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Rém tárgyak és szórós tanárok - vagy lusta diákok ? 

Kálvária, vizsgaidőszakban 

A január a megpróbáltatások hónapja a felsőoktatásban Fotó: Gyenes Kálmán 
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Piackutatók, 
ifjúság-
segítők 
Két új képzés is indul febru-
árban a Szegedi Tudományegye-
temen. A piac- és közvéle-
mény-kutató szakirányú to-
vábbképzés levelező szakára 
diplomások, míg az ifjúságse-
gítő felsőfokú szakképzésre 
érettségivel rendelkezők jelent-
kezését várják. 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Piac- és közvélemény-kutatókat 
képző szakát először hirdeti meg 
idén a Szegedi Tudományegyetem 
bölcsészettudományi és gazdaság-
tudományi kara a Budapesti Gaz-
dasági Főiskolával közösen. A bo-
lognai folyamat egyik fontos célja 
az intézmények, karok együttmű-
ködésének erősítése, ennek jó pél-
dája lesz az új levelező képzés. He-
tesi Erzsébet a GTK dékánja el-
mondta, a társadalomelméleti 
tárgyakat a szegedi bölcsészkar, a 
közgazdasági alapismereteket a 
gazdaságtudományi kar, míg a 
gyakorlati képzést a budapesti in-
tézmény külkereskedelmi főisko-
lai karának oktatói biztosítják 
majd. A cél: olyan szakemberek 
kibocsátása, akik diplomájukkal 
akár multinacionális piackutató 
cégeknél is elhelyezkedhetnek. A 
"égy féléves képzés első évfolya-
ma februárban indul. 

Régiónkban hiánypótló az a 
képzés is, amelyet a Szegedi Tudo-
mányegyetem tanárképző kara in-
dít. Az új, ifjúságsegítő felsőfokú 
szakképzésre bárki jelentkezhet, 
aki középiskolai érettségivel ren-
delkezik. A leendő szakemberek 
feladatai közé tartozik majd a fia-
talok aktivizálása és érdekvédel-
me, a helyi közösségek támogatá-
sa, a civil társadalom kiépítése. 
Aki elvégzi a négy félévet, az kul-
turális szervező munkatársként, 
szociális, gyermek- és ifjúságvé-
delmi ügyintézőként vagy egyéb 
pedagógiai munkakörökben he-
lyezkedhet majd el. Mivel várha-
tóan nagy lesz az érdeklődés az if-
júságsegítőket oktató szak iránt, 
2006. január 15-i jelentkezési ha-
táridővel keresztféléves képzést is 
meghirdet a főiskolai kar. 

A vizsgaidőszak az a része az 
egyetemisták, főiskolások éle-
tének, ami borzasztónak tűnik, 
amíg diák az ember, de bor-
zasztóan hiányzik, miután vég-
zett. A hallgatók szerint a ta-
nárok és a tananyag keseríti 
meg az életüket, az oktatók vi-
szont a diákokkal elégedetle-
nek. 

Az egyetem minden szakának 
megvan a maga mumustárgya 
és oktatója. Sokan már elsős ko-
rukban találkoznak a híresztelé-
sekkel, hogy X elsőre senkit 
nem enged át, hogy Y tárgyból 
lehetetlen megtanulni az anya-
got. Az információk nagy részé-
ről bebizonyosodik, hogy városi 
legenda, nincsenek véresszájú 
oktatók, sem teljesíthetetlen 
követelmények. 

A pénzügyi jogi daráló 
Az általános vélekedés szerint 

a jogi kar a legnehezebb vizsgák 
színhelye. A vizsgázók - vélhető-
en babonából - csak nevük el-
hallgatásával voltak hajlandók 
nyilatkozni. Két harmadéves jo-
gászlány szerint hiteltelen a 
mendemonda, mely szerint a ró-
mai jog lenne a legnagyobb réme 
a joghallgatóknak. Ők sokkal in-
kább tartanak a büntetőjogtól, a 
nemzetközi és a pénzügyi jogtól, 
ahol sokan „elhullanak". Stuhl 
Endre munkaügyi kapcsolatok 
szakon első éves, tapasztalatai 
alapján úgy látja, az ő tárgyaik 
nem olyan rémesek, mint a jogá-
szoké. Évfolyamtársaival a köz-
gazdaságtan alapvizsgától tart, 
de a vezetésszervezés is legendá-
san nehéz. 

A > természettudományi karon 
biológus hallgatók vártak a vizs-
gájukra. Szerintük a fizikai tár-
gyak a legnehezebbek a szakon, 
ezek közül is a biofizikát emelték 
ki. Ebből a tárgyból sokan elvé-
reznek, de szerencsére folytat-
hatják a szakot, később újra pró-
bálkozhatnak. - A kétszáz diák 
több mint fele megbukik, és mi-
vel háromszor vehetik fel a biofi-

zikát, összesen majdnem tízszer 
ismételhetik d vizsgát. Ötös ská-
lán osztályozok, a felelés nyilvá-
nos, bárki bejöhet megnézni, mi 
vár rá - magyarázta Maróti Péter, 
a természettudományi kar okta-
tója. Hallgatói szigorúnak isme-
rik, de rögtön hozzáteszik: meg-
érdemlik, amit tőle kapnak. - Az 
a dinoszauruszféle vagyok, aki 
írásban és szóban kér számon, 
írásban kifejtőset kérdezek, betá-
jolom a tudást, szóban ezt ponto-
sítjuk. Beszélgetünk, ezért a vizs-
gáim reggeltől estig tartanak. 

Térképészeti szórás 
A geográfusoknál a térképészet 

az, amin már az első évben „ki-
szórják", aki rosszul teljesít. Van, 
aki emiatt akár három évig is el-
sős marad. 

- A társadalomföldrajzzal és a 
klimatológiával is sokan meg-

szenvednek - árulta el Tamás 
Margit, harmadéves, geográfus. 
Negyedik évfolyamtól viszont 
mindenki saját szakiránya sze-
rint tanul tovább, itt már bizton-
ságban érezheti magát az ember. 

A tanítók élete sem könnyebb. 
Eakan Csaba 2003-ban szerezte 
meg tanítói diplomáját, ő úgy 
látja, ez is a legnehezebb szakok 
közé tartozik az egyetemen. -
Vannak ismerőseim, akik a taní-
tó mellé másik szakot is felvet-
tek. Közülük többen később lead-
ták a tanítót, mert a kettő együtt 
túl nehéznek bizonyult - mond-
ta Csaba. A leendő tanítók legna-
gyobb réme az összevont termé-
szetismeret-szigorlat. Ezen föld-
rajz, kémia, fizika, biológia és 
természetismeret tantárgy-peda-
gógiából kell helytállniuk. So-
kaknak a készségtárgyakkal, az 
énekkel, a rajzzal és a testneve-

léssel gyűlik meg a bajuk, pedig 
tesiből utóvizsgázni nem éppen 
felemelő érzés. 

Univerzális 
műveletlenség 

- Tegnap adtam egy ötöst is, 
mert tudott a lány. Nem emlék-
szem, mikor írtam be utoljára 
ilyen jó jegyet - gondolkodott el a 
mikroökonómia vizsgáin Mozsár 
Ferenc tanszékvezető, akit a gaz-
daságtudományi kar elméleti 
közgazdaság tanszékén mondtak 
a diákok életveszélyesnek. - El-
sősöknek nagyon nehéz a tárgy, 
ráadásul szóban vizsgáztatok. 
Még soha nem hallottak közgaz-
daságtanról, én pedig összefüggé-
sekre kérdezek rá. A kétszázhú-
szas évfolyamnak átlag a fele is-
métel, végül kettes-hármasok 
születnek. 

És mi az, amit a bölcsészkaron 
lehetetlen megtanulni? A törté-
nész hallgatók szerint ez az újko-
ri egyetemes történelem szigorla-
ti anyaga. - Enciklopédikus tájé-
kozatlanság, univerzális műve-
letlenség uralkodik, lesújtó a vé-
leményem a hallgatók többségé-
ről - összegezte a BTK egyetemes 
történeti tanszékének vezetője. 
Karsai László negyedéven szigor-
latoztat az utóbbi százharminc 
év történelméből. A kötelező ne-
vek, évszámok listája tetemes, a 
háromezer oldal szakirodalom-
nak az egészét ismerni kell. A 
bukások aránya 75-80 százaié-
kos, a vizsgázók a harmadik-ne-
gyedik próbálkozásra teljesítik az 
írásbelit. A történész tudja, hogy 
szigorúnak tartják a hallgatók, 
pedig a ketteshez elég nála az öt-
ven százalék. 

D. T.-F. G. 

Eltérnek 
az adatok 
Egyszerűsített ellenőrzés ese-
tén az adóhatóság az adóbeval-
lásban foglaltak valódiságát a 
közölt adatok, illetőleg az adat-
szolgáltatás alapján rendelke-
zésre álló adatok egybevetésével 
ellenőrzi. 2006. január l-jével 
azonban két ponton változott a 
szabályozás. 

Ha az adóbevallásban közölt 
adatok, illetőleg az adatszolgálta-
tás alapján rendelkezésre álló 
adatok eltérést mutatnak - a 
2006. január l-jétől hatályos új 
szabályozás szerint az eltérés 
okának tisztázására az adóható-
ságnak fel kell hívnia az adózót. 
Ennek célja, hogy az adóhatóság 
a megalapozottabb döntés érde-
kében még a jegyzőkönyv elkül-
dését megelőzően tisztázhassa 
az eltérés okait. Amennyiben az 
adózó nem tett eleget a felhívás-
nak vagy az eltérés tisztázása 
nem volt sikeres, és így a beval-
lott adó, költségvetési támogatás 
alapja, az igénybe vett adómen-
tesség, adókedvezmény, a megál-
lapított adó, illetve a költségveté-
si támogatás nem felel meg a jog-
szabály rendelkezéseinek, az 
adóhatóság az adózót az adókü-
lönbözetről a jegyzőkönyv kézbe-
sítésével értesíti. 

Az adózó a jegyzőkönyvre 15 
napon belül észrevételt tehet, 
amelyhez - a 2006. január l-jé-
től hatályos új szabályozás sze-
rint - csatolnia kell az abban fog-
laltak bizonyításához szükséges 
iratokat. A bizonyítási kötele-
zettség így átszáll az adózóra. Ezt 
követően kerül sor a határozat 
meghozatalára. 

Négyévente biztosan kiderül, hányan laknak a házunkban 

Gyakran hamisítják a lakcímbejelentőt 
Olvasónk akkor tudta meg, hogy a la-
kásába valaki bejelentkezett, amikor a 
rendőrség bekopogtatott hozzá. Az ok-
mányirodákban nem tudják kiszűrni a 
hamis aláírásokat. Négyévente, a válasz-
tások idején viszont biztosan kiderül, 
hogy tudtunkon kívül kik „laknak" még 
a házunkban. A lakcímbejelentő hami-
sításért börtön is járhat. 

K Cs. lakásába becsöngettek a rendőrök, 
és kerestek egy személyt. K. Cs. akkor 

tudta meg, hogy a családján kívül más is 
bejelentkezett a lakásába. Olvasónk nem 
értetette: hogyan fordulhat ez elő? 

Kiderült, nagyon egyszerűen: az önkor-
mányzat okmányirodáján ki kell tölteni 
egy nyomtatványt, amelyen a személyes 
adatokat kérik. Ezután már csak két alá-
írás szükséges, a bejelentőé és a szállás-
adóé. 

- Arra nincs lehetőség, hogy kiderítsük, 
valóban a szállásadó aláírása szerepel-e a 
bejelentőn. A személyes adatokat ellen-

őrizzük, és csak a bejelentő aláírását tud-
juk összevetni az igazolványában szereplő 
szignóval - világosít fel Száraz Zsuzsanna 
főelőadó a szegedi okmányirodán. 

Az ügyfélszolgálatot naponta körülbelül 
százan keresik fel lakcímváltozási ügyek-
ben. Tulajdoni lapot vagy egyéb dokumen-
tumot a jogszabály szerint csak akkor kér-
nek, ha a lakás önkormányzati. Ez eset-
ben a bérleti szerződést be kell mutatni. 

Vagyis a lakcímkártya könnyen besze-
rezhető. És általában ritkán - rendőrségi 

TEMA az otasótil 

'degen nem csak felcsenget, be is jelentkezik a lakásba, ha akar Illusztráció: Schmidt Andrea 

ügyeknél, választási vagy népszavazási ér-
tesítők megérkezésekor, netán a végrehaj-
tók kopogtatásakor - derül ki, hogy ve-
lünk együtt él egy vagy több láthatatlan 
ember is, akiről semmit sem tudunk. 

- Azonnal jelezni kell az önkormányzat-
nál, ha ismeretlen névre szóló levelet ka-
punk vagy valamelyik hatóság a lakásun-
kon keres valakit - javasolja Kaprianyné 
Rádi Gizella, az okmányiroda vezetője. A 
kártyát január elsejétől bármely okmány-
iroda azonnal érvényteleníteni tudja a 
központi nyilvántartásban, amihez a na-
gyobb szolgáltatók is hozzáférhetnek. 

A bejelentést követően a Belügyminisz-
térium központi adatkezelő és nyilvántar-
tó hivatalában megkeresik a lakcímbeje-
lentőt és elkezdik az eljárást. Ha bebizo-
nyosodik a csalás, az aláírót közokirat-ha-
misítás miatt elítélhetik. 

- A bírói gyakorlat szerint az egyéni kö-
rülményektől függően az .elkövetővel 
szemben megrovás vagy próbára bocsátás 
alkalmazható, illetve pénzbüntetés is ki-
szabható. Amennyiben a terhelt bűnis-
métlő, a törvény lehetővé teszi a szabad-
ságvesztés kiszabását is - mondja Ábra-
hám Klára ügyvéd. 

CS. G. L. 

EKERHETO 

Január elsejétől bárki lakcímkártyájáról ki-
deríthető, hogy érvényes-e. Csak a BM adat-
kezelő és nyilvántartó hivatallal kell felvenni 
a kapcsolatot, onnan elektronikus úton is 
megtudható az okmány érvényessége. Ez fő-
ként szerződéskötéskor lehet hasznos, meri 
kiszűrhető a hamis lakcím. 


