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Az Állatorvos-tudományi Kar új vezetése
2012 júliusától vette át az irányítást dr.

Fodor László dékántól és helyetteseitől: dr.
Ve res egyházy Tamás tanulmányi, dr. Rusvai
Miklós tudományos- és doktori, valamint dr.
Bartha Tibor nemzetközi ügyekért felelős
dékán helyettesektől. A váltás a 225. jubileumi
év közepén történt, így a megemlékezés
első, talán formálisabb, ünnepélyesebb fele
az EAEVE (az Európai Állatorvosképző Intéz -
mé nyek Szövetsége) májusi közgyűléséhez
kapcsolódóan, nemzetközi szinten történt
meg, amit dr. Fodor Lászlónak a szervezet-
ben betöltött elnöki pozíciója is indokolt. A
második ünneplésre „családias” keretek
között, 2012. szeptember 26-án került sor,
amelyre a kar dolgozói mellett csak az eme-
ritus professzorok voltak hivatalosak.

Az év persze közel sem csak az ünneplés-
ről szólt és szól. Az akkreditáció elnyerése, az
ISO minősítés sikeres megszerzése, az intéz-
ményfejlesztési terv összeállítása után meg-
történt a feladatok fokozatos átadása. Az új
vezetőség bejárta a kart és szembesült szá-
mos megoldandó infrastrukturális feladattal
is, miközben – természetesen – tervszerűen
folytak/folynak a nagyon esedékes és jelen-
tős felújítások: a fűtéshálózat korszerűsítése
és az anatómia-kórbonctan blokk teljes felújí-
tása. A feladat tehát nem kevés, és mondhat-
nánk, hogy az új team egyre nehezedő körül-
mények között lát ezek megoldásához, ha „a
körülmények nehezedése” nem lenne évtize-
dek óta folyamatos. 

Dr. Sótonyi Péter, az új dékán pályázatában
nagy hangsúlyt fektetett a kollektív bölcses-
ségben és az összefogásban rejlő potenciál-
ra. Szeptember 26-án így az ünnepélyes meg-
emlékezés mellett összdolgozói értekezleten
ismertette az új vezetőség az elképzeléseit,
majd a kar valamennyi dolgozója meghívást
kapott egy – ha úgy tetszik csapatépítő – össze-
jövetelre a domonyvölgyi Lázár Lovasparkba,
túlnyomó részben szponzori támogatásból.

Nehéz eldönteni, hogy a kirándulás és a
várható kulináris élvezetek izgatták-e jobban
a munkatársakat, vagy a reggeli programadó
értekezlet, amelynek elemei jó alapot szolgál-
tattak a későbbi beszélgetésekre. Minden
esetre az aula jószerével megtelt az érdeklő-
dőkkel. Dr. Sótonyi Péter dékáni köszöntője
után áttekintette a kar 225 évét, azokat az
eredményeket, amelyekre építeni lehet, majd
sor került a jövő felvázolására, a vezetői prog-
ramok, tervek ismertetésére.

Elsőként természetesen a Dékáné volt a szó,
aki – történeti elkötelezettségei okán is – hang-
súlyozta a folytonosság (a Kar iránti elkötele-
zettség, az eddig is követett értékorientáció,
valamint az oktatási hagyományok megőrzé-
sének) fontosságát. 

Létfontosságú feladatok állnak a kar előtt.
Az EAEVE akkreditáció a külföldi hallgatók
fogadásának előfeltétele, a kar és a magyar
állatorvosképzés pedig e bevétel nélkül nem
életképes. Az EAEVE ugyanakkor a kar műkö-
désének minden elemére kiterjedő minőség-
irányítási rendszer meglétét várja el. 

Tovább kell javítani a 11. gyakorlati félév
szervezését, színvonalát, és nagyobb mér-
tékben kell támaszkodni ebben az üllői kísér-
leti gazdaság kínálta lehetőségekre. Távlati
cél a képzés 12 félévesre való kiterjesztése.
Új képzési formákban, területeken is lehet
gondolkodni: nagy sikerű külföldön és re mény -
teli hazánkban is a hippológusképzés; az
alkalmazott zoológus szakot is érdemes len -
ne visszahozni; teljessé lehetne tenni a jelen-
leg csak négy féléves német nyelvű progra-
mot stb. 

A karnak mindenképpen pályáznia kell a
kutató kar címre, amelynek a feltételei adot-
tak, illetve javíthatók – például egy második
doktori iskola beindításával. Ez is többlettá-
mogatást jelenthet. A bevételek növelésének
másik eszközét látja a pályázatokban, ame-
lyek figyelését, készítését, menedzselését
megfelelő szakemberrel kell támogatni. A
korszerű klinikák működésének gazdaságo-
sabbá tétele is hozzájárulna a helyzet javítá-
sához. A pénzügyi prosperitás a feltétele a
130 éves patinás, de nehezen fenntartható
infrastruktúra karbantartásának és javításá-
nak is, amit csak a saját erőforrásokra lehet
alapozni.

Előrelépés csak közös erőfeszítéssel re -
mélhető. Fel kell eleveníteni a professzori és
a tanszékvezetői kollégium intézményét, illet-
ve a tanszéki bemutatkozásokat egymás
jobb megismerése érdekében. Törekedni fog
a kiemelkedő oktató-kutató munka elismeré-
sére, a külföldön élő kollégák visszahívására,
a honlap fejlesztésére, a médiaszereplések
gyakoribbá tételére stb. Ez mind a kar pozíci-
óinak erősítését szolgálja. 

Dr. Farkas Róbert oktatási dékánhelyettes
vette át a szót, aki kiemelte, hogy az oktatás
jelenlegi minőségét meg kell őrizni, és új tar-
talmakkal és módszerekkel tovább kell javíta-
ni. Fontos ennek érdekében elvégezni a tan-
tárgyak összehangolását. A legsürgetőbb fe -
ladat az új felsőoktatási törvény alkalmazása
a tanulmányi és vizsgaszabályzatban. Rend -
szeres konzultációt kíván folytatni a Hallgatói
Önkormányzattal a problémák kölcsönösen
megnyugtató megoldása érdekében. A tájé-
koztatás, a kommunikáció színvonalának
javítása érdekében megkezdődött a Tanul -
má nyi Csoport saját honlapjának fejlesztése.

Pusztaötös vagy négyökrös
szekér?
Összdolgozói értekezlet és fogadás a Kar 225 éves évfordulóján

Orbán Éva írása

A fotókat készítette: dr. Mándoki Míra, dr. Bartha Tibor
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A 11. gyakorlati félévvel kapcsolatos tapasz-
talatok alapján a klinikai dékánhelyettessel
együtt dolgozik a továbbfejlesztésen. A mi -
nőségirányítás szempontjából kulcsszerepe
van az on-line hallgatói értékelésnek és az
oktatói minősítés rendszerének, amelyet
szintén javítani kell. A kiváló oktatók erkölcsi
és anyagi megbecsülése elengedhetetlen az
oktatás színvonalának emeléséhez. Egymás
ismerete, a közös akarat és cselekvés szük-
sége Farkas dékánhelyettes úr számára is
nyilvánvaló.

Dr. Tuboly Tamás, a kutatásért és tovább-
képzésért felelős dékánhelyettes ismertette
az új helyzetet, amelyben ismét külön váltak a
továbbképzési-kutatási feladatok és a Dok -
tori Iskola, és kifejezte reményét, hogy az át -
szervezés a hatékonyság növeléséhez vezet.
A felsőoktatás átszervezése kapcsán az in -
tézmények értékelése több körben történik,
és ennek fontos momentuma a publikációs
tevékenység. A befejezett munkák, kutatások
eredményeit mielőbb közzé kell tenni. Hosszú
távon a kutatási tevékenység fellendülését a
megfelelő források pályázati úton történő
megszerzése jelenti, olyan pályázatot támo-
gató személy vagy cég alkalmazásával,
aki/amely leveszi az oktatók és kutatók vállá-
ról az adminisztrációs terheket.

Az új kamarai törvény életbe lépésével a
karon folyó továbbképzésnek növekszik a
szerepe. Újra kell indítani a kidolgozott tema-
tikájú, de éppen nem futó továbbképzéseket,
közelebb kell hozni ezek tartalmát és mód-
szertanát a gyakorlat igényeihez. További egy -

napos kurzusokat is tervez az egyetem, külső
szakértők bevonásával.

Dr. Bartha Tibor, a külkapcsolatokért felelős
dékánhelyettes képviseli a folytonosságot a
régi és az új vezetői gárda között. Karunk
több évtizedre visszatekintő, szerteágazó
nemzetközi kapcsolatrendszerrel büszkélked -
het. Az intézmény tekintélyét is növeli, hogy
dr. Fodor László az EAEVE elnöke. Élvezzük
a CEEPUS támogatását, és élénk a diákok
(és oktatók) cseréje az Erasmus program ke -
retében. Olyan sok diákot fogadunk, ameny-
nyit csak tudunk. Bilaterális oktatási és kuta-
tási kapcsolataink évtizedek óta gyümölcsö-
zőek. A web 2.0 korszak, a virtuális kapcso-
lattartás új dimenziókat nyitott a nemzetközi
kommunikációban is. A NOVICE-ban, amely
az állatorvosi oktatás új konstrukcióit kínálja,
meghatározó szerepet töltünk be. 

Dr. Németh Tibor eddig intézményünkben
nem létezett feladatkört kapott klinikai dé kán -
helyettesként. Nemzetközi példák azt mutat-
ják, hogy van létjogosultsága ennek a funkci-
ónak. Karunkon három tanszék működteti a
kisállatklinikát, amelynek további harmonizá-
lása kívánatos a klinikai munka színvonalá-
nak és hatékonyságának emelése érdeké-
ben. Mind a kis-, mind a nagyállatklinika gaz-
daságossága javítandó, szem előtt tartva,
hogy az oktatókórházakról van szó, így a
képzés szempontjai az elsődlegesek. Kü lö -
nösen nagy feladat a 11. félév gyakorlatainak
megfelelő színvonalú lebonyolítása.

A tervek ismertetése után a munkatársak
az egykori főbejáraton, a Rottenbiller utcai

kapun keresztül a buszokhoz sereglettek:
irány a domonyvölgyi Lázár Lovaspark! 

A különlegesen meleg őszben is igen szép
napot fogtunk ki a gyönyörű völgy megláto-
gatására. Az impozáns látogatóközpontot
tágas legelők fogják körbe, amelyeken egész -
séges jószágok bóklásztak szabadon, élvez-
ve a meleg napsütést. Egy kupica pálinka,
foszlós pogácsa és barátságos üdvözlések
alapozták meg a hangulatot. A beszélgetés
már úgyis elkezdődött a buszban, várakozás
közben. Ekkor következett a meglepetés: az
ember és ló viszonyát megjelenítő bemutató.
A gazdag műsorban volt négyesfogat- és
pónifogathajtás, nomád lovas íjászat, csikós-
bravúrok, karikás ostorral üvegleverés, négy-
ökrös szekér, idomított szamár, pusztaötös,
végül műlovaglás dámanyeregben. A pergő
bemutatón ámultunk. Megállapítottuk, hogy
Petőfinek bőven lehetett ideje verset írni a
négyökrös szekéren. A robosztusságukban
is fenséges szürkemarhák méltóságteljesen
vonultak előttünk, és úgy tűnt semmi sem bír-
hatja őket ügetésre. Micsoda látvány lehetett
vonulásuk az egykor e gulyák hajtása a kije-
lölt útvonalakon, például a Kerepesi úton? A
házak is beleremeghettek. Ezzel szemben
szinte légies könnyedséggel száguldottak a
pusztaötöst alkotó lovak az őket biztos kézzel
kormányzó fiatal csikós alatt. A legnagyobb
meglepetést azonban az utolsóként bevágta-
tó fogat okozta, amelyen Sótonyi dékán úr
mutatta be parádés hajtását.

A bemutató után a program a látogatóköz-
pont hangulatos éttermében terített asztalok
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mellett folytatódott, ahol Sótonyi dékán úr
ünnepi pohárköszöntővel nyitotta az ebédet.
A bőséges, ízletes fogások közben több mint
kétszáz kolléga élvezte a lazítás ritka pillana-
tait, cserélt eszmét, mélyítette ismeretségeit
vagy éppen új kapcsolatait, előkészítve a nap
folyamán sokszor emlegetett előre vivő együtt -
működést.  

A jól sikerült napon már-már elfeledkeztünk
a magunk mögött hagyott ódon kampuszról,
ahol éppen a fűtéscsőnek kiásott árkokat kel-
lett átugrálnunk; a felsőoktatás szabályozá-
sáról, amely – a karunkon már-már megvaló-
suló – önfenntartás felé tereli intézményün-
ket; az elvonásokról, amelyek az inunk sza -
kadtáig végzett munkával megszerzett be -

vételeket is súlyosan megnyirbálják; a hazai
állatállományt és húsexportot fenyegető
újabb kihívásokról; a megannyi gondról,
amelyekkel a következő dékáni ciklusban (is)
meg kell küzdeni. A négyökrös szekér vagy a
pusztaötös jelképezi majd a kar előrehaladá-
sát? Reméljük, hogy ennek eldöntése nem-
csak a körülményeken múlik.

Kedves Állatorvos Kollegina/ Kolléga!
Örömmel tudatom, hogy Karunk
Továbbképzési és Kutatásszervezési Központja által
megtartásra kerül

dr. Jerzsele Ákos PhD, egyetemi adjunktus:

„Antibakteriális és gombaellenes szerek klinikai
farmakológiája a kisállat-gyógyászatban”

c. képzése.
A képzés rövid tematikája:
1. Alapelvek az antibiotikumok alkalmazásával kapcsolatban.
2. Részletes farmakológia:

Penicillinek, cefalosporinok, aminoglikozidok, tetraciklinek, makrolidok, linkózamidok, fenikolok
Potenciált szulfonamidok, fluorokinolonok, nitroimidazolok

3. Antibakteriális farmakoterápia:
Bőrfertőzések, húgyúti fertőzések, emésztőszervi fertőzések, légúti fertőzések, idegrendszeri bakteriális
fertőzések gyógykezelése

4. Gombaellenes szerek alkalmazásának alapelvei és a hatóanyagok bemutatása
Poliének, azolok, allilaminok, egyéb gombaellenes szerek bemutatása

A képzés pontos ideje: 2013.01.22–23, 8-16 óra között;
A képzés helyszíne: SZIE ÁOTK Továbbképzés Tanterme
A képzés díja: 24.000 Ft

A képzésért 96 kamarai pont jár.

Jelentkezés és további információ: 2013.01.15-ig, a simo.tamas@aotk.szie.hu címen lehetséges.
Kérjük, levelében küldje el a jelentkező nevét és születési dátumát.

Szeretettel várunk minden érdeklődő Kollégát!

Simó Tamás
továbbképzési titkár s.k.


