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A XXXII. OTDK-n az Állatorvos-tudományi Kar hallgatói rendkívül sike-
resen szerepeltek. Az Agrár-, a Biológia és az Orvostudományi szekciókban
36 fõ képviselte a kart, akik 20 díjat hoztak el: 6 elsõ, 4 második és 2 harmadik
helyezést értek el, 9 hallgató különdíjban részesült. Képünkön a Biológia
szekció nyertesei. (OTDK anyagok a 14-19. oldalon)

Felsõ címlapképünket Áder János köztársa-
sági elnök szarvasi elõadásán
(MTI-fotó) készítette. Az alsó képen a Szent
István Egyetem május 12-i békéscsabai
sajtótájékoztatójának résztvevõit láthatjuk.

felvétele

Rosta Tibor

Balázs Gusztáv

Tizenhárom tudós, köztük
, az Állatorvos-tudományi Kar pro-

fesszora vehette át az MTA Elnöksége ál-
tal adományozott Akadémiai Díjat a 186.
közgyûlésen. A kiemelkedõ tudományos
munkásság elismerését jelentõ kitünteté-
seket elnök adta át.

Dr. Tuboly Tamás, az állatorvos-tudo-
mány kandidátusa, az ÁOTK dékánhe-
lyettese kutató munkacsoportja élén vég-
zett állatorvosi virológiai és immunoló-
giai kutatásaiért, az új vírusokkal és új tí-
pusú, növényalapú vakcinákkal kapcso-
latos felismeréseiért és elméleti eredmé-
nyeiért kapta meg az elismerést.

dr. Tuboly Ta-
más

dr. Lovász László

ÁOTK-sikerek a XXXII. OTDK-n

A 37. Hajós György Matematika Versenyt a Gépészmérnöki Kar rendezte meg április elsõ
napjaiban. A szellemi tornát 1979-ben, az iparoktatás 100. évfordulója alkalmából hirdették
meg a mûszaki intézmények hallgatói számára és azóta is minden évben megtartják,
bekapcsolva már a közgazdasági és informatikai karok hallgatóit is.Agödöllõi versenyen 29
mûszaki vagy gazdasági képzést nyújtó kar csapata vett részt, összesen 105 hallgatóval.
A feladatsor nehéznek bizonyult, a gyõztes is „csak” 83 pontot ért el a lehetséges 100-ból. A

csapatversenyben a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar az elsõ, az ELTE Infor-
matikai Kar a második, míg a Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara végzett a har-
madik helyen. Az egyéni verseny dobogósai (BME), (ELTE)
és (BCE) lettek. A gödöllõi gépészkar csapata a 14. helyen végzett, versenyzõik
közül szerepelt a legjobban, egyéniben 37. lett.

Bingler Arnold Telekes Márton
Zsiros Ádám

Veszeli Gergõ Dániel
Matolcsi Anna felvételei

37. Hajós György Matematika Verseny

Dr. Tuboly Tamás
Akadémiai Díjas

Címlap



fókuszban az Egyetem

PATÓCS AUTÓHÁZ
2100 GÖDÖLLÕ, Rigó u. 10. Tel: (06) 28/515-710

Az újságot az élet írja, olykor, ha tartósan egy irányból jönnek a hírek,
a szerkesztõ akaratától függetlenül is kialakulnak, „szerkesztõdnek”,
„összefésülõdnek” tematikus számok. A mostani középpontjába Békés megye
került. Április 9-én Szarvason adott randevút a vízgazdálkodási és
belvízvédelmi szakma. Április 28-án ugyanott Áder János köztársasági elnök
tartott elõadást a klímaváltozásról és vízgazdálkodásról. Május 12-én
Békéscsabán a megye legnagyobb felsõoktatási fejlesztéseit jelentette be
sajtótájékoztatón dr. Tõzsér János rektor, Figler Kálmán kancellár és
dr. Bíró Tibor, a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar (GAEK)
dékánja. Az eseményen Gajda Róbert Békés megyei kormánymegbízott,
Babák Mihály Szarvas, dr. Görgényi Ernõ Gyula és Szarvas Péter
Békéscsaba polgármestere méltatták az összesen közel 1,5 milliárd forint, 100
százalékban vissza nem térítendõ támogatást érõ sikeres pályázatokat,
amelyeket konzorciumi partnereivel együtt valósíthat meg a egyetem.
Dr. Bíró Tibor egyetlen kifejezésbe sûrítette a hírt: feltõkésítés.

Több mint 1,5 milliárd forintos fejlesztések a Békés megyei kampuszokon

BALÁZS GUSZTÁV
A sajtótájékoztatót vezetõ házigazda dékán,

majd az elsõként felszólaló
egyaránt kiemelték, hogy a Szent István
Egyetem legfontosabb konzorciumi partnerei
a sikeres pályázatokban a kampuszszékhely
települések önkormányzatai, nonprofit

dr. Tõzsér János

körében eljárva igyekszik igazodni a megye
kutatás-fejlesztési és innovációs céljaihoz,
hangsúlyozta .

A sajtótájékoztató résztvevõit összeköti egy
kézzel fogható cél: jövõképet, jövõt adni a
megyei felsõoktatásnak. A közös felelõsség-
bõl közös cselekvés és mindenki számára

hasznos lehetõség született, ezért va-
gyunk itt ilyen sokan, vette át a szót

. A kormánymegbízott
az elõzmények között említette a
Nemzeti Intelligens Szakosodási
Stratégia elkészítését. E munka során
kristályosodott ki az a felismerés,
hogy a megye fejlõdése elképzelhe-
tetlen erõs felsõoktatás, in-
tegrált kutatás-fejlesztési,
innovációs programok nél-
kül. Tudás alapú fejlõdés
akkor mozdítható elõ, hogy
ha jelentõs forrásokat fordí-
tanak oktatásra és K+F-re.

dr. Bíró Tibor

Gajda Róbert

endõ hallgatóknak is, hogy Békéscsaba, Gyu-
la és Szarvas polgármesterei részt vesznek az
eseményen. Befejezésül hangsúlyozta: min-
den elérhetõ oktatási, kutatás-fejlesztési for-
rást meg kell szerezni a megyében.
Újabb mérföldkõhöz érkeztünk egyetemünk

történetében. A közeljövõben újabb lehe-
tõségek nyílnak a Szent István Egyetem, Bé-
kés megyei partnereink és hallgatóink elõtt.
Rendkívüli büszkék vagyunk arra, hogy a mai
napon önökkel oszthatjuk meg elsõként
TÁMOPpályázataink sikerének a hírét, foly-
tatta . Ezek az eredmények
csak és kizárólag összefogással tudtak meg-
valósulni, és alapjául szolgálnak további for-
rások bevonásához, amelyek révén a vállal-
kozások reményeink szerint helyben tudják
marasztalni a jövendõ hallgatókat, a késõbbi
munkavállalókat.

A kancellár az esztendõ egyik legfontosabb
eredményeként értékelte a hamarosan induló
egyedülálló oktatási és kutatás-fejlesztési
projekteket, majd így folytatta:
– Mindannyian tudjuk, hogy mennyire inno-

vatívak, kreatívak, megbízhatók a magyar
szakemberek, mennyire fontos számukra a
képzés, a szakképzés és továbbképzés.Az ok-
tatásnak és kutatás-fejlesztésnek kulcsszere-
pe van abban, hogy minél több szinten és mi-
nél magasabb színvonalon tudjunk utánpót-
lásról gondoskodni. Jólesõ érzés látni, meny-
nyi tehetséges fiatal van Békéscsabán, Gyu-
lán és Szarvason, mekkora szellemi potenci-
állal rendelkeznek, akik a TÁMOP projektek

Figler Kálmán

Dr. Bíró Tibor és dr. Tõzsér János

Gajda Róbert és Figler Kálmán

szervezetei és vállalkozásai. A hat program
megvalósítása tovább erõsíti Békés megye
gazdasági és társadalmi életét s javítani hiva-
tott a helyi ipar, a helyi vállalkozások verseny-
képességét. A több szakaszból álló elõkészítõ
munka is igazolta, hogy megfelelõ partnerek
jelentkezése esetén naprakészen lehet hasz-
nosítani az egyetemen felhalmozott tudást. A
rektor kifejezte meggyõzõdését, hogy a kü-
lönbözõ képzési formák megteremtésével és
fejlesztésével a megye egésze gazdagodik.

Békés megyében a Szent István Egyetem
képviseli az állami felsõoktatást. E szerep-

Következõ lépésként Szarvason és
Békéscsabán találkoztak azoknak a
vállalkozásoknak a képviselõi, akik
számára fontos lehet a duális képzés
kifejlesztése a megyében. A megbe-
szélések Gödöllõn folytatódtak,
immár pályázati kiírások ismereté-
ben.
A megyei kormányhivatal vezetõje
kiemelte: arra törekedtek, hogy a
GAEK mindhárom kampusza részesüljön az
elnyerhetõ forrásokból, mindegyik városban
erõsödjenek a képzések. A munka elsõ rész-
eredményei születtek meg, ezeket ismertetik a
tájékoztatón. Önmagában üzenet értékû a le-

révén bekapcsolódhatnak a szakmai vérke-
ringésbe. Bízom benne, hogy az induló fej-
lesztések ösztönzõen hatnak a helyi vállalko-
zásokra, az önkormányzatokkal, partnerszer-
vezetekkel való további együttmûködésre.

Közös felelõsség, közös cselekvés
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A sajtó munkatársai rendelkezésére bocsátott
írásos anyag szerint a Társadalmi Megújulási
Operatív Program keretein belül igényelt és
részben megítélt pályázatok támogatása
összesen 1.566.184.696 forint.

A pályázatok elsõdleges célja a felsõoktatás
K+F+I+O kapacitásainak bõvítése a helyi vállal-
kozásokkal való szerves együttmûködés kiépíté-
sével; a tudásalapú gazdaság kiépítésének elõse-
gítése a helyi gazdasági-társadalmi fejlõdés ér-
dekében. A projektek a GAEK Békéscsabai,
Gyulai és Szarvasi Campusain, valamint
Salgótarjánban valósulnak meg, részben az in-
tézmény konzorciumi partnereinek közre-
mûködésével. A pályázati projektek megvaló-
sítása során rendkívüli mértékû, egyedülálló
összefogásra, együttmûködésre kerül sor a
térségi önkormányzatok, a kormányzati és a
vállalkozói szféra szereplõi, képviselõi és az
egyetem között.

1. Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek
létrehozása Békés megyében
(TÁMOP4.2.2D-14/1Konv-2015-0011)
2. Smart City innovatív kutatási hálózatok
fejlesztése Gyula és Salgótarján városokban
(TÁMOP4.2.1D-15/1/Konv-2015-0007)
3. SZIE-GYAK: Szakmai innovatív együttmû-
ködés a gyakorlatorientált képzésért
(TÁMOP4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0004)
4. A tudományos kutatói munka, valamint az
életpálya korszerûsítése a Szent István Egyetem
Békés megyei Campusain
(TÁMOP4.2.2.B-15/1/Konv-2015-0013)

A TÁMOP pályázatok támogatási formája:
vissza nem térítendõ támogatás. A projektek
100%-os támogatottságúak és az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával valósulnak meg.

nemzetközi
H2020 projektek elõkészítése érdekében kutató-
csoportok felállítása gazdasági szereplõk bevo-
násával, valamint a kutatásmenedzsment fej-
lesztése (pl. képzõk képzése, szervezetfejlesztés,
módszertani elõkészítés) az alábbi kiemelt kuta-
tási területekhez kapcsolódva:

Rehabilitáció, gerontológia, fizioterápia
(SZIE-GAEK Gyulai Campus)

tesztpro-
jektként Salgótarjánban és Gyulán olyan Smart
City (Kreatív Város) tudásközpontok mintamo-

Az egyetem a következõ TÁMOP projekte-
ket valósítja meg:

1. INTERDISZCIPLINÁRIS NEMZETKÖ-
ZI KUTATÓI TEAMEK LÉTREHOZÁSA
BÉKÉS MEGYÉBEN
A szakmai program kiemelt célja:

Megítélt támogatás: 286.169.987 Ft

2. SMART CITY INNOVATÍV KUTATÁSI
HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE GYULA ÉS
SALGÓTARJÁN VÁROSOKBAN
A szakmai program kiemelt célja:

!

!

!

Geotermikus energia, megújuló energia
(SZIE GÉK Békéscsabai Campus kihelyezett
képzés)

Vízgazdálkodás, árvízvédelem, ásványvíz
ipar (SZIE GAEK Szarvasi Campus)

delljének kidolgozása és létrehozása, amely:
a helyi társadalom és gazdaság belsõ, vonzerõt

jelentõ adottságaira és aktivitásaira épülve fej-
leszti a város és vonzáskörzetének társadalmi-
gazdasági életét.

célként tartja szem elõtt egy hálózati rendszer
kialakítását – új típusú formációk létrehozásával
– a felsõoktatás, a város és a gazdasági szereplõk
között, beleértve a határ menti együttmûködése-
ket is,

lehetõvé teszi a felsõoktatási tudás integrálását
és a helyi társadalmi, gazdasági szereplõk alkal-
massá tételét a tudás befogadására, kreatív al-
kalmazására, a helyi tudásteremtés kibontakoz-
tatására.

1. Szent István Egyetem
2. Gyula Város Önkormányzata
3. Interindustria Tudásközpont Alapítvány (Sal-
gótarján)

1. Szent István Egyetem 145.912.250 Ft
2. Gyula Város Önkormányzata 76.008.000 Ft
3. Interindustria

TudásközpontAlapítvány 58.036.500 Ft

: a SZIE kon-
vergencia régióban található, Békéscsabai, Szar-
vasi és Gyulai Campusain folyó képzések koo-
peratív duális moduláris képzéssé történõ átala-
kítása (felnõttképzés és felsõfokú szakképzé-
sek), különös tekintettel a hátrányos helyzetû fi-
atalokra és a lemorzsolódó hallgatókra vonatko-
zóan.
Képzési programok témái:

Táplálkozás- és életmódtudomány

1. Szent István Egyetem
2. Türr István Kutató és Képzõ Intézet
3. Hunniareg Pedagógiai Intézet Nonprofit Kft.

1. Szent István Egyetem 337.458.500 Ft
2. Türr István

Kutató és Képzõ Intézet 19.218.400 Ft
3. Hunniareg Pedagógiai Intézet

Nonprofit Kft. 4.054.678 Ft

!

!

!

!

Konzorcium tagjai:

Megítélt támogatás összesen: 279.956.750 Ft

3. SZIE-GYAK: SZAKMAI INNOVATÍV
EGYÜTTMÛKÖDÉS A GYAKORLAT-
ORIENTÁLT KÉPZÉSÉRT
A szakmai program kiemelt célja

Konzorcium tagjai:

Megítélt támogatás összesen: 390.731.578 Ft

4. A TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÓI MUN-
KA, VALAMINT ÉLETPÁLYA KORSZE-
RÛSÍTÉSE A SZENT ISTVÁN EGYETEM
BÉKÉS MEGYEI KÉPZÉSEIBEN

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Vidék- és agrárgazdaság
Kistermelõi termékek feldolgozása
Vadgazdálkodás
Mûszaki informatika
Településüzemeltetés
Gépészet
Gazdaságfejlesztési és társadalmi
felzárkóztatás
Pályaorientációs képességfejlesztés
Vállalkozói és munkaerõ-piaci kompetenciák

A szakmai program kiemelt célja:

Megítélt támogatás: 58.159.200 Ft

1. TUDÁS-PARK A MAGAS HOZZÁ-
ADOTT ÉRTÉKÛ IPARÁGAK FEJLESZ-
TÉSÉÉRT BÉKÉSCSABÁN (NYOMDA-
IPAR, GÉPIPAR, INFORMATIKA)
1. A felsõoktatási intézmények és külsõ part-
nerek együttmûködéseinek stratégiai meg-
alapozása
A szakmai program kiemelt célja:

2. K+F+I, tudástranszfer, tudásmenedzs-
ment szolgáltatások fejlesztése
A szakmai program kiemelt célja:

3. A kiemelt kutatási területek elõkészíté-
sével, minõségi fejlesztésével, monitoringjá-
val és értékelésével kapcsolatos tevékenysé-
gek
A szakmai program kiemelt célja:

a felsõok-
tatási intézmények minõségi kutatói utánpótlás-
nevelésének támogatása. A konstrukció alap-
vetõ célja olyan komplex feltételek megteremté-
se a felsõoktatási intézményekben, amelyek le-
hetõséget biztosítanak kutatási tevékenységek
végzése terén a kutatói tevékenységbe aktívan
bevonódni kívánók számára mind az egyéni,
mind a közösségi fejlõdésre. Ennek része az in-
tézményen belüli tehetségsegítõ programok mû-
ködtetése, fejlesztése, amelyek egyrészt az arra
érdemes hallgatóknak lehetõséget biztosítanak a
kutatói készségek és ismeretek fejlesztésére,
másrészt azokat az oktatókat, kutatókat támo-
gatják, akik aktívan rész vesznek az utánpótlás
nevelésében és a kutatói utánpótlás biztosításá-
ban.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma tájékoz-
tatása alapján a SZIE két pályázata jelenleg tar-
taléklistán van. Az EMMI tájékoztatása szerint
május hónap folyamán megemelik a konstrukci-
óra rendelkezésre álló forrást, így lehetõség nyí-
lik az alábbi két projekt támogatással történõ
megvalósítására.

a „hármas
egység” tudás- és kompetencia térképének ki-
dolgozása a SZIE Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros és az érdekelt szereplõk esetében az adott
iparágak vonatkozásában. Ennek alapján kerül
kidolgozásra a közös tudásmenedzsment straté-
gia, amely a regionális gazdaságfejlesztési stra-
tégiai irányok mentén kijelöli az együttmû-
ködési területeket, meghatározza az együttmû-
ködés kereteit és feltételrendszerét, valamint a
stratégia cselekvési tervét.

a SZIE tu-
dástranszfer és tudásmenedzsment szolgáltatási
portfóliójának fejlesztése a regionális gazdaság-
fejlesztési és vállalati igényekhez igazodóan. A
projekt idõszaka alatt elvégzendõ feladat a szol-
gáltatási portfólió azonosítása az igényekhez
igazodóan, a szolgáltatásfejlesztési módszer-
tanok kidolgozása. További cél egy tudásme-
nedzsment információs rendszer fejlesztése.

a releváns
városi, megyei, regionális és felsõoktatási intéz-
ményi kutatás-fejlesztési és innovációs stra-
tégiák, koncepciók alapján a kiemelt kutatási
területeken projektek definiálása, azok részletes
tervezése, az elérni kívánt minõségi fejlesz-
téshez kapcsolódó tevékenységek meghatáro-

Több mint 1,5 milliárd forintos fejlesztések

Közös felelõsség, közös cselekvés

fókuszban az Egyetem
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fókuszban az Egyetem

zása, kutatócsoportok összeállítása.

a vállalati
igényekre alapozott képzésfejlesztés a hallgatók
kutatási kompetenciáinak növelése érdekében.

a Tudás-
park szervezeti kereteinek kialakítása, amely a
felsõoktatási intézmény, a megyei jogú város és
a vállalkozások közötti hosszú távú K+F+I
együttmûködést biztosítani tudja.

4. Vállalati igényekhez igazodó képzések ki-
dolgozása
A szakmai program kiemelt célja:

5. Az intézményi kapcsolatrendszer fejlesz-
tésével kapcsolatos tevékenységek
A szakmai program kiemelt célja:

Konzorcium tagjai:
1. Szent István Egyetem (SZIE GÉK Békés-
csabai Campus kihelyezett képzés)
2. SZIE Non-profit Kft.
3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormány-
zata
Együttmûködõ partnerek (támogatást nem kap-
nak):

Árpád-Agrár Zrt.
HumánSoft Kft.
Mondi Békéscsaba Kft.

!

!

!

!

!

!

!

Mazek Kner Packaging Kft.
Csaba Metál Zrt.
Linamar Hungary Zrt.
Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara

1. Szent István Egyetem 387.727.900 Ft
2. SZIE Non-profit Kft. 74.540.481 Ft
3. Békéscsaba Megyei Jogú Város 58.918.800 Ft

Igényelt támogatás összesen: 521.187.181 Ft

2., AZ EÖTVÖS JÓZSEF FÕISKOLA MÛ-
SZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGTUDO-
MÁNYI ALAPKÉPZÉSEINEK VÍZÜGYI
SZAKTERÜLETRE ORIENTÁLT FEJ-
LESZTÉSE DUÁLIS KÉPZÉSI REND-
SZER BEVEZETÉSÉVEL
A szakmai program kiemelt célja: a bajai fõ-
iskolán folyó mérnök- és vízügyi szakközgaz-
dász-képzés támogatása, fejlesztése annak érde-
kében, hogy színvonalát és szakmai beágyazott-
ságát tekintve folyamatosan megfeleljen a kor
követelményeinek. Hosszabb távú cél, hogy a
felsõoktatási intézmény a vízügyi ágazat számá-
ra tartósan az igényeknek megfelelõ számú és
minõségû szakembert bocsásson ki.

A SZIE tevékenysége tematikusan elkülönül az
Eötvös József Fõiskola hasonló jellegû tevé-
kenységétõl a következõk alapján:

– mezõgazdasági vízrendezési
– halas tavi tógazdálkodás
– öntözéses növénytermesztés
– öntözéses kertészet

– mikroöntözõberendezések üzemeltetése
– makroöntözõberendezések üzemeltetése
– mezõgazdasági vízgazdálkodási létesítmé-
nyek üzemeltetése és karbantartása

Eötvös József Fõiskola
SZIE Non-profit Kft. (100 % SZIE

tulajdonú nonprofit vállalkozás)

!

!

mezõgazdasági mérnök, vízgazdálkodási
szakirány (gyakorlati képzõhelyen 6 hetes egy-
befüggõ gyakorlat kidolgozása, tananyagfej-
lesztés és elektronikus tananyag kidolgozása)

mezõgazdasági mérnök és kapcsolódó FOSZ
moduláris rendszerûvé alakítása és gyakorlat-
orientált tantárgyakkal való bõvítése (tananyag-
fejlesztés és elektronikus tananyag kidolgozása)

Fõkedvezményezett:
Partner 1:

Igényelt támogatás: 29.980.000 Ft a SZIE
Non-profit Kft. esetében

A mai sajtótájékoztató
csattanós válasz arra a
kérdésre, hogy tervez-
hetõ-e szorosra a Szent
István Egyetem és Bé-
kés megye kapcsolata.
Ennél nagyobb bizonyí-
ték nem kell arra, hogy a
hat projekttel a kapcso-
lat szorosabbá fog válni
az elkövetkezõkben.

Engedjék meg, hogy a

Szarvas Péter:
"Csattanós válasz"

Békéscsabát leginkább érdeklõ, összegszerûsé-
gében legnagyobb projekttel foglalkozzak. Ezt a
pályázatot a gödöllõi egyetem és a Békéscsabai
Polgármesteri Hivatal munkatársainak kará-
csony, szilveszter és az újév elsõ napjaiban kel-
lett összerakniuk. Ezen idõszak munkája ered-
ménnyel járt és ennek köszönhetõen egy sok le-
hetõséget rejtõ együttes munka indul rövidesen.

Jól érzékelhetõ Békéscsabán, hogy az elmúlt
két-három évben a húzóágazatok vállalatai, a
nagy hozzáadott értéket termelõ cégek konjunk-
turális idõszakba léptek. Akár a nyomdaipar,
akár a fémmegmunkálási ipar, akár a gépipar te-
rületén dolgozó cégek jelentõs termelési érték-
növekedéssel és létszámbõvüléssel élték meg a
mögöttünk hagyott 2-3 évet. Ez a projekt pont jó
ütemben érkezett, megnövekedett az igény a fel-
sõfokú végzettségû, fiatal korosztály iránt.

Az utánpótlást az egyetemmel történõ együtt-
mûködéstõl várjuk. Ez a projekt közel fogja hoz-
ni egymáshoz azokat a cégeket, akik innováció-
ra, kutatás-fejlesztésre támaszkodó ágazatban
dolgoznak. A GAEK kampuszainak meg kell ta-
lálni azt a képzési portfóliót, ami leginkább il-
leszkedik a jövõbeni foglalkoztatási, iparfejlõ-
dési adottságokhoz. Az elõkészületeket ismerve,
látom az eltökéltséget az egyetem vezetésében,
és a jó eredményeket hozó munkához szeretném
felajánlani természetesen a polgármesteri hiva-
tal, az önkormányzat segítségét, számítva a Bé-
kés megyei iparkamara tudására, gondolataira is.

Nagy örömmel jöttem a
mai sajtóeseményre.
Üzenet értéke van an-
nak, hogy együtt jelen-
tünk be egy jó hírt, az
egyetem vezetése és az
egyetem által felsõok-
tatási képzést folytató
városok vezetõi, illetõ-
leg a kormánymeg-
bízott úr.

A pályázat megírásá-
hoz, a célok megfogalmazásához szoros együtt-
mûködésre volt szükség az egyetem és az önkor-
mányzatok között. Itt most nyilvánvalóvá válik,
hogy létezik egy érdekközösség az egyetem és
városaink között. Ez az érdek pedig nem más,
mint az, hogy a Békés megyei felsõoktatás jövõ-
jét erõsítsük, hiszen ez városaink népesség meg-
tartó erejét fokozza.
Gyulán a felsõoktatás hagyományai a rendszer-

változás idõszakáig nyúlnak vissza. Több intéz-
mény mûködtette már a gyulai intézetet, a jelen-
legi Szent István Egyetem személyében egy jó
gazdát ismertünk meg, akinek szemmel látható-
an fejlesztési szándékai vannak a jövõre nézve.

Meggyõzõdésünk, hogy a gyulai felsõoktatás
életképes, hiszen piacképes diplomát ad, mert
képzései a Békés megyei Pándy Kálmán Kórház
kitûnõ tudásbázisára és a gyulai turisztikai
szektor szellemi potenciáljára épülnek.
Közös pályázatunkat azzal a céllal fogalmaztuk

meg, hogy szorosabbra fûzzük a város és térsége
gazdasági szereplõinek a kapcsolatát az egye-
temmel. Célunk, hogy a gyulai és környékbeli
egészséges és biztonságos élelmiszerek gyártása
terén innovációs, kutatás-fejlesztési együttmû-
ködések jöjjenek létre az érintett vállalkozások
és az egyetem között. Bízom benne, hogy a pá-
lyázat révén erõsödni fog a térségbeli élelmi-
szeripar, hiszen a megyének ez az egyik legjobb
kitörési pontja. Köszönöm szépen mindazok
munkáját, akik dolgoztak a sikerért!

Dr. Görgényi Ernõ:
"Létezõ érdekközösség"

Hölgyeim és uraim, en-
gedjék meg, hogy gra-
tuláljak rektor úrnak,
dékán úrnak és kancel-
lár úrnak, mert olyan
dolgot kezdtek el, amit
mi itt, az 44-es fõút
tengelyén lévõ telepü-
lések és városok rend-
kívül nagyra tartunk. Ez
történelmi pillanat!
Voltak korábban is min-

Babák Mihály:
"Történelmi pillanat!"

denféle együtt munkálkodások, de ekkora lehe-
tõséget és ennyi pénzt Békés megye felsõok-
tatása még nem kapott. A kormányt is köszönet
illeti azért, hogy erre lehetõséget nyújtott.

Nagyon bízom abban, hogy a pénzt most jó
helyre költik. Ez a pályázat és a megvaló-
sításához szükséges munka megalapozza Békés
megye jövõjét, felsõoktatását, az értelmiség
jövõképét, ezekbõl fakadóan tudományos áttö-
résekkel és praktikus megoldásokkal gazdagítja
a megye gazdaságát.

Miután a települések összefogtak, a projektek
nem csupán egy-egy településé lesznek. Gyulán
kidolgozzák az egészséges életmód, az egész-
séges élelmiszergazdaság feltételeit. Szarvason
is jelentõs számú élelmiszer feldolgozó cég van.
Békés megyének ez pozíciót jelent, a lakossá-
gának megélhetést, boldogabb jövõt is. Igaz, so-
kat kell dolgozni azért, hogy az eredmény meg-
jelenjen majd a családok életminõségében is.
Az agrárium és különösen a vízgazdálkodás te-

rületén az összes lehetõség kiaknázása a felada-
tunk. Már csak azért is, mert nemrégiben elõ-
adást tartott Szarvason köztársasági
elnök és nyomatékot ad annak, hogy a vízgaz-
dálkodásnak, a vízzel kapcsolatos diszciplínák
mûvelésének a jövõben is nagy jelentõsége lesz.
Békés megye e téren is olyan „vállalkozásba”
kezd új képzések indításával, amely egész Ma-
gyarország javát szolgálja majd a vízgazdálko-
dási ágazatban.

Áder János
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Zsúfolásig megtelt április 28-án
a Gazdasági, Agrár- és
Egészségtudományi Kar Tessedik
elõadója Szarvason, ahol Áder
János, Magyarország köztársasági
elnöke több mint kétórás elõadást
tartott az egyetem hallgatói és
oktatói részére.

Az államfõ kifejtette: a Föld népessége az
1900-as 2 milliárdról napjainkra körülbelül
7,5 milliárdra nõtt, 2050-re pedig további 2
milliárd emberrel emelkedhet.

A szén-dioxid és egyéb üvegházhatású gá-
zok kibocsátása az elmúlt 25 évben 30 száza-
lékkal emelkedett. Ennek következményei:
egyre szélsõségesebb idõjárási viszonyok,
élelmiszerellátási problémák, a jégtakaró ol-
vadása miatt a tengervízszint emelkedése és
az ivóvízhiány, amely akár háborúkat is ge-
nerálhat.

Áder János kitért arra, hogy 2050-re a Föld
lakosságának 75 százaléka a becslések sze-
rint városokban él majd. A népességnöve-
kedés és az urbanizáció fokozódása miatt
több város és városrész épül a közeljövõben,
mint az elmúlt kétezer évben. A vízfogyasz-
tás az elmúlt száz év alatt a hússzorosára
növekedett – mondta a köztársasági elnök.

Hangsúlyozta: a Föld vízkészletének csak
2,5 százaléka úgynevezett hozzáférhetõ
édesvíz, miközben például egy tábla cso-
koládé elõállításához 1700 liter, egy kiló
marhasteakhez több mint 15 ezer liter, egy
okostelefon gyártásához 910 liter, egy sze-
mélyautóéhoz pedig 148 ezer liter víz fel-
használására van szükség.

Áder János elmondta: a szennyvíz 90 szá-
zalékát tisztítatlanul juttatják a folyókba.
Évente 3,5 millióan halnak meg vízhiány és
szanitációs problémák miatt; 1990 óta 11
millióan hunytak el az aszályok következ-
tében.

Mindezen kihívások miatt az emberek
elõbb-utóbb elindulnak olyan területek, or-
szágok felé, amelyek még rendelkeznek
természeti erõforrásokkal és tiszta környe-
zettel, ami óriási kihívás elé állítja majd a
fejlett országokat – jelentette ki az államfõ.
A köztársasági elnök több mint kétórás elõ-

adásában diagramokkal alátámasztva meg-
nevezte, hogy a szén-dioxidot és egyéb üveg-
házhatású gázokat tekintve Kína, az Egye-
sült Államok, az Európai Unió és India a leg-
nagyobb kibocsátók a világban.

Magyarországról szólva elmondta, hogy az

emisszió terén az ország jól áll, a levegõt a
legkevésbé terhelõ elsõ húsz ország között
szerepel, miközben például az árvizek miatt
érzi a klímaváltozás hatásait. Közölte: Ma-
gyarország példája mutatja, hogy lehet úgy
elérni gazdasági növekedést, hogy közben a
kibocsátást csökkentik.
Az 1987-es, 38 ország által megkötött, a ki-

bocsátáscsökkentést célzó kiotói megállapo-
dásról szólva közölte: azok az országok,
amelyek aláírták, szinten tartották vagy
csökkentették a kibocsátásukat. Ám azok,
amelyek ahhoz nem csatlakoztak vagy kilép-
tek belõle, növelték az emissziót.

Áder János szerint Kiotó miatt fontos, mi-
ben állapodnak meg a világ döntéshozói az
év végén, a Párizsban rendezendõ klímavé-
delmi konferencián, ám hangsúlyozta: õ
szkeptikus azt illetõen, hogy a rendezvény
átfogó, nagy változásokat hozna.
Kifejtette: becslések szerint évente 340-380

milliárd dollárt kellene fordítani a klímavál-
tozás okozta problémák megoldását elõsegí-
tõ beruházásokra. Ennyit védelmi beruházá-
sokra elköltenek az országok, ám az államfõ
szerint azt nem lehet remélni, hogy ezt az
összeget a biztonságpolitika helyett a kör-

Áder János elõadása

Klímaváltozás, vízgazdálkodás

nyezetvédelemre fordítanák az államok. Ab-
ban bízik, hogy ennek az összegnek egy ré-
szét át lehet csoportosítani ilyen célokra.

Áder János az ózonlyuk visszaszorításával
példázta, hogy egyetlen ország nem tudja
megoldani a klímaváltozás okozta problé-
mákat, de nemzetközi összefogással lehet
eredményeket elérni.

A vendég elõadásának végén elmondta: a
klímaváltozáshoz való adaptációban nagy
jelentõsége van a vízgazdálkodási szakem-
berek képzésének. A természeti katasztró-
fák 80 százaléka vizes eredetû, ezért is van
nagy szükség a jól képzett, Szarvason alapos
tudást szerzett szakemberekre – fogalmazott
a köztársasági elnök.

Az elõadást követõen a hallgatók kérdése-
ket tettek fel a vendégnek.
Az államfõ délután dékánnal

folytatott egyeztetést, majd
kancellárral, stratégiai és
koordinációs mb. fõigazgatóval,

oktatási rektorhelyettessel,
, az Ybl kar dékánjával,
, a Pályázati és Innovációs Köz-

pont vezetõjével valamint megyei vezetõk-
kel találkozott.

dr. Bíró Tibor
Figler Kálmán

Magyar Ferenc
dr. Tóth Ta-

más dr. Markó
Balázzsal Mozsgai
Katalinnal

(mti)
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Társadalomtörténeti, néprajzi,
ökológiai és oktatási országos
konferenciát szervezett a GAEK
békéscsabai kampusza és az MTA
SZAB Békés Megyei Tudományos
Testülete Békéscsabán március 11-
13-ig. A rendezvényt a Pro Senior
Talentum, Micheller Magdolna
CSc, fõiskolai tanár
magánalapítványa támogatta.

MALATYINSZKI SZILÁRD
andragógus szakértõ

Árpási Zoltán PhD
Tolnai Péter

A konferencia alcíme Gergely-naptól Pün-
kösdig, melyhez hûen a Balassi Táncegyüttes
táncosainak köszöntõje után a Békés megyei
nemzetiségek élõ textilkultúrája címû ki-
állítást is megnyitották etnográfus
szakértõ bemutatásában.

Széll János

. dékánhelyettes megnyi-
tója és , a Békés Megyei Önkor-
mányzat alelnökének köszöntõje után a Mun-

kácsy Mihály Múzeum igazgatója,
lelkes és saját életébõl is vett ta-

pasztalata által átszõtt elõadás hangzott el
néprajzos szemmel. A nap további elõadói
(

) a tavaszi ünnepekrõl és a dél-alföldi
szlovákság irodalmi nyelvérõl szóltak.

Március 12-én a szekció elõadások igen szí-
nes és tartalmas programot nyújtottak több
mint húsz elõadótól. Megtisztelte elõadásával
a konferenciát dékán, aki
gyakorlatorientált módon tárta elénk a vízgaz-
dálkodást. dékán-helyettes
a városi zöldfelületek növényesítési problé-
mái körüli gondolatait osztotta meg velünk.

A társadalomtörténeti szekció egy kü-
lönleges köszöntéssel kezdõdött:

fõiskolai tanár, az egyetemi kar tu-
dományszervezõje e napon töltötte be 70.
életévét. pro-
fesszor emerita meghívta tanítványait, akik
Nyilas Misi megható történeteivel kápráz-
tatták el a jelenlévõket és köszöntötték a kon-
ferencia „motorját”, Micheller Magdolna ta-

Ando
György

Nagyné Martyin Emília, Petneházi Zsig-
mond

Bíró Tibor PhD.

Futó Zoltán PhD.

Micheller
Magdolna

Nanszákné Cserfalvi Ilona

nárnõt. A sikeres konferencia megmutatta,
hogy a társadalomtörténetnek, néprajzi ha-
gyománynak, ökológiának igen nagy szerepe
van a térségben és szükséges, de nem elégsé-
ges az, ha „csak” oktatjuk e tudományterü-
leteket.

A Szent István Egyetem sikeres együttmû-
ködést folytat Békéscsaba, Gyula, Szarvas
városával és a Békés Megyei Önkormány-
zattal annak érdekében, hogy közel vigye a
tudományt a lakossághoz és a gazdaságot
kiszolgálhassa a kimûvelt és szakképzett hall-
gatókkal.

A duális szakképzésben és a felnõttkép-
zésben való egyre hatékonyabb kooperáció a
jövõben új lehetõségekkel szolgál.
Avíz motívuma végigívelt a konferencián.A

víz, mint az élet, a nõiesség szimbóluma
megjelent a néprajzban, ökológiában, a
társadalom szegmenseiben.Aszervezõ csapat
bízik abban, hogy a víz és a tudomány áradása
elindított valamit és e sodrás magával ragadja
majd a jövõ nemzedékét is.

A Bél Mátyás Egyetem Gazdasági
Karának szervezésében,
Besztercebányán idén is
megrendezték a Nemzetközi
Hallgatói Tudományos
Konferenciát, melyen Európa több
országából érkezõ diákok vettek
részt április 9-én.

KIS OLGA TAMARA
Az eseményen a Gazdasági,Agrár- és Egész-

ségtudományi Kar gazdasági kampuszának öt
hallgatója adta elõ kutatási eredményeit. Az
elõadások angol és szlovák nyelven hangzot-
tak el. A konferencia színvonalát nívós elõ-
adások emelték, amihez hallgatóink is hozzá
járultak.

Kimagasló sikert ért el I. évfo-
lyamos pénzügy és számvitel szakos hallgató,
aki a The fact behind the fiction címû angol
nyelven elõadott munkájával a III. helyezést
érte el. Elismerõ oklevélben részesült

I. évfolyamos pénzügy és számvi-
tel szakos hallgató Finance, banking and in-
vestment címû elõadása, I. év-
folyamos pénzügy és számvitel szakos hall-
gató The determinative role of tourism címû
dolgozata, II. évfolyamos,
gazdálkodási. és menedzsment szakos hallga-
tó a Hungaricum Promotion Pick Salami
Exporting Plan to European Union Countries
címû anyaga és III. év-
folyamos, pénzügy-számvitel szakos hallgató

címû tudományos munkája.

Nagy Dóra

Vitáris
Alexandra

Dohányos Edit

Kis Olga Tamara

Restye Dávid Norbert

The importance of the e-business in Hungary

Hallgatóink kíséretét fõisko-
lai tanár látta el, aki többek közt a zsûriben is
tevékeny szerepet vállalt. Segítõ témavezetõ
tanáraink és

voltak. Ezúton is köszönjük
munkájukat!

Az esemény kellemes légkörben zajlott vá-
rosnézéssel tarkítva, ezáltal a nemzetközi kap-
csolatok ápolását is elõsegítette. A hallgatók
bizonyították, hogy iskolánk nemzetközi
szinten is megállja a helyét és bátran kije-
lenthetõ a többi hallgató nevében is, hogy
komoly befektetett munka árán, de pótolhatat-
lan élményekkel és tapasztalatokkal gazda-
godhattak a részvevõ diákok.

Pénzügy és számvitel, I.

Témavezetõ: Dr. Árpási Zoltán
Gazdálkodási- és me-

nedzsment, II.

Témavezetõ: Bodnár Gábor
Pénzügy és számvitel, I.

Témavezetõ: Bodnár Gábor
Pénzügy és számvitel,

III.

Témavezetõ: Bodnár Gábor
Pénzügy és számvitel, I.

Témavezetõ: Nyári Csaba

dr. Gurzó Imre

dr. Árpási Zoltán, Bodnár Gábor
Nyári Csaba

The determinative role of tourism

Hungaricum Promotion- Pick Salami
Exporting Plan to European Union Countries

The fact behind the fiction

The importance of the e-business in Hungary

Finance, banking and investment

Dohányos Edit

Kis Olga Tamara

Nagy Dóra

Restye Dávid Norbert

VitárisAlexandra

Tavaszi szél vizet árasztott

Társadalomtörténet, néprajzi hagyományok, ökológia

Békéscsabai hallgatók sikere Besztercebányán HOL TART MA A MAGYAR FELSÕ-
OKTATÁS? Mennyit ér a munkaerõ-
piacon a diploma? Mire ad választ a duális
képzés? Ezekre a kérdésekre is kereste a vá-
laszokat az április 23-án Budapesten megren-
dezett XIV. Felsõoktatási Média Konferencia
kerekasztal-beszélgetése. Gondolatébresztõ-
ként , a Gépészmérnöki Kar
dékánja mutatta be, hogyan változott a fel-
sõoktatás a rendszerváltás óta.

A pozitívumok között említette, hogy a
2005-ös felsõoktatási törvény beengedte a fõ-
iskolákra és az egyetemekre a hallgatókat, tö-
megessé vált a felsõoktatás. A bolognai rend-
szer is jó, csak gyors volt az átállás, nem tud-
tak felkészülni az egyetemek, gyakori hiba-
ként az öt éves képzésbõl túl sok mindent
gyömöszöltek be BA-képzésbe mondta az
elõadó, aki a Bologna-elv elterjedése és a
hallgatói létszám növekedése mellett po-
zitívumként említette a PhD-rendszert és a
kancellária bevezetését is. Eredményként
emelte ki azt is, hogy egyre több a külföldi
hallgató a magyar felsõoktatásban, többek
között a Szent István Egyetemen is. A mérleg
másik oldalán azonban gyengítik a felsõ-
oktatást a finanszírozási problémák, az egye-
temek kiszolgáltatottsága, és az oktatói-hall-
gatói arány romlása, amelyet még nem ke-
zelnek jól az intézmények, fogalmazott a dé-
kán.

Dr. Szabó István a most bevezetett duális
képzést is mérlegre tette. Mint mondta: a gya-
korlatorientáltság fontos, bár viszonylag
gyorsan vezettük be, és veszélyes lehet, hogy
a hallgatók olyan sok órában dolgoznak és ta-
nulnak, hogy nem lesz idejük szociális tevé-
kenységre, kikapcsolódásra, társasági életre.

dr. Szabó István



A Szent István Egyetem szarvasi
kampuszán rendezték meg az
Országos Mezõgazdasági
Vízgazdálkodási és Belvízvédelmi
Konferenciát április 9-én.
A rendezvényen a belvízzel
kapcsolatos, a talajvédelmet
érintõ, valamint a szakemberek
képzésével összefüggõ kérdésekre
keresték a válaszokat.

A legnagyobb hazai fórumon a magyar víz-
ügy szaktekintélyei, a közigazgatási, a tudo-
mányos és a vállalkozói szféra szereplõi,
valamint a döntéshozói oldal is képviseltet-
ték magukat. A rendezvényen két területet
érintettek kiemelten a szaktekintélyek, még-
hozzá a belvízi védekezést, valamint a mezõ-
gazdasági vízhasznosítást, az öntözést. A tíz
szervezet közremûködésével megvalósult
hiánypótló eseménynek a hazánkban 2014
júniusa óta elhúzódó belvízi elöntések és
védekezések adtak különös jelentõséget.

– A tanácskozás a Szent István Egyetem és
partnerei azon együttes szándékát fejezi ki,
hogy a mezõgazdasági vízgazdálkodással, a
belvízi károk mentesítésének kérdésével
foglalkozó elméleti és gyakorlati szakembe-
rek üljenek le egy asztalhoz, beszéljék át a
hazai gondokat, és próbáljanak a nemzetközi
tapasztalatok alapján megoldásokat java-
solni – tudtuk meg rektortól.
A rendezvényen ezen belül a belvízzel kap-

csolatos, a talajvédelmet érintõ, valamint a
szakemberek képzésével összefüggõ kér-
désekre keresték a válaszokat.

A legfrissebb információk szerint a vidék-
fejlesztési programot 2015 májusában zárják
le, és így idén nyarától tudnak majd forrá-
sokat biztosítani az agrárágazatban, a ker-
tészetben, és az öntözésfejlesztés területén.

– A vidékfejlesztési program több mint 50
milliárd forintot kíván biztosítani beruházás
jellegû támogatásokra, amely mind az öntö-
zésfejlesztés, és a vízgazdálkodás segítését
célozzák meg.
Ezen túlmenõen pedig a KEHOP források is

300 milliárd forintos kerettel bírnak. Ezek
pedig azokat a fejlesztéseket jelentik, ame-
lyek nem a gazdaságon belül, hanem a gaz-
daságokon kívüli, a gazdaságok közötti és a
nagyobb rendszerek fejlesztését jelentik –
mondta el a agrár-vidék-

dr. Tõzsér János

Kis Miklós Zsolt

fejlesztésért felelõs államtitkár (képünkön).
Jelenleg a védekezés valamennyi területén

szükség van a fejlesztésre, hangzott el a kon-
ferencián, azonban a legsürgetõbb problémát

a csatornahálózat állapotának felmérése és
javítása jelenti.

Hazánkra és Békés megyére is jellemzõ,
hogy egyszerre van jelen az aszály és a
vízbõség.

– A Belügyminisztérium néhány stratégiai
célt nem csak hogy kitûzött, hanem meg is
valósított – ilyenek voltak a síkvidéki táro-
zók építése és létrehozása, amelyek éppen az
aszályos idõszakra történõ felkészülést szol-
gálják. Ezen kívül a kettõs mûködésû csator-
nák karbantartása is javult az elmúlt években
éppen e szempontok figyelembevételével –
emelte ki a Belügyminisztérium közfog-
lalkoztatási és vízügyi helyettes államtit-
kára, .
Amegjelent szakemberek mindezek mellett

foglalkoztak a szervezetek közötti hatékony
fellépés kiépítésének kérdésével is, a bel-
vizek hasznosításának lehetõségével az Al-
só-Tisza és a Körösök mentén, valamint a
vízgazdálkodás felsõoktatási képzésének
megteremtésével.

dr. Hoffmann Imre

Százmilliárdok vízgazdálkodásra, öntözésfejlesztésre

Bátai Gergely felvétele

Az elõadások prezentációi itt érhetõk el:
http://gk.szie.hu/docs/omvbk
A rendezvényen készült képek megtekinthetõk a
kar pályázatos facebook profilján:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.94
9209818462944.1073741840.61331767871882
8&type=3
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Stratégiai feladatokat ad az aszály és a vízbõség is
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A Szent István Egyetem Szenátusa
2014/2015. tanévi hatodik rendes
ülését március 25-én tartotta
Gödöllõn.

Dr. Tõzsér János

dr Kovács Zoltán
Mis-

kolciné dr. Mikáczó Andrea

dr.
Gyuricza Csaba

Dr. Heltai Miklós
dr. Posta Katalin

dr.
Kriszt Balázs

dr.
Szûcs István

dr. Bölcskei Attila

rektor napirend elõtt beje-
lentette, hogy az ülések új állandó meg-
hívottjai lettek . fõiskolai
tanár, az Oktatási bizottság elnöke és

egyetemi do-
cens, a Minõségügyi Központ vezetõje.

A rektor gratulált a nemzeti ünnepen
kitüntetett munkatársaknak.

Az egyetem vezetõje elmondta, hogy
, a Mezõgazdaság- és Kör-

nyezettudományi Kar eddigi dékánja a Me-
zõgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal elnöki
posztját betöltve folytatja szakmai munkáját.

Mint ismert, a Szenátus korábbi döntése
alapján március 16-tól új szervezeti struk-
túrában mûködik az egyetem. Dr. Tõzsér Já-
nos rektor arról tájékoztatott, hogy az egye-
tem vezetése és a dékánok áttekintették a vál-
tozásokban érintett kollégák munkaköri le-
írását és besorolták a kancellár hatáskörébe
tartozó munkavállalókat.

A Szenátus véleményt nyilvánított a Me-
zõgazdaság- és Környezettudományi Kar
dékáni megbízására kiírt pályázatra beér-
kezett pályázatokról. egye-
temi docens 8, egyetemi
tanár 14 szavazatot kapott.

*
A testület 13 igen, 7 nem szavazattal és 2

tartózkodással nyilvánított véleményt
egyetemi docens az Akva-

kultúra és Környezetbiztonsági Intézet
intézetigazgatói megbízásának elnyerésére
beadott pályázatáról.

ASzenátus február 12-i ülésén egyhangúlag
jóváhagyta az Etikai Bizottság összetételét.
Egy tag jelölésénél átfedés volt, mert

professzort a rektor póttagnak, a
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar pe-
dig rendes tagnak jelölte. Szûcs professzor a
megbízását rendes tagként kapta meg. Ezért,
hogy teljes legyen az Etikai Bizottság össze-
tétele, a rektor fõiskolai ta-
nár, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar dé-
kánhelyettese személyében új póttagot jelölt,
akit a testület megválasztott.

A Szenátus módosította a SZIE Doktori

Szabályzatát. A 25. § (8) a következõ mon-
dattal egészül ki:

„Ismételten beadott fokozatszerzési eljá-
rásnál a doktori szigorlat, illetve a mûhely-
vita újbóli letétele alól az illetékes doktori is-
kola tanácsa felmentést adhat.”

A március 16-án hatályba lépett ESZMSZ
Záradékának megfelelõen a Szenátus mó-
dosította az SZMSZ mellékleteit képezõ
Hallgatói juttatások és térítések szabály-
zatot, a Tanulmányi és vizsgaszabályzatot, a
Felvételi Eljárásrendet, a Hallgatói balesetek
megelõzésével kapcsolatos és a bekövet-
kezett balesetek esetén követendõ elõíráso-
kat.

*
A Szenátus jóváhagyta az egyetemi kitün-

tetési szabályzat Gazdasági,Agrár- és Egész-
ségtudományi kari kiegészítését, bõvítve a
nem oktató, kutató közalkalmazottak és diá-
kok helyi szintû elismerési lehetõségeit.

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Szent
István Egyetem 2015. évi költségvetését.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma az
idei intézményi költségvetés kiemelt elõ-
irányzatait a következõkben határozta meg:

Megnevezés E Ft-ban

1. Mûködési költségvetés 15.010.500
1.1. Személyi juttatások 7.758.500
1.2. Munkaadókat

terhelõ járulékok 2.140.900
1.3. Dologi kiadások 3.755.700
1.4. Ellátottak

pénzbeli juttatásai l.340.400
1.5. Egyéb mûködési célú

támogatás, kiadások 15.000

2. Felhalmozási költségvetés 1.096.500
2. l. Intézményi

beruházási kiadások 746.500
2.2. Felújítás 350.000
Kiadások összesen 16.107.000

1. Mûködési költségvetés 7.849.300
1.1. Mûködési bevételek 6.891.800
1.2. Mûködési célú támogatások
államháztartáson belülrõl 658.000

1.3. Mûködési célú
átvett pénzeszköz 300.000

2. Felhalmozási költségvetés l.299.900
2.1. Felhalmozási célú

támogatások állam-

Kiadások

Bevételek

háztartáson belülrõl 482.000
2.2. Felhalmozási célú

átvett pénzeszköz 817.900
Mûködési, felhalmozási bevételek
összesen: 9.149.700

1. Mûködési költségvetési
támogatás 6.657.300

2. Felhalmozási
költségvetési támogatás 300.000

Költségvetési támogatás
összesen: 6.957.300
Bevételek összesen 16.107.000

Létszám (fõ) 1.887

A kiadások és bevételek fõ összegén belül a
költségvetési támogatás aránya 43%, a saját
bevételek aránya 57%.
A mûködési költségvetésben a mûködési
kiadások (személyi juttatások és járulékaik,
dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatá-
sai) 44,4%-át mûködési költségvetési támo-
gatás, 55,6%-át saját bevételek fedezik.

A felhalmozási költségvetés vonatkozá-
sában a felhalmozási támogatás a beruhá-
zások és egyéb felhalmozási kiadások
27,4%-át fedezi, 72,6%-át saját bevételbõl, a
tárgyi eszközök értékesítési bevételébõl, pá-
lyázatokból és egyéb felhalmozási célra
átvett pénzeszközökbõl kell finanszírozni.

A tervezetet elõterjesztõ
kancellár szóbeli kiegészítésében is utalt
arra, hogy ez az év finanszírozási szem-
pontból átmeneti idõszaknak tekinthetõ,
mert a fenntartó 2016-tól feladat- és tel-
jesítményalapú finanszírozási rendszer
bevezetésével tervezi a felsõoktatási intéz-
mények támogatását. Ezért az ellátandó
feladatok költségeit már az idei elsõ félév-
ben úgy kell meghatározni, hogy azok a
valós és elismerhetõ költségeket mutassák,
mert csak így lehet szolgáltatni a jövõ évi
feladat- és teljesítményalapú finan-
szírozáshoz szükséges adatokat.
Akancellár arról is tájékoztatást adott, hogy

az idén kifutnak az egyetem kie-
gyensúlyozott gazdálkodását nagymérték-
ben segítõ projektek, ezeket folyamatosan
zárják, az újak lassan indulnak el. Jelenleg is
zajlik az egyetem által benyújtott TÁMOP
pályázatok elbírálása.

A pénzügyi egyensúly és az egyetem lik-
viditásának feltételei közé tartozik a jól át-
gondolt, szigorúan betartott elõirányzat
felhasználás. A bevételeknek rövidtávon is
fedezniük kell a kiadásokat.

Figler Kálmán hangsúlyozta: a karok és
nem kori jogállású szervezeti egységek

Költségvetési támogatás

Figler Kálmán

A Szenátus napirendjén
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Véleménnyilvánítás
pályázatokról

Egyhangúlag elfogadták
a 2015. évi költségvetést

Etikai bizottság: új póttag

Napirend elõtt

Tizenhat milliárd forintos költségvetés



költségvetésének veszteség nélküli telje-
sítéséért, a jogszabályok és egyetemi sza-
bályzatok betartásáért, valamint a szakmai
feladatok megvalósítására tett intézkedések
végrehajtásáért a szervezeti egységek
vezetõi a felelõsek a teljesítés folyamatos
figyelemmel kísérése mellett.

A 2015. évi költségvetés megvalósításának
további célja, hogy megteremtse az egyetem
átlátható és nyereséges mûködésének felté-
teleit, összhangban a fenntartó, valamint a
gazdasági-társadalmi környezet elvárá-
saival. Meg kell teremteni a feladat- és tel-
jesítményalapú finanszírozási rendszerhez
szükséges pénzügyi és szakmai beszámolási
rendszer módszertani és jogszabályi hátterét.

Az egyetem folyamatosan tárgyal az
Emberi Erõforrások Minisztériumával. Az
idõközben remélhetõen elnyert pályázati for-
rások és a bevezetendõ feladatfinanszírozás
metódusának ismeretében év közben vár-
hatóan pótköltségvetést kell készíteni.

A külföldi hallgatók számának emelését
alapvetõ egyetemi érdekként határozta meg a
kancellár, s leszögezte, hogy e célból az inf-
rastruktúrát is javítani fogják.

AGazdasági,Agrár- és Egészségtudományi
Kar intézeteinek egy része nem felel meg az
SZMSZ vonatkozó elõírásainak (létszám,
fokozatosok száma).Aszabályszerû, hatéko-
nyabb és gazdaságosabb mûködés érdekében
szükségessé vált a kar szervezeti átalakítása,
illetve kari hatáskörû szervezeti egységek
létrehozása, megváltoztatása. Az átalakítás
egyes szervezeti egységek neveinek válto-
zását is maga után vonja.

A Gazdasági Campuson Gazdaságtudomá-
nyi és Módszertani Intézet valamint Tár-
sadalom- és Vezetéstudományi Intézet jön
létre. A Tessedik Campuson Víz- és Környe-
zetgazdálkodási Intézet valamint Agrár-
tudományi és Vidékfejlesztési Intézet alakul.
Az Egészségtudományi Campuson Egész-
ségtudományi Intézet fog mûködni. Ezeken
kívül Idegennyelvi és Külkapcsolati Köz-
pont létrehozásáról is döntött a Szenátus.

A Szenátus támogatta a békési karon Mezõ-
gazdasági Vízgazdálkodási Szakkollégium
megalakítását. A szakkollégium célja az,
hogy az alkalmazott agrártudomány egyes
területeirõl és határterületeirõl átfogó, kor-
szerû és magas szintû ismereteket adjon az
egyetemi hallgatóknak, különös tekintettel a
mezõgazdasági vízgazdálkodásra. A Szak-

kollégium fontos feladata mezõgazdasági
vízgazdálkodás iránt érdeklõdõ egyetemi
hallgatók tehetséggondozása, és felruházása
azokkal az ismeretekkel, amelyek késõbbi
tudományos-kutatói pályájukhoz elenged-
hetetlenek. A Szakkollégium a hallgatók ön-
tevékeny, aktív és tudatos részvételén ke-
resztül kívánja kitûzött céljait elérni és
feladatait megvalósítani.

Támogatta a Szenátus a Településmérnöki
mesterképzési szak indítását az Ybl Miklós
Építéstudományi Karon. A szakindítási ké-
relmet az egyetem csak azt követõen továb-
bítja a fenntartó felé, hogy ha a felsõoktatás
átalakítása keretében lezajlik a szakstruktúra
konszolidációja.

*
A településmérnöki mesterképzés célja

olyan mérnökök képzése, akik képesek a te-
lepülések, településcsoportok rendezése, a
település környezetének alakítása és in-
frastruktúrájának mûködtetése körében je-
lentkezõ településtervezési, településépí-
tészi (fõépítészi), továbbá mûszaki hatósági,
szakhatósági tevékenységek, illetve a helyi
önkormányzatok tevékenységi körébe tar-
tozó kommunális, fenntartási, szervezési,
környezetvédelmi és értékvédelmi feladatok
ellátására, irányítására. Magas szinten felké-
szültek a települések fejlesztési koncepciói-
nak és programjainak kidolgozására, tervei-
nek elkészítésére, képesek a települések, te-
lepüléscsoportok, térségek fejlesztésének
összehangolására, ilyen tevékenységek irá-
nyítására és ellenõrzésére, a szakterületet
érintõ tudományos kutatásra, valamint a
településtudományi tanulmányok doktori
képzés keretében való folytatására is.

A szak indításához szükséges szellemi és
infrastrukturális háttér a Szent István Egye-
temen, ezen belül az Ybl Miklós Építéstudo-
mányi Karon rendelkezésére áll. A mester-
képzést nappali és levelezõ tagozaton, állami
ösztöndíjas és önköltséges képzésben kíván-
ják indítani. A tervezett hallgatói létszám 50-
50 fõ.

A Szenátus szakfelelõs váltásokról is dön-
tött. Az Ápolás és betegellátás alapképzési
szakon egyetemi tanárt

fõiskolai docens, az Egész-
ségügyi szervezõ alapképzési szakon

fõiskolai docenst
fõiskolai docens, a Természetvédelmi

mérnök alapképzési szakon
egyetemi docenst egye-

dr. Fodor Lajos dr.
Turcsán Judit

dr.
Csomós Péter dr. Beke Szil-
via

dr. Barczi Attila
dr. Malatinszky Ákos

temi docens, a Természetvédelmi mérnök
mesterképzési szakon
egyetemi tanárt egyetemi
docens váltja.

*
A Szenátus együttmûködési megállapodás

megkötését támogatta a SZIE és a szlovén
Faculty of Management Koper, University
of Primorska valamint a SZIE és az ukrán
Faculty of Economics and Management,
Cherkasy State Technological University
között.

Az ülést a szabadságon lévõ
rektor távollétében

kancellár vezette.

A napirend tárgyalása elõtt a kancellár
bemutatta az ülések új állandó meghívottjait,

, a Jogi Iroda megbízott ve-
zetõjét és , a Belsõ Ellenõrzési
Fõosztály vezetõjét.

Figler Kálmán arról is tájékoztatást adott,
hogy a rektor egyetemi
tanárt bízta meg a Mezõgazdaság- és Kör-
nyezettudományi Kar dékáni tisztségének
ellátásával. Megbízása április 15-tõl 2018.
április 14-ig szól.
A Szenátus arról is értesült, hogy a Magyar

Akkreditációs Bizottság támogatta
(GTK) egyetemi tanári ki-

nevezését.
köztársasági elnök szarvasi

elõadásáról , a Gazdasági,
Agrár- és Egészségtudományi Kar dékánja
adott tájékoztatást. (beszámolónk a 6. ol-
dalon olvasható – .) Elmondta, hogy
dr. Tõzsér János rektorral együtt hívták meg
Áder Jánost. A köztársasági elnök látoga-
tása, 250 fõs hallgatóság elõtti elõadása majd
találkozása a Békés megyei közélet vezetõ
személyiségeivel jól szolgálta a mezõgazda-
sági vízgazdálkodási képzés népszerûsí-
tését.

A Szenátus számos személyi kérdésben
nyilvánított véleményt.

Támogatta a testület fõis-
kolai docens fõiskolai tanári pályázatát a
GAEK Egészségtudományi és Környezet-
egészségügyi Intézetébe.

dr. Gyulai Ferenc
dr. Czóbel Szilárd

dr. Tõzsér
János Figler Kálmán

dr. Pataj Ildikót
Izsáki Zsoltot

dr. Posta Katalin

dr.
Muraközy László

Áder János
dr. Bíró Tibor

a szerk

dr. Turcsán Judit

A Szenátus április 29-én tartotta
2014/2015. tanévi hetedik rendes
ülését Gödöllõn.
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fókuszban az Egyetem

Szervezeti
átalakítás a GAEK-on

Mezõgazdasági
Vízgazdálkodási Szakkollégium

Településmérnöki mesterszak
indítását tervezik

Szakfelelõs váltások

Napirend elõtt

Véleménnyilvánítás
pályázatokról

A Szenátus napirendjén

Tizenhat milliárd forintos költségvetés



A Szenátus támogatta professor emeritus és
professor emerita cím adományozását

és
(Ybl Miklós Építéstudományi Kar) és

(GAEK) számára.
*

Támogatta a testület az Állatorvos-tudo-
mányi karon intézet-
igazgatói pályázatát az Állattenyésztési, Ta-
karmányozási és Laborállat-tudományi Inté-
zetbe, intézetigazgatói pályá-
zatát a Biológiai Intézetbe,
tanszékvezetõi pályázatát az Egzotikusállat-
és vadegészségügy tanszékre,
tanszékvezetõi pályázatát a Gyógyszertani
és méregtani tanszékre,
tanszékvezetõi pályázatát a Járványtani és
mikrobiológiai tanszékre,
tanszékvezetõi pályázatát a Kémiai tan-
székre, tanszékvezetõi
pályázatát a Kórélettani és onkológiai tan-
székre valamint tan-
székvezetõi pályázatát a Patológiai tan-
székre.

A Szenátus egyhangúlag elfogadta
Foglalkoztatási Követelményrendszer
módosítását. A testület február 12-én hozott
döntése alapján vált esedékessé az egyetemi
Szervezeti és Mûködési Szabályzat
következõ részének a megújítása is. A
karoktól beérkezett véleményeket és
pontosításokat áttekintették és mindazokat a
javaslatokat, amelyek nem ütköznek
jogszabályba, átvezették a tervezetben.

dr. Be-
da László, dr. Szabó László dr. Szakál Béla

dr.
Micheller Magdolna

dr. Gáspárdy András

dr. Szabó Péter
dr. Gál János

dr. Gálfi Péter

dr. Fodor László

dr. Vincze Zoltán

dr. Vajdovich Péter

dr. Baska Ferenc
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A Szenátus jóváhagyta az Egyetemi Szer-
vezeti és Mûködési Rend GAEK kari kie-
gészítését, amely igazodik a kar új struk-
túrájához.

*
A Szenátus módosította az Egyetemi Hall-

gatói Önkormányzat Alapszabályát, amely
átláthatóbb és logikusabb felépítésû lett,
emellett a jogszabályi változásokat is figye-
lembe vette.

Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterkép-
zési szak indítását támogatta a Szenátus a
Selye János Egyetem komáromi (Szlovákia)
telephelyén. A szakot harmadik éve oktatja a
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Csíkszeredában, ahol idén már a második
évfolyam végez.

A Szenátus támogatta a XXXII. OTDK
Had- és Rendészettudományi Szekció szer-
vezésére és lebonyolítására valamint Az
Otthon Magyarországon szakmai konfe-
rencia rendezésére készített, továbbá
a CENTRES: Central Europe iNnovative

Technologies boost the REinassance of
Sericulture for a sustainable and inclusive
economic development címû pályázatok be-
adását.

Az utóbbi elsõdleges célja a selyemhernyó
tenyésztés újbóli meghonosítása Közép-
Európában.

Támogatta a Szenátus rehabilitációs
fizioterapeuta szakirány létesítését az
Ápolás és betegellátás szakon. A képzés
tervezésére a Honvéd Kórház kezdemé-
nyezése alapján került sor. A képzés elsõ-
sorban fizikoterápiát, kisebb mértékben
fizioterápiát (dietetika, fitoterápia,
gyógymasszázs) tartalmaz.
Aképzést nappali és levelezõ szakon ter-

vezik.Aképzés 8 féléves, melybõl az elsõ
3 félév (elsõsorban elméleti, alapozó tan-
tárgyak) oktatása Gyulán történik, az
ápoló szakirány hallgatókkal együtt. A 4.
félévtõl pedig a Honvéd Kórházban zajlik
az ország legkorszerûbben felszerelt fi-
zioterápiás részlegén.

Ilyen jellegû képzés nincs Magyaror-
szágon, de Európában sem létesült és
nem indult még.

Az Egyebek napirendi pontban
dékán elmondta, hogy az

ÁOTK-n május 29-én koszorúzzák meg a
Hõsök emléktábláját, amely a két
világháború és az 1956-os forradalom
állatorvos és állatorvos hallgató áldozatai
elõtt tiszteleg.

A Múzeumok Éjszakáján, június 20-án
18 óra 30-tól várják a látogatókat, a téma
a madarak lesznek. A II. Országos Állat-
orvos agrár-sportnapot és családi hét-
végét a Tatai olimpiai edzõtáborban
rendezik meg szeptember 19-én.

Dr. Bíró Tibor dékán a június 5-6-7-én
Szarvason sorra kerülõ Regatta fesz-
tiválra hívogatott és kérte 19 fõs csapatok
jelentkezését.

dr.
Sótonyi Péter

Egyhangúan támogatták
a Foglalkoztatási
Követelményrendszert

Szabályzatmódosítások

Mesterszakindítási terv
a Selye Egyetemen

Pályázatok

Programok

Országos Egyetemi Regatta Fesztivál
Idén 4. alkalommal rendezik meg a szarvasi Holt-Körösön a sárkány-
hajó regattát. Az eddigi versenyek alkalmával többnyire a Szent Ist-
ván Egyetem karai által delegált csapatok vettek részt, ebben az év-
ben szeretnék az ország minél több egyetemi és fõiskolai karának
csapatát vendégül látni a két napos rendezvényen. Mivel a hely lehe-
tõségei korlátozottak, az elsõ 32 regisztrált csapat szállhat vízre.
Atervezett program:
Június 5. péntek
10.00-13.00: középiskolások részére rendezett futamok közben az

egyetemi csapatok érkezése, szállás elfoglalása, regisztráció
14.00-14.45: csapatok felvonulása, megnyitó a Víziszínpadon
15.00-19.00: csoportversenyek (selejtezõk)

19.00-21.00: vacsora, szabadprogram
21.00-tól GypoCircus koncert
Június 6. szombat
07.00- 9.30: reggeli
9.00-13.00: csoportversenyek (selejtezõk)
14.00-16.00: negyeddöntõ csoportversenyei
16.00-18.00: elõdöntõ csoportversenye
18.00-18.15: döntõ
18.00-20.00: eredményhirdetés és díjkiosztó a Víziszínpadon
19.00-21.00: vacsora, szabadprogram
21.00-tól Punnanny Massif kocert
Június 7. vasárnap
07.00- 9.30: reggeli, hazautazás

fókuszban az egyetem



III. GÖDÖLLÕI
LOVASMAJÁLIS
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Megnyitó és díjátadó sze-
mélyek, lovak és lovasok,
akadályok és idõmérõk,
ügyeletes kovács(!) körhin-
ta és dodzsem, pónilovak,
pecsenyesütõk és édesség-
árusok – na és persze:
KÖZÖNSÉG! Végül: május
elseje.
Ha mindez együtt van,

akkor, Gödöllõn: LOVAS-
MAJÁLIS. Idén már, hosz-
szabb szünet után har-
madszor!
A látogatottság bizonyítot-
ta, lovas körökben és a vá-
ros közönségében is van
igény a Szent István Egye-
tem megbízásából a GAK
Kft. által szervezett spor-
tos, koncertes szórakoz-
tató, kikapcsolódó napra.
Talán nem is csak egyre!

Balázs Gusztáv
képriportja



Tallér
A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MELLÉKLETE
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X. évfolyam, 3. szám

Az autonóm tehetséggondozás seregszemléje
Megtisztelõ és újszerû feladattal
bízta meg az Országos Tudományos
Diákköri Tanács (OTDT) 2013-ban a
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kart: a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem (NKE) Hadtudományi és
Honvédtisztképzõ Karával (HHK)
közösen rendezze meg a XXXII.
Országos Tudományos Diákköri
Konferencia (OTDK) Had- és
Rendészettudományi Szekcióját.
A szinte azonnal elkezdett munka
fõpróba nélkül érkezett az
elõadáshoz: április 15-én fogadták a
résztvevõket, a tagozatokban
másnap zajlott a munka és 17-én
megtörtént az eredményhirdetés.
A szekcióra 9 intézménybõl 147
hallgató nevezett 145 dolgozattal,
ami 11%-kal több a két évvel
ezelõttinél. A dolgozatokat a szakmai
bizottság 16 tagozatba sorolta.
A kétnapos diáktudományos esemény ápri-

lis 16-án plenáris üléssel kezdõdött az egye-
tem aulájában. , a
SZIE GTK tudományos dékánhelyettese, a
szekció ügyvezetõ elnöke kiemelte, hogy a
konferencia széles társadalmi összefogással,
a felsõoktatásban érintett minisztériumok,
országos hatáskörû intézmények, szerveze-
tek, a tudományos és gazdasági élet szerep-
lõinek erkölcsi, szakmai, valamint anyagi tá-
mogatásával valósulhat meg.

, az elsõ önálló Ma-
gyar Agrártudományi Egyetem megalapí-
tásának 70. évfordulóját idén ünneplõ házi-
gazda intézmény rektora elmondta, hogy a
SZIE mind a hét kara fontosnak tekinti a te-

Prof. Dr. Szilágyi Tivadar

Prof. Dr. Tõzsér János

hetséggondozást, a tudományos diákköri te-
vékenységet. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint hogy hallgatóink idén az OTDK 16 tu-
dományterületi szekciója közül 13-ban vet-
tek, illetve vesznek részt.

Megtiszteltetés, hogy egy civil egyetem a
házigazdája a Had- és Rendészettudományi
Szekciónak, hangsúlyozta a rektor, majd
hozzátette: A szekció helyszínválasztásának
indokoltságát az is mutatja, hogy a SZIE
GTK az országban elsõként hozta létre a Ci-
vil biztonság- és védelemtudományi tan-
széket, amelynek feladata a biztonság és a
védelem kultúrájának közvetítése az egye-
temi hallgatóság és a felnõtt társadalom szá-
mára. Ezzel is azt bizonyítva és kinyil-
vánítva, hogy a biztonság és a védelem kultú-
rájának egyetemes ismerete az értelmiségi
képzés része.

dandártábornok,
az NKE tudományos rektorhelyettese

rektor üzenetét tolmácsolta.
Kifejtette, hogy bár intézménye a legfia-
talabb egyetemek közé tartozik, hiszen

Prof. Dr. Padányi József
Prof.

Dr. Patyi András

2012-ben alakult, de elõd intézményeiben
hagyományosan nagy figyelmet fordítottak
a tehetséggondozásra. 1989 óta több mint 20
Pro Scientia Aranyérem fémjelzi az elõdök
munkáját. Az NKE vezetése ma is elköte-
lezett a tehetséggondozás mellett, amit az
egyetemen mûködõ 6 szakkollégium mun-
kája bizonyít és az is, hogy a március végén
kezdõdött OTDK-n már négy szekcióban
szerepeltek eredményesen versenyzõik.

A rektorhelyettes felidézte Zrínyi Miklós
költõ és hadvezér gondolatait, aki elismerte a
szerencse szerepét az élet minden területén.
Úgy vélte azonban, hogy elvégzett mun-
kával, odafigyeléssel, felkészültséggel a sze-
rencse vagy a balszerencse szerepe csök-
kenthetõ.
A tudományos diákkör a tehetséggondozás

világon egyedülálló, speciális, nagyon ha-

tékony, autonóm formája. A kutatók és a
hallgatók közös munkájának a tudományos
érdeklõdés és a szimpátia a kötõereje, amit
kevés formális szervezet képes helyette-

XXXII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció



síteni, hangsúlyozta ,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rekto-
ra, az OTDT alelnöke.

A XXXII. OTDK a dolgozatírók és téma-
vezetõk révén 10-12 ezer embert érint a leg-
közvetlenebbül, a bírálókat és a zsûritagokat
beszámítva 25 ezer ember dolgozik együtt az
országos tudományos seregszemle egy
hónapja alatt. Minden elõadó hozzájárul a
magyar nemzeti gondolkodás kincsestárá-
hoz. Az igazi tudós kételkedik, hiszen kétely
nélkül nincs eredmény, válaszok nélkül nincs
jövõ – fejezte be gondolatait a professzor.

vezérõrnagy, a Honvédel-
mi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért
felelõs helyettes államtitkára
honvédelmi miniszter gondolatait fogalmaz-
ta meg a jelenlévõk számára. Vegetius sorait
idézte, mely szerint, aki békét akar, az ké-
szüljön a háborúra. Aki jó eredményt akar,
küzdjön mesterségbeli tudással és ne a vélet-
lenre hagyatkozzon.

Megnyitó elõadásában kiemelte: A hadtu-
domány és a rendészettudomány régi tudás:
az ember létezése óta velünk van. S talán
nem vállalunk nagy kockázatot, ha kijelent-
jük, mindig velünk lesz. Mindig is gyakorlati
tudomány volt, amelynek alapszabályait a
való élet praxisa állapította meg, s amint
mondani szokás, ezeket a szabályokat vérrel
írták. Napjainkban is rendkívül fontosak
ezek a tudományok. Sõt, talán soha, egyetlen
korban sem volt akkora jelentõsége a

Prof. Dr. Mezey Barna

Kun Szabó István

Hende Csaba

tallér
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tudománynak a hadviselésben és a rendvé-
delemben, mint éppen napjainkban. Példa-
ként említem, hogy a tudományos technoló-
giai forradalom nyomán nem egészen egy
évtized leforgása alatt új hadszíntér nyílott
meg cybertérben, amelynek elsõ és rendkí-
vül pusztító háborúit már meg is vívták. Ha-
sonlóképpen forradalmasította a krimina-
lisztikát a számítógépes adatfeldolgozás –
illetve a bûnözés számára is új, hatalmas
terület nyílt meg a cybertérben.

Az államtitkár kijelentette: az OTDK min-
dig a legjobbaké. Azoké, akik tehetségüket
sok munkával akar-
ják tökéletesíteni,
akik nem félnek a
megmérettetéstõl ,
akik a kötelezõ gya-
korlatok elvégzésén
túl azt is meg akarják
tenni, amire képesek.

Azt szokták mon-
dani, hogy korunk az
információ kora. A
munkát lényegesen
nagyobb és struktu-
ráltabb, gyorsabb és
pontosabb adatbázi-
sok segítik, lényege-
sen tökéletesebb esz-
közök állnak rendel-
kezésünkre, mint ed-
dig bármikor a történelemben. Ezért, a tudo-
mányban éppen úgy, mint a harcmezõkön, a

tárgyalóasztaloknál vagy éppen egy baleseti
helyszínen különösen megnõ az ember
szerepe. Az emberé, akin az múlik, hogy a
szakma szabályai között jól tájékozódva
mennyire tud új szemmel nézni egy-egy
problémát.
Ezt a gondolatot jelképezi a XXXII. OTDK

valamennyi szekcióján kiosztott „bagoly-
szemüveg” is, amin át – a szervezõk szándé-
ka szerint – más szemmel lehet nézni a vilá-
got a tanácskozások idején. A tudományos
diákköri divatcikket Prof. Dr. Mezei Barna

gondolatával ajánlotta fel-

venni: „A derûs embereknek nem könnyebb
a sorsuk, csak más szemüveg van rajtuk.”

Müller Péter

A Had- és Rendészettudományi Szekció
tagozatai:
!

!

!

!

!

!

!

!

Biztonság- és védelempolitika elmélete
Biztonság- és védelempolitika gyakorlata
Bûnügy és kriminalisztika
Haditechnika és biztonságtechnika
Hadmûvészet története
Hadtörténelem, Rendészettörténet
Iparbiztonság
Katasztrófavédelemés környezetbiztonság

!

!

!

!

!

!

!

!

Katonai mûveletek
Kriminológia
Logisztika
Rendészet
Társadalomtudomány
Tûzvédelem és mentésirányítás
Vám- és jövedéki igazgatás
Védelmi elektronika és infokommuni-

káció
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A XXXII. Országos Tudományos Diákköri
Konferencia Had- és Rendészettudományi
Szekciójának záró ünnepsége

, az OTDT Had- és Rendészet-
tudományi Szakmai Bizottsága elnökének
értékelésével kezdõdött. Az egyetemi tanár
kiemelte, hogy konferencia célja volt többek

között az intellektuális értékek kiaknázása.
Az alkotóképesség segíti a hon- és rend-
védelmi, valamint a társadalom elõtt álló
feladatok megvalósítását, azaz nemzetvédel-
mi tényezõ. A professzor nagyra értékelte a
résztvevõk korszerû témaválasztását, igé-
nyes prezentációját és a hölgyek magas ará-
nyát. Megállapította, az elõadások számára
azt mutatták, hogy a hallgatókat a megol-
dások keresése jellemzi. Egyetemeinket ak-
tív tudományos központtá a tanárok és a hall-
gatók együttmûködése teheti, szögezte le.

, az OTDT elnöke, a SZIE
rector emeritusa visszaemlékezett arra, hogy
ez a szekció a hatvan éves tudományos
diákköri mozgalom fiatalabb mûhelyei közé
tartozik, hiszen elsõ alkalommal 25 éve
szervezték meg, nem kis mértékben az ak-
kori gödöllõi gépészmérnöki kar kezdemé-

nyezésére. A had- és rendészettudományi
TDK mindig is törekedett arra, hogy nyisson
a civil társadalom felé, hangsúlyozta. Ezen
az úton jelentõs lépés volt a mostani tanács-
kozás megrendezése a SZIE székhelyén.

A köszöntõk után az ünnepélyes ered-
ményhirdetés következett, aminek során szá-
mos különdíjat és tárgyjutalmat is átadtak.

a Pro Scientia Aranyér-
mesek Társaságának képviselõjeként gra-

Prof. Dr. Ha-
rai Dénes

Dr. Szendrõ Péter

Kolossa Sándor

tulált a helyezettek-
nek. Elmondta, hogy
az OTDT magas ki-
tüntetésére, az arany-
éremre minden elsõ
helyezett pályázhat
majd. Reméli, hogy a
szekcióból akár több
embert is üdvözöl-
hetnek a novemberi
díjátadón.

, a SZIE GTK
tudományos dékán-
helyettese, a szekció
ügyvezetõ elnöke el-
mondta, hogy a két-
napos program szer-
vezésében 70 rendezõ
mûködött közre.

„Semmi sem emel fel, csakis az alázat”
idézte az egyetem névadójának bölcsességét
zárszavában , a SZIE
GTK dékánja. Erre gondolt, valahányszor
elhangzott az eredményhirdetésen a köz-
szolgálatban dolgozó díjazottaktól a „A ha-
zámat szolgálom!” válasz. Úgy érzi, hogy ez
a mondat sokkal többet jelent a köszönetnél.

A dékán nagyrabecsülését fejezte ki az
OTDT-nek, hogy 2013-ban a karra bízta az
idei szekció rendezését.

Köszönetet mondott kollégáinak, a

Prof. Dr. Szilágyi Ti-
vadar

dr. Káposzta József

Eredményeink
Helyezettek:

Különdíjasok:

Tárgyjutalomban részesültek:

A Tûzvédelem és mentésirányítás tago-
zatban II. lett (SZIE
YMÉK) A különbözõ fajta szalmák építõ-
anyagkénti felhasználásának tûzveszé-
lyességi vizsgálata címû dolgozatával.
III. helyen végzett (SZIE
YMÉK) Villamos vezetékek és azok köté-
seinek hatása a tûzveszélyességre címû
dolgozatával.

Szent István Egyetem rektorának különdí-
ja: Fogyasztók meg-
tévesztése az élelmiszeripari és élelmiszer-
kereskedelmi szektorban (SZIE GTK)

(SZIE YMÉK) A külön-
bözõ fajta szalmák építõanyagkénti fel-
használásának tûzveszélyességi vizs-

Fárbás Katalin

Török Antal

Gódor Amelita Kata

Fárbás Katalin

gálata – a Magyar Mezõgazdaság Kft.
könyvcsomagja és elõfizetése

Gódor Amelita Kata (SZIE GTK) Fo-
gyasztók megtévesztése az élelmiszer-
ipari és élelmiszerkereskedelmi szektor-
ban – Magyar Mezõgazdaság Kft. könyv-
csomagja és elõfizetése

(SZIE GTK)
Magyarország helyzete turizmusbizton-
sági szempontból – Babicz Pincészet
bora

Horváth Domokos (SZIE GTK) Buda-
pest turizmusbiztonsági helyzete máltai
kutatás fényében (SZIE GTK) –
Felsõbabádi Zrt. könyvutalványa

Horváth Domokos (SZIE GTK)
Budapest turizmusbiztonsági helyzete
máltai kutatás fényében – Fürge Diák
Iskolaszövetkezet tárgyjutalma

SZIE YMÉK Villamos
vezetékek és azok kötéseinek hatása a
tûzveszélyességre – Babicz Pincészet
bora

Horváth Domokos

Török Antal

bírálóknak, mindazoknak, akik részt vettek a
konferencia elõkészítésében és bonyo-
lításában.

Végezetül dr. Káposzta József átadta a
szekció vándorserlegét

bv. dandártábornoknak, az NKE Ren-
dészettudományi Kar dékánjának. 2017-ben
ez a kar lesz a XXXIII. Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferencia Had- és Rendé-
szettudományi Szekciójának a házigazdája.

Prof. Dr. Ruzsonyi
Péter

Írta és fényképezte:
Balázs Gusztáv

XXXII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció

A társadalom felé nyitottan
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Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta

KÉT NAP KÉPEKBEN
1. – 2.AHad- és Rendészettudományi Szekció megnyitóját köve-
tõen a résztvevõk is megtekintették a gödöllõi ifjúság számára
megrendezett katonai és rendõrségi bemutató programokat.
3. Fárbás Katalin (Ybl Miklós Építéstudományi Kar) tagozatában
a második helyet szerezte meg dolgozatával.
4. Az eredményhirdetésen díjat ad át Prof. Dr. Szilágyi Tivadar, a
szekció ügyvezetõ elnöke, a Gazdaság- és Társadalomtdományi
Kar tudományos dékánhelyettese.
5. A szekció tortáját Prof. Dr. Padányi József dandártábornok, az
NKE tudományos rektorhelyettese és Prof. Dr. Tõzsér János, a
SZIE rektora szelte fel.

Balázs Gusztáv felvételei

A rendezvény az NTP-XXXII.OTDK-M-14-0003 "XXXII. OTDK Had- és Ren-
dészettudományi Szekció szervezése, lebonyolítása" címû pályázat támogatá-
sával valósult meg, melyet az Emberi Erõforrások Minisztériuma, az Emberi Erõ-
forrás Támogatáskezelõ, a Nemzeti Tehetség Program és az Oktatáskutató és
Fejlesztõ Intézet támogat.
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A XXXII. Országos Tudományos
Diákköri Konferencia tizenhat
szekcióban zajlott hazánkban és
Romániában, Kolozsváron
március 25-tõl április 18-ig.
A Szent István Egyetem hallgatói
hat szekcióban értek el
eredményeket. A Gödöllõn
megrendezett Had- és
Rendészettudományi Szekcióról
lapunk elõzõ oldalain közlünk
összeállítást. A következõkben
a többi szekcióban elért
eredményeket ismertetjük.

Agrárgazdaságtani és Vállalatgazdálko-
dási II.

Agrármûszaki ésAgrárinformatikai

Állategészségügyi

Állatélettani

Az alternatív tojótyúk-tartó gaz-
daságok hazai termelési helyzetének vizs-
gálata GTK, különdíj

Traktor és függesztett munkagép
stabilitás vizsgálata GÉK, különdíj

Gyulladáscsökkentõ anyagok
hatékonyságának vizsgálata sertés eredetû he-
patikus in vitro modelleken ÁOTK, I.

A Coxiella burnetii és a Chla-
mydiales rendbe tartozó fajok elõfordulása és
jelentõsége hazai házi kérõdzõk vetéléses
eseteiben s vadon élõ kérõdzõkben ÁOTK, II.

A nyugat-nílusi vírus szeroló-
giai összehasonlító vizsgálata Magyarorszá-
gon ÁOTK, III.

A patent ductus arteriosus
(PDA) klinikai és anatómiai vonatkozásai
kutyákban ÁOTK, különdíj

Korai vemhességvizsgálatok
és az embrionális/magzati veszteségek érté-
kelése egy borjúval vemhes és ikervemhes
szarvasmarhák esetében ÁOTK, különdíj

Különbözõ szénhidrátforrások
etetésének hatása patkányok biokémiai pa-
ramétereire és testösszetételére ÁOTK, I.

Szelektív matriptáz gátlók
hatása a paracelluláris transzportfolyama-
tokra ÁOTK, II.

Az inzulin-homeosztázis takar-
mányozási faktorokkal történõ befolyásolása
csirkében ÁOTK, III.

Korai embrióelhalás vizsgálatok
spf tojásokban MKK, különdíj

A szív anatómiájának bemu-
tatása MRI-alapú 3D rekonstrukciós tech-

Szabó Stella

Tóth Márton

Hatala Patrícia

Tóbiás Enikõ

Kovács Kincsõ

Farkas Flóra

Gyõri Dorottya

Vértes Ilka

Barna Réka Fanni

Lengyel Péter

Takács Attila

Prevics Dávid

AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar,
Mezõgazdasági Kar

nikával ÁOTK, különdíj

Iker egerek létrehozása tetra-
ploid komplementációs technológiával: a
gazda embrió genotípusának hatása MKK, II.

Gímszarvas genetikai marke-
rek fejlesztése új generációs genomszek-
venálási módszerekkel MKK, III.

Iker egerek létrehozása tetraplo-
id komplementációs technológiával: a donor
embriók genotípusának hatása MKK, külön-
díj

Mangalica-fajtaspecifikus
DNS marker fejlesztése MKK, különdíj

Technológiai re-
konstrukció hatása a kocák szaporasági
teljesítményére és a hízók hízékonysági tu-
lajdonságaira MKK, II.

Adatok az ehetõ gombák nitrát
tartalmáról ÁOTK, I.

Maja Rhodococcus fajok af-
latoxin-B1 bontásának értékelése élõ sejtes és
sejtmentes rendszerekben MKK, különdíj

Az egyedspecifikus
rügyfakadási idõ hatása fiatal kocsányos töl-
gyeken megtelepedõ herbivor rovaregyütte-
sek fajösszetételése és denzitására MKK, kü-
löndíj

Fûszerpaprika mintákon
elõforduló gombák és az ellenük történõ vé-
dekezés lehetõsége MKK, különdíj

Színes árnyékoló hálók
alkalmazásának hatása szabadföldi kápia
paprikák termésmennyiségére és spektrális
tulajdonságaira MKK, I.

Termofil gombák rézzel, kad-
miummal és glifozáttal szembeni érzékeny-
ségének vizsgálata MKK, III.

Növénytermesztési mellékter-
mékek felhasználása a talajállapot javítására,
a tápanyagtartalom fokozására MKK, kü-
löndíj

A Halastavi Környezetgazdál-
kodási Program értékelése: tervek és tények
MKK, különdíj

Mûanyagok biológiai bontha-
tóságának vizsgálata MKK, I.

Gyomirtószer hatóanyagok bio-
degradációjának és citotoxicitásának vizs-
gálata MKK, II.

Pajzsmirigy zavaró anyagokra ér-
zékeny biomarker zebradánió vonal lét-
rehozásának alapjai MKK, III.

Állatgenetikai

Állattenyésztéstani I.

Élelmiszerbiztonsági

Erdészeti és faipari

Kertészeti I.

Kertészeti II.

Környezetgazdálkodási

Környezettechnológiai

Fábián Renáta

Wilhelm Júlia

Balogh Erna

Németh Andrea

Molnár Zsuzsanna Réka

Bóbics Renáta

Divinyi Dalma

Csepelényi Mariann

Magyar Martina

Vajnai Anna Mária

Kérész György

Zlatniczki Lilla

Kovács Gábor

Bordós Gábor

Tóth Gergõ

Eitner Rita

Növénygenetikai és biotechnológiai

Növénytermesztéstani

Tájökológiai

Természetvédelmi I.

Természetvédelmi II.

Vadgazdálkodási I.

Vadgazdálkodási II.

Fodor Lili

Kapás Mariann

Gierczik Krisztián

Barnácz Fruzsina Enikõ

Zsár Ernõ Tamás

Fekete Ágnes

Tóth Patrik

Dedák Dalma Zsuzsanna

Ficsor Csilla

Tóth Gábor

Bihaly Áron Domonkos

Sarlós Dávid András

Kálmán Nikoletta

Rung Áron

Márton Mihály

Biró Bálint

Két, a szimbiotikus nitrogénkötés-
ben hibás medicago truncatula mutáns ge-
netikai vizsgálata MKK, II.

Európai búzafajták levél-
rozsda ellenállóságának genetikai jellemzése
molekuláris markerekkel MKK, III.

A TaCBF14, TaCBF15 ÉS
TaCBF16 transzkripciós faktorok hatása az
arabidopsis fagytûrésére MKK, III.

Különbözõ paprika
genotípusok uborka mozaik vírussal (Cucum-
ber Mosaic Virus) szembeni ellenállósága
MKK, különdíj

Atalajkímélõ mûvelés hatá-
sai a nedvességre, a termésre és a költségekre
MKK, III.

Az õszi búza (Triticum
aestivum) termés mennyiségi és minõségi pa-
raméterei és a tenyészidei Spad értékek
közötti összefüggés elemzése, különbözõ nit-
rogén ellátottsági szinteken MKK, különdíj

Alapmûvelési módok hatása a ta-
lajállapotra MKK, különdíj

Tájváltozás és bota-
nikai értékek vizsgálata cserháti települések
szõlõhegyein MKK, III.

A lovas közelítés, mint termé-
szetkímélõ anyagmozgatási módszer hely-
zete a hazai erdõterületeken MKK, különdíj

A Pannon biogeográfiai régió
legveszélyeztetettebb puhatestû fajának (Me-
lanopsis parreyssi) morfológiai vizsgálata
fogságban szaporított egyedeken MKK, II.

Agrártájba ékelõdött
természetközeli élõhelyfragmentumok hatása
a napraforgót megporzó rovaregyüttesekre
MKK, III.

A Ráckevei (Soroksári)
– Duna halfaunisztikai vizsgálata, 2005-2014
közötti idõszakban MKK, különdíj

Inváziós növényfajok el-
terjedése a Duna-Tisza közi homokháton, fel-
hagyott kisparcellás mozaikok területén
MKK, III.

A dolmányos varjú tavaszi és kora
nyári táplálkozásának vizsgálata a Kiskun-
ságban MKK, I.

Kisemlõsök állománysûrûsé-
gének vizsgálata különbözõ élõhely-együtte-
sekben MKK, II.

Az üregi nyúl élõhelypreferen-
ciájának és környezetére gyakorolt hatásának
vizsgálata egy telepített erdõben MKK, III.

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Az Agrártudományi Szekcióban termett a
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Kovács Imre

Berger Andor

Erdélyi Dániel

Horváth Bálint

Erdélyi Dániel

Szabó Csaba

Bobály Anna Katalin

Piross Imre Sándor

Mayer Márton István

Bíró Gina

Drexler Tamás

Papp Rita

Iván Lívia

Nagy Veronika

Varga Zoltán Kristóf

Gímszarvas (Cervus elaphus) bi-
kák egyes korbecslési módszereinek ér-
tékelése MKK, I.

A magyarországi vadhúspiac
jellemzõi és fejlesztésének lehetõségei MKK,
II.

.
A Szentendrei és Váci

kistérség területi elemzése a Dunakanyar
Natúrpark koncepció megalapozására GTK,
II.

A Szentendrei és Váci
kistérség területi elemzése a Dunakanyar
Natúrpark koncepció megalapozására GTK,
II.

Az ökofalu koncepció
felhasználási lehetõségei a Zselici aprófalvak
fejlesztésében GTK, I., különdíj

Kelet-Közép-Európa térszer-
kezeti változásai 2000 és 2009 között GAEK,
III.

Turizmus szerepe a
vidékfejlesztésben, fejlesztési lehetõségek a
Szécsényi térségben GAEK, különdíj

Tolltetû fajok terjedési
stratégiáinak kísérletes vizsgálata egy
ragadozó madáron SZIE, I.

A median raphe sejtjei-
nek glutamaterg természete, a szerotonerg
rendszer új nézõpontból SZIE, I.

Kooperáció vizsgálata gyûrûsfarkú
makikon (Lemur catta) a dominancia, szociá-
lis és rokonsági viszonyok függvényében
SZIE, különdíj

Dominancia vizsgálata
zebrapintyek között SZIE, II.

Membrán-transzporterek genetikai
variánsainak vizsgálata vérképzõ szervrend-
szeri megbetegedésekben SZIE, II.

Anyugat-nílusi láz vírusának rezer-
voár fajai SZIE, különdíj

Drog rezisztens sejtek célzott
elpusztítása és „átprogramozása” MDR-
szelektív vegyületekkel SZIE, III.

A kannabinoidok sze-
repe a szociális kihívásokra adott válasz-

Vidék- és területfejlesztési I

Vidék- és területfejlesztési II.

Állatökológia

Állatszervezettan és -élettan

Etológia

Humángenetika és biológia

Mikrobiológia II

Molekuláris biológia I.

Neurobiológia

BIOLÓGIASZEKCIÓ
Pécsi Tudományegyetem Természettudo-
mányi Kar

reakciók szabályozásában SZIE, I.

Különbözõ szemcseméretû
cink-oxid hatása Folsomia candia és
Panagrellus redivivus talajállatokra SZIE,
különdíj

Hagyományos és élõgépes
szennyvíztisztítás hatékonyságának vizs-
gálata komplex toxikológiai profil alapján
SZIE, II.

Atrazin biodegradációjának és
endokrin diszruptor hatásának vizsgálata
SZIE, I.

Csíráztatási protokoll ki-
dolgozása herbáriumi maganyagokra SZIE,
különdíj

A várossá-nyilvánítás kor-
látai, lehetõségei Pest megyében GTK, II.

A munka-magánélet egyen-
súly jelenléte a vállalati HR gyakorlatban
GTK, III.

A Tisza-tó falusi- és ökoturizmusa
GTK, III.

A hazai kisvasutak fejlesztési
lehetõségei GTK, III.

Nógrád megye turisz-
tikai tematikus térképe GTK, III.

A közösségi portálok hatása az
online értékesítésekre GTK, különdíj

Berettyóújfalu településmar-
ketingjének és kistérségi hatásainak vizs-
gálata GTK, különdíj

Testvérvárosi egészségturizmus
kialakítása GAEK, különdíj

A vallási és kulturális
turizmus – mint turisztikai termékek – együt-
télése Rómában GTK, különdíj

Kis szállodák össze-
hasonlítása Budapest XVI. kerületének zöld-
övezetében avagy a SAS visszatérése Buda-

Ökotoxikológia

Természetvédelmi biológia I.

Budapesti Gazdasági Fõiskola

Területfejlesztés

Humán erõforrás gazdálkodás, munkaerõ-
piac II.

Turizmus - egészség-, öko-, gyógy-, sport-
turizmus

Turizmus fejlesztés

Turizmusgazdaságtan

Marketing - online- és településmarketing

Területfejlesztés

Turizmus - egészség-, öko-, gyógy-, sport-
turizmus

Turizmus - vendéglátás, kulturális turiz-
mus

Turizmusgazdaságtan

Kiss Lola Virág

Orosz Ivett

Velovics Ráhel

Tóth Kata Mária

Mihálka Benedek

Sembery Tünde

Zeke Nóra

Gaál Barnabás

Ádám Csenge Nikolett

Tari Katalin

Ulrich Ádám

Kóra Szilvia

Horváth Eszter Katalin

Szántai Kármen Judit

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEK-
CIÓ

pestre GTK, különdíj

Az információs technológia sze-
repe a vállalati versenyképesség növelésében
(az eddigi fejlõdés és a jövõ lehetõségei)
GTK, különdíj

Mûszaki polimerek „stick-slip”
hajlamának tribológiai vizsgálata GÉK, kü-
löndíj

Új anyag
az építészetbenYMÉK, különdíj

Kozma Lajos
építészete az 1920-as években – Neobarokk
vagy art deco?YMÉK, II.

Lapátos légmotorok op-
timális mûködési tartományának meghatá-
rozása GÉK, II.

Látáskárosultak térbeli
tájékozódását segítõ eszköz fejlesztése GÉK,
I.

Térdprotézisek rotáció szerinti
minõsítésének elsõ lépése GÉK, III.

Személygépjármû fedélzeti
lengéscsillapító felügyeleti rendszer fej-
lesztése GÉK, III.

Nagyvárosi szennyvíztisz-
títók: szabályozható hatásfokú elõülepítõ
koncepciójaYMÉK, különdíj

ÁOTK, különdíj

ÁOTK, különdíj

GAEK, különdíj

Vállalatgazdaságtan

Anyagtudomány – fémtani, fizikai jellem-
zõk meghatározása

Építés és épületszerkezet 1

Építészet és építészettörténet – építészet-
történet, mûemlékvédelem

Jármûmérnöki tudományok 2

Mechatronika - biomechatronika

Mechatronika biomechatronika

Minõségügy, gépészeti méréstechnika I.

Település- és környezetmérnöki tudomá-
nyok I.

Elméleti orvostudományok
Anatómia, patológia, fejlõdésbiológia II.

Klinikai orvostudományok
Traumatológia, ortopédia, idegsebészet I.

Egészségtudományok
Ápolás és betegellátás, védõnõi prevenció

Turi Antal

Sinkó Dániel

Diósi Hanna Lea, Drozdics Ágnes

Ferkai Tamás, Szarvas Gábor

Beregszászi Gergõ

Erdélyi Viktor Ferenc

Antal Viktória

Horváth Csongor

Madarász Emese

Mayer Márton István

Zólyomi Dorottya

Patakiné Márkus Ágnes

MÛSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ
Óbudai Egyetem

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI
SZEKCIÓ
Semmelweis Egyetem

legtöbb babér



Szolnoki székhelyû, mezõgazdasági gépek értékesítésével, szervizével és alkatrész ellátásával foglalkozó
Magtár Kft keres munkatársat

(traktorok és betakarító gépek vagy szálastakarmány betakarító gépek vagy szántóföldi munkagépek)
munkakörbe

TERMÉKMENEDZSER

Feladatok

A munkavállaló munkaköre betöltéséhez szükséges képzettség, végzettség

Amit kínálunk:

-- Beszállítókkal, gyártókkal történõ kapcsolattartás az adott termékkategóriára vonatkozóan
-- Beszerzések ütemezése, lebonyolítása
-- Alap termékspecifikációk elkészítése, árazása
-- Külföldi gyártói tréningeken való részvétel, ezek alapján a kereskedõk itthoni oktatása
-- Kereskedõ kollégák munkájának napi szintû támogatása
-- Kereskedelmi tárgyalások segítése a végfelhasználóknál
-- Értékesítési tevékenység támogatása
-- Piaci trendek figyelése

-- iskolai végzettség: felsõfokú
-- szakképzettség: mezõgazdasági gépészmérnök, gépészmérnök
-- mezõgazdaságban szerzett gyakorlati tapasztalat elõny
-- kiváló kapcsolatteremtõ készség
-- magas fokú üzleti érzék
-- felhasználói informatikai ismeretek
-- nyelvismeret: tárgyalóképes, minimum középfokú, szakmai nyelvvel kibõvített angol és/vagy német nyelvtudás
-- B kategóriás jogosítvány

-- kiváló tanulási, folyamatos fejlõdési lehetõség az üzleti életben
-- aktív részvétel egy több milliárd forint forgalmú cég napi menedzsment ügyeiben
-- több mint 25 éve a piacon lévõ cég stabil háttere
-- munkavégzéshez szükséges eszközök (cégautó, laptop, mobiltelefon)
-- versenyképes jövedelem
-- cafeteria juttatások

Munkavégzés helye: Szolnok
Kezdés: azonnal

Pályázati anyagát várjuk a címre!toth.peter@magtarkft.hu
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Több mint nyolcszázan, túlnyomórészt egyetemi
hallgatók regisztráltak a Szent István Egyetem
aulájában április 22-én megrendezett Állásbörzére,
amin a múlt évit lényegesen meghaladó számú, 54
kiállító közel 300 álláslehetõségét ismerhették meg a
résztvevõk. Az eseményen lapunk Állásbörze
különkiadással jelentkezett.

Széles skálán képviseltette magát az autóipar az Auditól a Robert
Boschig. A mezõgazdaság legjelentõsebb reprezentánsa a Bonafarm
Csoport volt. Megjelent az állásvásáron az IBM, az Invitel, a Sam-
sung is.Astandokon alap- és középfokú álláshelyeket is ajánlottak.

Az állások mellett többen hirdettek meg gyakorlati helyeket, to-
vábbá diplomamunka témákat.Az érdeklõdõket többféle, így például
önéletrajz írási és pályaorientációs grafológiai tanácsadás segítette.
Elõadáson ismertették, hogy hogyan zajlik a kiválasztás folyamata
egy nemzetközi nagyvállalatnál, továbbá mi a toborzás és kiválasztás
szerepe a kis- és közepes vállalkozásoknál.
Az Állásbörzét oktatási rektorhelyettes nyitotta meg.

Elmondta, hogy az egyetem idén kettõs jubileumot ünnepel; alapítá-
sának 15., az elsõ önálló Magyar Agrártudományi Egyetem létre-
jöttének 75. évfordulójához érkezett. Kiemelte: a tapasztalatok sze-
rint hétszer nagyobb az esélye annak, hogy valaki álláshoz jusson, ha
személyes kapcsolatot tud felvenni az álláskeresés során, ezért is tart-
ják fontosnak a börze rendszeres megrendezését.

Negyedik alkalommal tartották meg közösen az Állásbörzét a Gé-

dr. Tóth Tamás

pészmérnöki Kar immár 9. Kooperatív Szakmai Gyakorlati Börzé-
jével. Az utóbbit megnyitó egyetemi tanár elmondta,
hogy idén 13 nagyvállalat közel 120 gyakornoki helyet hirdetett meg
a hallgatók számára. A felvételt nyerõk közel egy éven át szerezhet-
nek szakmai gyakorlatot ezeknél a cégeknél.

, a gépészkar dékánja kiemelte: e program kere-
tében 14. éve van lehetõségük hallgatókat küldeni magas színvo-
nalon dolgozó vállalkozásokhoz. Jó döntés volt, amikor elkötelezték
magukat a gyakorlatorientált mûszaki felsõoktatás mellett, hiszen
ma már a felsõoktatás politika is ezt ösztönzi.

A kooperatív szakmai gyakorlat összekapcsolja a hallgatót, a vál-
lalatot és az egyetemet. Sokat is áldoznak rá a cégek, ami által nö-
vekszik a diploma értéke, a vállalati képzési igényeket pedig köz-
vetlenül beépítik az oktatásba.

dr. Kiss Péter

Dr. Szabó István

Kosztyi Evelin felvétele

SZIE ÁLLÁSBÖRZE 2015

Közel 300 álláshelyet kínáltak



A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
fõszervezésében 2015. június 18-19-
én a gödöllõi kampuszon rendezik
meg az International Conference on
Management címû konferencia
sorozat 5. konferenciáját, amelynek
társszervezõi a Czestochowa
University of Technology, a Slovak
University of Agriculture in Nitra,
valamint a Mendel University in
Brno gazdaságtudományi karai.
Az angol nyelvû konferencia
egyben a Magyar Agrártudományi
Egyetem alapításának 70.
évfordulójára rendezett Jubileumi
Év egyik kiemelt eseménye is.
Az ICoM 2015-rõl dr. Illés Bálint
Csaba egyetemi tanárral, a
Tudományos Bizottság
társelnökével és dr. Dunay Anna
egyetemi docenssel, a Szervezõ
Bizottság társelnökével
beszélgettünk.

B. G.
A Vállalatgazdasági és Menedzsment Tan-

szék munkatársai elmondták, hogy a kon-
ferencia sorozat a Visegrádi négyek orszá-
gaiban található egyetemek összefogásával
mûködik (és másodszor kerül megrendezésre
Gödöllõn). Azonban korántsem csak a négy
egyetem ügye. Magyarországi vonatkozásban
is széles körû együttmûködés tapasztalható,
hiszen a gazdaságtudomány területérõl szá-
mos más hazai intézménybõl, nemzetközileg
is kiemelkedõ magyar professzor is tagja a
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tudományos bizottságnak, így például
(BCE), (BME),

(CEU),
(DE), (ME),
(SZTE), (PTE),

(KE), (NYME),
(KSH).

Az elõadók 24 országból regisztráltak, az
Egyesült Államoktól Törökországig. Mintegy
130 konferenciaanyag – elõadás – érkezett be,
négyötödük külföldrõl. Érdekesség, hogy
Lengyelországból sem csak a Czestochowa
University of Technology érintett, hanem
kilenc másik lengyel város 12 egyetemérõl
(Krakkóból például 3-ból) mintegy 30
résztvevõt várnak Gödöllõre.

A szervezõk 80 elõadásanyag esetében már
sikeres konferenciáról beszélnének, száz ese-
tében igen jónak tartanák, most azonban biz-
ton remélhetik és azért is dolgoznak megfe-
szített erõvel, hogy a konferenciát követõen
ismét „megkapják” az elismerõ jelzõt a részt-
vevõktõl: „the great conference”.
Atudományos fórum sajátosságai közé tarto-

zik, hogy több visszatérõ elõadója is van.
Emellett nagy hangsúlyt kap az igazi esz-
mecsere, a klasszikus konferencia, azaz az
elõadásokat követõen, a szekciók végén, a
külföldi és hazai szekció-társelnökök irányí-
tásával minden anyag esetében valódi vita tör-
ténik. Egyetlen résztvevõ sem távozik tehát
úgy a konferenciáról, hogy ne kapna vissza-
jelzést a kutatótársaktól arról, miként véle-
kednek munkájuk irányáról, eredményeirõl.

Jelentõs vonzerõt képvisel az is, hogy az
ICoM 2015 különbözõ publikációs lehetõsé-
get ígér a résztvevõknek. Jelenleg egy lengyel
és öt magyar tudományos folyóirat tartozik a
támogatók közé, ami azt jelenti, hogy a tema-
tikájukhoz közel álló kiváló elõadások közül,

dr. Do-
bák Miklós dr. Koltai Tamás
dr. Bõgel György dr. Szakály Zoltán

dr. Illés Mária dr. Farkas Beáta
dr. Szerb László dr. Kerekes

Sándor dr. Székely Csaba dr.
Laczka Éva

folyóiratonként
2-3 anyag jelen-
tõsen kibõvített
változata cik-
ként való in-
gyenes megje-
lentetését vállal-

Huszonnégy országból jelentkeztek elõadásokkal

5th International Conference on Management

K. B.
A Gépész KKT május 6-án, az Egyetemi
Napok keretein belül egy újabb eseménnyel,
Autós Ügyességi Vetélkedõvel, más néven a
SZIE Szlalommal (fantázia név) fogadta a
hallgatókat. Az eseményt a Vezetéstechnikai
Képzés Központ Kft. közremûködésével
sikerült lebonyolítani. A vetélkedõ több mint
60 embernek, ezen felül közel 30 nevezõnek
adott szórakozási lehetõséget a gépész aula
elõtti parkolóban.
A vetélkedõ pontozását idõkülönbség és hi-

bapont alapján vezényelték. Mindenki futha-
tott egy próbakört, melyen az idejét nem
mérték. Majd ezek után három mért köre volt
a nevezõnek. Ebbõl volt egy bázis idõ, ami-
hez viszonyították a többi mért eredményt.
Az volt a legjobb, aki a bázis idejéhez leg-

közelebbi idõt tudta menni. Ezzel egyen-
líttették ki a vetélkedõ nagy- és kisautói kö-
zötti különbségeit. Így nem a leggyorsabb,
hanem a legügyesebben kormányzó szá-
mított.

A pálya kialakítása a következõvolt: az in-
duló sofõrnek egy-két szlalom után me-
rõleges parkolás elõre, majd hátramenet,
szlalom után egy merõleges parkolás hátra,
és végül pár sávváltás és bójakerülés után ért
a célegyenesbe. Az idõt fotocellás egység
mérte. A pálya bejárhatósági idejét 40-50
mp-re tervezték, de voltak ennél gyorsabb,
illetve lassabb vezetõk is.
Az elsõ három helyezett ideje:
III. hely: : 0,09 mp
II. hely: : 0,06 mp
I. hely: : 0,01mp

Sélley András
Papp Attila

Mézner Norbert

Autó és motor dugattyú alakú kupával és
ajándékutalvánnyal (5-10-15 ezer forint ér-
tékben) díjazták a legügyesebb sofõröket.

Az esemény lebonyolításában még a SZIE
Drivers csapata segédkezett, a holtidõkben
autós kvízekkel és felni kitartó vetélkedõvel
várták az érdeklõdõket.

A nagyszerû hangulat után reméljük, hogy
mindenkinek tetszett a SZIE Szlalom és
jövõre is indul hasonló esemény!

Autós Ügyességi Vetélkedõ

ták, várakoztatás nélkül. Ezen elismert
tudományos folyóiratok közül három
kizárólag angol, három pedig magyar és
angol nyelven egyaránt közöl publikációkat.
APearson is az ICoM 2015 támogatói között

szerepel. Az angol könyvkiadó négy külön-
díjat ajánlott fel a legjobb junior, a legjobb
szenior, a legjobb hazai és legjobb külföldi
elõadások szerzõinek elismerésére.
A konferenciát követõen a Tudományos Bi-

zottság és a szekcióelnökök által javasolt
szerzõk lehetõséget kapnak a jelentõsen kibõ-
vített és átdolgozott anyagaiknak tematikus
monográfiákban való megjelentetésre, ame-
lyek DOI számmal, online is elérhetõk, az
MTAáltal indexáltak lesznek.

Egyetemünkrõl nemcsak a GTK oktatói és
doktoranduszai vesznek részt a konferencián,
a Gépészmérnöki Kar és az Állatorvos-tudo-
mányi Kar munkatársai is jelentkeztek.

Számos intézményt képvisel majd vezetõ a
konferencián. Tagja a tudományos bizott-
ságnak rektor, s Gödöllõre
várják többek között

, a czestochowai egyetem rektorát
és , a nyitrai egyetem dé-
kánját is.

A plenáris ülés elõadásait dr. Bõgel György
(CEU), dr. Elena Horska (SUA), dr. Szerb
László (PTE), (CUT) és

(SZIE GTK) tartják.

dr. Tõzsér János
dr. Maria Nowicka-

Skowront
dr. Elena Horskát

dr. Dorota Jelonek
dr. Lehota József

További részletes információk a konferencia
honlapján: http://icom.gtk.szie.hu



23

Április 18-án, a Papp László
Budapest Sportarénában
rendezték meg a Go-Kart, Go-
Bosch! projekt három éven át
tartó rendezvénysorozatának
második nagy állomását,
A Versenyt!

A helyszínen 10 magyar felsõoktatási intéz-
mény diákjai (5 Junior és 5 Senior csapat),
maximum 22 fõs csapatokban mérték össze
gokartjaikat, különbözõ versenyszámokban.

A Senior csapatok már 2013 õsze óta dol-
goznak gokartjaikon Bosch alkatrészeket
felhasználva. A Junior csapatok 2014 õszén
csatlakoztak a versenysorozathoz, így õk
idén debütáltak.

Mindkét kategória diákjainak feladata volt,
egy általuk tervezett és kivitelezett rend-
szerrel felszerelni a rendelkezésükre bocsá-

tott gokartot, a megfelelõ alkatrészekkel.
Minden évben újabbnál újabb feladatok és
kihívások várnak a versenyzõkre. A végsõ
cél 2016-ra, hogy a versenyzõk innovatív
megoldásaikkal egy önjáró gokartot hoz-
zanak létre.
A Gépészmérnöki Kar Junior és Senior csa-

pattal is elindult a versenyen. Junior csa-
patunk a G.B.G. Team (Bacsa Mátyás, Csa-
pó Gábor Dávid, Csatári Dániel, Csontos
Dávid, Csontos Szabolcs, Erdõ Norbert, Er-

lich Péter, Göncz Norbert, Gyarmati Péter,
Haduzsán Gábor, Hornyák Máté, Józsa Pé-
ter, Ladnai Bettina,
Laskovics Koppány,
Strohmayer Péter,
Szabó Márk József,
Székely Lajos, Szõcs
Gerge ly, Üveges
Ádám, Végvári Már-
ton, Lágymányosi
Attila, Blahunka Zol-
tán

Bedõ Péter, Cse-
reklei Dániel, Csi-
csári József, Dédesi
Zsolt, Horváth Nóra,
Jakus Dániel, Kis
László, Kurucz Tibor,
Lajber Kristóf, Lénárt Alex, Nagy Bálint, Né-
meth Dániel, Orsós Márió, Raub Arnold,
Rébb Krisztián, Sallós Csilla, Serfõzõ Barna,
Tajti Anna, Dr. Kiss Péter, Dr. Máthé László,

Lajber Zoltán

) nevet viseli, Se-
nior csapatunk pedig
a SZIe-Kart Team
(

) néven
vált ismertté. Külön
kiemelendõ, hogy a két
csapattal együtt a leg-
több hallgatót küldõ
egyetemként jelentünk
meg a rendezvényen.

A verseny a csapatok
számára már pénteken
elkezdõdött, ahol a
Bosch mérnökei a
technikai megvalósí-
tást pontozták, vala-
mint sor került a pro-
jekt-prezentációkra is.
A nap végén a gépátvé-
tel következett, majd
mindenki átvonult a

Papp László Sportarénába. A csapatok saját
boxot kaptak, amit hamar be is rendeztek,
hogy a szombati versenyre készen álljanak
az esetleges szerelésre, javításra.

A szombati versenynapon nagyközönség
elõtt mérték össze tudásukat a csapatok és
mutatták be fejlesztéseiket, több hónapos
munkájuk eredményeit.

A Junior csapatok feladata volt, hogy a go-
kartba elektromos gázpedált, az eredeti fék-
rendszertõl független és elektromosan mû-

ködtetett rögzítõféket, valamint ultrahang-
szenzorokat és elektronikus kormányzást

építsenek be, ezek segítségével megvalósít-
va az automatikus párhuzamos pakolást.

A tavalyi automatikus parkolás mellett a
Senior csapatok idén új feladatokat kaptak.A
gokarthoz egy önindítót és két – akkumu-
látoros fûnyíróban használt –, motort kaptak
a Boschtól. Ezeket és a gokart gyári benzin-
motorját felhasználva kellett egy hibrid haj-
tást megvalósítaniuk. Egy akkumulátoros
fúrógépbõl pedig önindítót kellett tervezni
és építeni, ami alkalmas a gokart benzin-
motorjának indításához. Radarral és ka-
merával kellett ellátni a gokartot, majd ezek
segítségével megvalósítani a sávtartást, az
adaptív sebességtartó automatikát és a vész-
fékezés funkciót. Ezek mellett gyorsulási és
gymkhana versenyek, valamint interaktív
programok szórakoztatták a jelenlévõket.
A nap végén kihirdették a helyezéseket: Ju-

nior versenyszámban, abszolút kategóriában
a 2. helyezést, Senior versenyszámban, szin-
tén abszolút kategóriában pedig a 3. helye-
zést nyerte el a SZIE két csapata. Mindkét
csapat célja, hogy jövõre még szebb ered-
ménnyel térjenek vissza egyetemükre.

(Az elsõ helyet Junioroknál a Pannon
Egyetem, Senioroknál a Miskolci Egyetem
csapata nyerte el.)

Balázs Gusztáv felvételei

Mi lettünk a legtöbb hallgatót küldõ egyetem

Gépészhallgatók dupla sikere a Papp László arénában

Önjáró gokart a cél

Gödöllõi ezüst és bronz

aula

A G.B.G. Team munkapadján

A SZIe-Kart Team
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Magnólia gyûjteménnyel gazdagodott
a Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar Botanikus
kertje. A 46 virágba borult vagy éppen
virágba borulni készülõ fácska az
európai hírûvé vált vadkörtefa
közvetlen közelében kezdte meg az
idei tavaszon pályafutását az 1959-ben
létesített kertben. Az új gyûjteményt
dr. Tõzsér János rektor, Pecze Dániel,
Gödöllõ alpolgármestere és dr. Orlóci
László, a Kertvezetõk Tanácsának
elnöke avatták fel április 8-án.
A magnólia az egyik legõsibb, magas

díszítõértékû kétszikû növény. Néhány
példánya a kert nyitása óta itt van,
azóta nagy fává terebélyesedtek a
bejárat és a növényház közelében,
mondta bevezetõjében dr. Szirmai
Orsolya, megbízott kertvezetõ.
Az új gyûjtemény kialakításakor cél
volt, hogy az minél diverzebb legyen
színben, alakban és formában. A kert
kedvezõ talajtani adottságai mellett a
szakszerû gondozás is szép jövõt jósol
a magnóliás ligetnek, amely az itt már
hosszabb ideje élõ példányokkal
együtt az ország egyik leggazdagabb
gyûjteménye lett.
A magnóliák a régi idõk hírnökei,
jelentette ki dr. Tõzsér János,
köszönetet mondva mindazoknak,
akik közremûködtek a gyûjtemény
kialakításában. Hangsúlyozta, az új
fejlesztés megerõsíti múlt évben
elmondott szavait: a botanikus kert
fejlesztési koncepciója helyes utat
jelölt ki. Az oktatás szolgálata mellett
elõsegíti a városi és az egyetemi
polgárság közeledését is, bekapcsolja
a területet Gödöllõ turisztikai
kínálatába.
Egyetértését fejezte ki ezzel

kapcsolatban Pecze Dániel
alpolgármester. Gödöllõ fontos célja,
hogy a kastélyt évente felkeresõ 200
ezer látogató a város más
érdekességeit is megtekintse. Sikeres
példája volt jó kommunikációnak és
az együttmûködésnek is a vackor
eredményes szereplése az Év fája
versenyeken hazánkban és
Európában.
Dr. Orlóci László, a Kertvezetõk

Tanácsának elnöke, az ELTE Füvészkert
vezetõje kiemelte: az egyetemi
botanikus kertek az ifjúsághoz közel

Régi idõk új hírnökei a botanikus kertben
Magnóliagyûjtemény



Dr. Szirmai Orsolya köszönetet
mondott a tervezésben és a

megvalósításban nyújtott segítségért
Pándi Ildikó gyesen lévõ

kertvezetõnek,

dr. Neményi András

és Czóbel Szilárd egyetemi
docenseknek,

a Kertszabó Kft-bõl

Szabó Zoltánnak és

Marton Károlynak

valamint Virág Ferencnek.

Azt is megtudtuk,

hogy a fák zöme

Fehérgyarmatról származik.

Ebben az évben még két tematikus
gyûjteménnyel gazdagodik a kert,
ezekkel együtt 15-re gyarapodik a

számuk és felavatják

a Láthatatlan régió tanösvényt.

Balázs Gusztáv felvételei

mûködnek, vezetõik különleges
felelõsséget viselnek azért, hogy a
fiatalok felismerjék: az õ feladatuk
lesz ezen a környezet- és
természetvédelmet egyaránt szolgáló
élõ gyûjtemények átörökítése a
következõ generációknak.

A növénykertek a nemzeti vagyon
részét képezik, számos országban
nyilván tartják az értéküket és meg is
becsülik, pénzt, energiát áldoznak a
fenntartásukra és gazdagításukra. A
Szent István Egyetem ezt a
kötelességét megtette; elhivatottságot
is érez iránta. Ahogy fogalmazott, a
kollégák nagy érdeme az értékek
felkutatása, a vezetõké pedig a
felkarolásuk.

A gyûjteményt Pecze Dániel és dr.
Posta Katalin, az MKK dékánhelyettese
avatták fel, majd dr. Tõzsér János és
Figler Kálmán kancellár fejezték be a
telepítését, rájuk várt ugyanis az
utolsó példány elültetése.
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Hogyan bánjunk a Z generáció tagjaival?
– és egyáltalán: kik õk és kik vagyunk mi?
FÜLÖPHAJNALKA

SZIE GTK TTI Andragógia szakos hallgató

Csehné dr. Papp Imola

Közel 150 ember volt jelen azon a kon-
ferencián, amit a GTK Társadalomtudo-
mányi és Tanárképzõ Intézete szervezett
Gödöllõn, március 13-án. Az eseményrõl
szóló beszámolónk elsõ részét a következõ
gondolattal fejeztük be: A Z generáció szá-
mára az internet nem egy eszköz, mint az X
és az idõsebb generációk számára, hanem az
élet egyik területe, ahol társak, jelenségek,
szórakozás, tanulás, stb. van jelen. És õ is ott
él. Ott is.
Akövetkezõkben a befejezõ részt közöljük.

egyetemi docens
arról beszélt, hogy milyen munkaerõpiaci
tudatosság jellemzi ezt a korosztályt. A
munkaerõpiaci tudatosság azt jelenti, hogy
az illetõ képes modellt alkotni a munka-
erõpiacról, ismeri annak elemeit, az azok
közötti kapcsolatot, mûködést, és a modell-
nek megfelelõen tud cselekedni is.

A Z generációsok, akikkel egyelõre diák-
szövetkezetek és a McDonalds vállalat ta-
lálkozik a leginkább, egyelõre még vágy-
vezérelten és lustaságvezérelten keresnek
állást. Irreálisan magas kezdõ fizetési elvá-
rásaik vannak, és kényelmesen, gombnyo-
másra várják az állások megtalálását.

Fontos, hogy a szülõk, oktatók, pedagó-
gusok is segítsék a fiatalokat, hogy megta-
nulják a munkaerõpiaci értékeiket, felfedez-
zék, hogy mik a motivációik, mik a céljaik és
mit akarnak? Meg kell tanulniuk, ismerniük,
hogy menyi ideig tart ma az álláskeresés és
mi a várható reális bér, amit kérhetnek egy
munkáért. Fontos, hogy tudják, mik a betölt-
hetõ munkakörök, mert bizony sokszor elõ-
fordul, hogy nem is a meghirdetett munka-
körre jelentkeznek és nem is a meghirdetett,
elvárt képességekkel, készségekkel, tudással
rendelkezõ jelentkezõ próbál így belépni a
munkaerõpiacra. Ebben a már említett vágy-
vezérelt és lustaságvezérelt álláskeresési
attitûd mellett az is szerepet játszik, hogy a
technikai eszközök lehetõvé teszik azt, hogy
akár egy online megoldással vagy okos-
telefonos alkalmazással jelentkezhessenek
egy-egy állásra. (Tehát pl. ugyanazt az elõre
megfogalmazott önéletrajzot küldi minden
álláshirdetésre.Az is lehet, hogy az állás csak
a földrajzi közelség miatt vonzó számára.)

Fontos, hogy ne csak a szoftver és a bekül-
dés beállításaival legyenek tisztában, hanem
az önéletrajzuk további sorsával, az abban
megfogalmazottakkal, a munkaerõpiac ál-
landó változásaival is. Az ugyanis 3-5 éven-

ként gyökeresen átalakul, míg a képzési
struktúra és a szakmaszerkezet, az oktatás vi-
lága nem, emelte ki az elõadó.

Mire van szükség? Tudatos énmárka épí-
tésre és munkaerõpiaci ismeretekre, valamit
aktivitásra. Jelenleg közepes tudatosság és
erõs passzivitás jellemzõ az álláskeresõkre –
fogalmazott Csehné Dr. Papp Imola.

Az elõadás második része a munkaerõpiac
igényeivel foglalkozott:
A munkaerõpiacnak foglalkoztatható és ön-

bizalommal rendelkezõ, folyamatos tanu-
lásra képes és nyitott munkaerõre van szük-
sége. A docens felmérései és kutatásai azt
mutatták, hogy a sikeres karrier titka a 21.
században, a Z generáció„bekopogtatásával”
sem változott: a munkavállaló legyen kom-
petens, tanulja meg jól a szakmáját, és legyen
szerény, viszont legyen egészséges önbizal-
ma. Ezen kívül dolgozzon szorgalmasan,
gyorsan és keményen. Ez az elvárás állandó,
viszont megjelent egy új: a gyors alkalmaz-
kodás és folyamatos tanulás iránti igény,
amit a munkaadó támaszt a munkavállalóval
szemben.
Az a tapasztalat, hogy a fiatalok túlbecsülik

az ún. karrier-potenciáljukat, az elsõként em-
lített én-központúságuk és a celeb-kultúra,
valamint a virtuális világban elérhetõ, látszó-
lagos sikerek miatt. Ezért néha nehezen ve-
zethetõ, arrogáns és csalódott fiatalokként
jelennek meg.

Végezetül Csehné Dr. Papp Imola rátért
arra, hogy mit várnak el a fiatalok a munka-
erõpiactól.
Ehhez egy 50 fõs mintán végzett – tehát nem

reprezentatív – felmérés eredményét ismer-
tette a SZIE GTK TTI oktatója. BSc szako-
sokat kérdezett meg, hogy mit várnak el a
leendõ munkahelyüktõl, mi a fontos nekik.
Azt találta, hogy elsõként a közösség fontos

számukra egy munkahelyen, majd ezt követi
a karrier-fejlõdési lehetõség. Fontos, hogy
változatosak legyenek a feladatok (hisz õk
már a tanulás során is a szórakozva, játé-
kosan tanulást keresték). Elõremutató, és a
közönség élénk helyeslését váltotta ki, hogy
fontos számukra, legyen jelen a munkahe-
lyen az idõsebb generáció is. És csak a ha-
todik helyen szerepelt a jó fizetés! Rugalmas
idõbeosztásban szeretnének dolgozni, de
nem otthonról, nem távmunkában, viszont jó
néven veszik, ha nem minden nap kell

bemenni. Érdekes színfolt, hogy az is fontos
számukra, hogy „ki lehessen öltözni” a mun-
kahelyre, továbbá az is, hogy idõnként
külföldön tudjanak dolgozni.

Csupán egyharmaduk ítélte meg reálisan,
hogy mennyi az elhelyezkedés várható ideje
és mennyi bért várhatnak el kezdõként. Jó hír
viszont, hogy a megkérdezettek alapvetõen
jól érzik magukat mind a párkapcsolatukban,
mind az egyetemen, vagy az országban is.
Csehné dr. Papp Imola ajánlott pár web-
oldalt, ahol a munkaerõpiaci ismereteket és
tudatosságot segítõ online tudásanyagok, ön-
ismereti kérdõívek és egyéb pszichológiai és
karriertémák érhetõk el. Az egyik a Karrier-
tájoló a másik pedig a Nemzeti Pályaorientá-
ciós Portál, az eletpalya.munka.hu

(Már itt is fontos megjegyezni, hogy a be-
szélgetésben szinte végig az alsó- vagy kö-
zéposztálybeli, egyetemre járó, viszonylag
jól szituált fiatalokról van szó. A mély-
szegénységben élõ, kilátástalan helyzetben
szocializálódó fiatalok problémaköre a kon-
ferencia keretén kívül maradt – .)

, a Szent István Egyetem ko-
rábbi hallgatója fiatal cégvezetõként a
Parrish & Crawler International ügyvezetõ
igazgatójaként a „Generációs sokszínûség-
rõl” beszélt. Kiemelte, hogy mindenkire
több generáció tulajdonságjegyei és sze-
mélyiségjegyei jellemzõek, és hogy nagyon
fontos megismernie mindenkinek a saját és a
többi négy (!), a munkaerõpiacon jelen lévõ
generáció sajátosságait. A vállalati oldalon
mindig a határidõk, a költségek és a minõség
számít, ezek szerepelnek az üzletemberek
táblázataiban. Olyan „rubrika” nincs, hogy
mekkora haszontól esünk el, ha nem mû-
ködünk együtt a különbözõ generációk tag-
jaival, de mindenki jól érzékelheti a szi-
nergiát, ha sikerült megteremtenie.

A péntek délután ellenére az érdeklõdés
változatlan „hõfokon”, magasan maradt, és
persze a szervezõknek köszönhetõen finom
pogácsa és kávé is rendelkezésre állt. A
szünetekben a SZIE GTK TTI hallgatóinak
önkéntes munkája segítette a résztvevõk
kényelmét, (és persze a szintén figyelmesen
biztosított ingyenes wi-fi t is kihasználták.)

(az ARS Energica Kft.
vezetõ coach-a) elõadása a „Vezetõi és HR
kihívások a Z-generációval való együttmû-
ködés területén” címet kapta és a lényeget

a szerzõ

Nagy Andrea

Schäffer Beáta

Vágy- és lustaságvezérelt
generáció – segítséget várnak

Mit vár el a munkaerõpiac
a mai Z generációsoktól?

Mit várnak el a fiatalok
a munkaerõpiactól?

Generációs
sokszínûségbõl  szinergia?

Mit tanuljunk a fiataloktól?
– Gyorsuljunk be!
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ragadta meg: „Mit tanuljunk a fiataloktól?
Gyorsuljunk be!

Már csak azért is, mert 10 év múlva a
munkaerõpiacon lévõk 75 %-a X és Y
generációs munkavállaló lesz.

Beáta egy érdekes táblázatban ismertette a
Z generáció erõsségeit, gyengeségeit, ve-
szélyeit és kockázatait, az ún. SWOT ana-
lízist.

Õ is hangsúlyozta: Mit szeretne a Z ge-
neráció? Sûrû visszajelzést, interaktív
partnerséget a fegyelmezés helyett.

Õk azok, akik a gyerekszoba királyaiból a
munkahelyek királyai akarnak lenni,
ugyanakkor belsõ bizonytalanság jellemzi
õket, amit gyakran arroganciával, önfénye-
zéssel próbálnak leplezni, és igencsak empa-
tikus és türelmes munkahelyi vezetõre, mun-
katársi közösségre és annak magas szintû
érzelmi intelligenciájára van szükség, hogy
ezt a helyzetet kezelni tudják és a munka-
helyi teljesítmény irányába tereljék az ener-
giákat. Ha megismerjük õket, máris köny-
nyebb elfogadni pl. ezt a sajátosságukat is.

Beáta is készült egy pontokba szedett, hasz-
nos útmutatóval, ami a Z generációs, „digi-
tális bennszülöttek” nemzedékbe tartozó
fiatallal való együttmûködés tényezõit so-
rolja fel:
A Z generációs számára az a jó munkahelyi

környezet, ahol biztosítanak számára:
– szabadságot
– win-win szituációkat, ahol mindenki
„nyertes”
– tanulásra, önfejlesztésre lehetõséget
– autonóm munkacsoportokban való munkát
– kérdezõ-bevonó csoportokban való rész-
vételt.

Minden emberi együttmûködésnek kulcs-
kérdése a kommunikáció.

Beáta összegyûjtötte, hogy

– tömören
– világosan
– játékos elemekkel színesítve a tartalmat
– interaktívan
– F-alakzatban
(ez utóbbi a kommunikációs felületen való
olvasási-megfigyelési irányokat jelzi. Jó
példaként a jobline.hu oldalon a „kiválasztás

hogyan kommunikáljunk egy Z
generációs fiatallal?

folyamatát” bemutató infografikát figyel-
hette meg a konferencia közönsége.)

Mivel már erõsen délutánra járt az idõ,
elõzetesen Schäffer Beáta azt a kérést kapta a
szervezõktõl, hogy egy interaktív játékkal
dobja fel a délutáni elõadást.
Az elõadó ennek megfelelõen a még mindig

kb. száz fõs közönséget kis csoportokban va-
ló együttmûködésre kérte fel. A feladat az
volt, hogy egy tankonyhai munkavédelmi
szabályzatot hogyan lehetne „Z generá-
ciósítani”, vagyis számukra könnyen be-
fogadhatóvá tenni?

Nos, a munkacsoportok élénk együttmûkö-
désétõl lett hangos a rektori díszterem.
Csakhamar a három perc alatt elkészült
alkotások sziporkázó ötletein ámulhattak a
résztvevõk. Volt, aki YouTube-os videók
megosztásával tette volna közérthetõbbé,
volt, aki a tanulókat közösségi médiás felü-
leten szólította volna meg, és egy online tu-
dáspróba során tanította volna õket. El-
hangzott a szerepjáték, az online játékos
helyzetek megélése, a prezi.com-os elõadás,
jutalmak és érmék online kiosztása a jól
teljesítõknek, ill. a filmekbõl vett jelenetek
vagy animált gif-képek során való tanítás is.
Minden megoldás életképesnek és ötletesnek
tûnt. Beáta elõadásának végén egy kézen-
fekvõ, de a közbeszédtõl eltérõen mégis
meglepõ megállapítást tett:

A konferenciát lezáró
(pedagógia-

munka- és szervezet szakpszichológus, T-
csoport tréner), a rendezvény fõszervezõje
vezette.
Témája az volt, hogy a különbözõ generáci-

óknak milyen tanulási és fogyasztási szo-
kásai, együttmûködése és motivációs lehe-
tõségei vannak a munkahelyeken ?

Résztvevõk voltak: (HR
kontrolling és kompenzációs osztályvezetõ
EGIS), (PhD fõiskolai
docens, generációkutató) és
(Coaching Team).
Dr.András Klára meghatározó gondolata az

volt, hogy ne minõsítsük a különbözõ
generáció képviselõit, ismerjük meg elõször
önmagunkat, utána egymást. Változnak az

(!)

Ha az oktatást
és munkaerõpiacot átalakítjuk a digitális
nemzedék igényeinek megfelelõen, akkor
a világunk egy élhetõbb, szórakoztatóbb,
vidámabb hely lesz!

kerekasztal beszél-
getést dr. Mészáros Aranka

Dr. András Klára

Dr. Bernschütz Mária
Lerf Andrea

értékek, fogadjuk el a változást, legyünk nyi-
tottak egymásra. Dr. András Klára szavai:
"Nincsen rossz nemzedék." Minden gene-
ráció, s ezen belül minden ember egyformán
értékes, a konferencia célja az volt, hogy a Z
generáció alaposabb megismerése révén
jobban megérthessük és elfogadhassuk egy-
mást, könnyebben tudjunk együttmûködni,
akár az oktatásban, akár a munkahelyeken.
Dr. Bernschütz Mária maga is Y generációs,
fiatal, digitális nemzedékbeli szakember,
meglepõ jelenséget tapasztalt: a diákok egy
része már nem jön el az elõadásokra, a virtu-
ális világban próbálja pótolni, egy-egy e-
maillel, online üzenettel a személyes kap-
csolatot. A Z generációnak alapvetõ problé-
mája az idõmenedzselés, hisz a virtuális tér-
ben az idõgazdálkodás is más, könnyebben
kicsúszik az ember kezébõl. A kérdést, hogy
„mennyit internetezel naponta” már nem le-
het értelmezni náluk, hisz gyakran folyama-
tosan az internetre kapcsolódnak. Lerf
Andrea a fiatalok vezetõvé válását segítõ
fiatalutca.hu projektrõl számolt be, ahol cél-
juk a vezetõi ambícióval rendelkezõ pálya-
kezdõ fiatalok coaching szemléletû fejlesz-
tése.

Zárásként, egyetemi
docens, a SZIE GTK TTI intézetigazgatója
megköszönte a résztvevõknek, hogy eljöt-
tek, ill. és a szervezõknek, hogy létrehozták
ezt a rendezvényt.

Értékesnek, hiánypótlónak és fontosnak
értékelte, sokat tanult belõle. Elmondta,
hogy figyelni kell arra, hogy most csak az
egyetemekre járó százezer fiatalról volt szó
szinte, miközben a leszakadó, hátrányos
helyzetû térségekben is élnek Z generációs
fiatalok, és az õ helyzetükben még más
tényezõk illetve nehézségek is szerepet
játszanak.

A hátránykompenzáció a digitális nem-
zedék számára is kiemelt fontosságú.
Érdekességként említette a generációk
közötti folytonosságot vagy épp annak
ellenkezõjét („csupaszképû apának sza-
kállas a fia”… fogalmazta meg Komor tanár
úr.)

A rendezvénynek lesz folyatása, a tervek
szerint két év múlva újra megrendezik,
lehetõséget nyújtva arra, hogy az addig le-
zajló folyamatokra is tudjanak majd a szak-
emberek reflektálni.

dr. Komor Levente

(vége)

unk

A gyerekszoba királyaiból
a munkahelyek királyai?

Milyen a Z generációs számára
a jó munkahelyi környezet?

Mozgolódás a teremben
– kreatív közönség

Kerekasztal – fontos
a megismerés és a keretezés

Leszakadók
és folytatás
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ráadás

Örömmel adunk hírt arról, hogy
országos elismerést kapott
egyetemünk könyvtára.
Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség elnöksége 2015-ben
a Kosáry Domokos Könyvtár és
Levéltárnak adományozta
„A KÖNYVTÁRÜGYÉRT”
kitüntetést kiemelkedõ munkája
elismeréséül és a hazai
könyvtárügy fejlesztésében való
részvételéért.

A díjat az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség május 13-án az Országos Széchényi
Könyvtárban tartott közgyûlésén vette át a
szakmai szervezet elnökétõl és a díj kurató-

riumának elnökétõl
fõkönyvtáros, volt fõigazgató és

könyvtáros, mb. igazgató, részleg-
vezetõ. Az ünnepi eseményen jelen volt

Koósné Török Erzsébet
Barna Ma-

rianna
dr.

Gálfi Péter egyetemi tanár, tudományos rek-
torhelyettes, az EDHT elnöke.

A könyvtár nevében Koósné Török Erzsé-
bet köszönte meg a megtisztelõ elismerést.
Elmondta, az elsõ önálló MagyarAgrártudo-
mányi Egyetem és annak keretében a Köz-
ponti Könyvtár megalakításának 70. évfor-
dulója évében különös jelentõsége van a
díjnak. Az egész könyvtári közösség napról-
napra kitartóan, elkötelezettséggel végzett
munkáját ismeri el.

– Mi azt valljuk, a könyvtár, a könyvtá-
rosok legnagyobb elismerése az olvasók, a
könyvtárhasználók elégedettsége, ugyanak-
kor egy ilyen országos kitüntetés megerõsí-
tést nyújt a törekvések maradéktalan megva-
lósításához, az egyetemen, a magyar könyv-
tárügy területén végzett minõségi tevékeny-
ség folytatásához, fogalmazott.

"A Könyvtárügyért" kitüntetés

a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárnak
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Az elsõ önálló Magyar
Agrártudományi Egyetem, egyben
a Központi Könyvtár
megalakításának 70., valamint a
Szent István Egyetem 15.
évfordulója méltó
megünneplésének alkalmából több
esemény, program kerül
megszervezésre az egyetemen.
Ezek között szerepelt Páter Károly
emléktáblájának felújítása,
valamint a Szent István szoborhoz
méltó kiállító posztamens és
adományozói tábla elkészítése.

A 115 éve született Páter
Károly felújított emlék-
táblája (1900 – 1964)

Páter Károly születésé-
nek 115. évfordulója al-
kalmából felújították a
Szent István Egyetem fõ-
épületének falán levõ em-
léktáblát. Az állagmeg-
óvó munkák mellett új
aranyozást kapott és ba-
bérkoszorút helyeztek el a
táblánál. A Kosáry Do-
mokos Könyvtár és Le-
véltár kiállítás keretében
is megemlékezik a kie-

melkedõ tudósról, az egyetem korábbi rek-
toráról az év folyamán.

Páter Károly az egyetem történetében meg-
határozó szerepet játszott, maradandó ér-
demeket szerzett. Tevékenysége az adott kor-
szakban alapvetõen meghatározta az in-
tézmény mûködését, a felsõoktatásban és a tu-
dományos életben betöltött szerepét.

Tudományos, oktatói és nevelõi tevékeny-
sége, emberi magatartása napjainkban is pél-
daértékû.

Páter Károly rövid életrajza: Talajvegyész,
egyetemi tanár, a mezõgazdasági tudomá-
nyok kandidátusa.Apja az erdélyi magyar bo-
tanikus, gyógynövénykutató Páter Béla (1860
– 1938). A budapesti mûegyetemen vegyész-
mérnöki oklevelet szerzett, majd itt kisegítõ
tanársegéd. 1929-tõl a Keszthelyi Gazdasági
Akadémián vegyészgyakornok, ezt követõen
a szarvasi Középfokú Gazdasági Tanintézet
tanára. 1940-tõl a keszthelyi akadémia kémiai
tanszékének megbízott, 1942-tõl pedig a mo-
sonmagyaróvári Gazdasági Akadémia kémiai
tanszékének vezetõje. 1945 után a Magyar
Agrártudományi Egyetem Mezõgazdaságtu-
dományi Kara mosonmagyaróvári osztályán a
kémiai, 1948-tól a talajtani tanszék vezetõje.

1949-tõl haláláig a Gödöllõre helyezett
Magyar Agrártudományi Egyetem talajtani
tanszékének vezetõje, 1951 és 1955 között,
abban az idõszakban, amikor a Központi
Könyvtár könyvtárosa, majd tudományszer-
vezõ igazgatója Kosáry Domokos, az egye-
tem rektora. Szervezõje és megalapítója volt a
Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetnek,
majd 1949-tõl 1953-ig igazgatója. 1951-ben
megszervezte az Agrártudományi Egyesü-
letet, amelynek 1955-ig elnöke volt. Munkás-
sága fõleg a talajok osztályozására, fizikai,
kémiai vizsgálatára s a szikes talajok tanul-
mányozására terjedt ki. (Forrás: Magyar Élet-
rajzi Lexikon, Tudósnaptár, SZIE KDKL do-
kumentumok)

Az egyetem névadója, Szent István mell-
szobrának avatására 2012 novemberében ke-

Szent István-szoborhoz méltó kiállító
posztamens és adományozói tábla
…semmi sem emel fel, csakis az alázat...

rült sor. A szobor adományokból, egyetemi és
az egyetemhez közel álló személyek támo-
gatásával jö-
hetett létre.
Az életnagy-

ságú mellszo-
bor és a ka-
z e t t á k k a l ,
dombormû-
vel, felirattal
díszített ta-
lapzat süttõi
m é s z k õ b õ l
készült.

A talapzaton
Szent István
Intelmeibõl a
"semmi sem
e m e l f e l ,
c s a k i s a z
alázat..." idézet olvasható, mely méltán
tükrözi az egyik legsokoldalúbb hazai
felsõoktatási intézmény értékrendjét, s
amelyet gyakran idéznek különbözõ egye-
temi eseményeken oktatók és hallgatók egy-
aránt. Az impozáns, mûemlék jellegû fõ-
épület tágas fõbejárati terében felállított szo-
bor alkotója a fiatal, gödöllõi, európai kõfara-
gómester, .

A most készített kiállító posztamens is az õ
munkája, amely jól illeszkedik a szoborhoz és
alkalmas Szent István életét, korát megidézõ
dokumentummásolatok, mûvészeti és tárgyi
emlékek idõszakos bemutatására, amelyhez
örömmel fogadjuk az érdeklõdõk javaslatait,
kéréseit is. A megújult környezethez illesz-
kedõ adományozói tábla pedig az eddiginél is
méltóbb módon ismeri el a több mint 90
támogató önzetlenség.

Varga Attila

Szent István Egyetem Kosáry Domokos
Könyvtár és Levéltár

Egyetemi jubileumok: értékõrzés, értékteremtés
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