HÖOK TÜKÖR HÍRFIGYELŐ

2010. MÁJUS / V. HÉT

Május 24.
Életfogytiglant is kaphat a pécsi ámokfutó
http://www.bama.hu/baranya/kek-hirek-bulvar/eletfogytiglant-is-kaphat-a-pecsi-amokfuto-307083

Amint arról beszámoltunk, nemrég elkészült G. Ákos, a pécsi egyetemi ámokfutó igazságügyi elmeorvosi szakértői véleménye, miszerint a fiatalember büntethető.
A kóros elmeállapot miatti büntethetőséget kizáró rendelkezést nem lehet alkalmazni G. Ákos,
a pécsi egyetemi lövöldöző esetében, miután az igazságügyi elmeorvosi szakértői véleményben megállapították, a volt gyógyszerészhallgató korlátozottan beszámítható – mondta érdeklődésünkre dr.
Herke Csongor büntetőjogász, egyetemi docens, a PTE Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszéke
vezetője. Hangsúlyozva, személyesen nem látta a véleményt.
Miután G. Ákos korlátozottan volt képes a cselekménye felismerésére, illetve arra hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjék, nem lehet vele szemben felmentő ítéletet hozni, és elrendelni ennek keretében a kényszergyógykezelését. E szakértői vélemény alapján meg kell állapítani a büntetőjogi
felelősséget. Ám a korlátlan enyhítés azt jelenti, hogy a büntetőjogi felelősség alsó határa a generális
minimumig, azaz két hónapig is lemehet, miközben az elkövetéskor az emberölés minősített esete 10
évtől 15 évig, vagy életfogytiglanig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett.
Herke Csongor szerint nem lehet arra most felelősséggel válaszolni, mennyit kaphat e szakvélemény alapján G. Ákos, amelynek szerinte fő célja az lehetett, hogy megállapítsák, kizárható-e a
büntethetőség. Miután nem, életfogytiglani börtönbüntetést is kiszabhatnak rá, hisz az enyhítés csak
egy lehetőség. De úgy véli, az ámokfutó sem kap sokkal jelentősebb enyhítést mint más, hasonló súlyú
bűncselekmény elkövetője.
Még nem tesz vallomást
Dr. Fellegi Norbert, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályvezetője, a nyomozás vezetője erősítette meg a hírt a Dunántúli Napló számára: elkészült a közelmúltban a pécsi egyetemi
ámokfutó, G. Ákos elmeorvosi-igazságügyi szakvéleménye. Azt is hozzáfűzte, hogy ezen a héten szeretnék kihallgatni G. Ákost, aki mindeddig nem szólalt meg, ám most elsősorban amiatt idézik be, hogy
ismertessék vele és ügyvédjével a szakértői vélemény tartalmát.
A szakvélemény szerint G. Ákos nem volt teljesen beszámítható tette elkövetésekor, személyiségének kóros elváltozása korlátozta cselekménye társadalomra veszélyességének felismerésében, és abban is, hogy eszerint viselkedjen. Ám csak korlátozta, de nem akadályozta, így büntethető, bár a törvény
értelmében a bíró korlátlanul enyhítheti a büntetést.
Dr. Papp Gábor ügyvéd, a pécsi ámokfutó védője lapunknak elmondta, értékelniük kell még
az elmeorvosi szakvéleményt, így erről egyelőre nem nyilatkozhat felelősségteljesen. Azt azonban
érdeklődésünkre határozottan kijelentette, hogy továbbra sem tesz gyanúsítotti vallomást az ámokfutó,
hangsúlyozva, hogy az nem is kötelessége, csupán egy lehetőség, amellyel bármikor élhet, a nyomozati
szak lezárulta után is. Akár első alkalommal a bíróságon is, de ott sem kötelező. Miután eddig nem tett
vallomást, hibás lépés lenne addig megszólalnia, amíg a szakértői véleményt nem értékelik ki. Így addig biztosan nem határozzák el, mikor tesz, vagy tesz-e egyáltalán vallomást védence. A szakvélemény
kiértékelése után döntik csak el azt is, kérnek-e másik elmeorvosi szakértői véleményt. E lehetőséggel a
nyomozati szakot követően is élhetnek, ha már vádemelésre kerül sor. Ha így és akkor döntenek erről, 15
napon belül kötelesek azt elrendelni.
Szerdán áll bíróság elé
Dr. Papp Gábor, G. Ákos ügyvédje árulta el lapunknak, hogy holnap délután Pécsett, bírósági ülésen döntenek az ámokfutó előzetes letartóztatása meghosszabbításáról. Nem különleges esetről
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van szó, csupán arról, hogy 2009. november végén rendelték el az előzetes letartóztatást, amelyet azóta
ugyan többször meghosszabbítottak, fél év után azonban bírósági ülésen kell erről dönteni. A szakértői
véleményt a Kaposvári Igazságügyi Szakértői Intézet három orvos-szakértője jegyzi.

Május 25.
Zöld irodák az egyetemen
http://szegedma.hu/hir/szeged/2010/05/zold-irodak-az-egyetemen/

A Szegedi Tudományegyetemé a Kreatív Különdíj a 2010-es KÖVET Egyesület által szervezett Zöld Iroda versenyben. A 2010. február 8. és április 23. között négy kategóriában (www.kovet.
hu) megrendezett versenyben az egyes irodák feladata az volt, hogy a Zöld Iroda Kézikönyv szempontjait figyelembe véve környezet és emberbarát irodákat alakítsanak ki – tájékoztat az egyetem
sajtóközleménye.
Mikor a Szegedi Tudományegyetem úgy döntött, hogy csatlakozik a 2010. évi Zöld Iroda versenyhez azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy apró lépések mentén haladva minden tőlünk telhetőt megtegyünk munkatársaink környezettudatos szemléletének formálásáért, felhívjuk a figyelmet arra, hogy
már kevés odafigyeléssel is nagy eredményeket lehet elérni az energiatakarékosság terén. Az egyetem
„zöldítése” a rektori program részét képezi, így mint központi egyetemi egységek (Rektori Hivatal, Hallgatói Szolgáltató Iroda, TIK) és egy Kari egység (SZTE GTK Dékáni Hivatal) példát szerettünk volna
mutatni más szervezetek számára is.
Az idei Zöld Iroda versenyen induló mintegy 32 szervezet közül az SZTE kapta a Kreatív Különdíjat, melyet nagyra értékelünk, s büszkék vagyunk! Míg 2009-ben az SZTE TIK Igazgatósága kapta
a „Legtöbbet Zöldült Iroda” díját kis non-profit kategóriában, az idén közösen induló négy egyetemi
egység (SZTE Rektori Hivatal, Hallgatói Szolgáltató Iroda, SZTE Gazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatal, SZTE TIK Igazgatóság) Kreatív Különdíjban részesült.
A közel 3 hónapon keresztül zajló versenyben az SZTE részéről több mint 80 ember, közel 1.200
m2-en vett részt a versenyben, ahol komplex programot dolgoztak ki és valósítottak meg az energiatakarékosság- és tudatosság, a papírfelhasználat csökkentése, az irodatechnika fejlesztése, zöldítése, a
rendezvények környezetbarát módon történő szervezése, a közlekedés, a tudatformálás és nem utolsó
sorban a munkahelyi légkör javítása terén.

Május 26.
Magyarországot választanák a határon túli fiatalok
http://www.fn.hu//belfold/20100526/magyarorszagot_valasztanak_hataron_tuli/

A kettős állampolgárságról szóló törvény miatt emelkedhet a felsőoktatásban, államilag támogatott képzésben részt vevő határon túli diákok száma. 2009-ben körülbelül háromezer külföldi
felvételizett magyar egyetemre vagy főiskolára, az idén 2600-an. A legtöbben a környező országok
állampolgárai, főként határon túl élő magyarok. Egy felmérésből kiderült: a tanulni érkezők fele
nem akar hazatérni.
Az egyetemekre és főiskolákra vágyó külföldi diákok egyharmada Szlovákiából, közel negyedük
Romániából érkezik, tizedük pedig Ukrajnában, Szerbiában él. Az európai országok közül a fentieken kívül
Németország emelkedik ki, innen mintegy ötvenen, Horvátországból, Oroszországból és Lengyelországból pedig körülbelül húsz-harminc fő döntött úgy, hogy hazánkban tanul tovább. A jelentkezők között
összesen 63 külföldi ország állampolgárai képviseltették magukat – olvashatjuk a Felvi.hu adataiban.
A felsőoktatási törvény szerint minden magyar állampolgárnak joga, hogy magyar felsőoktatási
intézményben tanulmányokat folytasson, államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben. Ez a jog
megilleti az állampolgárok mellett a Magyar Köztársaság területén élő menekültet, menedékest, befoga-
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dottat, bevándoroltat, letelepedettet is. Ha egy hallgató államilag támogatott képzésben vesz részt, jogosult szociális vagy más (például tanulmányi) ösztöndíjra, szociális támogatásra, tankönyv- és jegyzettámogatásra, de hozzájárul az állam a lakhatási költségeihez is. A tavalyi felvételizők közül sokan már
magyarországi lakcímmel (is) rendelkeztek, ám nem magyar állampolgárok, így csak költségtérítéses
képzésre pályázhattak.
Jó a külföldi érettségi is
A magyar felsőoktatási felvételinél a középiskolai és az érettségi eredmények alapján számítják
a pontokat. A külföldön szerzett végzettség elismerését Magyarországon nemzetközi elismerési egyezmények, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szabályozza. Egy
külföldi bizonyítvány vagy oklevél elismerés vagy honosítás nélkül semmilyen hazai végzettségi szintet,
tudományos fokozatot, szakképesítést vagy szakképezettséget nem tanúsít.
A határon túl élő honfitársaink a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a kedvezménytörvény) alapján jogosultak lehettek az államilag támogatott képzésre, ha a felsőfokú tanulmányok megkezdése előtt legfeljebb két féléven keresztül – hallgatói jogviszony keretében – előkészítő
tanulmányokat folytattak Magyarországon. Például a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma ösztöndíjak adományozásával és szakkollégiumi képzéssel segíti a határon túli magyar és más nemzetiségű
fiatalok magyarországi tanulmányait.
Az idei jelentkezési lapok közül 2652 érkezett külföldről, közülük 1912-en alap- vagy osztatlan
képzésre, 499-en pedig mesterképzésre szeretnének bejutni. 2500-an az államilag támogatott szakokat
célozták meg. A számok alapján úgy tűnik, hogy azok a határon túli fiatalok, akik magyar felsőoktatási
intézményben kívánnak továbbtanulni, már a kettős állampolgárságról szóló törvény életbe lépése előtt
is inkább a támogatott képzésekre jelentkeztek. Az azonban még a jövő zenéje, hogy a jövőben menynyivel emelkedhet a számuk.
Kevesen mennének haza
A magyarországi állami ösztöndíjban részesülő fiatalok, ha nem akarják elveszíteni ösztöndíjukat és az ezzel járó államilag támogatott hallgatói státuszt, egy szerződést kell aláírjanak, amelynek
értelmében tanulmányaik befejezését követően vállalják hogy hazatérnek szülőföldjükre. Az aláírás természetesen nem kötelező, de ennek hiányában a hallgatók költségtérítéses státuszba kerülnek át, ami
jelentős többletköltségekkel jár a fiatalok és családjaik számára, többségük valószínűleg ebben az esetben
nem tudná vállalni a magyarországi továbbtanulással járó kiadásokat.
A tanulmány szerzői arra voltak kíváncsiak, hogy hol tervezik a továbbtanulást és munkába állást, hol szeretnének élni és mivel foglalkoznának a diákok a tanulmányaik befejezését követő ötödik
évben. Nagyon magas volt a válaszmegtagadás aránya, némely esetben elérte a 30-40 százalékot is.
A továbbtanulást választók közül csupán egy vajdasági hallgató jelezte, hogy szülőföldjén szeretné
folytatni tanulmányait, a válaszadó fiatalok többsége Magyarországot (75 százalék), illetve közel tizedük
egyéb külföldi országot jelölt meg. A munkába álló fiatalok körében a magyarországi munkaerőpiacot
megcélzó fiatalok aránya a válaszadók között az 53 százalékot éri csak el, a tizedük tervez egyéb külföldi
munkát. Csak a 30 százalékuk vállalna munkát a szülőhazájában.
A magyarországi munkát választók jelentős részét letelepedési szándék vezérelte, melyet az
támaszt alá, hogy háromnegyedük akkor is inkább Magyarországon maradna, ha nem sikerül a szakmájában elhelyezkednie. Kiderült: nem feltétlenül kötődik össze a szülőföldre való hazatérés és az állampolgárság megszerzésére irányuló kérelem. Ez elsősorban a szlovákiai és romániai magyar fiatalokat
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jellemezte, akiknek jelentős hányada azt nyilatkozta, hogy egyáltalán nem akarja megszerezni a magyar
állampolgárságot. Annak ellenére sem, hogy itt tervezték a további életüket. Ez a két ország EU-s tagságával magyarázható, hiszen az állampolgárság már nem jelentkezik elengedhetetlen feltételként a magyarországi munkavállaláshoz és a huzamos itt-tartózkodáshoz.

Május 27.
Hat és fél milliárd forintból újul meg a Miskolci Egyetem
http://www.metropol.hu/itthon/cikk/575672

A Miskolci Egyetem eddigi legnagyobb infrastrukturális fejlesztése kezdődött meg, a felsőoktatási intézmény 6,5 milliárd forintot kapott a megújulására - jelentette be Lukács János professzor miskolci sajtótájékoztatóján csütörtökön.
A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása című projekt
meghatározó jelentőségű az egyetem jövőjére, a beruházás minden elemének célja az esélyegyenlőség
növelése, a régió megtartó erejének és tudásbázisának erősítése - mondta Lukács János. Megjegyezte: a
fejlesztésekben prioritást élveznek a gyakorlatorientált képzésekhez kapcsolódó részek, különös tekintettel a pólus program szakmai területeire, illetve a regionális igényekre és a versenyszférával való kapcsolat
elmélyítésére.
A felsőoktatási intézmény stratégiája, hogy a várható hallgatói létszámcsökkenést az innovációs
tevékenységből származó bevételekkel pótolja, emellett tehetséggondozó programot indítottak a közoktatásban tanulók természettudományi érdeklődésének felkeltésére, kezdeményezték egy inkubátorházhálózat létrehozását azért, hogy a diplomások a régióban maradjanak.
A várhatóan 2011. november végére befejeződő fejlesztésekkel mintegy 40 ezer négyzetméteren
újul meg az egyetem miskolci és sárospataki campusa, a matematikai, természettudományi épületeket
felújítják, átalakítják, gépeket, műszereket, informatikai berendezéseket vásárolnak a magasabb színvonalú oktatás érdekében. A felújításra fordítható 6,5 milliárd annak a 29 milliárd forintnyi európai uniós
támogatásnak a része, amelyet 2008. április 16-i döntésével hagyott jóvá a kormány az ország hat vidéki
felsőoktatási intézménye számára.

Május 28.
Másodfokon is nyilvános a rektorok fizetése
http://bodoky.blog.hu/2010/05/28/masodfokon_is_nyilvanos_a_rektorok_fizetese

2010. május 27-i precedens értékű jogerős döntésében a Fővárosi Ítélőtábla kimondta, hogy
az egyetemi vezetők fizetése mindenki számára megismerhető adat. A Bodoky Tamás újságíró és a
TASZ által indított próbaper a gödöllői Szent István Egyetem ellen indult, azonban mostantól az
összes többi állami vagy önkormányzati tulajdonú felsőoktatási intézmény kapcsán lehet hivatkozni
a jogerős döntésre.
Korábban több információ is keringett arról, hogy az egyetemi és főiskolai rektorok milliókat
keresnek havonta. A TASZ által képviselt újságíró az összes állami egyetem és főiskola vezetőjét megkereste, de egyikük sem árulta el, hogy mennyit keres. A rektorok egy közös nyilatkozatot adtak ki a Magyar Rektori Konferencián keresztül, amelyben azt hangsúlyozták, hogy a keresetükkel kapcsolatos adatok
nem közérdekből nyilvánosak, hanem személyes adatok, és ebből következően saját maguk dönthetik el,
hogy kit tájékoztatnak arról. Az elsőfokú ítélethez hasonlóan a ma született jogerős döntés is a TASZ álláspontját fogadta el, és kimondta, hogy a rektorok közfeladatot végző vezetők, ezért bizonyos személyes
adataik – így fizetéseik mértéke – nyilvánosak mert szorosan összefüggenek közfeladatuk ellátásával.
„Már az elsőfokú bíróság ítélete is nagyon egyértelműen az információszabadság mellett foglalt
állást, ezért érthetetlen, hogy mi szükség volt a fellebbezésre. Bízunk abban, hogy a pervesztes felek az

4

HÖOK TÜKÖR HÍRFIGYELŐ

2010. MÁJUS / V. HÉT

az adófizetők pénzén való további pereskedés helyett belenyugszanak a jogerős döntésbe, és nyilvánosságra hozzák a kért információkat.” - mondta Hüttl Tivadar a TASZ programvezetője.
Az informatikusképzés hiányosságai
http://hvg.hu/karrier/20100528_informatikus_kepzes_hianyossag_felmeres

Az informatikusképzés legnagyobb hiányossága, hogy nem fordítanak kellő figyelmet a gyakorlati oktatásra a felsőoktatási intézmények - derül ki abból a felmérésből, amelyet a Nyugat-magyarországi Egyetem elsőéves gazdaságinformatikus hallgatói végeztek száz cégnél nyolc megyében.
A felmérés célja az volt, hogy már az elsőévesek lássák, milyen lehetőségekkel számolhatnak
diplomázásuk után a munkaerőpiacon, s ezek ismeretében fejlesszék képességeiket az egyetemi évek
alatt - mondta a felmérést vezető Pakainé Kovács Judit egyetemi docens.
Huszonnégy gazdaságinformatika szakos hallgató száz vállalatot keresett fel negyven településen.
A kérdéseikre adott válaszokból megállapítható, hogy komplex tudást várnak tőlük a vállalatok - közölte
a szakember. Hozzátette: fontosnak tartják a cégek , hogy az informatikusok rendelkezzenek jó problémamegoldó készséggel, legyenek kreatívak, önállóak. Az angol nyelv ismerete természetes követelmény,
amelyet második helyen a német nyelvtudás követ. Ezen a téren mind többen a felsőfokú szintet kérik
leendő munkatársaiktól.

Május 29.
Elismerés a Debreceni Egyetemnek
http://www.dehir.hu/debrecen/2010/05/29/170539/elismeres-a-debreceni-egyetemnek/

Partnerintézményként a Debreceni Egyetem is CEEPUS Miniszteri Díjat kapott a KözépEurópai Felsőoktatási Csereprogram sikeres koordinálásáért.
A 2008/2009-es tanévben ismét az osztrák koordinációjú „Nyelv és irodalom közép-európai
összefüggésben” (Languange and literature in a Central European context) elnevezésű program nyerte az
elismerést. A hálózatban partnerintézményként – Pusztai Gábor, a Néderlandisztika Tanszék vezetőjének
koordinálásával – a Debreceni Egyetem is részt vesz.
Miniszteri Díjat 2001-ben alapította a Miniszteri Konferencia. Az elismerést valamennyi tagország
szakértőinek közös döntése alapján ítélik oda annak a hálózatnak, amelyik többet tesz a CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) eredményeinek minél szélesebb körű megismertetéséért és alkalmazásáért.
A CEEPUS-megállapodást 1993. december 8-án írták alá a tagországok oktatási miniszterei, így
először az 1994/1995-ös tanév második szemeszterében indulhatott meg a hallgató- és oktatócsere a
partnerintézmények között. Többszöri meghosszabbítás után a jelenlegi CEEPUS II programszakasz
2005. január 1-én lépett életbe, 2011. augusztus végéig tart. 2011-ben elkezdődik a CEEPUS harmadik
szakasza, amelyben a tervek szerint a program nyitni fog a kutatási tevékenységek felé is. A program
a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé teszi oktatói és hallgatói
cseréket, nyelvi és szakmai kurzusok, nyári egyetemek, valamint hallgatói kirándulások szervezését,
emellett támogatja a hosszú távú szakmai együttműködések kialakítását is.
Jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. A program indulása óta világszerte csaknem 30 ezer pályázó, köztük több ezer magyar hallgató, oktató töltött
mintegy 40 ezer hónapot Közép-Európa-szerte CEEPUS ösztöndíj segítségével. Ebben a tanévben több
mint harminc vendégoktatót-hallgatót fogadott intézményünk, és húszan utazhattak külföldi egyetemekre. Az erre szánt támogatási összeg megközelítette az 5 millió forintot.
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