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Nem mindenben ért egyet az 
etikai bizottságnak az oktatói 
tevékenységét egy évre felfüg-
gesztő határozatával, ennek el-
lenére benyújtotta lemondását 
a súlyos botrányba keveredett 
Szamosközi István, a kolozs-
vári Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) pszichológia-
professzora.

» ROSTÁS SZABOLCS

E gy évre felfüggesztette a hallga-
tókkal és oktatókkal egyaránt 
minősíthetetlenül beszélő Sza-

mosközi István oktatói tevékenységét 
a kolozsvári BBTE etikai bizottsága, 
amely etikai és deontológiai „átkép-
zésre” is kötelezi a pszichológiapro-
fesszort. A Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) pénteken délután, a 
botrány kirobbanása után egy héttel 
hozta nyilvánosságra honlapján az 
etikai bizottság határozatát. A testü-
let döntése értelmében Szamosközi 
István egy évig nem jelentkezhet ver-
senyvizsgára oktatói állás vagy a fel-
sőoktatási intézmény vezető tisztsé-
gének betöltése érdekében. Egy évig 
felfüggesztették ama jogát is, hogy 
vezetői, szakirányítói és ellenőrző po-
zíciókra, mesterképzési és alapkép-
zési bizottsági tagságra pályázzon. 
Ezen túlmenően az etikai bizottság 
javaslatára a BBTE Pszichológia és 
Neveléstudományok Karának profesz-
szora különböző feltételek teljesítése 
esetén térhet vissza a katedra mögé.

Etikai és deontológiai 
„átképzés”
Szamosközi csak azután folytat-
hatja oktatói tevékenységét alap-, 
mester- és doktori képzésben részt 
vevő hallgatókkal, ha 3 hónapos 
időközönként részt vesz két ülé-
sen az egyetemi ombudsmannal az 
egyetemi etikával és deontológiá-
val, a diszkriminációmentességgel 
és a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos kérdések megtárgyalá-
sa érdekében. A BBTE emlékeztet, 
hogy az egyetem etikai és szakmai 
viselkedési kódexe, a 2018-ban ki-
bocsátott diszkriminációmentes-
ségi útmutatója, továbbá az esély-
egyenlőségi útmutatója szigorúan 
szabályozza ezeket a területeket. 
Arról is rendelkezett az etikai bi-
zottság, hogy a pszichológiapro-
fesszor kizárólag a Pszichológia és 
Neveléstudományok Kara dékánjá-
nak felügyelete alatt kezdheti majd 
újra oktatói tevékenységét, illetve 
kerülhet kapcsolatba az egyetemi 
hallgatókkal. A cél a testület sze-
rint az, hogy tiszteletben tartsák az 
egyetem belső szabályzatában fog-
lalt előírásokat.

 „Ezúton a jövőre nézve is nyoma-
tékosítani kívánjuk, hogy a megfe-
lelő akadémiai magatartás, amelyet 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
etikai kódexe, a diszkrimináció-
mentességi, illetve a nemek közti 
egyenlőségről szóló útmutatója 
előír, mindenkor követendő alap-
elvnek számít, ami az egyetem ke-
retében folytatott tevékenységeket 

illeti. Az ország egyik legjelentő-
sebb felsőoktatási intézményeként 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
olyan intézményszerkezeteket ala-
kított ki – Romániában gyakran el-
sőként –, amelyek biztosítják ezen 
alapelv nemzetközi standardok 
szerinti végrehajtását/alkalmazá-
sát. Eszerint a nem akadémiainak 
ítélt helyzeteket – a bizalmasan 
kezelt információk biztosítékával – 
jelenteni lehet a szintén nemzetkö-
zi minta alapján kinevezett egyete-
mi ombudsmannak” – tartalmazza 
az etikai bizottság határozata.

Eltérően látja 
az aspektusokat az oktató
A súlyos botrányba keveredett pszi-
chológiaprofesszor nem mindenben 
ért egyet az etikai bizottság határo-
zatával, ennek ellenére benyújtotta 
lemondását. A felsőoktatási intéz-
mény tegnap, az ügyben korábban 

kibocsátott közlemények frissíté-
seként közölte: a Pszichológia és 
Neveléstudományok Kar oktatója 
elfogadja az egyetem etikai bizott-
ságának határozatát, amelyben egy 
évre felfüggesztették a professzor 
oktatói tevékenységét. „Szamos-
közy professzor megjegyzi ugyan-
akkor, hogy eltérő látásmódja van 
bizonyos témákkal/aspektusokkal 
kapcsolatban” – olvasható az ok-
tató nevét helytelenül, y-nal fel-
tüntető kommünikében. Ennek 
következményeként – folytatja a 

rövid közlemény – a BBTE rektora 
elfogadta a Szamosközi István által 
beterjesztett lemondási kérést.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, Daniel David rektor szerdán 
felfüggesztette állásából Szamos-
közit, előrebocsátva, hogy az egye-
temi tanár nem léphet diákok elé 
mindaddig, amíg az etikai bizottság 
nem dönt az ügyében. Ugyanakkor 
a kincses városi egyetem  magyar 
tagozatának vezetősége részéről 
eddig mindössze egy rövid állás-
foglalásra futotta az ügyben. Ebben 
aggodalommal állapítják meg, hogy 
az elmúlt időszakban „több oldal-
ról megkérdőjelezték az egyetemen 
belül uralkodó légkör akadémiai és 
kollegiális jellegét”, de biztosítják 
jelenlegi és volt diákjaikat, a teljes 
akadémiai közösséget, hogy a ta-
gozat és az egyetem működését „az 
európai egyetemi értékrend irányít-
ja, amely kiterjed valamennyi egye-
temi polgárunkra.” A BBTE rektora 
azután lépett, hogy nyilvánosságra 
került egy videófelvétel, amelyen a 
pszichológiaprofesszor sértő, vul-
gáris szavakat használ az egyetemi 
képzés szünetében. Azóta a pszi-
chológia kar számos volt diákja állt 
a nyilvánosság elé, azt állítva, hogy 
Szamosközi István évtizedek óta mi-
nősíthetetlen hangnemben beszél a 
hallgatókkal és kollégáival, inzul-
tálja, évek óta megfélemlíti őket. 
Mindezt többen megerősítették a 
Krónikának, részletesen beszámol-
va az oktató minősíthetetlen stílu-
sáról, magaviseletéről.

„Aki nem nyalt, az repült” – jelle-
mezte Szamosközi István módszerét 
a Krónikának a minősíthetetlen ma-
gatartása miatt össztűz alá került 
pszichológiaprofesszor volt kollégá-
ja, Vargha Jenő László pszichote-
rapeuta, nyugalmazott adjunktus. 
Szerinte szakmai előrehaladása 
alapján Szamosközi István teljesen 
méltatlan a tanári pozícióra.

 Erdélyi tudósítások 2021. november 15.
hétfő

Sarokba 
szorított csalók

Megtáltosodott az Országos Fogyasztóvédelmi Ható-
ság. Hosszú évek csendje és a nyári tengerparti sze-
zon szokásos vendéglátóipari mulasztásait büntetgető 
csúcsszervből kemény kiállású hatóság lett. A román 
kormány égisze alatt működő intézmény idén látvá-
nyosan nekiment a multinacionális üzletláncok elvte-
len praktikáinak. Többek között hozzálátott a fekete 
péntek néven elhíresült kereskedelmi szélhámosság 
felgöngyölítéséhez is. Ügyvezető kormánnyal a háta 
mögött nem kis teljesítmény ez.

A fogyasztóvédelem tevékenységének minden civili-
zált országban legalább akkora szerepe van, mint egy 
jól működő rendőrségnek, amely nem csak feltárja, ha-
nem megelőzi a bűnügyek egy részét. Romániában, ahol 
a törvényeket mindenki a maga módján értelmezi, nem 
ehhez vagyunk szokva. A kereskedelemben számos cég 
emberek millióit veri át rossz minőségű áruval, és főként 
az egészségre káros élelmiszerekkel, amelyek terítésére 
a romániai piac jórészt „szűz területnek” számított.

A zöldséget és gyümölcsöt importáló cégek egy része 
nemcsak az adókat játszotta ki, hanem a megengedett-
nél több növényvédőszer-maradványt tartalmazó árut 
forgalmaztak az országban. Amiről az élelmiszer-biz-
tonsági szakemberek tudtak, de a kereskedők ismeret-
ségi köre olyan magasra nyúlt, hogy a kötelező szúró-
próbaszerű ellenőrzéseket is megúszták. Nem meglepő 
tehát, amikor a napokban a konstancai fogyasztóvé-
delem az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági 
hatósággal karöltve nyilvánosságra hozta az elmúlt 
időszak ellenőrzéseinek lesújtó eredményeit. Török-
országból, illetve afrikai és dél-amerikai államokból 
származó déli gyümölcsökben gyomirtóból és egyéb 
növényvédő szerekből a megengedett határérték több-
szörösét mutatták ki. Az egyik rákkeltő vegyszernek 
például a harmincszorosát mérték a narancsban, ami 
elsősorban a héjban rakódik le, de belekerül az „ehe-
tő” gyümölcsbe is. A romániai törvények hiányosságai-
val magyarázható, hogy a mintavétel után a kereskedő 
tovább szállíthatja a gyümölcsöt és zöldséget a leraka-
tokba, és amennyiben kiderül, hogy a szállítmány túl-
vegyszerezett, ki kell vonni a piacról. Ami Romániában 
ritkán történik meg, mert a pár napon belül elkészülő 
laborvizsgálatokig a szállítmányt már eladták. A fo-
gyasztóvédelem vezetője szerint több üzletlánccal nem 
felhőtlen a kapcsolatuk. A nagyáruházaknak saját labo-
ratóriumaikban is meg kéne vizsgálniuk a termékeket, 
ezzel szemben nagyon sok kétes minőségű áru kerül fel 
a polcokra. Mindebből sejteni lehet, milyen minőségű 
a hazai üzletláncok élelmiszer-felhozatala.

Amihez adalékként érdemes elmondani egyik zöld-
ségtermesztő vállalkozó ismerősöm tapasztalatát, aki 
százhektáros farmjáról több üzletláncnak szállít Erdély-
be friss zöldséget. Nyilatkozatban kell vállalnia, hogy ter-
mékeiben nincsenek szermaradványok, és ez a garancia 
a romániai multinacionális üzletláncok többségének ele-
gendő. Egyedül a Lidl területi laboratóriuma vizsgálja be 
tüzetesebben az áruit. Ha nem volna lelkiismeretes ter-
melő, az áru minőségére és beltartalmára vigyázó egy-
két üzletláncot kikerülve bármilyen szemetet eladhatna 
a romániai kereskedelemben. Nem fér kétség hozzá, 
hogy a hazai piacot elárasztó olcsó áruk többsége kétes 
minőségű, forgalmazóik pedig könnyűszerrel kĳ átsz-
hatják az élelmiszer-biztonsági előírásokat. A romániai 
fogyasztóvédelem feladata, hogy az elmúlt időszakban 
bátran elkezdett ellenőrzéseket ne fellángolásszerűen, 
hanem kitartóan végezze.

Ahogyan a fekete pénteki parancsnokság létrehozá-
sával rászállt a kecsegtető árleszállítások valóságtartal-
mának ellenőrzésére. A néhány nap alatt kirótt 600 ezer 
lejnyi büntetés jelzi, hogy a hatóság egyelőre csak a jég-
hegy csúcsát kapirgálja. Ha ugyanis átfogó ellenőrzések-
be kezd, elképesztő dolgok derülhetnek ki. Ahogyan azt 
a magyarországi hatóságok tették a magát Kelet-Európa 
legnagyobb webáruházaként meghatározó eMAG-gal 
szemben. A romániai alapítású, de ma már dél-afrikai 
többségi tulajdonba került multinacionális nagyvállala-
tot Magyarországon nemrég 560 ezer euróra bírságolták 
és 11,2 millió euró kártérítésre kötelezték.

A kelet-európai gyakorlatban kiemelkedően magas 
büntetés jelzi, hogy a multikkal csak úgy lehet együtt 
élni, ha az állam keményen ellenőrzi őket. Ezen a téren 
is még sok tanulnivalója van Romániának.
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A BBTE ETIKAI BIZOTTSÁGA FELFÜGGESZTETTE A PROFESSZOR OKTATÓI TEVÉKENYSÉGÉT

Lemondott Szamosközi István

A professzornak többek között a diszkriminációmentességről kellene 
tanácskoznia az egyetemi ombudsmannal

» „Nyomatékosítani kíván-
juk, hogy a megfelelő akadé-
miai magatartás, amelyet a 
BBTE etikai kódexe, a diszk-
riminációmentességi, illetve 
a nemek közti egyenlőségről 
szóló útmutatója előír, min-
denkor követendő alapelvnek 
számít” – áll az etikai bizott-
ság határozatában.




