó László
rektor

Dr. Fendler Judit
kancellár
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