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Dr. Birkás Márta
szakmai díja
Az Év Agrárembere Díj 2015. évi versenyében dr. Birkás Márta, a Szent István
Egyetem professzora nyerte az agrárkutatás kategória díját. A verseny eredményét február 6-án hirdették ki.
Dr. Birkás Márta kutatási eredményei
alapjaiban rengették meg és értelmezték
újra a talajmûvelésrõl alkotott elképzeléseket: õ dolgozta ki a környezettel harmóniát teremtõ talajhasználat feltételrendszerét, olvasható méltatásában az agrotrend.hu-n.
Tudományosan megalapozott, termõhelyhez, talajhoz, klímához adaptált módszereit napjainkra 2,2 millió hektáron alkalmazzák sikerrel, Magyarországon kívül még négy térségi országban. Diákjai
közül mára többen elismert oktatók, kutatók, szakemberek.
Dr. Birkás Márta 1951. január 14-én született Jászapátin. Miután okleveles agrármérnöki diplomát szerzett a Gödöllõi
Agrártudományi Egyetemen, a GATE
Tangazdaságban volt gyakornok, majd a
Földmûveléstani és Növénytermesztéstani Tanszéken lett tudományos ösztöndíjas, ahol Sipos Sándor professzor halála
után õ folytatta és bõvítette a talajmûvelési és talajállapot kísérleteket.
1978-ban summa cum laude doktorált.
1987-ben szerezte meg a mezõgazdasági
tudományok kandidátusa címet, 1995ben Gödöllõn habilitált. 1997 óta egyetemi tanár. Az MTA doktora fokozatot
2002-ben kapta meg. Dolgozatában a talajtömörödés kialakulásával és enyhítésével foglakozott.

SZENT ISTVÁN EGYETEM
A Szent István Egyetem lapja
Felelõs szerkesztõ: Balázs Gusztáv
Webmester: Lajberné Jancsók Aranka
Kiadja a Szent István Egyetemi Kiadó Kft.
Felelõs kiadó:
Dr. Tõzsér János rektor
Kiadóvezetõ: Lajos Mihály
Nyomta: Prime Rate Kft.
Nyomdai megrendelés száma: VA/16/0097
A szerkesztõség postacíme:
2100 Gödöllõ, Páter K. u. 1.
Tel.: (28) 522-000/1100 Fax: (28) 410-804
szieujsag@fh.szie.hu
http://ujsag.szie.hu
ISSN 1585-518X (nyomtatott)
ISSN 1787-4025 (online)

2

Sikeresen lezárult a Budai
Campus integrációja
Sikeresen lezárult a Szent István
Egyetem és a Budapesti Corvinus
Egyetem három budai karának
integrációja – közölte dr. Tõzsér
János, a gödöllõi központú
felsõoktatási intézmény rektora
február 1-jén az MTI-vel.
Az Emberi Erõforrások Minisztériumának
(EMMI) döntése értelmében és a felsõoktatási struktúra átalakításának részeként a BCE
három budai kara január 1-jétõl a SZIE részeként mûködik tovább.
A rektor kiemelte, hogy az intézmény a
fenntartó által elõirányzott módon és idõn
belül hajtotta végre az integrációval járó feladatokat, a BCE támogatásával és szoros
együttmûködésével. Az elmúlt hónapokban
"megfeszített tempót diktáltak" egymásnak a
SZIE, a BCE és a Budai Campus munkatársai, ennek eredményeként lezárult a sikeresnek tekinthetõ integráció – közölte.
A rektor felidézte, hogy a SZIE a 2015. december 16-i szenátusi ülésén – amelyen jelen
voltak az EMMI képviselõi és a három csatlakozó kar dékánjai – elfogadták az új szervezeti és mûködési szabályzatot. A Budai
Campus szakmai munkájának irányítására,
koordinálására a Szenátus rektorhelyettesi
pozíciót hozott létre, amire pályázatot írt ki.
A sikeres integrációt követõen az Élelmiszertudományi Karon, a Kertészettudományi

Karon, valamint a Tájépítészeti és Településtervezési Karon folyó képzések továbbra
is a budapesti Villányi úton folytatódnak –
közölte az intézményvezetõ.
Dr. Tõzsér János rektor hangsúlyozta: az
egyetem fontos feladatának tekinti, hogy
újra népszerûvé tegye az ifjúság körében az
agrár-felsõoktatást, s az oda jelentkezõk
arányát növelni tudják. Nem titkolt szándékuk, hogy a SZIE hosszú távon a Kárpát-medence meghatározó, nemzetközi súlyú,
egyedülállóan széles agrárképzési és -kutatási portfólióval rendelkezõ, vezetõ agrárvidékfejlesztési felsõoktatási intézményévé
váljon, ez pedig elképzelhetetlen a Budai
Campus karainak aktív részvétele, együttmûködése nélkül – mutatott rá.
A fenntartó tavaly a BCE számára ötvenmillió forint költségvetési többlettámogatást
biztosított annak érdekében, hogy a Villányi
úti kampusz fejlesztési terve legkésõbb
2015. december 31-ig elkészüljön, ami megtörtént. A fedezetet a jelenlegi épületek állagfelmérésére, az annak alapján szükséges
felújítások, átalakítások költségbecslésére
és terveire, a jövõbeni fejlesztésre vonatkozó koncepciók és az ennek megfelelõ koncepcionális tervek kidolgozására fordították,
továbbá a fedezet biztosítja majd az egyes
állagmegóvó, biztonsági szempontból nem
halasztható felújításokat is.
MTI

Személyi változások,
ideiglenes vezetõi megbízások
2016. január 4-tõl személyi változásokra, kinevezésekre és ideiglenes vezetõi megbízásokra került sor a Szent István Egyetemen.
2016. február 1-jétõl június 30-ig, de legkésõbb a pályázati eljárás lezárásáig, tudományos rektorhelyettesi megbízást kapott
Dr. Helyes Lajos egyetemi tanár.
2016. január 4-tõl december 31-ig a Kancellári Kabinet kabinetvezetõi tisztségét Bíró
Terézia tölti be.
2016. január 4-tõl július 31-ig, de legkésõbb
a pályázati eljárás eredményes lezárásáig
ideiglenes vezetõi megbízást kapott:
Rostonics Tímea, megbízott számviteli,
kontrolling és pénzügyi igazgató, Számviteli, Kontrolling és Pénzügyi Igazgatóság
Vadon Norbert, megbízott kontrolling osztályvezetõ, Számviteli, Kontrolling és
Pénzügyi Igazgatóság
Kristóf Krisztina Aranka, megbízott biztonságszervezési és mûszaki igazgató, Biztonságszervezési és Mûszaki Igazgatóság

Molnár Erik, megbízott beruházási és mûszaki fõosztályvezetõ, Biztonságszervezési
és Mûszaki Igazgatóság, Beruházási és Mûszaki Fõosztály
Tarnóczky Tímea, megbízott pályázati irodavezetõ, Pályázati és Innovációs Fõosztály,
Pályázati Iroda
Gyarmati Gábor, megbízott üzemeltetési
osztályvezetõ, Informatikai Fõosztály, Üzemeltetési Osztály
Dr. Molnár Péter, megbízott adminisztrációs és koordinációs fõosztályvezetõ,
Stratégiai és Koordinációs Fõigazgatóság,
Adminisztrációs és Koordinációs Fõosztály
Horváth Attila, megbízott munkaügyi osztályvezetõ, Humánpolitikai Fõosztály, Munkaügyi Osztály
Kelemen Gáborné, megbízott bérgazdálkodási osztályvezetõ, Számviteli, Kontrolling
és Pénzügyi Igazgatóság, Bérgazdálkodási
Osztály.
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A Szenátus napirendjén

Budai szenátorokkal bõvült a testület
A Szent István Egyetem Szenátusa
január 27-én tartotta 2015/2016.
tanévi negyedik rendes ülését
Gödöllõn, amin elsõ alkalommal
vettek részt a Budai Campus
karainak megválasztott szenátorai.
Dr. Tõzsér János rektor az ülést megnyitva
kiemelt tisztelettel köszöntötte dr. Palkovics
László professzort, a Budai Campus koordinálásáért felelõs megbízott rektorhelyettest,
valamint a Budai Campus karainak megválasztott szenátorait. Ezután arról tájékoztatta a testületet, hogy január 12-én mindhárom budai karon már az elsõ fordulóban
eredményes volt a szenátorválasztás. A szavazásra jogosultak több mint 80 százaléka
leadta szavazatát.
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyûlése is eredményes szavazást tartott. A
Tájépítészeti és Településtervezési Kar hallgatóját, Kun Kata Sárát választották a Szenátus tagjának. Mivel a hallgatók február 1-jei
hatállyal kerülnek át a Szent István Egyetemhez, a hallgató mandátuma is ettõl a naptól
szól, a következõ ülésen veszi át megbízólevelét.
A SZIE rektora gratulált a megválasztott szenátoroknak és kérte, hogy munkájukkal, az
üléseken való aktív közremûködésükkel,
véleményükkel segítsék elõ az egyetem érdekeit szolgáló legjobb döntések meghozatalát.
Ezután átadta a szenátoroknak a megbízóleveleket.
ASzenátus a következõ tagokkal bõvült.
Élelmiszertudományi Kar:
Hegyesné dr. Vecseri Beáta egyetemi docens,
dékán
Dr. Baranyai László egyetemi docens
Kertészettudományi Kar:
Dr. Hegedûs Attila egyetemi tanár, dékán
Dr. Honfi Péter egyetemi docens
Tájépítészeti és Településtervezési Kar:
Mezõsné dr. Szilágyi Kinga egyetemi tanár,
dékán
Dr. Tóth Csaba tudományos munkatárs.
Dr. Tõzsér János a következõkben arról adott
tájékoztatást, hogy a konzisztóriumi tagokra
december 28-ig kellett benyújtani a javaslatokat az Emberi Erõforrások Minisztériumába. Balog Zoltán miniszter elfogadta intézményünk és a hallgatói önkormányzat közös jelöltjeit és a SZIE konzisztóriumába delegálja Darabos Tamást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fõigazgatóját, dr. Jenes

Barnabást, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ fõigazgatóját valamint Lázár Vilmost, a Magyar Lovasszövetség elnökét.
A SZIE rektora elmondta, hogy az Intézményfejlesztési Terv (IFT) tervezetét határidõre elküldték a fenntartónak. Az EMMI
észrevételeit január utolsó napjaiban postázta.
Az IFT-nek a tárca észrevételeit figyelembe
vevõ, átdolgozott változatát február 11-ig kell
elküldeni a fenntartónak és a Konzisztóriumnak. A Konzisztóriummal tartott elõzetes
egyeztetés után kerül a dokumentum a Szenátus elé. A testület által elfogadott tervet március 18-ig kell elküldeni a minisztériumnak.
*
Az elõterjesztések tárgyalása elõtt dr. Palkovics László rektorhelyettes mutatta be a Szenátusnak a Budai Campust.
Karonkénti ismertetõjében részletesen kitért
a fakultások történetére, magyar és angol
nyelvû oktatási kínálatukra, a gyakorlati képzés feltételrendszerére, a nemzetközi kapcsolatokra, a kutatási témakörökre, a tudományos publikációs tevékenységre.
*
A Szenátus elsõ napirendi pontként egyetemi
kitüntetések, címek adományozására vonatkozó javaslatokat fogadott el.
*
Ezt követõen egyetemi tanári pályázat kiírását támogatta a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Növénytermesztési Intézetébe, majd az egyetemi tanári pályázatot
bíráló bizottság összetételérõl is döntött.
A bíráló bizottság elnöke dr. Helyes Lajos
egyetemi tanár. A bizottság tagjai: dr. Birkás
Márta egyetemi tanár, dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár, dr. Mézes Miklós egyetemi tanár,
dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár. Külsõ szakértõk: dr. Báldi András fõigazgató, dr. Horváth László, az MTA doktora. Belsõ póttag:
dr. Gyulai Ferenc egyetemi tanár. Külsõ
szakértõi póttag: dr. Haszpra László, az MTA
doktora.
*
A Szenátus módosította az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. A Budai Campus integrációs folyamatának révén február 1-jével a
hallgatók is a SZIE-hez kerülnek a Budapesti
Corvinus Egyetemtõl, ezáltal az érdekképviseleteik a SZIE EHÖK részévé válnak. Ez indokolta a SZIE EHÖK Alapszabályának a
módosítását. A módosítás eredményként az
Élelmiszertudományi Kar, a Kertészet-

tudományi Kar és a Tájépítészeti és Településtervezési Kar Hallgatói Önkormányzatai
2016. február 1. napjával a SZIE EHÖK
részönkormányzatává válnak. A karok hallgatói önkormányzatának elérhetõségei bekerültek az alapszabály errõl szóló mellékletébe.
A jelentõsen megnövekedõ hallgatói létszám
és feladatmennyiség felelõsségteljes kezelésére az EHÖK létrehoz egy a budapesti karok ügyeivel foglalkozó alelnöki pozíciót.
Feladata a budapesti karok és az EHÖK elnöksége közötti közvetlen és folyamatos
kommunikáció támogatása, biztosítása, a különbözõ projektek koordinálása és végrehajtása.
*
A Szenátus az Egyetemi Választási Bizottság új tagjává választotta dr. Schwartz Kitti
ügyvivõ szakértõt (Stratégiai és Koordinációs
Fõigazgatóság, Adminisztrációs és Koordinációs Fõosztály).
*
Rendkívüli napirendként tárgyalta és támogatta a Szenátus telephely létesítését Tiszapüspökiben az Élelmiszer-ipari Felsõoktatási
és Ipari Együttmûködési Központ létrehozása
érdekében. A központ létrehozását a Pannon
Egyetem konzorciumi partnereként a nemzeti
iparfejlesztési stratégia részeként tervezi az
egyetem.Az európai uniós forrásokra pályázó
projekt célja speciális kukorica és búza alapú
élelmiszerek fejlesztése.
*
Az ülés Egyebek napirendi pontjában dr.
Tõzsér János minden közremûködõnek köszönetet mondott azért a munkáért, ami elõsegítette az immár tíz karú egyetem sikeres
megjelenését a január 21-23. között Budapesten megrendezett Educatio Nemzetközi
Oktatási Szakkiállításon. Az egyetem standja
impozáns látványt nyújtott és központi helyre
került. Az EHÖK ebbõl a feladatból is kivette
a részét. Kívánom, hogy az egyetem érdekét
szolgáló más teendõinket is hasonló tettrekészség és összefogás jellemezze, mondta befejezésül a rektor.
*
Aranyos Lajos szenátor ugyancsak az Egyebek napirendi pontban üdvözölte a kormányzat döntéseit a felsõoktatási bérek emelésérõl, javasolta ugyanakkor, hogy az egyetem is hívja fel a fenntartó figyelmét a bérrendezésbõl kimaradó nem oktató és nem kutató munkatársak anyagi helyzetének javítására.

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

SZIE – Sapientia együttmûködés
A Szent István Egyetem (SZIE)
meghívására, január 25-én
kétnapos látogatásra
intézményünkbe érkezett Kató
Béla erdélyi református püspök,
a Sapientia Alapítvány
kuratóriumának elnöke és
dr. Dávid László, a Sapientia
Erdélyi Magyar
Tudományegyetem rektora.
A Szent István Egyetem részérõl
a delegációt dr. Tõzsér János
rektor, Figler Kálmán kancellár,
Magyar Ferenc mb. stratégiai és
koordinációs fõigazgató, valamint
dr. Tóth Tamás oktatási
rektorhelyettes fogadta.
Kató Béla püspök és dr. Dávid László rektor
azzal a céllal látogatott a SZIE-re, hogy megvizsgálják a Kárpát-medencei szintû együttmûködés fejlesztésének lehetõségeit a pályázatok és a képzési kínálat területén.
A látogatás lehetõséget teremtett a két egyetem közötti kétoldalú kapcsolatok további
erõsítésére, a tudományos, oktatási, innovációs és kulturális paletta szélesítésére, a budai karok integrációjának köszönhetõen a kibõvült képzési portfólió bemutatására, az
ösztöndíjprogramokban való részvételre.
Jobb oldali képeinken dr. Hegedûs
Attila, a Kertészettudományi Kar dékánja, Mohácsiné dr. Farkas Csilla, az
Élelmiszertudományi Kar dékánhelyettese és dr. M. Szilágyi Kinga, a Tájépítészeti és Településtervezési Kar
dékánja mutatják be fakultásaikat.
Alsó képeink az Élelmiszertudományi Kar laboratóriumaiban készültek
Balázs Gusztáv felvételei
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A vendégek erdélyi vonatkozású kertészettörténeti levéltári dokumentumokat tekintenek meg a Budai Campuson
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Egyetemünk világviszonylatban is elismert
az agrárképzés területén, köszönhetõen a
színvonalas, komplex, tudás- és gyakorlatorientált oktatásának, a magasan kvalifikált
oktatói és kutatói állományának, a magas
szintû kutató és fejlesztõ munkájának, az
egyedülálló infrastruktúrájának, s nem utolsósorban nemzetközi kapcsolatainak. Mindezeket alapul véve számos területen a Sapientia Egyetem partner lehet képzéseink és
szakmai programjaink fejlesztésében, bõvítésében.
Apüspök és a rektor a SZIE vezetõinek kíséretében találkozott Tóth Katalin nemzetközi
kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkárral és Gyetvai Árpád miniszteri biztossal.
Az egyeztetõ megbeszélések során a vendégek megismerhették a magyar kormány felsõoktatási támogatáspolitikáját, a határon
túlra irányuló szakmai programokat és a határon túli magyar nyelvû képzések fejlesztési
lehetõségeit.
A találkozó második napján a vendégek a
doktori iskolákról, a Pályázati és Innovációs
Központ mûködésérõl tájékozódtak, majd az
egyetem gödöllõi tanüzemeibe látogattak.
Az egyeztetõ megbeszélés befejezéseként
dr. Dávid László és dr. Tõzsér János rektorok
Gödöllõn ünnepélyes keretek között aláírták

a Budai Campus karaival egységes szerkezetbe foglalt Erasmus+ megállapodást
2021-ig. A Sapientia Egyetemmel intézményünknek 2008 óta van Erasmus megállapodása. A most megújított kétoldalú együtt-

mûködési megállapodás értelmében a mezõgazdasági, üzleti, gépészmérnöki, építészeti
és tájépítészeti, élelmiszer feldolgozási és
kertészeti tudományterületeken nyílik lehetõség hallgatók és munkatársak cseréjére.

lakosság száma 1 millió 850 ezerrõl 1 millió
240 ezerre csökkent. Ezt nem lehet tagadni.
Ám meg lehet keresni az okait. Ezek közé sorolom azt, hogy a kelet-európai régió, s benne Erdély, nem bizonyította, hogy a tehetséges, mûvelt, jól képzett fiatalok éppen úgy
meg tudnak élni ott, mintha elvándorolnak
Nyugat-Európába, de akár csak Magyarországra is. Nem állítom, hogy 100 százalékosan csak ez az oka a fogyásnak. De azt
bizonyosan tudom, hogyha nem teszünk meg
mindent az értelmiségi réteg elvándorlásának megállításáért, akkor nem egy csatát, hanem háborút veszítünk.
A jövõ két képét vetíthetem elénk. Az egyiken – miután továbbra is a szõnyeg alá söpörjük a tényeket, és nem keressük a megoldásokat – a múlt egy szeletévé, történetté
válunk. Amennyiben viszont tudatosítjuk a
teendõket és azokat meg is cselekedjük, tehát
tudást viszünk a régiókba, bizonyítjuk, hogy
értelmiségiként le lehet élni egy szép, tartalmas, régi értékeket mentõ, újakat teremtõ
életet távoli vidékeken, akkor szó szerint
életképet vetíthetünk fel. Sorsunk a következõ 50-100 évben a vidéken dõl el.
– A két nap alatt gyakran említette, hogy
mik az azonosságok és mik a különbségek

például a magyar és a román felsõoktatási
törvényben. Mintegy érzékeltette, hogy
sajátos helyzetünkbõl fakadóan a magyarság több országban tesz szert tapasztalatokra a társadalom mûködésérõl. Ebbõl is lehet valami hasznos következtetésre jutni?
– Sosem a különbségeket kerestem, hanem
azt, hogy hogyan lehet különbözõ körülményeknek és követelményeknek egyszerre
megfelelni. Ha ugyanazokat az értékeket
képviseljük, amiket elismernek Magyarországon, Romániában, Ukrajnában, a Délvidéken és a Felvidéken, akkor azoknak jónak
kell lenniük, mert közös a nevezõjük. Kérdezem, egy egyetemnek attól van nagy értéke,
hogy angolul, németül, magyarul vagy románul tanít? Szerintem nem ettõl van nagy
értéke, hanem attól, ha jól tanít. Ha arra tudja
megtanítani a fiatalokat, hogy a leghasznosabb utakat válasszák vagy nyissák, építsék maguknak. A magyar nyelven történõ
oktatásra azért van szükségünk, mert a magyar embereket így lehet a legkönnyebben, a
leggyorsabban jó szakemberré képezni. A
közös magyar értékekre pedig nevelni kell a
fiatalságot. Ki tenné meg más helyettünk?
(bg)

A jövõ két képe
A megállapodás aláírását követõen dr. Dávid
László rektor nyilatkozott lapunknak.
– Rektor úr hogyan összegzi látogatásának tapasztalatait?
– A Szent István Egyetem egyike lesz azoknak a felsõoktatási intézményeknek, amiket
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem legfontosabb partnereként említhetünk.
Gödöllõ eddig is bizonyította, hogy vannak
olyan tudományterületek, amelyeken nemcsak megkerülhetetlen a vele való együttmûködés, hanem hasznos is fejleszteni a kapcsolatainkat. A két nap után kétszer annyi területet látok, ahol ezeket a kapcsolatokat szorosra kell fûzni! Az állattenyésztés, a mezõgazdaság, az élelmiszertudományok, a
mechatronika területén is vannak olyan felsõoktatási értékek a határ két oldalán, amelyek kölcsönös hasznosításával mindkét
egyetem nyerhet.
– Szinte minden megbeszélésén amellett
érvelt, hogy az anyaországi és a határon
túli magyar felsõoktatás összefogása közvetlen hatást gyakorolhat a magyarlakta
területek jövõjére. Kérem, ossza meg ezzel
kapcsolatos érvelését lapunk olvasóival!
– Az utóbbi 25 év történéseit nézve, akár
elfogadjuk, akár nem, Erdélyben a magyar
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Határon átnyúló képzési
és innovációs törekvések
A Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem oktatói és
hallgatói látogattak a Szent István
Egyetemre február 4-7. között.
A négynapos program keretében a
vendégek a Szent István Egyetem
vezetõi és képviselõi mellett az
Egyetemi Hallgatói
Önkormányzattal és oktatókkal is
találkoztak.
A SZIE részérõl a delegációt Magyar Ferenc stratégiai és koordinációs fõigazgató és
Nagy Dániel EHÖK elnök fogadta.
Az öt vezetõ oktató és 20 biotechnológia,
környezetmérnök, környezettudomány, élelmiszermérnök, kertész és növényorvos szakos egyetemista szakmai elõadásokon, laboratóriumi látogatásokon vett részt, ahol közelebbrõl is megismerkedtek a SZIE gyakorlatorientált képzési lehetõségeivel, Erasmus
programjaival. A hallgatói önkormányzat ismertette az egyetem nemzetközi és magyar
diákéletét, a szakkollégiumi, kulturális és
sportolási lehetõségeket.
A mostani látogatás során, aminek szervezõje és támogatója az egyetem mellett a Pro
Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány
és a GAK Nonprofit Közhasznú Kft. volt, az
egyetemek célja az volt, hogy együttmûködés kereteit konkrét programokkal töltsék ki.
A Sapientia Egyetem oktatói és hallgatói
programjuk elsõ napján Jakab István, a
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Magyar Országgyûlés alelnöke vezetésével
parlamenti látogatáson vettek részt, s találkoztak Tóth Katalin nemzetközi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkárral a Földmûvelésügyi Minisztériumban.
Tóth Katalin köszöntõjében hangsúlyozta,
hogy a Földmûvelésügyi Minisztérium elhivatott a Kárpát-medencei közös társadalmi,
gazdasági és oktatási tér kialakításában és
erõsítésében. A helyettes államtitkár bemutatta a tárca határon túli tevékenységét, kiemelve a külhoni fiatalokat célzó ösztöndíj
programot, valamint az évrõl évre egyre sikeresebb gyakornok programot.
A találkozók során a vendégek megismerték
a magyar kormány felsõoktatási támogatáspolitikáját, a határon túli magyar nyelvû képzések fejlesztési lehetõségeit. A látogatás a
SZIE Budai Campusán folytatódott, ahol a
csoportot dr. Palkovics László mb. rektorhelyettes fogadta.
A program második napján a gödöllõi kampuszon dr. Posta Katalin, a Mezõgazdaságés Környezettudományi Kar dékánja köszöntötte a vendégeket, s rövid prezentációk
keretében a látogatók megismerték a kar oktatási, kutatási programjait, laborjait és projektjeit. Ezt követõen az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat mutatta be a hallgatói programokat, a szakkollégiumokat, a tehetséggondozási programokat, s megvizsgálták az
együttmûködési lehetõségeket.
A látogatás harmadik napján a SZIE hallgatói kulturális és szabadidõs programokat

A Budai Campus K2-es elõadójában

szerveztek a vendégek számára Budapesten
és Gödöllõn.
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatóival és hallgatóival folytatott
egyeztetések sikeresen zárultak, s a résztvevõk együttesen több mint 15 témát vázoltak fel, melyekkel kapcsolatban hamarosan közös tevékenységek indulhatnak.
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Élmények a Parlamenttõl a Katlanig

Véleménycsokor
Mindenek elõtt szeretném megköszönni a lehetõséget, hogy a Szent István Egyetem új
struktúrájába és mûködésébe betekintést
nyerhettem. Számomra tanulságos volt az
egyetem szerkezeti és mûködési felépítése,
és nem utolsó sorban a kapcsolatrendszere.
Külön említést érdemel az egyetem kutatásban elért eredménye, a két kutató kar eddigi
teljesítménye és a laborok felszereltsége.
Mindezek a modern és piacképes alkalmazott kutatás fontos részét képezik, amelyekbe a betekintés nagy élmény volt. Remélem, hogy a jövõben közös kutatásokban is
lesz lehetõségem ezek sokkal jobb megismerése.
Prof. Dr. Balog Adalbert
Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem
Kertészmérnöki Tanszék
A Szent István Egyetem
által szervezett szakmai
látogatásnak köszönhetõen egy jól szervezett
anyaországi egyetem mûködésébe nyerhettem betekintést. A szakmai programok és találkozók következtében sikerült a már
létezõ oktatói/kutatói kapcsolatokat megerõsíteni
valamint új kapcsolatokat
kialakítani. Ennek eredményeképp több olyan tudományos kutatási irányt
is sikerült megfogalmazni, amelyben együttmûködési lehetõségeket láttunk,
és amelyben a jövõben
együtt kívánunk mûködni. Ezért igen tartalmasnak és hasznosnak ítélem meg látogaDr. Mara Gyöngyvér
tásunkat.
egyetemi docens
Biomérnöki Tanszék
ASzent István Egyetemen megismertünk néhány, a szakterületünkkel kapcsolatos kutatási területet, és az oktatókkal való egyeztetések során tartalmas szakmai beszélgetésen
vettünk részt. Oktatóként élmény volt látni
diákjaink lelkesedését a laboratóriumokban
tett látogatások során, valamint oktatói, kutatói látókörünk is tágult tudományterületünk
alkalmazhatóságát illetõen. A tapasztalatcsere és a szakmai programok mellett kitûnõ lehetõség volt számunkra megismerkedni a határon túli projektkezdeményezésekkel, melyek eredményeit lelkesen várjuk.
Dr. Bálint Emese
egyetemi adjunktus
Biomérnöki Tanszék

A Szent István Egyetem meghívásának eleget téve eseményekben gazdag, tartalmas három napon vettünk részt. Élményekkel és ismeretségekkel gazdagodva tértünk haza, és
bízunk benne, hogy kapcsolataink a jövõben
még szorosabbra fûzõdnek. Köszönjük a lehetõséget a Szent István Egyetemnek, a Pro
Agricultura Hargitae Universitas Alapítványnak és a GAK Nonprofit szervezetnek.
Dr. Albert Csilla
egyetemi adjunktus
Élelmiszertudományi Tanszék
Nagyon tartalmas programon vehettünk
részt a Szent István Egyetemen az elmúlt
hétvégén. Számomra a Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar Nyílt napja volt
rendkívül hasznos, mivel reményeim szerint
õsztõl a Mezõgazdasági biotechnológus

MSc képzésen fogom tanulmányaimat folytatni. A gödöllõi kampuszon tett sétánk alkalmával a laboratóriumok megtekintése
volt nagy benyomással rám, illetve a hallgatói önkormányzatok képviselõivel való találkozás volt hasznos számunkra. A Budai
Campuson tett látogatásunk is tartalmas volt,
többek között a tanszékek kutatásaiba való
betekintés miatt. Kikapcsolódásra is lehetõségünk volt koncert és buli formájában,
illetve egy egész napos budapesti városnézés
és szabadprogram keretében, melyeken
megtapasztaltuk a hallgatói lét másik oldalát
is. Köszönjük szépen a lehetõséget, hogy a
Szent István Egyetemre látogathattunk!
Vincze Boglárka
IV. éves Ipari Biotechnológus hallgató
Rövid, ám annál tartalmasabb és kellemesebb szakmai tanulmányútban volt részünk Gödöllõn, a Szent István Egyetemen,
ahonnan sok szép emlékkel, hasznos tudni-

valóval gazdagodva tértünk haza. Új emberekkel ismerkedhettünk meg, s alkalmunk
volt mind szakmai, mind kulturális programokban részt venni. Bepillantást nyertünk a
kampusz mindennapi életébe, információkat
szereztünk a diákok számára szervezett
programokról, az egyetem nyújtotta lehetõségekrõl. Köszönjük a nagyvonalú fogadtatást!
Rápó Eszter
III. éves Környezettudomány szakos
hallgató,
Kolozsvár
A látogatás a jobb együttmûködést és információ megosztást szolgálta legfõképpen.
A Szent István Egyetem vezetõi és oktatói
rávilágítottak arra, hogy nagyon fontos a
vállalkozókkal való kapcsolattartás. Az ott
töltött napok közül a legjobban tetszett a tanszékeken
tett látogatás, amelybõl kiemelném a fél üzemi sörfõzdét és az állattenyésztõ farmot. Nagyon jó volt a szabadprogram szervezése is, a
Budapesten tett körút, a Hõsök terének meglátogatása és
a Lánchídi séta valamint a
délutáni szabadprogram.
Erõss Ignác
I. éves Fenntartható
Biotechnológiák MSc
hallgató
Az egyetemen tett látogatás
során lehetõségem volt bepillantást nyerni a SZIE mindennapjaiba, az ottani oktatóktól és diákoktól megtudtuk, milyen lehetõségeik vannak a kollégiumban lakó belföldi és külföldi diákoknak. Dr. Posta Katalin, a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar dékánja üdvözölt minket, bemutatta
az egyetem oktatási és kutatási programjait,
körbevezetett a kar laboratóriumaiban, szaktermeiben. Meglátogattuk az Állattenyésztési Tanüzemet is. A parlamenti látogatás során az Országgyûlés alelnöke, Jakab István
fogadott bennünket. A delegációt kísérõ
hallgatók gondoskodtak a kulturális programokról is, így felejthetetlen estéket töltöttünk el a Katlan, valamint a Trafo Club
meghitt környezetében, ahol nemcsak a magyarországi diákokkal, de a Sapientia többi
karán tanuló hallgatókkal is közelebbrõl
megismerkedhettünk.
Lakatos Tamás
III. éves Környezettudomány szakos
hallgató,
Kolozsvár
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„A kertészmérnökök egy része már családilag
Beszélgetés dr. Hegedûs Attila dékánnal
Fûben, fában orvosság, tartja a mondás és hogy mennyire igaz, azt a
Kertészettudományi Kar munkássága is igazolja. Dr. Hegedûs Attila
egyetemi tanár, dékán a lapunknak adott interjúban a többi között
elmondja, hogy alapkutatási eredményeik megfelelõ pályázati források
elnyerésével innovációban hasznosulhatnak. Ennek érdekében is
kezdõdött együttmûködés a Mezõgazdaság- és Környezettudományi
Karral. A budai kar vezetõje arról is szólt, hogy a régi és néhány esetben
ezért már nem is használt ingatlanok modernizálásával, használhatóvá
tételével és új beruházásokkal Európa szerte unikumnak számító,
korszerû és versenyképes kampusz alakítható ki Budán.
BALÁZS GUSZTÁV
– Dékán úr milyen jelentõséget tulajdonít
a kertészetnek mindennapi életünkben?
– A zöldségtermesztés, a gyümölcstermesztés, a szõlõ-bor ágazat, a gyógynövénytermesztés és a dísznövénytermesztés olyan karakterisztikus területek, amelyek meghatározzák az emberi életet. A kertészet olyan
élelmiszerekkel járul hozzá a táplálkozásunkhoz, amelyek nélkül egészséges élet
nem lehetséges. A dísznövénytermesztés élhetõvé teszi a környezetünket, különösen a
városi ember életminõségét javítja nagyban.
A települések növényzete az egynyári virágoktól az utcai sorfákig rendkívül komoly
pszichikai hatást gyakorol az ott élõkre. Bizonyos gyógynövényekkel pedig egyszerûbb egészségügyi problémák könnyebben
és kisebb kockázattal kezelhetõk, mint más
megoldásokkal. Nagyjából ezek azok a területek, amelyeken a kertészet az emberiséget
szolgálja.
– Mennyire használjuk ki ma Magyarországon a kertészetben rejlõ lehetõségeket?
– Nagyon szerény arányban. Én gyümölcsfákkal foglalkozó genetikus vagyok és például azt vizsgáljuk, hogy miként lehet egyes
hungarikum jellegû gyümölcsfajtáinkat a
jelenleginél jobban termelésbe venni. A szóban forgó fajták itt jöttek létre, a Kárpát-medence területén. Nagyon egyediek, genetikailag is jól megkülönböztethetõk. Vannak
közöttük olyanok, amelyek terméseiben kimagasló mennyiségben halmozódnak fel
antioxidáns vegyületek, amelyek fogyasztásuk esetén az egészségünket védik. Állatokon végzett és humán kísérletek biztatnak
kedvezõ eredményekkel bennünket. Elkülönítettünk például olyan meggy és kajszi fajtákat, amelyeknek az egészségre gyakorolt
kedvezõ határa toronymagasan meghaladja
más, köztermesztésben lévõ fajtákét. Ezeket
kincsnek kell tekintenünk, kincsként kell
kihasználnunk – ami eddig még nem történt
meg.
– A fajtaválasztékot a világkereskedelem
drasztikusan befolyásolja.
– A gyümölcsök globális termesztésében elsõsorban a kereskedelem szempontjai ér-
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vényesülnek, ezért néhány fajta hódította
meg az árutermelõ ültetvényeket. Fontos
szempont például, hogy a gyümölcs megfelelõ szilárdságú legyen, nagy távolságokra
is el tudják szállítani. A Gönci magyar kajszi
hiába ízletesebb más fajtáknál, ennek a feltételnek nem felel meg. Napjainkra azonban
kialakult egy olyan réspiac, amely a régi fajtákat keresi, jellemzõ íze vagy az egészségre
gyakorolt jótékonyabb hatása miatt. A keresletet már a termelõk is érzékelik. Nyilván
nem akkora területen, mint mondjuk a Jonagoldot, de talán érdemes telepíteni a Batul almát is. A gyógynövények Kárpát-medencében kialakult genetikai tartalékai sincsenek messze kihasználva. Az irántuk növekvõ
érdeklõdés lehetõséget ad a kiemelkedõ tulajdonságok felhasználására a nemesítésben,
majd a termesztésben. A piaci sikerhez persze már marketing munkára is szükség van.
A zöldségtermesztésben is vannak olyan
árufajták, amelyeket nagy nemzetközi vetõmag cégek terjesztettek el, és ezek jószerével
egyeduralkodók szabadföldön vagy a termesztõ berendezésekben. A magyar génbankokban azonban a régi fajták számtalan
olyan típusát és változatát tartják fenn, amelyek kiszorultak a nagyüzemi termesztésekbõl. Pedig ízük vagy beltartalmi értékük különlegesek, kár lenne elfelejteni ezeket. Kari
kollégáim a paradicsomot karolták fel. Több
mint száz fajta vizsgálatát végezték el abban
a tekintetben, hogy milyen módon lehetne
megoldani a termesztésüket korszerû módszerekkel, akár kevesebb növényvédõ szer
felhasználásával. Fantasztikus kincsekre
bukkantak munkájuk során.
– Vajon mi az, ami tartós pillére a kertészetnek, ami generációk óta változatlan
és mi az, amit újonnan kell megteremteni,
elfogadtatni a termelésben?
– Nyilvánvalóan vannak olyan elemei a
technológiának, mint a metszés, ami egy-egy
mûvelési rendszer kialakítását követõen
alapvetõ eljárásként nem igényel jelentõs
változást, ám a kutatók világszerte foglalkoznak újabb mûvelési rendszerek kidolgozásával.Az elmúlt évtizedek egyik célja az
volt, hogy minél kisebb területen minél nagyobb mennyiséget tudjunk termeszteni.

"A magyar génbankokban a régi
fajták számtalan olyan típusát és
változatát tartják fenn, amelyek
kiszorultak a nagyüzemi
termesztésekbõl."
Mostanában kapott nagyobb hangsúlyt a
termés minõsége és ami például jelentõsebben megújuló eleme a technológiai rendszereknek, a növényvédelem. Az éghajlati,
klimatikus változások miatt újabb és újabb
kórokozók, kártevõk ütik fel a fejüket, olyanok, amikkel néhány évtizeddel ezelõtt még
nem kellett foglalkozni. Most pedig, ha nem
védekezünk ellenük, akkor esetleg a teljes
termés áldozatul eshet. Már nem lehet úgy
termeszteni eredményesen egyetlen gyümölcsfajt sem, mint néhány évtizeddel ezelõtt tettük. Egy modern gyümölcsültetvényben az is elvárható, hogy legyen jégvédõ háló a gyümölcsfák fölött. A gyakorlatban nagyon hamar kiderül, hogy ennek a
többletköltsége megtérül. A fagy elleni védekezésre is rendelkezésre állnak új technológiák, amikkel fokozható a termés biztonsága.
– A kertészmérnök a metszést is megtanulja?
– Igen, tanítjuk, ahogyan a faiskolai szaporítási technológiában az oltást, a szemzést,
a zöldségtermesztésben a magvetést, a tûzdelést is. Ez a gyakorlati oktatásunk feladata
és emiatt tartoznak az agrár jellegû képzések
a viszonylag költséges képzések közé. A
kérdésbeli példánál maradva, a gyümölcsfák
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kötõdik a karhoz"
metszését nem lehet megtanítani könyvbõl.
Nem lehet ugyanis modellezni, hogy a
megmetszett vesszõ hogyan fejlõdik a
következõ évben. Vissza kell menni a fához.
– Milyen a kereslet a karon végzett
szakemberek iránt?
– A fiatal kertészmérnökök egy része már
családilag kötõdik a karhoz. A szülõk is kertészmérnökök, van gazdaságuk és a gyermeküket is hozzánk küldik, hogy legyen, aki
tovább vigye az üzletet. Hallgatóink másik,
jelentõsebb része néhány hektár földterület

Megbecsült múlt

tulajdonosa lett vagy ez áll a család tulajdonában és kis területen jövedelmezõ módon
jószerével csak kertészeti ágazatot lehet
fenntartani. Nem rejtve véka alá a problémákat, nálunk, de azt hiszem, általában a
felsõoktatásban a nagyon erõs BSc képzés
vált jellemzõvé. Sok elmélet és sok gyakorlat. Három és fél év alatt hallgatóink nagy
része ebbõl el tudja sajátítani azt a tudást,
amivel eredményesen tud gazdálkodni. A
mesterképzés iránt ezért jóval kisebb az
igény. 2015-ben a képzési és kimeneteli követelményrendszert igyekezetünk úgy megújítani, hogy egy kicsit jobban elkülönítsük,
mire képesített az alapszakon végzett kertészmérnök, és mire a mesterszakot is elvégzett kertészmérnök. A szaktanácsadást például olyan feladatnak jelöltük meg, amihez
mesterszakos diploma kell.
– Hogyan látja a kar lehetõségeit a Szent
István Egyetem részévé válva?
–Átmeneti idõszakban vagyunk, de az õsz
már megmutatta az együttmûködés lehetõségeinek elsõ csíráit. Mi nagyon jól ismerjük
azokat a kollégákat, akik a Szent István
Egyetemen kertészmérnök képzéssel foglalkoztak. Nyilván azért, mert õk is nálunk
végeztek. És a mai napig a legjobb kollegiális kapcsolatban vagyunk egymással.

Miután az emberi erõforrások minisztere
világossá tette döntését, néhány héten belül
megtörténtek az olyan megkeresések, amelyek pályázatokban való közös részvételre
szóltak. Gödöllõi kollégáim személyesen is
javasoltak projekteket. Több közös koncepciót készítetünk el, és bízunk benne, hogy
mielõbb sikerül elnyerni a forrásokat.
– Milyen fejlesztéseket lát szükségesnek a
Budai Campuson?
– Ismeretem szerint Palkovics László államtitkár úr több alkalommal is elmondta, hogy
itt komoly infrastrukturális fejlesztésre
van szükség. Aki nálunk tesz egy sétát, az
könnyen belátja ennek az igazságát. Én
nem emlékszem rá,
hogy az elmúlt évtizedekben jelentõsebb
fejlesztések történtek
volna. Bár a laboratóriumi infrastruktúránk viszonylag
kedvezõ, de az épületek állaga erõsen
leromlott. A régi és
néhány esetben ezért
már nem is használt
ingatlanok modernizálásával, használhatóvá tételével és új beruházásokkal ezen a
védett, arborétumi területen Európa szerte
unikumnak számító, korszerû és versenyképes kampusz alakítható ki.
– Kormányzati cél, hogy országunk innovatívabb legyen, amihez hatékonyabb
kutatási és fejlesztési tevékenységre van
szükség. Mit tehet ennek érdekében a kar?
– Az elmúlt egy-két évtizedben jelentõs
alapkutatásokat végeztünk, aminek megvannak az eredményei, de nehéz átugorni azt
a szakadékot, aminek a másik oldalán a közvetlen, gyakorlati alkalmazás lehetõségeit
kínálhatjuk. Másképp fogalmazva, számos
olyan részeredményünk van, amiket megfelelõ anyagi befektetéssel és további munkával innovációként lehetne felhasználni. É
s ebben az egyetemi karok szinergiája is meg
tudna jelenni. Van például egy olyan meggyfajta, amiben olyan vegyület található,
amirõl bebizonyosodott, hogy rendkívül
kedvezõ hatást gyakorol az anyagcserére.
Természetes gyógyszer lehet az elhízás ellen,
ami hazánkban (is) óriási probléma, mert
rengeteg betegség társul a túlsúlyos állapothoz a cukorbetegségtõl az agyi
katasztrófákig. Éppen ezen a területen nyújtottunk be máris közös projektet a gödöllõi
kollégáinkkal.

– Léteznek-e nemzetközi képzések a karon?
– Már nagyon régóta oktatunk angol nyelven. A kertészmérnök mesterképzés olyan
sikeressé vált, hogy négy, e területen legjobb
európai egyetemmel (TUM
München,
BOKU Bécs, UNIBO Bologna, Humboldt
Berlin) kötöttünk megállapodást kölcsönös
diplomák kiadásáról. Közösen vállaltuk,
hogy ha egy hallgató fél évet a másik intézményben tanul, akkor az anyaintézmény
és a partner egyetem diplomáját is megkapja.
Ez a forma nagyon bevált, de további kezdeményezések szükségesek a nemzetköziesedésünk érdekében. Amikor a kar dékánja lettem, elsõ intézkedéseim közé tartozott az, hogy vizsgáljuk meg, miként indíthatjuk el alapszakon is az angol nyelvû képzést. Ez nagyobb falat, mint a két éves mesterképzés, de remélem, hogy az idén elkezdhetjük. Elsõsorban hazánktól keletre érezhetõ igény karunkon kertészmérnökök képzésére. Többször tapasztaltuk, hogy azért
nem jelentkeznek még többen a mesterszakunkra, mert az érdeklõdõknek nincsen
alapszakos végzettségük. Ha ezt is kínálni
tudjuk, akkor megéri számukra idejönni.
– Milyenek a gyakorlati képzés feltételei?
– Hatvan éves múltra tekint vissza a 250
hektáros soroksári Kísérleti Üzemünk és
Tangazdaságunk, amely minden kertészeti
diszciplínát lefed. Termesztünk gyógynövényt, dísznövényt, zöldséget és gyümölcsöt. Gyakoroljuk az ökológiai gazdálkodást, az üzem ellát genetikai és növénynemesítési feladatokat is. Itt tanulják a
hallgatók a metszést és így tovább. Sok pénzt
fordítottunk arra, hogy ez egy abszolút modern, jól használható tanüzem legyen. Árutermelést is végzünk, kínálatunk árjegyzékkel együtt online elérhetõ. Ugyancsak
Soroksáron található a 60 hektáros, természetvédelmi oltalom alatt álló botanikus kertünk. Szõlész-borász hallgatóink Szigetcsépen, a Soós István Borászati Szakképzõ
Iskola kezelésébe került volt tanüzemünkben és pincészetünkben sajátítják el a gyakorlati tudnivalókat.
– Dékán úr miért választotta annak idején a Kertészeti Egyetemet?
– Középiskolai tanulmányaimat a Trefort
Gimnázium biológiai tagozatos osztályában
végeztem. Biztos voltam benne, hogy biológiával szeretnék majd foglalkozni, de csak a
gimnáziumi évek alatt választottam az orvosi hivatás és a növényekkel való foglalkozás között az utóbbit. Majd abból a megfontolásból döntöttem a Kertészeti Egyetem
mellett, hogy ha a gyógynövényekkel foglalkozom, azzal távolabbról ugyan, de a
gyógyításhoz is közöm lesz.
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Most a Genetika és növénynemesítés tanszéken a legdinamikusabban fejlõdõ tudományterülettel foglalkozom. Olyan lehetõségek vannak a kezünkben, amelyek néhány
éve még elképzelhetetlenek voltak. Hallgatóként a laboratóriumi munkában könnyen
kezelhetõ, rövid életciklusú búzával végeztünk kísérleteket. Ma kertészeti növényekkel, leggyakrabban gyümölcsfákkal foglalkozom. Azokat a tulajdonságokat kutatom, amelyek a termesztõ szakembereknek
fontosak. Minden szakmabeli tudja, hogy a
gyümölcsfák jobbára önmeddõk. Ha egyetlen almafajtát ültetek 100 hektáron, soha
nem lesz termésem. Mert kell egy pollenadó.
De vajon mi okozza azt, hogy a cseresznyék,
a meggyek, a kajszik között már van öntermékenyülõ? Ezen a téren is lehetõségünk
van ma már tudományos „nyomozásra”.
Szép eredményeket értünk el, amelyek nemzetközi érdeklõdést keltettek. Eljutottunk
odáig, hogy a gyümölcsfák és az ember kapcsolatát tudjuk genetikai eszközökkel vizsgálni. Tehát, hogy milyen hosszú ideje gyakorol hatást az ember a kultúrnövényekre,
hogyan sikerült az egyiket öntermékenyülõvé tenni és a másikat miért nem.
– Vajon miért van az, hogy az egyik cseresznye ropogós, a másik nem?

– Ennek genetikai okai vannak. Az örökölt
gének határozzák meg a gyümölcsfajták tulajdonságait. Amelyek nagyon szilárd rostállományt alakítanak ki, azokból lesz a ropogós cseresznye. Spanyolországban volt szerencsém megkóstolni egy helyi különlegességnek számító fajtát, a Picota cseresznyét.
Mintha kavicsba haraptam volna. De most
mégis kezdik elterjeszteni a termesztésben,
mert minden ország igyekszik a saját kincseit
kamatoztatni. Ilyen kincsek, ismétlem, a mi
kezünkben is vannak. Egy idõben óriási
mennyiséget vásárolt Belgium a Pipacs 1 nevû tortameggybõl, mert ennek a gyümölcshúsában gyakorlatilag nincs antocianid.
Ezért, ha ráhelyezték a fehér tortára, nem színezte azt el több napig. Karrierje addig tartott, amíg az olcsó chilei meggy ki nem szorította. A dél-amerikai meggyben található
bordó színanyagot – ami a Pipacs 1-bõl eleve
hiányzik! – kénes savban áztatják, majd sokkal olcsóbban értékesítik a belga piacokon.
Ezzel azonban nem ért véget a történet. Kimutattuk, hogy a Pipacs 1-ben nagyságrenddel nagyobb mennyiségben találhatók olyan
polifenolos vegyületek, amelyek állati kísérletek eredményei szerint májbetegségeket
gyógyítanak. Vannak tehát ígéretes feladataink kicsiben és nagyban egyaránt!

SZAKMAI
NÉVJEGY
Dr. HegedûsAttila
egyetemi tanár, dékán, Kertészettudományi
Kar, Genetika és Növénynemesítés Tanszék
Felsõfokú végzettségek:
1991 – 1996
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem,
Kertészeti Kar, okleveles kertészmérnök
Tudományos fokozatok, címek:
2002 PhD
Szent István Egyetem Kertészettudományi
Kar
2007 Dr. Habil
Debreceni Egyetem
2014 MTAdoktora
Magyar TudományosAkadémia
Egyetemi közéleti tevékenységek:
2011 – 2015
BCE Tudományos Tanács, titkár
Korábbi és jelenlegi munkahelyek,
munkakörök és beosztások
1999 – 2002
SZIE Kertészettudományi Kar, Molekuláris
Növénybiológia Tanszék, MTA Növényélettani Kutatócsoport, egyetemi tanársegéd
2002 – 2005
Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék, egyetemi tanársegéd
2006 – 2008
Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék, egyetemi adjunktus
2008 –
Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Genetika és Növénynemesítés
Tanszék, egyetemi docens

Kari stand az Educatio 2016 kiállításon

Díjak, címek, kitüntetések:
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2002 tudományos ösztöndíj
ScientiaAmabilisAlapítvány
2002 Kramer MáriaAntónia díj
Szent István Egyetem Kertészettudományi
Kar
2008 és 2012 Bolyai János Kutatói Ösztöndíj
Magyar TudományosAkadémia
2009 Nívódíj az agrár-felsõoktatás tankönyveinek kiadásában kifejtett kimagasló
munkássága elismeréseképpen
CERTOP
2009 Kutatási Kiválósági Ösztöndíj
Budapesti Corvinus Egyetem

univerzitas
univerzitás

Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar

Három campus végzettjei búcsúztak
A Gazdasági, Agrár- és
Egészségtudományi Kar január 30án tartotta diplomaátadó
ünnepségét a szarvasi Evangélikus
Ótemplomban, ahol több mint
kétszáz végzõs vette át diplomáját.
Tessedik 230 éves temploma zsúfolásig
megtelt a gyulai, békéscsabai és szarvasi
campus végzõs hallgatóival, tanáraikkal, valamint a vendégekkel, rokonokkal. Az alapszakokon végzettek mellett a szakmérnök
szakirányú továbbképzésen végzett hallga-

tók is most vették át az oklevelüket. Kiváló
tanulmányi eredményéért dékáni dicséretben részesült mindhárom campusról a két
legjobb tanulmányi eredményt elért hallgató,
valamint kiemelkedõ munkájáért dékáni elismerõ oklevelet kapott a kar 5 munkatársa
is. A campusok végzõs hallgatói jelképes
szalagkötéssel búcsúztak az Alma Matertõl.
A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrárés Egészségtudományi Kar az öntözésfejlesztés terén nyújtott támogatásáért címzetes
egyetemi docens címet adományozott a
KITE Zrt. vezérigazgatója, Szabó Levente
részére. A díszoklevelet dr. Bíró Tibor dékán
adta át az ünnepi tanácsülésen.
Rácz István felvételei

fókuszban az Egyetem

"A kutatást állandóan mûvelni kell"
Beszélgetés dr. Gálfi Péter egyetemi tanárral
Az Állatorvos-tudományi Kar
június 30-ával kiválik a Szent
István Egyetembõl és önálló
egyetemként folytatja
tevékenységét. Mivel a tudományos
rektorhelyettesi és az EDHT elnöki
feladatokat 2013-tól dr. Gálfi Péter,
a kar egyetemi tanára, az MTA
doktora látta el, szükségessé vált az
ÁOTK kiválása utáni helyzet
átgondolása. A megbízásokkal járó
tevékenység zökkenõmentes átadásátvétele, valamint a folyamatosság
biztosítása érdekében, a
tudományos rektorhelyettesi
feladatok ellátására február 1-jétõl
a pályázati eljárás befejezéséig,
legkésõbb 2016. június 30-ig dr.
Helyes Lajos egyetemi tanár, az
MTA doktora kapott megbízást dr.
Tõzsér János rektortól. Dr. Gálfi
Péter a tanév végéig továbbra is
ellátja az Egyetemi Doktori és
Habilitációs Tanács elnöki teendõit.
Az elõzõkben ismertetett változás
alkalmából beszélgettünk vele.
BALÁZS GUSZTÁV
– Professzor úr, a tudományos rektorhelyettesi poszt az egyik legrangosabb egyetemi tisztség. Éppen ezért szeretném beszélgetésünket azzal a kéréssel kezdeni,
hogy kicsit járjuk körül a tudomány fogalmát.Azaz, mi a tudomány?
– A kérdésnek könyvtári irodalma van. Ha
mégis három szóban kell válaszolnom, azt
mondom, hogy a tudomány az ismeretlen
megismerése. Éppen ezért elválaszthatatlan a
tudományos kutatástól. És hogyan lesz valaki
kutató ember, akit a megismerés olyan vágya
fût, hogy a munkáját nem „teheti le” sem este,
sem reggel? Ehhez a hivatáshoz hosszú út vezet, de rögtön az elején leszögezem: a kutatást
csak tudományos módszerek ismeretével és
alkalmazásával szabad megpróbálni, majd végezni és nem mûkedvelõként.
Én gyermekként ráléptem erre az útra és ezzel bizonyára nem vagyok egyedül. Mások
mást, én kagylókat gyûjtöttem. Elõször óceánok vagy tavak kutatásával szerettem volna
foglalkozni. Kísérletezgettem, és a magam
módján hamar rájöttem arra, hogy nem nélkülözhetõ semmilyen területen sem az elõképzettség. Majd megszereztem azt a tapasztalatot, hogy az egyetem elvégzése után megfelelõ kutatócsoportban kell elmélyülni a tudományos munkában, mindaddig, amíg az ember
egy bizonyos terület olyan mûvelõjévé válik,
aki elfogadható újdonságot tud letenni az asztalra a társadalom javára.
Egy másik sajátossága a tudományos mun-
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kának az, ami a képzõmûvészekre is jellemzõ:
kifejezni magunkat a tudományos alkotásban.
Ez az önkifejezési szándék olyan szenvedélylyé válik, hogy a kutatónak minden körülmény között kutatnia, a festõnek festenie kell.
– És ha az emberbõl kiveszik a kutatás
szenvedélye, akkor elveszik benne a tudós?
– A kutatást állandóan mûvelni kell, mint
ahogyan a zongoramûvésznek a zongorajátékot. A tudományos munkában persze egy-két
napos kiesés nem okoz kárt, de ha valaki kihagy egy-két évet, annak igen nehéz lesz újra
„játékba lendülnie”, belekerülnie a tudományos kutatás vérkeringésébe. Ez a munka nem
csak önmagáért való kísérletezés, hanem ismerni kell az adott szakterület irodalmát és
mûvelõit. Ehhez szükség van egy állandó foglalatosságra, ismerkedésre, irodalmazásra. A
hosszasan végzett, alapos munka gyümölcse,
az új felismerés, pedig sokszor véletlenszerû.
– Megismertetné olvasóinkat a saját példájával?
– 1978-ban egy kémiai vándorgyûlésen vettem részt Salgótarjánban. Este, a napi munka
után mindenki a Salgó Bárban találkozott. Olyan kollégákkal ültem egy asztalnál, akik
száj- és körömfájás vírust próbáltak szaporítani sejttenyészeten. A gondolkodást javító
sörözgetés közben vetettem fel a kérdésemet,
nem próbálhatnék-e meg én is sejtet tenyészteni bendõhámból? És akkor õk felajánlották a
segítségüket. A megvalósításig azért hosszú
idõ telt el, mert közben katonának vittek.
Egyenruhában is folyton azon törtem a fejemet, hogy mikor jutok el végre egy laboratóriumba, ahol ki tudom próbálni a kigondolt
módszereket. Több, mint egy év telt el, amire
el tudtam kezdeni a kísérleteket, amik egy
éven át sikertelenek maradtak. Majd kiderült,
hogy egy a tápfolyadékban jelen lévõ szerves
sav gátolja a sejtosztódást. Miután ezt kivontam, hamarosan megpillanthattam az elsõ osztódó sejtek csodálatos képét.
– Ez volt az elsõ csúcspontja a kutatói
munkájának. És hogy alakult a folytatás?
– Az ok-okozati összefüggéseket nézve
mások számára is tanulságosan. Az elsõ kutatási eredményeim nyomán megjelentek az
elsõ cikkeim. Ez azért is fontos, mert ha felfigyelnek a publikációra, abból a továbblépéshez segítõ munkakapcsolatok alakulhatnak ki.
Ez történt velem is, amikor megkeresett a belgyógyászat tanszékvezetõje, dr. Bokori Jó-

zsef, azzal az ötlettel, hogy próbáljunk hozamfokozás céljából sertéseknek olyan fermentációs terméket adni, ami a bendõben is
keletkezik, és ami elõnyösen befolyásolhatja
az állatok termelõképességét. Nagyüzemi kísérleteket is végeztünk, és sikerült meghatároznunk, hogy mennyi vajsavat, illetve annak
sóját a nátrium-butirátot szabad adnunk annak érdekében, hogy kedvezõ hatást érjünk el
többek között az emésztõcsõben lévõ mikroorganizmusok összetételében. Ebbõl az
eredményünkbõl is több közleményt is írtunk,
magyar és angol nyelven, a Magyar Állatorvosok Lapjában Bokori – Gálfi szerzõséggel, az Acta Veterinaria Hungarica-ban
pedig Gálfi – Bokori néven. Késõbb derült ki,
hogy a világon elsõként írtuk le a nátriumbutirát hozamfokozásra elõnyös hatását a
sertéseknél. Cikkünkre sok száz hivatkozás
született. Az akkor Hannoverben dolgozó
Martens professzor, aki késõbb a Freie
Universitate dékánja lett Berlinben és akinek
Humbold ösztöndíjasa lettem, Budapesten
keresett fel. Õ a bendõhámon keresztüli magnézium transzport kutatásával foglalkozott és
arra volt kíváncsi, hogy bendõhámsejt tenyészeten belül miként lehet vizsgálni transzport
folyamatokat.
– A tudományos kutatásban szerzett tapasztalatait hogyan tudta hasznosítani a
tudományos rektorhelyettesi feladatkörében?
– Mielõtt a kérdésre válaszolnék, megjegyzem, a tudománymetria mutatja meg, hogy
amit csináltál, és amit sikerült publikálnod,
sokszor nagy nehezen, azt mennyire tekinti a
tudományos közösség megfelelõnek, menynyire „hitelesíti” azt hivatkozásokkal, a kísérletek megismétlésével, és az eredmények
megerõsítésével. És, hogy a tapasztalatok
mennyire segítettek? Úgy érzem, hogy a tudományos életben szerzett jártasságom megértõvé és az eredményeket tisztelõvé formált.
Mások eredményeit csak úgy lehet megítélni,
ha a tudomány elkötelezett híve és munkása
vagy. Mondjuk sokat éjszakáztál a laborban,
végigszenvedted a publikálás folyamatát, tudományos vitákon vettél részt, dolgoztál külföldön is. A tudományos rektorhelyettesnek
értékelnie is kell mások munkáját. Tudnod
kell, hogy mi a jó, mi talán kevésbé, talán
merre felé kellene haladni, talán jobban látod
az összefüggéseket.
Megbízásom dr. Sótonyi Péter dékán úr és
dr. Tõzsér János rektor úr megítélésének és
jóindulatának volt köszönhetõ. A kezdet, a
feladattal való hirtelen szembesülés, a teendõim számbavétele nagy kihívást jelentett
számomra. Hiszen elõtte egy tanszéket vezettem, egy szûk szakterület ismerõje voltam.
Mondhatni, a második napon kiszélesedett a
látóköröm, sok értékes emberrel ismerkedtem
meg, számomra új értékeket fedeztem fel.
Elég hamar „elért” az Egyetemi Doktori és
Habilitációs Tanács vezetésének feladata is.

fókuszban az Egyetem
Ott elsõdleges célomnak tartottam és tartom
most is, az egység megteremtését és megtartását. Mindig arra gondolok, hogy egy hajóban utazunk. Nagyon értékes, igen komoly
kutatók vannak az EDHT-ban, akik sokrétûbb
és értékesebb tudományos eredményeket értek el, mint én, de hogy növelni tudjuk az
eredményeket, ahhoz elkerülhetetlenül szükséges az egység és az alázat a többiekkel, a
tudománnyal szemben is. Munkám hétköznapjai rengeteg bürokratikus tevékenységgel
teltek, ünnepnapjain a tudományos eredmények megismerésével, megismertetésével és
elismertetésével foglalatoskodtam. Mindvégig szem elõtt tartottam, hogy megfelelõ kutatási feltételeket csak megfelelõ pénzzel lehet biztosítani. Ha komoly pályázatokon nyerünk, az nagyon sokat segít a kutatásban. Ezért is vezetett sokszor az utam a Pályázati és
Innovációs Központba.
– Az egyetemi könyvtárban is gyakran
megfordult…
– …igen, mert ismereteinket legjobban a
könyvtárak és az általuk kezelt adatbázisok
foglalják össze. Tudományos kutatáshoz nélkülözhetetlen a könyvtár használata. A kutatás
megítélése sem történhet másféleképpen,
mint a könyvtár, a Magyar Tudományos Mûvek Tára (MTMT) adatbázisának a használatával. Erre volt jó példa, hogy 2015 elején a
Gyógyszertani és Méregtani Tanszék megalapításának jubileuma alkalmából MagyaryKossa Gyula professzor teljesítményét, az
eredményeire való hivatkozások sokaságát
elemeztük Koósné Török Erzsébet könyvtári
fõigazgatóval közös elõadásunkban.
- A közel három évig magánál lévõ rektorhelyettesi stafétát milyen gondolatokkal
adja át utódának?
– Meggyõzõdésem, hogy a kutatás az egyetem mindennapjainak a része kell, hogy legyen. Az egyetem ugyan elsõsorban oktat, de
az oktatás a kutatásban újul meg, annak az
eredményeibõl táplálkozik. Ha nem végzünk
megfelelõ minõségû kutatást, akkor annak a
kárát az oktatás is megérzi. Több példát is lehetne említeni arra, hogy a tudományos ku-

Szakmai névjegy
Dr. Gálfi Péter
Állatorvos-tudományi Kar, Gyógyszertani és
Méregtani Tanszék, tanszékvezetõ, egyetemi
tanár
Tudományos fokozat: az MTA doktora, habilitált, kandidátus
Munkahelyek:
1. MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete:
tudományos munkatárs (1977 – 1983)
2. Pilishegyi Állami Gazdaság: vezetõ állatorvos (1983 – 1984)
3. Állatorvos-tudományi Egyetem: külsõ tudományos munkatárs (1983 – 1984)
4. Állatorvos-tudományi Egyetem, 2000-tõl
Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi
Kar:
– tudományos fõmunkatárs (1984 – 2006)
– egyetemi magántanár (1996 – )
– egyetemi tanár (2006 – )

tatás felépítése akár egy évtizedig is eltarthat
egy tanszéken, de amikor az elsõ eredmények
beérnek, a munkatársak örömmel és egymással versenyezve pályáznak, kutatnak,
majd publikálnak és megfogalmazódik az
igény a doktorandusz utánpótlás iránt is.
– Apropó, doktoranduszok. A PhD képzés
átalakításáról Gödöllõn is tartott elõadást
decemberben Palkovics László felsõoktatásért felelõs államtitkár.
– Bár a végrehajtási rendelet még nem született meg, de az átalakulás tényét már törvénybe foglalták. 2+2 éves lesz a doktori képzés, a

második év után a hallgatók addigi munkáját
értékelõ vizsgával. Hasznosnak tartom ezt az
átalakulást, amit a fenntartó azzal indokolt,
hogy a doktori képzés jelenleg nem eléggé sikeres. Sokan hagyják abba fokozatszerzés
nélkül. Tartok tõle, hogy azért is, mert a kutatás nem annyira sikeres. Az eredményes doktorképzéshez is nélkülözhetetlen az egyetemek autonómiája, a tudományos kutatás szabadsága. Ebben az esetben az elismert kutatási eredményekbõl jó munkával szép karriert
lehet építeni és társadalmi valamint anyagi
elismertséget szerezni.

Berlinben született a választható tantárgy ötlete

A bendõtõl a pacalig
Az õszi félév újszerû közösségi és gasztronómiai élménye volt az Állatorvostudományi Karon A bendõemésztés egyes kérdései címû tantárgy hallgatói
számára a kollégiumban tartott pacalpörkölt fõzés. Az eseményen részt vett
dr. Tõzsér János rektor, dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes, dr. Sótonyi
Péter és dr. Szabó István dékán is. Amíg az üstben fõtt az étel, a
tantárgyfelelõs dr. Gálfi Péter professzorral beszélgettünk.
B. G.
– A bendõemésztés egyes kérdései választható, egy féléves tantárgy az állatorvosképzésben. Negyedszázaddal ezelõtt, amikor Humbold ösztöndíjasként Berlinben dolgoztam, támadt az az ötletem, hogy jó lenne egy fakultációt indítani ebben a témakörben – avatott a
kurzus történetébe dr. Gálfi Péter. – Nem minden elõzmény nélkül, hiszen 1977-ben, rögtön
a végzésem után, az Élettani és Biokémiai Tanszéken e tudományterülettel kezdtem behatóbban foglalkozni, a gyakorlatban tapasztalt problémák okán. Az abraketetés közben
ugyanis elõfordultak olyan károsodások, amelyek a bendõhám elfajulásához vezettek.
Munkám során, egy kutatócsoportban dolgozva, a világon elsõként sikerült mesterségesen
bendõhámsejteket tenyésztenem. Két évtizeddel késõbb, miközben a világtörténelmet a
német egyesítés folyamata formálta, én egy régi írógépen a fakultáció tervezett témaköreit
gépeltem, majd elküldtem Budapestre.
Ma már az évfolyamok nagyobb része érdeklõdik e fakultáció iránt. Fõleg másodéves hallgatóknak oktatom, aki már tanultak élettant, biokémiát, de jelentkeznek felsõbb évfolyamosok is. Általában 70-80 hallgatóm van, de volt már 100 is.
– Mi az, amit a laikusnak is tudni kell a bendõemésztésrõl?
– A bendõemésztés oxigén nélküli ”emésztés”, fermentáció. (Az embernél ez a folyamat a
vastagbélben zajlik.) Ennek során olyan különleges szerves savak keletkeznek, amelyek
kapcsolatba lépnek az állati sejtekkel, elsõsorban a bendõhámsejtekkel és irányítják azok
mûködését. Mintegy információt adnak arról, hogy milyen táplálékot fogyaszt, és ennek
megfelelõen formálják magát az emésztõcsõ szakaszt. Ezek szabályozzák a génexpressziót,
tehát nagyon különleges információk, mivel mikrobiális anyagcsere termékek közölnek
információt a magasabb rendû sejtekkel.
– Milyen betegségek vezethetõk vissza a bendõmûködésre?
– Elsõsorban takarmány okozta betegségek, amiknek a nem megfelelõ takarmányozás
vagy nem megfelelõ állattartás az elõzménye. A bendõhám bizonyos mértékig képes adaptálódni a táplálkozási viszonyokhoz. A tejelõ állatok esetében például takarmány megvonással idézik elõ a tejapasztást. A vadon élõ kérõdzõknél, a szavannán élõ állatoknál az esõs
illetve száraz évszakok táplálékbõsége vagy szûkössége mind befolyásolja az állat termelõképességét és meghatározza a bendõhám állapotát.
A bendõ nagyon sok folyamatban játszik szerepet, mert belõle transzportálódnak, szívódnak fel a tápanyagok. De számomra nemcsak a tudományos érdeklõdés tárgya a bendõ,
hanem gasztronómiai élvezetet nyújt a belõle készülõ pacal.
Ahallgatókat is megkérdeztem, hogy õk ettek-e már pacalpörköltet. Néhányan jelentkeztek
is, de nem mindenki. Ezért a félév közepén javasoltam számukra, próbáljanak meg elkészíteni egy pacalpörköltet. Olyan hallgatók is jelentkeztek, akik ebben már járatosak, így került sor a fõzésre 25 év után elõször, de remélem, ebbõl hagyomány születik.
–Anemzetközi hallgatók is felvehetik a tárgyat?
– Egyelõre csak magyar nyelven tanítom, de meggondolandó a felvetés. Németországba
éppen azért hívtak, kutatni és oktatni, mert nagy az érdeklõdés a bendõhám vizsgálata, tenyésztése iránt.Anémet hallgatók számára is érdekes lenne a kurzus.
– Mi lett a hatása a bendõhámsejt tenyésztési eredményeinek?
– Nagyon sok publikációm született ezekbõl. A módszert átvették és a világ számos helyén
alkalmazzák, hivatkozva az eredményeimre.
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A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MELLÉKLETE

"Harmadik éve nõ a felvettek száma"
Beszélgetés dr. Káposzta József dékánnal
Tananyagként is megállná a helyét
a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
története. Szervezetfejlesztési
szempontból is tanulságos az
építkezés, aminek jelenlegi
eredményeként a SZIE
legnagyobb karáról beszélhetünk.
A Kari Tanács februári ülésén
emlékbizottság felállításáról
határozott, aminek a feladata az
lesz, hogy készítse elõ az alapítás
30. évfordulójának méltó
megünneplését. Tiszteletbeli
elnökének dr. Villányi László
professzort kérik fel. Ez adta az
apropót arra, hogy dr. Káposzta
József dékánnal beszélgessünk, aki
vezetõi ciklusáról is mérleget von.
B. G.
– A miniszteri engedélyt 1986-ban kapta
meg az egyetem a Gazdaságtudományi Kar
alapítására (amely késõbb kiegészült a társadalomtudományi kifejezéssel), az elsõ gólyák 1987-ben kezdték el tanulmányaikat.
Nem kis büszkeséggel mondhatom, gyöngyösi hallgatóként én is „alapító tagja” lehettem a Kari Tanácsnak, még ha késõbb a
Mezõgazdaságtudományi Karon is folytattam a tanulmányaimat.
– Ez volt a kétfokozatú képzés GATE-s
öntõformája?
– Bizony, igen. Kezdetben minden GTK-s a
Mátraalján kezdett és a második év után kerülhetett megfelelõ eredmény birtokában
Gödöllõre, az ötéves képzésbe vagy a hevesi
városban szerezhetett fõiskolai oklevelet. A
kar nem is járhatott más úton, mint a folyamatos építkezésén. Hosszú ideig gazdasági agrármérnökök végeztek nálunk. A gazdasági agrármérnök szakunk már ekkor több
szakiránnyal rendelkezett, számszerûen 16tal. Ezekbõl a szakirányokból épült fel a kétezres évek közepén, a bolognai képzési
rendszerre történõ átálláskor az alap- és mesterszak kínálatunk. Minden szakunknak
megvolt a csírája a gazdasági agrármérnök
képzésben. Az is mérföldkõ volt a Kar számára, amikor indíthattuk a közgazdász gazdálkodási szakot, a jelzõ nélküli közgazdászképzést. S mindemellett az országban elsõként náluk lehetett emberi erõforrások szakon tanulni, ami rendkívül népszerû volt,
minden képzési formában.
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– Mi lesz az emlékbizottság feladata?
– Elõsegíteni, hogy mérleget vonjunk errõl
a három évtizedrõl, méltón köszöntsük, illetve megfelelõen emlékezzünk meg azokról
a nagy hatású gondolkodókról, akik valamit
mindig hozzátettek a Kar tudásához, oktatási
rendszeréhez. Az elsõ félév a felkészülésé, a
programterv elkészítéséé. Az elsõ nagy eseménynek a június 11-i diplomaátadó ünnepséget jelöltük ki. Meghívjuk rá a dékán elõdöket, a professzorainkat, emeritusainkat és
a tervek szerint a Kar hazai és nemzetközi
kapcsolatait is. Nem is lehet hatásosabb díszlete egy ilyen évfordulónak, mint amikor
több száz talársapka a magasba röpül. Õsszel
a hallgatók bevonásával konferenciákon,
különbözõ tradicionális eseményeken folytatódik a megemlékezés. A Kutatók Éjszakája és a Magyar Tudomány Ünnepe is ennek
a jegyében zajlik majd. A nemzetközi és a
vállalati kapcsolatokat is igyekszünk e téren
kihasználni, továbbá kiadványok megjelentetését is tervezzük.
– Nemcsak a Kar, hanem a dékán számára is repül az idõ. Hamarosan itt lesz a dékáni ciklus vége. Miként tudna mérleget
vonni?
– Mindenki emlékezhet rá, hogy 2013 a
felsõoktatás és a Kar átalakuló rendszeréhez,
finanszírozásához történõ alkalmazkodás
idõszaka volt. Csökkenõ hallgatói létszám,
költségvetési elvonások nehezítették többek
között napjainkat. 2014-ben és 2015-ben
már elkezdhettük az építkezést.
Az egyik legfontosabb eredménynek a tudományosságban történt radikális elõrelépést
tartom. Tudni rólam, hogy én mindig „ma-

tekozok”, mérek, számolok, mert a számok
sokat segíthetnek a stratégia kialakításában.
Sikerült a Karon elfogadtatni, hogy a tudománymetria fontos, így a kutatások és a belõlük született publikációk elkerülhetetlenek
az oktatás színvonalának fejlesztéséhez.
Nagy lépést tettünk ebben, hiszen három év
alatt közel megtízszerezõdött a kari publikációk száma.
A következõ célkitûzésem a korosztályi
problémák kezelése volt. Hosszú távon gondolkodva nem szabad, hogy egyes korosztályok hiányozzanak a Karról. Ebben is sokat léptünk elõre, hiszen jelenleg a Kar
oktatói és kutatói közül 75 százalék 50 év
alatti. A korosztály másik „oldalát” is vizsgálva az 50 és 65 év közötti korosztály létszámilag erõsen hiányos. A fiatalokat jórészt
sikerült itt tartani, a doktori cselekmény után
foglalkoztatni, de azok körében, akiknek
most kellene beadniuk az egyetemi tanári
pályázataikat, nehezen tudtunk elõbbre
lépni.
– Hogy lehet ezen változtatni?
– A szemlélet változásához hosszabb idõre
van szükség. De a Kar is sokat tehet megfelelõ feltételek teremtésével ahhoz, hogy tovább emelkedjen a tudományos teljesítmény. A jövõt tekintve elsõdleges feladat,
hogy a jelenlegi 63 docensbõl minél többen
professzorokká váljanak. Ez a Karon mûködõ doktori iskolák mûködtetéséhez is
elengedhetetlen lesz a jövõben.
Úgy érzem, hogy a kar jövõje stabil, és konszolidált, együttmûködõ a kapcsolat az
egyetem vezetésével is. Meggyõzõdésem,
hogy meghozta gyümölcsét az aktívabb, korszerûbb, elektronikus alapú, online kommunikáció.
– Visszaigazolja a piac a törekvéseiket?
Harmadik éve nõ a felvettek száma, a januári keresztféléves adatok is kedvezõbbek,
mint az elõzõ évi, és a külföldi hallgatóink
száma is folyamatosan növekszik. Három év
alatt már közel 300-ra nõtt a külföldi hallgatóink száma, akik 38 országból érkeztek
hozzánk. Ezen szakokhoz kapcsolódó oktatási szolgáltatások fejlesztése, új szakok
indítása fontos iránypontja kell, hogy legyen
a kari jövõnek.
A nemzetközi kapcsolataink fejlesztésében
is sokat léptünk elõre. Ennek egyik eredménye pl., hogy márciusban Jekatyerinburgból jön hozzánk egy ötfõs tanári csapat
tanulni, tréningezni. Terveink szerint még
ebben az évben orosz cserediákok is érkeznek majd. Mindezek alapján továbbra is fontosnak tartom a Kar jelmondatát, miszerint:
Nálunk a jövõ már elkezdõdött…

tallér

Oktatási, kutatási és kulturális együttmûködés

A falvakban élõk életminõségének fejlesztéséért
mélyek problémáira konkrét választ adni képes képzéseket szerveznek, amelyek kialakíthatják/növelhetik a lakosság motiváltságát, az öngondoskodáshoz és érdekérvényesítéshez való képességét. Emellett az együttmûködés hozzájárulhat a vidék, a falvak gaz-

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány
a felsõoktatási intézmények között
elsõként a Szent István
Egyetemmel kötött
együttmûködési megállapodást,
amelyet a felek a
XX. Magyar Kultúra Napja Gála
keretében írtak alá január 22-én,
a Stefánia Palotában.
Az esemény a felsõoktatás és a kultúra, a mûvelõdés, valamint a határokon átívelõ együttmûködés szempontjából példaértékû megállapodás, mely hozzájárul a hátrányos helyzetû települések, térségek és közösségek
esélyegyenlõségének növeléséhez, a lakosság életminõségének javításához, valamint a
Kárpát-medencében és a diaszpórában élõ
magyar közösségekkel való élõ kapcsolattartással a magyar identitás erõsítéséhez.

dasági fejlesztéséhez, kultúrájuk megõrzéséhez és a humán erõforrások helyben tartásához.
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a
Szent István Egyetem egyaránt fontos feladatának tekinti javaslatok kidolgozását az
életminõség javításához
szükséges tudatosság
kialakítására, ezzel lehetõséget teremtve az egyéneknek és közösségeknek a társadalmi fejlõdés
elõnyeibõl való részesedésre.

Jó gyakorlatok

Dr. Tõzsér János méltatja az alapítvány munkáját

Helyben segíteni

A megállapodás aláírása

Fotó: Balázs Gusztáv

– A Szent István Egyetem tanárainak egy része a kezdetektõl figyelemmel kísérte a térségi életminõség-fejlesztõ programunkat, átérezték sokszor kilátástalannak tûnõ küzdelmünket, és személyesen látták az általunk
létrehozott értékeket – mondta köszöntõjében Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi elnöke. – Az egyetemmel ma aláírásra kerülõ szerzõdés megerõsítheti kapcsolatainkat, és minõségileg megváltoztathatja küldetésünk szintjét. Szándékunk
szerint az egyetem professzorai, tanárai és
hallgatói segítségével növekedhet a térségben élõk információhoz és forrásokhoz való
hozzáférésének esélye, amely hosszabb távon a lakosság életminõségének javulását
eredményezheti.
Dr. Tõzsér János, a Szent István Egyetem
rektora ugyancsak hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentõségûnek tartja az egyetem és az
alapítvány közötti együttmûködést: – Az
egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának munkatársai részt vesznek kutatásokban, tájékoztató elõadásokat tartanak,
valamint a térség, a falvak vagy akár a sze-

Az Örökség serlegben részesült Krónikás Zenede

Az együttmûködés során az egyetem és az alapítvány munkatársai
kapcsolatot alakítanak ki
a hasonló problémákkal
küzdõ térségek települései és civil szervezetei
között. Összegyûjtik a
társadalmi és közösségi
szempontból fejletlen területek problémáit és az
azokra adható közösségi
megoldásokat. Az egyetem szakemberei segítségével és az alapítvány
hálózataink koordinációjával lehetõvé válik az
elszórtan kialakuló kezdeményezések közös
fejlesztése és a felhalmozott tudásanyag átadása,
a jó gyakorlatok bemutatása.
A Magyar Kultúra Napja Gála rendezvényen
részt vett dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, a
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar tudományos dékánhelyettese
is, aki a Magyar Kultúra
Lovagja.
Az eseményen két egyetemes és 19 Magyar Kultúra Lovagja címet adományozott a kultúra különbözõ területein "lovagiasan", huzamos ideje
tevékenykedõk számára
a Falvak Kultúrájáért
Alapítvány és a Honvéd
Kulturális Egyesület.
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"Szakadjunk el a megszokottól!"
Csáki Dávid a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
Hallgatói Önkormányzatának
elnöke. Vele azonban – és ez persze
másokról is elmondható – nemcsak
HÖK-ös eseményeken találkozni.
Elõzõ számunkban azzal vetette
észre magát, hogy az õszi TDKkonferencián a rektori
különdíjasok sorába került.
Mindezt még fokozza az az
információ, hogy a Robert Bosch
Kft-nél gyakornok. Egy kicsit
megállítottuk az események
sodrásában, amikor interjút
kértünk tõle.
B. G.
– Elõször is kérlek, mutatkozz be azoknak, akik még nem ismernek. Honnan, miért jöttél Gödöllõre, mely szakon tanulsz?
– Végzõs gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató vagyok. Másfél évet töltöttem a
Boschban általános költségkontroller gyakornokként. Egyetemi tanulmányaim kezdetekor
csatlakoztam a Hallgatói Önkormányzathoz,
ahol lassan egy éve elnöki pozíciót töltök be.
Közgazdasági szakközépiskolába jártam,
majd a felvételi közeledtével több gazdaságtudományi fõiskola és egyetem közül a SZIE
GTK-t jelöltem be elsõ helyre.
– Mirõl írtad rektori különdíjas dolgozatodat? Hogyan választottad a témát, és milyen tapasztalatokat szereztél a feldolgozása során? Mit tudsz majd ebbõl hasznosítani?
– Tudományos diákköri dolgozatom címe:
„Termelési folyamatok javítása a Robert
Bosch Elektronika Kft-nél”. A téma kézenfekvõ volt, ugyanis a Bosch minden területen
törekszik a folyamatok javítására. Meglátásom szerint, hatékonyságának és versenyképességének egyik meghatározó tényezõje a
folyamatos fejlõdés. Már a kutatás kezdetén
hatalmas lendületet adott, hogy láthattam a
dolgozók fejlesztési javaslatainak eredményeit, ami további mélyebb kutatásokra ösztönzött. Élmény volt írni a dolgozatot. A dolgozat leadását megelõzõ hónapban kis túlzással a dolgozat írásával keltem és feküdtem.
Számos statisztikai elemzésen keresztül kerestem a választ az egyre gyarapodó kérdésekre, …minden kérdés kérdést szült.
Igazán tanulságos idõszak volt. A kutatás
egyértelmûvé tette a folyamatos fejlesztések
fontosságát és eredményeit. A tanultakat
igyekszem a mindennapokban is alkalmazni.
Így például minden egyetemi programot és tevékenységet a múltbéli tapasztalatok segítségével egy újfajta szemléletmódból igyekszem megközelíteni, és a HÖK tagjait is erre
bíztatom. Hiszem, hogy minden szervezet
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meghatározó értékei a motivált,
elkötelezett emberek, akik képesek és hajlandók a folyamatokban rejlõ hibák meglátására, jobbító javaslatok megfogalmazására, kommunikálására és véghezvitelére. Ez a HÖK-ben sincs
másképp. Minden tagot arra ösztönzök, hogy szakadjon el a
megszokottól! Hozzon létre
valami különlegeset! Csinálja
jobban, mint ahogy annak idején
mi csináltuk, mert amikor ez sikerül, akkor válik igazán
motiválttá és elkötelezetté az
ember!
– Mi volt elõbb? Az érdekképviseleti munka vagy a diákköri érdeklõdés?
– Az érdekképviseleti tevékenység. A felvételit követõen tudtam, hogy ki akarom használni az egyetem nyújtotta összes lehetõséget.
Olyan hallgató szerettem volna lenni, aki
mozgatja a közösséget, és aktív részese annak.
A Hallgatói Önkormányzatban rátaláltam
azokra a fiatalokra, akik hozzám hasonlóan
többet akartak kihozni az egyetemi évekbõl. A
közös érdeklõdés és munka remek csapatot
kovácsolt belõlünk.
Emellett szerencsés helyzetben vagyok,
hogy azt tanulhatom, amit igazán szeretek. Az
elméleti tudásomat én is – többekhez hasonlóan – már korán szerettem volna kamatoztatni.
2014-tõl kezdõdõen több szakmai versenyen
(pl. DMB, K&H Diákkupa, PSZEV, OPEV,
Logisztikai csapatbajnokság) is részt vettem,
amik rendszeresen új kihívások elé állítottak.
Megtapasztalhattam, hogy mennyit ér az eddig felhalmozott tudás, és láthattam azt, hova
kell még fejlõdnöm. Csoporttársaimmal több
tanárunk támogatásával részt vettünk egy
nemzetközi konferencián (8th International
Conference for Young Researchers), ahol a
Gyermelyi raktározási folyamataiból készítettünk angol nyelvû publikációt.
Több hallgatótársamtól és oktatótól hallottam a TDK fontosságát és szakmai életben való elismertségét. Másodévesként kezdett érdekelni a diákköri tevékenység. Szemlélõként
részt vettem a helyi TDK-n, de sokáig nem
tudtam megfelelõen beosztani az idõmet egy
alapos téma kidolgozására. A gyakorlati félév
lehetõséget adott arra, hogy a munka és a
HÖK mellett elég idõt szánjak egy minõségi
pályamunka elkészítésére.
– Mely területen nagyobb a hallgatói elvárás a HÖK munkája iránt: az érdekképviseletben vagy a szabadidõs/szakmai programok szervezésében? Megfordítva, melyik területen vannak nagyobb lehetõségei
a HÖK-nek?
– A hallgatók mindkét területen elvárják,
hogy megfelelõen végezzünk munkánkat. A
hallgatóközpontú kari vezetésnek köszönhetõen az elmúlt idõszakokban a legtöbb hall-

gató számára érzékelhetõ
intézkedések meghozatalára
nem volt szükség. A jövõben is arra törekszünk, hogy
ez a jó gyakorlat megmaradjon, és ezáltal a közösségépítõ tevékenységeinkre
tudjunk koncentrálni.
– Nyilvános a múlt évi tevékenységetek összefoglalója. Újévi fogadalom is
szerepel benne. Az utóbbi
megvalósítása milyen
konkrét terveket feltételez?
– Terveink szerint a következõ szemeszterben kivitelezhetõvé válik az
ösztöndíjpályázatok online rendszerben történõ benyújtása és bírálata. Ennek a rendszernek a felállítása az egyik legfontosabb
célkitûzésünk a következõ félévre. Ez a rendszer várhatóan gördülékenyebb pályázást, bírálatot és adminisztrációt hoz majd magával,
mely mind a hallgatók, mind pedig a pályázatokkal foglalkozó bizottságok számára pozitív hatást eredményez. A hallgatói kérdések
megválaszolásában, tanulmányi és szociális
ügyeik intézésében még hatékonyabban szeretnénk támogatni társainkat a Tanulmányi és
Szociális Munkacsoporton keresztül.
A hagyományos rendezvényeinket megtartva, továbbfejlesztve, a tavalyi újításokkal kibõvítve még több értékes és érdekes programot szervezünk a hallgatóknak. A szemesztert a Felezõ, a Szakestek, a Mezei Mozi és kisebb rendezvényeink fogják kitölteni. A Gólyatábor, a Kari nap, majd a Talléravató Bál
már a biztos rendezvényeink közé tartoznak.
– Miért tartjátok fontosnak, hogy a
beiskolázásban is segítsetek?
– Felemelõ érzés számunkra, hogy kötöttségek nélkül, õszintén tudunk az érettségi elõtt
álló diákoknak a hallgatói életrõl beszélni. Mi
egy kiváló döntést hoztunk meg azáltal, hogy
a több tucat felsõoktatási intézmény közül a
SZIE GTK-t választottuk. Ez a lépés valóban
„Életre Való Döntés” mindenki számára. Mi a
döntésünk eredményét közvetítjük, ami elkerülhetetlenül vonzóvá teszi a SZIE GTK-t.
– Mik a további terveid, hogyan képzeled
el a jövõdet 10-20 év múlva?
– Tanulmányaimat szeptembertõl mesterképzésen tervezem folytatni. Mesterképzés
mellett is szeretnék minél több szakmai tapasztalattal gazdagodni. Bízom benne, hogy
sikerül annyi tapasztalatra szert tennem, amivel meg tudom majd állni a helyemet az életben. Tíz éven belül mindenképp szeretnék saját vállalkozásba fogni. Érik bennem a gondolat, de határozott elképzelések még nincsenek. Mindig nagyot álmodok, és bízom
benne, hogy lesznek olyanok, akik velem
együtt mernek majd kockáztatni, és belevágni
valami egészen újba!

Fotó: Májer Csaba József

Beszélgetés Csáki Dávid kari HÖK elnökkel
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Nyílt napok

A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar idén is
nagyon népszerûnek bizonyult,
hiszen a négy nyílt nap alatt közel
500 érdeklõdõ látogatott el
hozzánk.
Az elsõ és az utolsó nyílt nap a gödöllõi
kampuszon zajlott, a másik kettõ a Budapesti
Képzési Helyen. Nagyon jó volt ismerõs arcokkal találkozni, hiszen rengeteg olyan diák
és szülõ jött el testközelbõl is megismerni az
egyetemet, akiket az Educatio Kiállításon
invitáltunk meg a Syma-csarnokban. Idei új
standdal érkeztünk, amely a rendezvény központi helyén volt, így könnyen megtaláltak
minket a diákok. Ezen kívül a beiskolázási
program részeként számos középiskolába látogattunk el, melynek köszönhetõen szintén
sok látogatót fogadhattunk.
Többen jelezték, a GTK-s elõadás hatására
döntöttek úgy, szívesen tanulnának nálunk. A
gödöllõi nyílt napokra fõként a környékbeli

középiskolákból érkeztek, Budapesten
pedig inkább a fõvárosi, illetve a vidéki
térségekbõl érkezõ diákok hallgathatták
meg a legfontosabb
tudnivalókat.
Minden nyílt nap hasonló struktúrával
épült fel Elõször dr.
Káposzta József dékán köszöntötte a
jelentkezõket, és mutatta be karunk erõsségeit, melyekre büszkék lehetünk. Nemcsak a képzési kínálatban és a gyakorlatias
órákban jeleskedünk, hanem abban is, hogy a
leendõ gólyák egy igazi kampuszon tanulhatnak számtalan színes programmal gazdagítva.
Ezt követõen Balogh Ilona, az Oktatási Hivatal munkatársa beszélt a felvételi eljárás
fontos lépéseirõl és a pontszámításról. Az
utolsó elõadás keretében mindenki bepillantást nyerhetett a színes hallgatói életbe,
melyet a Hallgatói Önkormányzat egy-egy
vezetõje tartott. Végül a leendõ hallgatók
találkozhattak a szakvezetõkkel, akiktõl
hasznos és naprakész információkat kaptak.
A legkitartóbb érdeklõdõk körbejárhatták a
gödöllõi kampuszt, benne a kollégium
épületeit.
A diákok sok esetben szüleikkel érkeznek,
akik számára fontos, hogy érezzék, gyermekük a legjobb helyre kerül. Így sokszor
õket kell elsõ körben meggyõzni, miért érdemes a GTK-n tanulni. Több kérdést is kaptunk, hiszen ilyenkor a hallgatóktól is érdeklõdnek, miért szeretünk mi itt tanulni, jó vá-

lasztásnak tartjuk-e a szakot, kart. Épp ezért
jó, hogy részt veszünk a nyílt napok lebonyolításában, hiszen kitõl is kaphatnának
friss információkat, mint a karon lévõ hallgatóktól!
Összességében elmondható, hogy négy sikeres nyílt napot hagyunk magunk mögött.
Több olyan diák hagyta el úgy kampuszunk
kapuit, hogy biztosan tudják, szeretnének
visszatérni hozzánk. Mi pedig várjuk õket
szeretettel elõször az augusztus végén megrendezésre kerülõ gólyatáborban, ahol szakmai és szabadidõs programokat egyaránt
kínálunk a leendõ hallgatók részére.
Ilyenkor csak remélni tudjuk, a sikeres érettségik után ismét találkozhatunk velük!
Hedrich Bernadett és Balogh Barbara
GTK HÖK

Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta
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Tájépítészeti és Településtervezési Kar

Szakmai díjak széles választéka

A végzõsöket dr. Görög Mihály, a BCE
rektorhelyettese és dr. M. Szilágyi Kinga dékán köszöntötte.
Az ünnepségen bejelentették, hogy 2015.
szeptember 1-jétõl egyetemi tanárrá nevezték
ki dr. Simon Mariannát, a Településtervezési
Tanszék vezetõjét. A Magyar Urbanisztikai
Társaság Hild János Díjában részesült dr.
Schneller István, a Településépítészeti Tanszék professzora. Egyetemért Emlékéremmel
tüntették ki dr. Gerzson Lászlót, a Kert- és
Szabadtértervezési Tanszék nyugállományba
vonult docensét. A BCE Szenátusa címzetes
egyetemi docensi címet adományozott Kristin
Faurest meghívott elõadó részére. 2015-ben
az „Év oktatója” kitüntetést dr. Balogh Péter
István, a Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
docense, az „Év dolgozója” kitüntetést Szebényi Gábor, a Kert- és Szabadtértervezési Tanszék mûszaki ügyintézõje vehette át. Máté
Klaudia tájépítészmérnök hallgató kiváló teljesítményével 2015-ben elnyerte az OTDT
Pro Scientia Aranyérmét. Dr. Illyés Zsuzsanna
egyetemi docens, a Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék vezetõje Bence-hegyi kilátó
ötletpályázati munkája dicséretben részesült.
A nyitrai Szlovák Agrár Egyetem Kertészeti
és Tájépítészeti Kara ezüst medállal tüntette
ki a Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszéket.
A kar hallgatói sikeresen szerepeltek az
OTDK-n. A Mûszaki Tudományi szekcióban
2. helyezést ért el Tóth Enikõ, konzulense: dr.
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Eplényi Anna adjunktus. Az Agrártudományi
szekcióban 1. lett Körmendi Katalin és Máté
Klaudia, konzulensük: dr. Csemez Attila
egyetemi tanár. 2. Sóti Bernadett Henrietta
konzulense: dr. Jombach Sándor adjunktus.
Az Építészet Világnapján adták
át a Magyar Építészkamara diplomadíjait. A Terület- és Településrendezési Tagozat diplomadíját
Schild Beáta Dorottya vehette át.
Táj- és kertépítészet témában díjazott Hrabák Luca. A Terület- és
Településrendezési Tagozat dicséretben részesítette Finta Mátyás
és Szilágyi Eszter Viktória diplomatervét.
A Magyar Urbanisztikai Társaság által meghirdetett diplomadíj
pályázaton a Településtervezés és
városépítés kategóriában dicséretet kapott Schild Beáta Dorottya
és Szilágyi Eszter Viktória. Szabadtértervezés
kategóriában díjat nyert Reith Anita, dicséretet kapott Hegyi Nóra.
A Tájépítészet kategória díját Erdei Tímea
Katalin nyerte el, dicséretet kapott Hrabák
Luca. Városfejlesztés és Városkutatás témában dicséretet kapott Tóth Bettina.
A záróvizsga bizottságok elnökeinek javaslata alapján következõ diplomadíjakat adták
át az ünnepségen.
Ormos Imre Alapítvány: Kocsis Orsolya
Zsófia tájépítész és kertmûvész mesterszakos
hallgató valamint Kármán Kolos tájépítész
mérnök hallgató
FÕKERT Nonprofit Zrt.: Seres Anna Zsuzsanna tájépítész mérnök hallgató és Szõke
Balázs tájépítész mérnök hallgató
Magyar Tájépítészek Szövetsége: Oláh Péter Ciprián településmérnök hallgató
Zsámbéki medence Tájvédelmi Egyesület:
Meszesán Péter tájépítész mérnök hallgató
Magyar Kertépítõk Országos Szövetsége:
Csík Nóra tájrendezõ és kertépítõ mérnök
hallgató és Thurnay Júlia Anna tájrendezõ és
kertépítõ mérnök hallgató
S-Tér Kft: Balogh Fanni tájépítész mérnök
hallgató
Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány:
Sóti Bernadett Henrietta tájépítész mérnök
hallgató
Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium:
Bugnics Ida Bogáta tájépítész és kertmûvész
mesterszakos hallgató és Trabak Zoltán tájrendezõ és kertépítõ mérnök hallgató

A Településtervezés jövõjéért: Czeiz Zsuzsa
Borbála településmérnök hallgató és Vincze
Vera Anna tájrendezõ és kertépítõ mérnök
hallgató
Taksony város: Varga Dalma Erzsébet tájrendezõ és kertépítõ mérnök hallgató és Záhoczky Ráhel tájrendezõ és kertépítõ mérnök
hallgató
Hermann Ottó Intézet: Máté Klaudia tájépítész mérnök hallgató és Márkus Adrienn
tájépítész mérnök hallgató

Balázs Gusztáv felvételei

A Tájépítészeti és Településtervezési Karon összesen 166 egyetemi hallgató
fejezte be tanulmányait és tett sikeres záróvizsgát. A január 28-i
diplomaátadó ünnepélyen 106 tájrendezõ-kertépítõ mérnök, 40 tájépítész
mérnök, 7 tájépítész és 13 településmérnök vehette át oklevelét.

ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület: Csonk Zsófia tájépítész mérnök hallgató.
A diplomaátadón számos további hallgató
részesült különbözõ elismerésben.

ATájépítészeti és Településtervezési Kar Tanácsa által adományozható legmagasabb rangú kitüntetést az Ormos Imre Érmet Komlósné Hlatky Katalinnak (képünkön) ítélték
oda, aki tervezõi munkája mellett évtizedek
óta folyamatosan vesz részt a Kert- és Szabadtértervezési Tanszék felkérésére az oktatásban és a hallgatói tervezési gyakorlatok
vezetésében.
A Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Érdemes Dolgozója kitüntetésben részesült
dr. Boromisza Zsombor adjunktus és Zelenák
Fruzsina tanársegéd.

aula

Élelmiszertudományi Kar

Az Élelmiszertudományi Kar
január 29-én tartotta
diplomaaátadó ünnepségét.
Az élelmiszermérnök alapképzési
szakon 125, a biomérnök
alapképzési szakon 29,
az élelmiszermérnök
mesterszakon 32,
az élelmiszerbiztonsági és
minõségi mesterszakon 26,
az agrár és természettudományi
szakfordító szakirányú
továbbképzési szakon 9,
a pálinkamester szakmérnök és
szaktanácsadó szakirányú
továbbképzési szakon 8,
a sörfõzõ mester szakmérnök és
szaktanácsadó szakirányú
továbbképzési szakon 10 fõ
szerzett oklevelet.
Az ünnepségen dr. Szántó Zoltán, a BCE
rektorhelyettese köszöntötte a végzetteket,
majd Hegyesné dr. Vecseri Beáta dékán gondolatait Mohácsiné dr. Farkas Csilla dékánhelyettes tolmácsolta.
Az eseményen bejelentették, hogy az OTDT
szakmai bizottsága a kar két oktatójának, dr.
Friedrich László Ferenc egyetemi docensnek és dr. Hoschke Ágoston professor emeritusnak ítélte a Mestertanár Aranyérem kitüntetést.
Az Ecotrophelia Europe termékinnovációs
versenyen az Élelmiszertudományi Kar
Deák Tibor Szakkollégiumának hallgatói is

részt vettek. A döntõ megmérettetés Milánóban zajlott október 5-én. A VeSage
(VEgetable sauSAGE) termék és fejlesztõ
csapata elsõ helyezést ért el.
Nagy Nikoletta biomérnök hallgató a Miss
Universe Hungary 2015 szépségverseny 1.
helyezését érte el. A nemzetközi versenyen õ
képviselte hazánkat.
A 2015/2016-ös tanév során docensi kinevezésben részesült Jókainé dr. Szatura Zsuzsanna az Alkalmazott Kémia Tanszék, dr.
Belák Ágnes a Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék oktatója. Adjunktusi kinevezésben részesült dr. Papp Nóra és Gódor
Kacsándi Anna az Alkalmazott Kémia Tanszék, dr. Soós Anita a Gabona- és Iparinövény Technológiai Tanszék, dr. Kaszab Tímea a Fizika-Automatika Tanszék oktatója.
A szaktanszékek és a záróvizsga bizottságok javaslata alapján dékáni, szponzori jutalomban részesültek a következõ kiemelkedõ
eredményt elért hallgatók.
Biomérnök BSc képzés alkalmazott biotechnológia modul: Schmuck Tamás Norbert
Biomérnök BSc képzés környezetgazdálkodási modul: Gombkötõ Péter
Élelmiszermérnök BSc képzés Édes- és zsiradékipari technológiák szakirány: Koncz
Sára Bernadett
Sütõ- és tésztaipari technológiák szakirány:
Klein Dalma
Tartósítóipari technológiák szakirány:
Koncz Fanni Adrienn
Borászat és üdítõitalipari technológia szakirány: Becse Orsolya
Állatitermék technológia szakirány: Hufnágel Dóra

Fotó: Hegedûs Csaba

Versenyek, gyõzelmek

Árukezelési technológia szakirány: Horváth Lilla Szandra
Élelmiszerkereskedelem szakirány: Deák
Nóra Anna
Sör- és szeszipari technológiák szakirány:
Korozs Gerda
Élelmiszermérnök MSc képzés Élelmiszeripari folyamattervezés szakirány: Sebõ
Julianna
Élelmiszertechnológia és termékfejlesztés
szakirány: Elek Odett
Élelmiszergazdasági termékkezelés és logisztika nappali: Földényi Zora
Élelmiszer-biotechnológia szakirány: Pázmándi Melinda
Élelmiszerbiztonsági és -minõségi mérnökképzés: Berczki Kitti
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Kertészettudományi Kar

Képzések négy országban
A Kertészettudományi Karon 317
hallgató fejezte be tanulmányait.
Diplomát szerzett az informatikus
és szakigazgatási agrármérnök
alapképzési szakon 8 fõ, a
kertészmérnöki alapképzési
szakon 119 fõ, a
környezetgazdálkodási
agrármérnöki alapképzési szakon
69 fõ, a szõlész-borász mérnöki
alapképzési szakon 34 fõ, a
díszkertészeti mérnöki
mesterképzési szakon 3 fõ, a
kertészmérnöki mesterképzési
szakon 5 fõ, a mezõgazdasági
biotechnológus mesterképzési
szakon 1 fõ, a növényorvosi
mesterképzési szakon 25 fõ, a
fõiskolai szintû kertészmérnök
szakon 2 fõ. A három határon túli
konzultációs központban összesen
39-en szereztek diplomát. A kari
diplomaátadó ünnepséget január
29-én tartották.
Az ünnepségen dr. Rostoványi Zsolt, a BCE
rektora és dr. Hegedûs Attila dékán köszöntötte a végzetteket.
Az eseményen elismerõ oklevelet adtak át a
határon túli tagozatokon dolgozó munkatársaknak, dr. Pólin Irénnek, a beregszászi konzultációs központ vezetõjének, Nyárádi Imre
Istvánnak és Farkasdi Anna Mária nyárádszeredai oktatóknak, dr. Muhi Béla zentai
oktatónak és Mucsi Ilona gazdasági ügyintézõnek a zentai konzultációs központban
végzett munkájáért.
Ezt követõen a legkiválóbb végzetteket jutalmazták. A Krámer Mária Antónia által
1987-ben végrendeletileg létrehozott alapítvány oktatói kitüntetéseit ez évben dr. Divéky-Ertsey Anna adjunktus, az Ökológiai és
Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék munkatársa, valamint Lózsa Rita Bernadett tanársegéd, a Szõlészeti és Borászati
Intézet Szõlészeti Tanszékének munkatársa
részére adományozták. A hallgatói kitüntetéseket Kerek Máté és Kovács Gergõ növényorvosi mesterképzési szakon és Papp
Mátyás környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szakon végzett hallgatók
részére adományozta az alapítvány kuratóriuma.
A legkiválóbb végzõs hallgatók elismeréseit a kertészmérnöki alapképzési szakról
Palásthy Gergely Ferenc, a növényorvosi
mesterképzési szakról Bärnkopf András,
Dávid Orsolya, Kerek Máté és Rékai Zoltán
kapták.
A Záróvizsga Bizottságok javaslatára ma-
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gas színvonalú diplomamunkájukért a következõ hallgatókat díjazták.
Kertészmérnöki alapképzési szak: Füri
Márk a Dísznövénytermesztés szakmai modulról, Szomor Lotti Ágnes a Gyógynövénytermesztés szakmai modulról, Gazsó Olívia
a Gyümölcstermesztés szakmai modulról, dr.
Németh Ágnes Erzsébet a Gyümölcstermesztés szakmai modulról, Szelényi Magdolna

Olivia a Kertészeti biotechnológia szakmai
modulról, Mohai Miklós a Szõlészeti szakmai modulról, Magyar Péter a Zöldségtermesztés szakmodulról. Környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak: Molnár
Mariann az Ökológiai gazdálkodás szakmai
modulról, Kovács Zsófia a Természetvédelem szakmai modulról. Növényorvosi mesterképzési szak: Dávid Orsolya, Nógrádi
Benedek.
Szakdolgozatuk, tanulmányi eredményük
alapján jutalomban részesültek a kertészmérnöki alapképzési szakról a beregszászi
konzultációs központból Dónát István a
Szõlészet szakmai modulról, a nyárádszeredai konzultációs központból Kacsó
Alexandru a Szõlészet szakmai modulról,
Molnár-Fekete Ferenc a Zöldségtermesztés
szakmai modulról, a zentai konzultációs
központból Skorin Karan Antonella a
Gyümölcstermesztés szakmai modulról,
Tímár Zsolt a Szõlészet szakmai modulról. A
környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak zentai díjazottja Mihalec József.

aula

Gépészmérnöki Kar

Képzések – vállalati együttmûködésben
A Gépészmérnöki Kar január 30án tartotta téli diplomaátadó
ünnepségét a gödöllõi aulában.
Az eseményen mezõgazdasági
gépészmérnöki, gépészmérnöki,
mechatronikai mérnöki,
létesítménymérnöki, valamint
mûszaki menedzser alap vagy
mester szakon végzett hallgatókat,
továbbá a településüzemeltetõ és
fürdõvezetõ szakon végzett
szakmérnököket köszöntöttek.
A záróvizsga idõszakban összesen
85 fõ tett sikeres záróvizsgát.
A szakirányú továbbképzési
szakokon – köztük a kar és a Festo
Kft. által közösen megalapított és
szervezett Gépipari automatizálási
szakmérnök szakirányú
továbbképzési szakon – összesen
42 fõ kapott oklevelet illetve
bizonyítványt.
A végzetteket dr. Tõzsér János rektor és dr.
Szabó István dékán köszöntötték.
Az eseményen a Gépészmérnöki Kar tiszteletbeli professzora címmel tüntették ki
Bernhard Lehnert, címzetes egyetemi docens címben részesült Dirk Stephan Biener.
A záróvizsga bizottságok javaslata alapján a
következõ diplomatervek részesültek pályadíjban:
Csaba Gergely gépészmérnök "Az energetikai célú szélmérés gyakorlata" címû
szakdolgozatáért.
Sipos-Szabó Bence mechatronikai mérnök
"Automatikus dioptriaszabályzás szemüvegben" címû szakdolgozatáért.
Hornyák Máté gépészmérnök: "Tervezze
meg és készítse el egy Formula Student versenyautó csonkállványát" címû szakdolgozatáért.
Nagy Péter okleveles létesítménymérnök
az "Országos Onkológiai Intézet fõépület
energetikai korszerûsítésének elemzése" címû diplomadolgozatáért.
Kiemelkedõ tanulmányi eredménye alapján
Dékáni Dicséretben részesült Laczkó Attila
okleveles gépészmérnök, Csaba Gergely
gépészmérnök.
Az ENI Hungária díját kapta Bódi László
okleveles gépészmérnök: A betakarítással
azonos menetben történõ szármaradvány
kezelésére alkalmas mûszaki megoldás
kidolgozása a CLAAS SUSCPEED napraforgó adaptereihez címû diplomadolgozatáért.
Balázs Gusztáv felvételei
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A köles potenciális élelmiszerbiztonsági kockázatairól
Dr. Mézes Miklós elõadása az Akadémián
Miként kerülhetnek a köles közé a
mérgezõ csattanó maszlag magjai,
milyen egészségügyi veszélyeket
jelent a szennyezõdés, és mit lehet
tenni a kockázatok csökkentése
érdekében? Ezeket a kérdéseket
elemezte átfogó elõadásában
dr. Mézes Miklós akadémikus az
MTA Környezettudományi Elnöki
Bizottsága Élelmiszer-biztonsági
Albizottságának legutóbbi ülésén.

köles és a hajdina esetében, amelyek magjai
méretüket és alakjukat tekintve nagyon hasonlítanak a csattanó maszlagéihoz. A növény tövei ugyan kigyomlálhatók, ám a hagyományos kézi munka drága, és tetézi a
gondot, hogy a köles és a csattanó maszlag
közel egy idõben érik.
Növényvédelmi szabály, hogy szennyezettség akkor fordul elõ, ha nem megfelelõ a
gyomirtás. A csattanómaszlag-szennyezettség olyan esetekben okozhat bajt, amikor
nem alkalmazzák a növényvédõ szereket –
hívta fel a figyelmet dr. Mézes Miklós.

Ajánlásokat fogadott el
az Európai Unió

A szakma képviselõi mellett a közvélemény
figyelmét is fontos ráirányítani az élelmiszerbiztonság aktuális kérdéseire – fogalmazott ajánlásában dr. Gyõri Zoltán, az MTA
doktora, a Debreceni Egyetem Táplálkozástudományi Intézetének igazgatója, az albizottság elnöke. A tudós példaként a Magyar
Tudomány Ünnepét említette, amelynek
egyik nagy sikerû programján azt mutatták
be az elõadók, hogy az élelmiszer-biztonság
valójában a szántóföldön kezdõdik.

Kisgyerekeknek
egészségügyi veszélyt
jelenthetnek a kölesalapú
élelmiszerek
Dr. Mézes Miklós, a Szent István Egyetem
Takarmányozástani Tanszékének tanszékvezetõ egyetemi tanára elõadásában elmondta,
témaválasztását az indokolja, hogy 2015-ben
kampány indult, amely a kölest, a hajdinát
(pohánkát) a legegészségesebb élelmiszerek
közé sorolja.
Kevesen tudják azonban, hogy a köles és
hajdina közé gyakran keverednek a csattanó
maszlag (Datura stramonium) nevû gyomnövény mérgezõ anyagokat is tartalmazó magjai. A csattanó maszlag magja, pontosabban a
benne található tropán-alkaloidok felnõttek
számára kis mennyiségben nem jelentenek
veszélyt, ám kisgyerekeknél akár súlyos
problémákat is okozhatnak a csattanó maszlaggal szennyezett köles- és hajdinaalapú
élelmiszerek.

Lehetetlen elkülöníteni a
köles és a csattanó maszlag
magjait
Mint a professzor elmondta, a gyomnövény
megjelenhet gabona- és szójavetések között
is, ám utóbbiak esetében magjai a méretkülönbségnek köszönhetõen kirostálhatók.
Ugyanakkor az eljárás nem alkalmazható a
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kockázatait taglalva elmondta, hogy a
csattanó maszlag tropán-alkaloidokat
hioszciamint, atropint és szkopolamint tartalmaz.
Hatásukat tekintve ezek a vegyületek csökkentik a simaizmok görcskészségét, befolyásolják a külsõ elválasztású mirigyek váladéktermelését, a szívmûködés és a légzés
frekvenciáját, de kihatnak a központi idegrendszer funkcióira is. Túladagolás, mérgezés esetében a halál légzési elégtelenség és
szívleállás miatt következik be.

Csattanó maszlag
(Fotó: commons.wikimedia.org)
Az akadémikus kitért rá, hogy a gond nem új
keletû. Az 1970-80-as években import szójaételekben fedezett fel számos esetben csattanó maszlagot a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH) jogelõdje, ennek nyomán indultak el a rendszeres ellenõrzések. A hazai termesztésû magok esetében a kölesen kívül a hungarikumnak számító hajdina esetében is elõfordult a szenynyezettség.
Az utóbbi években tapasztalt szennyezõdésekkel kapcsolatban dr. Mézes Miklós elmondta, hogy az uniós tagországokban mûködõ, az élelmiszerekkel és takarmányokkal
foglalkozó riasztórendszer, a RASFF (Rapid
Alert System for Food and Feed) szakemberei 2006-ban kilogrammonként 50 Datura
stramonium-magot találtak a kölesszemek
között. 2013-ig összesen öt alkalommal
derítettek fényt csattanómaszlag-szennyezõdésre, ebbõl egyszer (2006-ban) organikus,
azaz vegyszermentes termesztésû kölesben
kilogrammonként 130 Datura stramoniumszemet azonosítottak.

Szívleállást is okozhatnak a
csattanó maszlag vegyületei
Dr. Mézes Miklós a Datura stramoniumszennyezõdés potenciális egészségügyi

Az Európai Unió 2015 júniusában elfogadott ajánlása szerint, amennyiben élelmiszer esetében fennáll a szennyezettség veszélye, analitikai pontossággal kell vizsgálni
az atropin- és a szkopolamin-tartalmat, ami
kilogrammonként átlagosan nem haladhatja
meg az 5 mikrogrammot. Gyógynövények
esetében ez az érték 10 mikrogramm/kg,
késztermékekben 2 mikrogramm/kg,
viszont csecsemõknek és kisgyermekeknek
szánt élelmiszerekben legfeljebb 1 mikrogramm lehet kilogrammonként. Ezzel szemben a Datura stramonium-magok tropán-alkaloid-tartalma kilogrammonként elérheti
akár a 4200 mikrogrammot is, ezen belül a
hioszciamin-koncentráció 1900 mikrogramm/kg, a szkopalamin 100900 mikrogramm/kg.

Mi a megoldás?
Mint a professzor elmondta, a tropán-alkaloidok kémiai eljárással ipari méretekben
nem vonhatók ki, esetleg laboratóriumi körülmények között távolíthatók el, ám az eddigi eredmények ellentmondásosak.
A lehetséges megoldásokat sorolva Mézes
Miklós mindenekelõtt a szakszerûen elvégzett növényvédelemre hívta fel a figyelmet. Mit keres a csattanó maszlag a kölesben, a hajdinában? Ki kell irtani. Nem
szabad hagyni, hogy csattanómaszlag-magvak szennyezzék a vetéseket – fogalmazott
az akadémikus.
Dr. Mézes Miklós kitért a rendszeres ellenõrzés szükségességére is, ami szerinte
rendkívül nehéz feladat, hiszen mindenek
elõtt meg kellene határozni, hogy kinek a
felelõssége, a jogköre a kontroll, továbbá
hogy ki biztosítja ennek a pénzügyi hátterét.
forrás: MTA
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Megkezdõdött a magyar tenyészés versenylovak szállítása Kínába
Január végén Frankfurton keresztül elindult Kínába az a kilenc ló –
három mén és hat kanca –, amelyek az elsõ Magyarországról
szállított tenyész- és versenylovak lesznek a távol-keleti országban.
A Földmûvelésügyi Minisztérium (FM) közleménye szerint további
kínai lóvásárlásra is számítani lehet, fõként, ha az elsõ szállítás tapasztalatai alapján a kínai hatóságok könnyítenek a szállítási feltételeken.
Aszállítást megelõzõ 30 napot a lovak karanténban töltötték, a Szent
István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Üllõ, Dóra-majori telepén.
Képünkön Lázár András gondozó vezeti fel az egyik lovat egy lószállító jármûre a kínai exportra felkészített tenyész- és versenylovak
karanténistállójánál január 29-én. Közel egyéves elõkészítést követõen ezen a napon kezdõdött meg a magyar tenyész- és versenylovak
szállítása Kínába.
MTI Fotó: Mohai Balázs
AZ IPARI KENDER termelésének megújításáról tartottak fórumot február 5-én az Országházban. Szász Jenõ, a konferenciát szervezõ Nemzetstratégia Kutatóintézet elnöke
elmondta, hogy a történelmi Magyarországon, az ipari kendertermesztés fénykorában
– a XIX. század utolsó negyedében – mintegy 82 ezer hektáron termesztették a nö-

vényt, nagyobb területen, mint 2010-ben az
egész világon. Az ipari kender termõterülete
2010-ben 60-70 ezer hektár volt világszerte.
Nagy István, a Földmûvelésügyi Minisztérium (FM) parlamenti államtitkára azt
hangsúlyozta, hogy a megújuló természeti
erõforrásokban gazdag Magyarországon a
növénytermesztés a gazdaságfejlesztés alap-

ja. Hozzátette, hogy az új technológiai eljárások alkalmazását ötvözni kell a hagyományos termelési régiók kedvezõ adottságaival. Felidézte, a magyar kendernemesítõk
a világ élvonalába tartoztak, a Kompolti kendert a világ legjobb fajtái között tartják
számon. Ennek ellenére 2007-ben a rostkender termesztése megszûnt az országban.

Halászati-horgászati
tanácskozás Gödöllõn
A hazai halgazdálkodást tekintették át a gödöllõi kollégiumban
tartott tanácskozásukon az ágazat szakemberei február 4-5-ig.
Dr. Viski József, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési programokért felelõs helyettes államtitkára a Magyar Halgazdálkodási
Operatív Program (MAHOP) helyzetérõl és jövõbeli lehetõségeirõl
tartott elõadást.
A helyettes államtitkár elmondta: az Európai Bizottság 2015. december 7-én elfogadta Magyarország Halgazdálkodási Operatív
Programját, melynek köszönhetõen a hazai termelõk beruházásainak
és fejlesztéseinek megvalósítására, új munkahelyek teremtésére az
elõzõ idõszakhoz képest 12 százalékkal magasabb összeg, mintegy
15,5 milliárd forint forrás áll rendelkezésére 2023-ig.
A keretösszeg a haltermeléshez, a halfeldolgozáshoz és a halastavak
természeti értékeinek megõrzéséhez, illetve a halételek fogyasztásának népszerûsítéséhez biztosít forrást. A Miniszterelnökség a
korábbi idõszakban nagy sikert aratott Kapj rá! program folytatását is
tervezi. Ennek célja, hogy a hazai fogyasztókkal megismertesse a
halételek sokféleségét, azok változatos ízvilágát, és felhívja a fiatalabb korosztály figyelmét arra, hogy a halfogyasztás jól beilleszthetõ a reformétkezésbe.
A helyettes államtitkár az elõadás keretében kiemelte: a rendelkezésre álló uniós források maximális felhasználása és kiszámíthatósága érdekében a felhívások megjelenését éves fejlesztési
keret szabályozza. A MAHOP éves fejlesztési kerete is elkészült,
melynek elfogadását követõen kormányhatározatban is megismerhetõvé válnak a rendelkezésre álló keretösszegek és a megjelentetni kívánt pályázati felhívások ütemterve.Hangsúlyozta: az
elsõ pályázati kiírások 2016 tavaszán várhatók. A Miniszterelnökség idén a teljes forráskeret megnyitása mellett tizenegy pályázat
meghirdetését tervezi.
(kormany.hu)

23

ráadás

Átadták a megbízóleveleket

Magyar Mezõgazdaság Kft.

Megalakul a konzisztórium Stratégiai
Az emberi erõforrások minisztere
együttmûködés
február 10-én átnyújtotta
a megbízóleveleket a Szent István
Egyetem konzisztóriumi
tagjainak. A konzisztórium tagja
a Szent István Egyetem rektora és
kancellárja, három,
az egyetemmel jogi viszonyban
nem, de szakmai viszonyban álló
tagot pedig Balog Zoltán miniszter
delegált az egyetem, az Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat és
a felsõoktatási intézmény
gazdasági-társadalmi
környezetének javaslata alapján.
Palkovics László oktatási államtitkár a
rendezvényen azt kérte az új testületek tagjaitól, hogy a felsõoktatási intézmények érdekében végezzék feladataikat.
Huszonkilenc állami intézményben jönnek
létre konzisztóriumok. Az oktatási államtitkár rámutatott: a felsõoktatási stratégia
fontos eleme a fenntartói érdekek képviseletének erõsítése, ennek része volt a kancellári funkció bevezetése, és ide tartozik a konzisztóriumok megalakítása is.
Palkovics László úgy fogalmazott, hogy
ambiciózus célokat tûztek ki a felsõoktatás
megújítása érdekében, az eredmények azonban nem azonnal mutatkoznak meg, ehhez
mintegy 15 évre van szükség.
A felsõoktatási stratégiával összefüggésben
a politikus kiemelte: a munkaerõpiaci elvárások rendkívül fontosak, és az igazodó képzési struktúra kialakítására van szükség.
*
A Szent István Egyetem konzisztóriumának
tagjai: dr. Tõzsér János rektor, Figler Kálmán kancellár, Darabos Tamás, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara fõigazgatója, dr.
Jenes Barnabás, a Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ fõigazgatója, valamint
Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Szövetség elnöke.
*
Az új típusú tanácsadói testület feladata többek között az Egyetem Intézményfejlesztési
Tervében javasolt fenntartói módosítások
véleményezése, valamint az intézmény éves
költségvetésének és vagyongazdálkodási
tervének megvitatása, elfogadása.
A konzisztórium nem vállal felelõsséget az
egyes döntésekért, nincs vétójoga, de egyetértési joggal bír, továbbá az egyetem szenátusa elé csak abban az esetben kerülhetnek
a döntésre váró ügyek, ha azzal a konzisztórium is egyetért.
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Darabos Tamás korábban tanácsadóként, felsõvezetõként
dolgozott banknál,
biztosítónál és egyéb
szolgáltató szervezeteknél, s több mint
egy éve csatlakozott a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához.
A kamara a Szent
István Egyetem egyik
kiemelt szakmai együttmûködõ partnere, s
az egyetemmel közösen célul tûzte ki az agráriumhoz és a vidékfejlesztéshez kapcsolódó szakmák, képzések népszerûsítését a
fiatalok körében.
Dr. Jenes Barnabás a mezõgazdaságtudomány kandidátusa, a Szent István Egyetem jogelõd intézményében, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemen növényvédõ
szakirányon végzett.
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ hosszú
évek óta a Szent István Egyetem stratégiai partnere, számos
kutatási, fejlesztési,
innovációs és pályázati projektben mûködik együtt a két intézmény.
Lázár Vilmos a fogathajtó világ, a hazai és a
nemzetközi sportélet kiemelkedõ személyisége, hétszeres kettesfogathajtó világbajnok. Összesen 12
világbajnoki érem
tulajdonosa. Tízszeres magyar bajnok,
kilencszeres magyar
Derby-gyõztes. A lovassport Örökös Bajnoka. A Szent István
Egyetem „Egyetemi
Lovastanára”. A CBA
Felügyelõbizottságának elnöke, a Lázár
Lovaspark társtulajdonosa, a Nemzeti Vágta elnöke és társtulajdonosa. Jelentõs sport-, gazdasági-, társadalmi- és politikai-kapcsolati tõkével rendelkezik.
*
A konzisztóriumi tagok megbízatása öt évre
szól, újraválaszthatók és társadalmi munkában végzik a tevékenységüket, amihez a
tárca minden támogatást meg fog adni, hangsúlyozta Palkovics László.

A Szent István Egyetem és a Magyar Mezõgazdaság Kft. február 11-én stratégiai
együttmûködési megállapodást írt alá. Az
egyetem részérõl dr. Tõzsér János rektor
és Figler Kálmán kancellár, míg a kiadó
képviseletében Hájos László ügyvezetõ
igazgató látta el kézjegyével a dokumentumot.
Tõzsér János az aláírás alkalmából elmondta: örül annak, hogy a kiadó nagy
hangsúlyt helyez a szakmai lapok kiadására, amely lapokban gyakorlatorientált kérdésekkel foglalkoznak, mégpedig oly módon, hogy a tudományos kérdéseket is közérthetõen adják közre.
A rektor kijelentette, hogy az egyetemen
felhalmozódó új tudást a különbözõ típusú
szaklapokban is érdemes megjelentetni,
mert így szélesebb platformon kapnak információt a gazdálkodók, az egyetemi
hallgatók. A szorosabbá váló együttmûködéstõl azt reméli, hogy az egyetem értékeit, tudását, a gyakorlatban alkalmazható
ismereteket az elkötelezett kiadói tevékenység segítségével eljuttathatja a szakmához, mert ez a magyar agrárium javát
szolgálja. Dr. Tõzsér János végezetül megköszönte az eddigi együttmûködést, a
megjelenéseket, amiket a Magyar Mezõgazdaság eddig is biztosított az egyetem
számára.
Hájos László ügyvezetõ igazgató kiemelte, hogy a SZIE a kiadónak elsõ stratégiai partnere, de jó a kapcsolat a debreceni és a kaposvári egyetemekkel is. Az
együttmûködéssel azonban új alapokra
helyezõdik a két fél kapcsolata, amellyel a
kiadó hosszú távon támogatja az egyetem
szakmai és intézményi célkitûzéseinek a
megvalósulását.
Kiemelt célként fogalmazódott meg a felsõfokú agrárképzés vonzóvá tétele a fiatalok, és a potenciális hallgatók körében, a
célcsoportok megszólítása az aktuális témák szakszerû feldolgozásával, folyamatos, egységes, könnyen azonosítható arculati keretek között. A kommunikáció
alapja a Magyar Mezõgazdaság Kft. 13
szaklapja, amelybõl 7 digitálisan is olvasható, valamint az online felületek korunk
technológiai környezetének és tartalomfogyasztási trendjeinek megfelelõen.
Figler Kálmán kancellár – egyetértve az
elhangzottakkal – azt hangsúlyozta, hogy
hiánypótló esemény az együttmûködés
aláírása, mert nem elég okosnak lenni, annak is kell látszani. Magyarán meg kell jeleníteni a tudást, amelyet az egyetem képvisel, ugyanakkor ezt kellõ szakmai tartalommal kell megjelenteni. Mindkét félnek felelõssége, hogy ezt a közös munkát
hatékonyan végezze el, ami a hallgatói létszámban és a példányszám növekedésében mutatkozik meg.
Hajtun György

