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Dobogósok vagyunk

Keresztféléves képzések

Egyetemünk az idén új és megnövelt alapte-
rületû standdal jelentkezett a kiállításon,
amit az is indokolt, hogy immár tíz karunkkal
mutatkoztunk be a háromnapos mustrán. Si-
került jobb helyet is szerezni a csarnokban,
az Educatio fõterén vártuk a látogatókat. Je-
lentõs feladatot vállalt az egyetemi hallgatói
önkormányzat a stand arculatának kialakí-
tásában, partnerségben az egyetem PR Sajtó
és Rendezvényszervezési Fõosztályának
munkatársaival. Gyulától Budáig sok-sok
segítõ szorgalmas munkájával telt a vásár,
aminek a végsõ mérlegét majd a nyár máso-
dik felében vonhatjuk meg, reméljük, minél
jobb eredménnyel.
Képes tudósításunk a 12-13. oldalon

Hegedûs Csaba felvétele

Január közepén 8. alkalommal jelent
meg egyetemi lapunk Felvételi Maga-
zin címû különkiadása. Most elõször 52
oldalon, 10 kar bemutatkozó anyagai-
val és további írásokkal, képekkel se-
gítve egyetemünk beiskolázását.

Educatio 2016:

mi is ott voltunk!
A februárban induló képzések
ponthatárait január 20-án tette
nyilvánossá az Oktatási Hivatal,
s azok a www.felvi.hu oldalon
böngészhetõk. A legtöbb hallgatót
a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
vette fel (936), ezt a Budapesti
Corvinus Egyetem (563), a Szent
István Egyetem (404), a Debreceni
Egyetem (360) és a gyõri
Széchenyi István Egyetem (274)
követi az MTI lapzártánkkor
megismert tájékoztatása szerint.

Egyetemünk még elõbb is végezhetett a
rangsorban, mivel az Élelmiszertudományi
Kar, a Kertészettudományi Kar valamint a
Tájépítészeti és Településtervezési Kar egy-
aránt több szakon indít képzést és a felvi.hu
ezeket a fakultásokat még a BCE adatai kö-
zött szerepelteti. A budai karok mellett a gö-
döllõi Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar, a Gépészmérnöki Kar, továbbá a Mezõ-
gazdaság- és Környezettudományi Kar indít
keresztféléves szakokat.
A meghirdetett képzésekre idén csaknem öt

és fél ezren jelentkeztek, közülük 4388 felelt
meg a feltételeknek, és kezdheti meg tanul-
mányait februárban.

Alapképzésre 353, felsõoktatási szakkép-
zésre 115, mesterképzésre pedig 3920 hall-
gatót vettek fel. Az eljárásban fõként mes-
terképzéseket hirdettek meg az intézmé-
nyek.

Az idei keresztféléves felvételi eljárásban
legnépszerûbbnek a gazdaságtudományi és a
mérnök képzések bizonyultak.

A felvételizõk az e-felvételi felületén is
megtekinthetik az általuk megjelölt szakok
ponthatárait és az elért pontszámaikat, azok
pedig, akik megadták a mobiltelefon-
számukat, SMS-ben is értesítést kaptak.
Az Oktatási Hivatal a ponthatárok megálla-

pítása után minden jelentkezõ esetében be-
sorolási döntést hozott, amibõl kiderült,
hogy a felvételizõ a jelentkezéskor megjelölt
és rangsorolt képzései közül mely képzés
esetében érte el a bejutáshoz szükséges pont-
határt. Egy jelentkezõt csak egy helyre ve-
hetnek fel: arra a képzésre, ahol az általa fel-
állított sorrend alapján elõször éri el a meg-
állapított ponthatárt. A besorolási határozat
tartalmazza a jogorvoslat lehetõségét és ha-
táridejét is.

A besorolási határozat a jelentkezõ szemé-
lyes oldalán, a e-felvételi szol-
gáltatásában tekinthetõ meg és tölthetõ le. A
besorolási döntés e-felvételiben történõ köz-
zétételérõl január 25-ig e-mailben értesí-
tették a jelentkezõket.

www.felvi.hu

Február 5-én, 10 órakor az I-es elõadóba várja a továbbtanulni vágyó fiatalokat a Mezõgazda-
ság- és Környezettudományi Kar. Az elõjelek jók, hiszen az elõzõ, decemberi nyílt napon az
egyetem legnagyobb elõadója sem bizonyult elegendõnek a több mint 300 érdeklõdõ szá-
mára. A rendezvényen oktatási dékánhelyettes köszöntötte a résztvevõket,
majd bemutatták a kar hét alapszakját. A leendõ hallgatók a felvételi eljárásról is részletes
információt kaptak. Ezután következett a szakok részletes bemutatkozása: az elõadó elõ-
terében felállított látványos standokon a szakok vezetõi, oktatói válaszoltak a felmerülõ kér-
désekre, majd az MKK HÖK hallgatóinak vezetésével egyórás egyetemi körsétán ismer-
kedhettek meg az érdeklõdõk a kampusszal.

dr. Tasi Julianna

Balázs Gusztáv felvételei

Mindenki eljött



Dr. Tõzsér János rektor és Figler
Kálmán kancellár január 19-én
hat pályázónak adta át a Szent
István Ösztöndíjat az egyetem I.
emeleti rektori tanácstermében.
Az eseményen részt vett dr. Tóth
Tamás oktatási rektorhelyettes és
meghívást kaptak rá a díjazottak
hozzátartozói is.

Adíjazottak:
– Alkalmazott Bölcsészeti

és Pedagógiai Kar, szociális munka BSc IV.
évfolyam

– Állatorvos-tudományi
Kar, biológus MSc I. évfolyam

– Gazdaság- és Társa-
dalomtudományi Kar, vidékfejlesztési agrár-
mérnöki MSc I. évfolyam

– Gépészmérnöki Kar,
gépészmérnöki MSc I. évfolyam

– Regionális Tudomá-
nyok Doktori Iskola, III. évfolyam

– Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar, mezõgazdasági
biotechnológus MSc, II. évfolyam

A Szent István Egyetem Tanácsa 2002. no-
vember 27-i ülésén, a felsõoktatásról szóló
törvényben kapott felhatalmazás alapján,
Bolyai János születésének 200. évfordulója
alkalmából, az egyetemi képzésben, vala-
mint az ösztöndíjas doktori képzésben
részt vevõ, ígéretesen nagy tehetségû hall-
gatóinak támogatására alapította a bruttó 300
ezer forint értékû ösztöndíjat, amit évente
pályázat útján lehet elnyerni.

Lapunk hagyományai szerint a következõ
kérdésekkel fordult az ösztöndíjasokhoz.

Szerzõ Dorina

Drexler Tamás

Arany Ferenc

Odrobina Miklós

Kiss Ádám Gergõ

Veress Alexandra

1. Kérjük, mutatkozzon be olvasóinknak!
2. Miért választotta tanulmányaihoz a Szent

István Egyetemet?
3. Milyen tudományterület iránt érdeklõdik,

és mivel szeretne hozzájárulni annak gazda-
gításához?
4. A díjat Bolyai János születésének 200. év-

fordulója alkalmából alapította az egyetem.
Önnek van-e tudós példaképe, egyáltalán
úgy gondolja, szükség van még ideálokra a
tudomány világában?

5. Miben segíti Önt a Szent István-ösztön-
díj?

DREXLER TAMÁS
1. Az Állatorvos-tudományi Kar I. évfolya-

mos biológus MSc hallgatója vagyok. TDK
dolgozatomat etológia témában írtam, té-
mavezetõimmel egy új, hatékonyabb do-
minanciabecslési módszert dolgoztunk ki
zebrapintyeken. Kutatásommal OTDK 2. he-
lyezést értem el. Idén tavasztól az MTA egyik
Lendület kutatócsoportjának munkájába
fogok bekapcsolódni. Azt fogjuk vizsgálni,
hogy hazai kétéltûfajok mennyire érzékenyek
egy bizonyos kórokozóval szemben, illet-
ve, hogy méregtermelésük alkalmazkodik-
e annak jelenlétéhez.

2. Évrõl évre a SZIE-n a legmagasabb a
biológia szak felvételi ponthatára, már ez is
jelezte számomra, hogy elismert képzésrõl
van szó, de leginkább a nyílt napon hallottak
gyõztek meg. Nagyon tetszett, hogy a Bio-
lógiai Intézetben már az alapszakos hall-
gatókat is a kutatómunkába való aktív be-
kapcsolódásra szeretnék ösztönözni. Mivel a
képzés alacsony létszámú évfolyamokkal zaj-
lik, egy összetartó közösség tagja is lehet-
tem. Nagyon sok pozitív élménnyel gazda-
godtam, ezért fel sem merült bennem, hogy az
MSc-t más egyetemen kezdeném el.

3. A természettudományokkal kapcsolatos
kíváncsiságom már gyerekkorom óta jelle-
mez. A biológia tudományterületén belül leg-
inkább a viselkedés- és evolúcióbiológia,
valamint a természetvédelmi biológia érde-
kel. A kutatói pályát valódi hivatásnak tekin-
tem, ami lehetõséget ad arra, hogy érdekes,
egyben hasznos munkát végezzek. Újonnan
választott kutatási témám természetvédelmi
szempontból is nagyon jelentõs, szeretnék ak-
tívan részt venni a kétéltûek kórokozókkal
szembeni védekezésével kapcsolatos ismere-
tek bõvítésében.

Átadták a Szent István Ösztöndíjakat
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PATÓCS AUTÓHÁZ
2100 GÖDÖLLÕ, Rigó u. 10. Tel: (06) 28/515-710

Az idei Szent István ösztöndíjasok balról jobbra: Drexler Tamás, Arany
Ferenc, Szerzõ Dorina, Veress Alexandra, Odrobina Miklós és Kiss Ádám
Gergõ. Mögöttük Figler Kálmán kancellár, dr. Tõzsér János rektor és dr. Tóth
Tamás oktatási rektorhelyettes Balázs Gusztáv felvételei

Hatan pályáztak eredményesen



4. Úgy gondolom, leginkább olyan oktatók
válhatnak példaképpé, akik a tanításon felül
törekszenek arra, hogy a hallgatók kedvet
kapjanak a téma mélyrehatóbb megismerésé-
hez az elõadásokon kívül is. Számomra ilyen
volt korábbi tanárom, . Õ és
másik témavezetõm, a közös
munka során arra ösztönöztek, hogy saját
ötleteimmel is járuljak hozzá a kutatáshoz.
Emellett közvetve hatott rám Szent-Györgyi
Albert is, akinek következõ gondolatát egy
egyetemi elõadásanyagban olvastam:
"

Szerintem ez jól össze-
foglalja, hogy egy kutatónak leginkább krea-
tívnak kell lennie, hiszen a tudomány a
folyamatos innovációra épül.
5.Az ösztöndíj nagyon fontos visszaigazolás

a számomra, jelzi, hogy jó úton járok és a
továbbiakban is érdemes legalább ennyi
energiát fektetnem a tanulásba és a kutató-
munkába. Olyasmire szeretném fordítani, ami
hozzájárulhat a szakmai fejlõdésemhez, pél-
dául elõfizetni nevesebb tudományos folyó-
iratokra, illetve komolyabb statisztikai szoft-
vereket beszerezni otthoni használatra.

1. Az Enyedi György Regionális Tudomá-
nyok Doktori Iskola harmadéves PhD hall-
gatója vagyok. Alap-, majd mesterszakos dip-
lomámat a Szent István Egyetemen szerez-
tem. Elõbbit andragógia alapszak munkavál-
lalási tanácsadó szakirányon, míg mestersza-
kos diplomámat emberi erõforrás tanácsadó
szakon. Jelenleg a Társadalomtudományi és
Tanárképzõ Intézet, azon belül is a Pedagógia
és Pályatervezés Tanszék munkájában veszek
részt. Szerencsésnek mondhatom magam,
hiszen azon nagyszerû oktatókkal dolgozha-
tok együtt, immár mint kolléga, akik anno
engem is tanítottak diákéveim alatt.

2. Egyetemi tanulmányaimat nem közvet-
lenül az érettségi után kezdtem meg. A gim-
náziumból kikerülve OKJ-s képzésbe kezd-
tem, melynek során megismerkedtem olyan
tantárgyakkal, mint a szociológia, szociál-
pszichológia. A szakképzés vége felé köze-
ledve már tudatosan olyan alapszakokat ke-
restem, amelyekben jelen vannak ezek a tu-
dományterületek, így találtam rá az andragó-
gia alapszakra. Tõsgyökeres gödöllõiként
mindig is megfogott az egyetem légköre, az
épület grandiózussága. Mondhatni szeren-

dr. Kabai Péter
Rigler Eszter

Felfedezni valamit annyit tesz, mint látni,
amit mindenki lát, és közben arra gondolni,
amire még senki."

KISS ÁDÁM GERGÕ

csémre a Szent István Egyetem is indította az
andragógia képzést, így ellátogattam a nyílt
napra is. Az ott megismert akkori hallgatók és
oktatók személyisége, szemléletmódja egyér-
telmûvé tette számomra, hogy melyik egye-
temet is kell megjelölnöm elsõ helyen. Az pe-
dig, hogy ma itt lehetek PhD hallgató, azon a
tanszéken, ahol tanultam, úgy érzem, azt je-
lenti: jól döntöttem.
3. Összefoglalva azt mondhatom, hogy min-

den, ami társadalomtudomány. Kutatási té-
mám a pályaorientáció területéhez kapcso-
lódik, így a tanulás fontossága számomra nem
is kérdés. Mindenképp szeretném az eddig
megszerzett tudásomat bõvíteni, valamint a
gyakorlatba átültetni, és hozzájárulni ahhoz,
hogy a tudomány fejlõdhessen.

4. Véleményem szerint példaképe minden-
kinek van. Számomra ilyen példaképek elsõ-
sorban a szüleim, akik mindig is segítettek,
ösztönöztek tanulmányaim során. Továbbá
példaképeimnek mondhatom minden okta-
tómat, egészen az általános iskola óta, hiszen
mindig valamit hozzáadtak személyiségem-
hez, aminek köszönhetõen ma itt tartok. Eb-
bõl kifolyólag ideálokra is szükség van, hi-
szen egyfajta mércét állíthatnak elénk, hogy
legalább annyit, ha nem többet szeretnénk el-
érni munkám során.

5. Úgy gondolom ez az ösztöndíj egyfajta
mérföldkõ is, ami azt mutatja, hogy érdemes
tanulni, dolgozni, és nem utolsó sorban fejlõd-
ni. Hiszen mindig van hova tovább képeznie
magát az embernek. Az ösztöndíj szakmai tu-
dásom, valamint nyelvismeretem továbbfej-
lesztésében jelent nagy segítséget.

1. A Gépészmérnöki Kar mesterképzésének
elsõ éves nappali tagozatos hallgatója vagyok.
Amióta az eszemet tudom, mezõgazdasági
gépek vettek körbe, amelyek nagy hatást gya-
koroltak rám. Ez indított el a mûszaki pálya
irányába. Alapvetõen egy érdeklõdõ és céltu-
datos jellem vagyok, ennek köszönhetõen már
kétszer elindultam a karon megrendezett Tu-
dományos Diákköri Konferencián, ahol
mindkét alkalommal I. helyezést értem el a
szekciómban. A XXXII. OTDK konferencián
részt vettem, és ismét tovább jutottam a 2017-
ben megrendezésre kerülõ XXXIII. OTDK
konferenciára.

2. A középiskolás éveim során kéttannyelvû
osztályba jártam, marketing tudomány tanait
hallgattam. Reál beállítottságomból fakadóan

ODROBINAMIKLÓS

ekkor már világos volt számomra, hogy az
egyetemi tanulmányaimat más területen kép-
zelem el. Megvilágosodásszerûen ért utol a
gondolat, hogy a legjobb gondolkodásmódot,
rálátást a gépészmérnöki irány adhatja ne-
kem. Ez utólag be is igazolódott. A felsõok-
tatásra való jelentkezéskor kizárólag a Szent
István Egyemet jelöltem meg, mivel a kam-
pusz környezetét egyedülállónak találtam, a
Gépészmérnöki Kar családias hangulata von-
zott és édesapám is itt végzett, mint gépész-
mérnök. Így nem volt kérdés, hogy melyik
egyetemet válasszam.

3. Jelenleg a Gépipari Technológia Intézet-
ben végzek kutatómunkát mûszaki mûa-
nyagok területén. Kutatási témám az öntött
poliamid 6 anyagszerkezetének és mecha-
nikai tulajdonságainak kapcsolata.AQuattro-
plast Kft. és a Robert Bosch Kft. kooperáció-
jában elvégzett vizsgálataimmal hozzájárulok
a vizsgált anyag továbbfejlesztéséhez, ezáltal
az ipar hozzájut egy jobb minõségû, széles
körben felhasználható alapanyaghoz.

4. Véleményem szerint nem tudós példaké-
pekre van szükség, hanem arra, hogy mi ma-
gunk váljunk tudóssá. Ezt pedig csak úgy ér-
hetjük el, ha nem másokat követünk, hanem a
saját utunkat járjuk. A tudomány világában –
ahogy híres elõdeinkre is jellemzõ volt – a
kimeríthetetlen tudás, megismerés vágya, a
kitartás és a hit nélkülözhetetlen. Viszont
minden olyan embert, aki ezen az úton jár, azt
tisztelem és csodálom.
5. Az ösztöndíjat az idegennyelv-ismeretem

fejlesztésére szeretném fordítani. Tervezem
elvégezni a szakfordítói képzést, mivel a mai
mérnöki életben elengedhetetlen az angol
nyelv magas szintû ismerete. Ezen kívül nagy
hasznát venném a kutatásaim területén is.

1. A Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar vidékfejlesztési agrármérnök szakos,
mesterképzésben részt vevõ, I. évfolyamos
hallgatója vagyok, amelyet szarvasi képzési
hellyel a GAEK Tessedik Campusán indítot-
tak el 2015-ben. 2014. decemberében
ugyancsak itt tettem sikeres záróvizsgát
gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnök
szakon, ezen belül vendéglátás - turizmus
szakirányon.
2. Nem véletlenül választottam a ven-

déglátás - turizmus szakirányt, hiszen min-
dig is érdeklõdtem a turizmus iránt, illetve az
idegen nyelveket is elõszeretettel használom,

ARANYFERENC
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így nem volt kérdés számomra, hogy mit
válasszak. TDK dolgozatomat is a szakirá-
nyomhoz kapcsolódóan – „Európai Uniós for-
rások szerepe a falusi turizmusban, Békés
megyében, 2007-2013 között" témában –
írtam meg.

3. A falusi turizmus egy olyan szegmens a
turizmusban, ami leginkább kiegészítõ jöve-
delemszerzõ tevékenység a vidéken élõk és a
mezõgazdaságban dolgozók számára, legyen
szó akár szálláshely- vagy falusi vendégasz-
tal-szolgáltatásról, vadászati, halászati, és
egyéb aktív turisztikai kínálatokról, ame-
lyeket az uniós források ésszerû igénybevé-
telével és felhasználásával még hatékonyab-
ban tudnak végezni.

Nekem, mint vidékfejlesztési agrármér-
nöknek a jövõre tekintve kiemelt feladatom
lesz a vidéki népesség számára a vonzó mun-
ka- és lakókörülmények megteremtésének
elõsegítése, a lakosság elvándorlásának meg-
elõzése, mindezt a helyi erõforrások átgon-
dolt, integrált és fenntartható hasznosításával
kivitelezve.

4. Véleményem szerint mindenkinek van-
nak példaképei már gyerekkor óta, amikor is
még csak a szülõk az ideálok. Manapság több-
nyire nem is kutatók, tudósok az eszményké-
pek, hanem olyan személyek, akiket a mé-
diából, sportból, illetve a hétköznapi életbõl
ismerünk. Ha már a példaképekrõl van szó,
nem szabad megfeledkeznem a SZIE-GAEK
szarvasi Tessedik Campusának kiváló isme-
retekkel és tudással rendelkezõ oktatatóiról
sem, akik, mind szakmailag, mind emberi-
leg bárkinek a példaképei lehetnek.

5. A Szent István Ösztöndíj elnyerése töké-
letes bizonyítása számomra annak, hogy meg-
éri idõt és energiát a tanulásba fektetni. Akik
ismernek, tudják, hogy azért a bulikból se ma-
radok ki, csak meg kell találni az arany kö-
zéputat a kettõ között és összekötni a kel-
lemest a hasznossal.

/Dorosmai János/

1. Egyetemi tanulmányaimat a Buda-
pesti Corvinus Egyetem Kertészettudomá-
nyi Kar kertészmérnök szakán kezdtem, ahol
az elsõ szemeszterben, a genetika vizsgát kö-
vetõen tanszékvezetõ úr
lehetõséget biztosított számomra, hogy
BSc szakdolgozatomat molekuláris biológia
témakörben készíthessem el. Az MSc fo-

"A leckét az iskola adja fel, de az élet kérdezi
ki"

dr. Pedryc Andrzej

VERESSALEXANDRA

kozatot a SZIE Mezõgazdaság- és Környezet-
tudományi Kai mezõgazdasági biotechnoló-
gus szakán szereztem meg. Most, az egyetem
elvégzése után, tudományos pályámat doktori
iskolában tervezem folytatni. Jelenleg a
Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóin-
tézet dolgozója vagyok,
intézetigazgató úr csoportjában.
2. ASZIE-re a BSc képzést követõen ad-

tam be a jelentkezésemet, mivel szakirányú
továbbképzésre csak itt volt lehetõségem. Az
itt eltöltött két év után elmondhatom, hogy az
intézményben az oktatás színvonala kiváló, a
képzést a számunkra nélkülözhetetlen gya-
korlatok is színesítették. Külön megtisztel-
tetés volt számomra, hogy
és akadémikusok óráit
hallgathattam.
3. Számomra az a legfontosabb, hogy mole-

kuláris kutatói munkát végezhessek. A PhD
fokozat megszerzése után szeretnék elõadáso-
kat és gyakorlatokat tartani, de az egyetemi
életpálya mellett a kutatást is vonzónak ta-
lálom. Nagy álmom, hogy egyszer a Magyar
Tudományos Akadémia tagjává válhassak.
Mint frissen végzett biotechnológus,
kellemetlenül érint, hogy sok ember szá-
mára már maga a biotechnológia kifejezés el-
lenérzést vált ki. Szakmánk valóban rejt ma-
gában veszélyeket, éppen ezért tartom elen-
gedhetetlennek a megfelelõ képzést, hogy a
hazai szakemberek alapos körültekintéssel
végezhessék munkájukat.
4. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy

nincs személyes példaképem. Én abban hi-
szek, hogy az ember tûzze ki maga elé a saját
céljait és mindent tegyen meg annak meg-
valósítása érdekében.

5. A támogatást nemzetközi angol és francia
középszintû nyelvvizsga megszerzésére, va-
lamint az Erasmus ösztöndíjam kiegészítésére
fordítom. Az elnyert pályázat visszaigazolás
számomra eddigi tanulmányaim és szakmai
teljesítményem elismerésére.

1. Az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai
Karon, Jászberényben folytatom tanulmá-
nyaimat, nappali tagozaton IV. évfolyamos
szociális munka szakos hallgatóként, illetve
levelezõ tagozaton I. évfolyamos óvodapeda-
gógus hallgatóként. Én a Jászságban szü-
lettem, Jászárokszálláson élek. Számomra
fontos volt a továbbtanulás során, hogy ne egy
nyüzsgõ, nagyvárosi egyetem hallgatója le-

dr. Olasz Ferenc

dr. Heszky László
dr. Hornok László

SZERZÕ DORINA

gyek, valamint ne kelljen elszakadnom ott-
honomtól, mert ideköt a kézilabda. Jászbe-
rénybõl minden nap haza tudok utazni, így
hobbimmal, a kézilabdázással sem kellett fel-
hagynom. Tanulmányaim során végig a hu-
mán tudományok gyakoroltak rám nagy
hatást, és a szociális munkás segítõ hivatása is
nagyon megtetszett, ezért is esett a válasz-
tásom erre az intézményre, erre a szakra. Ta-
nulmányaim kezdetén még voltak kételyeim,
hogy meg tudom-e majd állni a helyemet jó
szociális munkásként, de mára már ezek a ké-
telyek eloszlottak. Az összefüggõ szakmai
gyakorlatom után bátran merem állítani, hogy
ez az én hivatásom, és ettõl szebb hivatást el
sem tudok képzelni, amikor azoknak az em-
bereknek nyújthatok segítséget, akiknek iga-
zán szükségük van rá.

2. Számomra a legmegnyerõbb tudomány a
szociológia. Ez a tudomány végigkísérte szo-
ciális munkás tanulmányaimat, valamint a
Tudományos Diákköri Konferenciára készült
kutatásom is szociológiai témában íródott. A
tudományos diákköri munkám során a szé-
kelyföldi magyarokkal kapcsolatban végez-
tem kutatást, vizsgáltam a nemzetiségi hova-
tartozásukat, nyelvhasználatukat, az õket érõ
diszkriminációt valamint ennek gyakorisá-
gát, és végezetül az Egyszerûsített honosítási
eljárás népszerûségét. Mindig is nagyon ér-
dekelt a határon túli magyarság vizsgálata, és
az az élethelyzet, hogy milyen lehet magyar-
ként egy másik országban, kisebbségben élni.
3. Az én tudós példaképem .

Gereben Ferenc mûvelõdésszociológiával,
valamint tudat-szociológiai jelenségek ku-
tatásával, majd a nyolcvanas-kilencvenes
évektõl – fõleg a határon túli magyarság
körében – mindezek kisebbségszociológiai
aspektusával is foglalkozik. A székelyföldi
magyarokkal kapcsolatos kutatásom során
több könyvét, és szakközleményét is olvas-
tam. Számomra kutatásai nagyon meghatá-
rozóak és tanulságosak voltak. Tõle válasz-
tottam szakdolgozatom mottóját is: "

. Véleményem szerint tudósokra mindig
szükség van, velük és munkájukkal folyama-
tosan gazdagabb lesz világunk és tudásunk is.
És a bölcs embernél van gazdagabb?

4. I. évfolyamos, levelezõ tagozatos óvoda-
pedagógus szakos hallgatóként egy újabb tu-
dományos diákköri kutatás tervén dolgozom,
szintén szociológiai témában. A Jászság terü-
letén szeretném vizsgálni az óvodák fejlõdé-
sét és az óvodai nevelésben való kötelezõ
részvételt. Úgy gondolom, hogy kutatásom-
hoz nagy segítséget fog adni az ösztöndíj.

Gereben Ferenc

…
Nagyon nagy baj, ha valaki nem ismeri, vagy
elfelejti gyökereit, akkor koronája se lesz
neki"

Öröm és megtiszteltetés lapunk számára,
hogy valamenyi ösztöndíjas készségesen
válaszolt kérdéseinkre. A kiemelkedõ telje-
sítményt nyújtó hallgatókról mindig szí-
vesen adunk hírt. Kérjük tanárainkat, kuta-
tóinkat, javasoljanak az ösztöndíjasokhoz
hasonló interjúalanyokat!
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Az élelmiszeripar nemzetközi óriásai is számítanak ma már az
Élelmiszertudományi Kar tudására, de a stratégiaivá váló hazai ágazat
innovációjában is megvan a helye a fakultásnak, mondta a lapunknak
adott interjúban Hegyesné dr. Vecseri Beáta egyetemi docens, dékán.
Kitért arra is, hogy már decemberben együttmûködés kezdõdött a gödöllõi
gazdászkarral az élettanilag fontos komponenseket tartalmazó zöldség- és
gyümölcsfélék fejlesztését célzó pályázati projektben. Úgy véli, a budai
laborok korszerûsítése is szükséges hazai és nemzetközi
versenyképességük megõrzéséhez.

BALÁZS GUSZTÁV
– Dékán asszony miben látja a budai élel-

miszertudományi képzés sajátosságát?

– Miként jellemezhetõ napjainkban az
ágazat?

– Van honnan visszahozni az élelmiszer-
ipart, elegendõ, ha a konzervgyárak sor-
sának alakulására gondolunk...

– Élelmiszertudományi képzést Mosonma-
gyaróváron, Debrecenben és Szegeden is
folytatnak, viszont egyedül a mi karunkon
érhetõ el az alap- és mesterszakok teljes kí-
nálata, amire doktori iskola is épül. Egye-
dülállók vagyunk azért is, mert az élel-
miszeripar valamennyi ágát felölelõ szak-
irányokat kínálunk a hallgatóknak. Ehhez
illeszkedik a szaktanszéki szerkezetünk, a
hozzájuk tartozó laboratóriumi és üzemi ka-
pacitással, ipari kapcsolatokkal.

– Magyarország mezõgazdasági adottságai
rendkívül jók, élelmiszeriparunk teljesít-
ménye mégis visszaesett az EU csatlakozás
idején. A kormányzat végre felismerte, hogy
ezen változtatni kell. Éppen Palkovics Lász-
ló felsõoktatásért felelõs államtitkár jelen-
tette ki a közelmúltban, hogy a magyar gaz-
daság egyik pillére a jármûgyártás, a másik
az élelmiszeripar kell, hogy legyen. Az élel-
miszeripar fejlesztése stratégiai céllá vált,
ennek jegyében 300 milliárd forintos uniós
támogatás várományosa, amit elsõsorban a
kis- és közepes vállalkozások tudnak majd
felhasználni. Karunk jövõjét 10-15 évre biz-
tosíthatja, ha részt tudunk venni az élelmi-
szeripari innovációban az üzemtelepítések-
tõl a termékszerkezet kialakításán át az okta-
tásig. Most elõttünk áll a lehetõség, a magyar
élelmiszeripar visszakerülhet az õt megilletõ
pozícióba. Nemzetközi téren elsõsorban a
fejlõdõ országok élelmiszergazdaságának
fejlesztését serkenthetjük az élelmiszerbiz-
tonsági lánc kiépítésével.

– Milyen jó, hogy éppen ezt említi! Sokszor
kérdezik tõlem, hogy vegyészként miként
kerültem az élelmiszeriparba. Nos, Nagy-
kõrös miatt, ahol születtem. Veszprémben
szereztem az elsõ, vegyész üzemmérnöki
diplomámat, de a nagykõrösi Toldi Miklós
Élelmiszeripari Szakközépiskolában helyez-
kedtem el szakoktatóként. A Nagykõrösi
Konzervgyár munkát adott a környéken a

mezõgazdasági termelõknek, a lemez-
gyárnak, az üveggyárnak és más be-
szállítóknak, úgyszólván mindenkinek. A
szakiskola is e vállalat kezdeményezésére lé-
tesült.

– A középiskolában egy évig tanítottam la-
boratóriumi gyakorlatot, majd beiskoláztak a
Gödöllõi Agrártudományi Egyetem tanár-
képzõ szakára, ahol mérnöktanári oklevelet
szereztem. Ezzel már a budapesti Bercsényi
Élelmiszeripari Szakközépiskolában, Gödöllõ
gyakorló iskolájában helyezkedtem el. Ott
kerültem még szorosabb kapcsolatba az
élelmiszeriparral, és onnan iskoláztak be már a
Kertészeti Egyetemre. Három év alatt levelezõ
tagozaton élelmiszermérnök diplomát
szereztem. Amikor végeztem, egy évig még a
Bercsényiben dolgoztam, majd visszahívtak az
egyetemre. Ez 1989-ben történt, éppen akkor,
amikor kormányzati döntés született arról,
hogy a Villányi úton minden élelmiszeripari
diszciplínát oktatni kell. Már a Bercsényiben az
erjedési iparra, azon belül is a söriparra
specializálódtam. Megalakulásakor emiatt a
Sör- és Szeszipari Tanszékre kerültem. Ennek
már26éve.

– Borzasztó nehéz idõszak volt. Az ipari
kapcsolataim, amiket még a Bercsényibõl
hoztam, és amikre a tanszéken a kutatást és a
gyakorlatokat építeni szerettük volna, egy-
más után zártak be. Privatizálták a söripart,
és a külföldi tulajdonosok kezdetben nem
akartak semmiféle kapcsolatot fenntartani az
itt lévõ képzõhelyekkel. Dél-Afrikában volt
a központjuk, a kutatólaboratóriumuk. Be-
zárták a Kõbányai Sörgyár területén mûködõ
söripari kutatót, és azt mondták, hogy õk
mindenféle kutatást és fejlesztést otthon vég-
re tudnak hajtani. Ez a koncepció az óriási
földrajzi távolságra való tekintettel is egy idõ
után megváltozott, újra képbe kerültünk,
mint söripari oktatással és kutatással fog-
lalkozó tanszék. Napjainkban már azt ta-
pasztaljuk, hogy nagy a kereslet az élel-
miszermérnökök iránt. Egyaránt igénylik az
egyetem szellemi kapacitását a kézmûves
termékeket gyártó középvállalkozások és a

– Hogy alakult az ön további szakmai
életútja?

– Milyen módon érintette a munkájukat az
élelmiszeriparzsugorodásának idõszaka?

multinacionális cégek. Ebbõl számos meg-
bízása és jelentõs forrása származhat a
karnak.Aduális képzés is beindult.

– Ez a változás folyamatos. Nem is a távoli
múltban igyekeztek mindent uniformizálni.
Tömegsöröket, tömegkonzerveket gyártott
az ipar. Most már számottevõ az a fogyasztói
réteg, amely fizetõképes keresletet támaszt a
különleges termékek iránt, amely sajátos
gasztronómiai élvezetekhez kíván jutni.
Mindkét szegmensnek megvan a helye a ma-
gyar piacon. Az ágazatnak az a feladata,
hogy mindkettõt ki tudja szolgálni.

– Igen. A sajtoktól a konzerveken keresztül
az ezerféle lekvárig terjed a kínálat. Elég volt
végig menni az adventi vásárokon és az
ember látta, hogy telis-tele voltak kézmûves
élelmiszerekkel. Amiket jóval magasabb
áron lehet eladni, mint valamelyik szuper-
market polcáról. Ha e termékek szabályo-
zása és ellenõrzése is teljesen megoldottá
válik, piaci részesedésük tovább nõhet.

– Átalakul az élelmiszeripari termelés
szerkezete is?

– A kézmûves meghatározás tehát nem-
csak sörre érvényes, hanem más termé-
kekre is?

„A magyar élelmiszeripar visszaemelkedhet
Beszélgetés Hegyesné dr. Vecseri Beátával

"Karunk jövõjét 10-15 évre
biztosíthatja, ha részt tudunk

venni az élelmiszeripari
innovációban az

üzemtelepítésektõl a
termékszerkezet kialakításán át

az oktatásig."
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– Ami az asztalunkra kerül, a szántó-
földön, a kertekben, a gyümölcsösökben
kezdi a „pályafutását” magként, dug-
ványként, csemeteként. A termelési folya-
mat magától értetõdõvé teszi az agrár-fel-
sõoktatási karok összefogásának szüksé-
gességét.

– Ezen a téren tehát máris megnyilvánul
az együttmûködés lehetõsége?

– Arra törekszünk, hogy a Szent István
Egyetemmel való integráció eredményeként
erõsítsük az oktatásban és a kutatásban a
szántóföldtõl az asztalig érvényesülõ ter-
méklánc-szemléletet. Mi például, a karon

tudjuk, és ki tudjuk mutatni, hogy milyen
komponensek szükségesek ahhoz, hogy egy
élelmiszer élettani értéke jó legyen. Ezeket,
mint elvárásokat tudjuk ismertetni a nö-
vénytermesztõkkel, a kertészekkel. Õk pedig
meg tudják termelni a nagyobb élettani ér-
tékkel rendelkezõ élelmiszeripari alap-
anyagokat. Az ismét a mi feladatunk, hogy
ezeket az élelmiszer alapanyagokat úgy tá-
roljuk, úgy dolgozzuk fel és juttassuk el a
fogyasztókhoz, hogy a beltartalmi értékeiket
minél hosszabb ideig megõrizzék a kon-
zervben, a befõttben, a gyümölcslében, a fa-
gyasztott termékben, a pékáruban – minden-
ben. Külön téma a fogyasztók életkorának
megfelelõ élelmiszerek elõállítása. Legyen
szó sörrõl, kenyérrõl, olyan komponenseket
tartalmazzanak, amelyekre az adott életkorú
embereknek szükségük van.

– Már decemberben voltak olyan pályáza-
tok, amelyek az élettanilag fontos kompo-
nenseket tartalmazó zöldség- és gyümölcs-
félék fejlesztését tûzték ki célul, és ame-
lyekkel a Mezõgazdaság- és Környezettudo-
mányi Kar megkeresett bennünket. Úgy gon-
dolom, hogy a késõbbiekben az oktatásban is
ki tudjuk egymás képességeit egészíteni.
A karunkon mûködõ Élelmiszeripari Gépek

és Mûveletek Tanszék feltehetõen be tud se-
gíteni a Gépészmérnöki Kar oktatásába és
minden bizonnyal, a gödöllõi kollégák is tud-
nak újat mondani gépészeti szempontból.

Biztosan kialakul egy olyan információ
csere, amely kölcsönösen javítja munkánk
hatékonyságát. Az MKK például az alap-
anyag ismeret és a mezõgazdasági termesz-
téstechnológiák kapcsán segíthet abban,
hogy az elvárt minõségû élelmiszer alap-
anyagot tudja az ipar feldolgozni.

– Igen és ezt tovább kívánjuk fejleszteni.
2017 õszén mindenképpen el akarjuk in-
dítani az angol nyelvû BSc képzést elsõ-
sorban a fejlõdõ országokból érkezõ hall-

gatók számára. Jelen-
tõs az érdeklõdés kép-
zéseink iránt a volt Ju-
goszlávia utódálla-
maiból. Koszovóval
együttmûködési szer-
zõdésünk van. Észak-
Afrikából, a szovjet
utódállamokból, La-
oszból, Vietnamból is
számíthatunk érke-
zõkre. Nagy remé-
nyeket fûzünk a Mon-
góliával kialakítandó
együttmûködés elé,

– Létezik-e nemzetközi képzés a karon?

– Ön szereti a sört?

– Visszakérdezek: mi az Ön kedvenc
söre?

– És mi az, hogy ivósör?

– Igen, persze. Már a tanszék neve hallatán
megszomjaztam.

– Akkor megajándékozom egy saját ter-
mékfejlesztésbõl származó különlegesség-
gel. Ez egy pályázat révén született. Elõz-
ménye, hogy egyre többen keresik a bio-
termékeket. Azért, hogy ne kerüljön semmi-
féle vegyi anyag a szervezetükbe a tudtukon
kívül. És ehhez mi kifejlesztettük Magyar-
ország elsõ biosörét, azAlakort.Azért hívják
így, mert ez a neve annak az õsi búzafaj-
tának, amibõl készült, és amit még a hon-
foglalás korában találtak eleink a Kárpát-
medencében. Mivel ennek a fajtának vi-
szonylag alacsony volt a terméshozama, kor-
szerûbb fajtákkal váltották fel, amiket vi-
szont növényvédõ és gyomirtó szerek hasz-
nálatával vontak be a termesztésbe. Pár év-
vel ezelõtt egy kutató felfedezte, hogy az
Alakor mindenféle növényvédõ szer nélkül
termeszthetõ. Ellenáll a gombás betegségek-
nek, a kártevõknek, bevonható az organikus
termesztésbe. Mi fejlesztettük ki a techno-
lógiáját, elõször egy kis sörfõzde készítette
Orgoványban, jelenleg a Pécsi Sörgyár ter-
méke.

– Az akciós! Komolyan. Azért, mert a
magyar piacon óriási túlkínálat van és vala-
melyik sörféleséget mindig olcsóbban adják.
Hogy mikor, az kiszámíthatatlan. A sörfõz-
dék igen szigorú minõségbiztosítási kritériu-
mokat teljesítenek. Nekem, egyetemi okta-
tónak figyelembe kell vennem az ár-érték
arányt. Tehát azért gondolom, hogy az ak-
ciós a legjobb, mert a pénztárcámnak az felel
meg legjobban. Hogy ha terméktípust kelle-
ne mondani, a búzasöröket szeretem.

– Az ivósör alacsonyabb alkohol tartalmú,
nem túlságosan karakteres termék. Sem nem

magas pozíciójába”

Kari stand az Educatio 2016 kiállításon

ahol 50 millió állatot tenyésztenek, de hiány
van szakemberbõl, és ki kellene építeni az
élelmiszerláncot. Mindkét feladatra jelent-
kezünk.

– Szeretnénk új épületeket. Korszerû, XXI.
századi laboratóriumokat. Minderre szük-
ségünk van, hogy ha meg akarjuk õrizni a
versenyképességünket. Hazai pályán, a vidé-
ki intézményekkel szemben is. Az integráció
ebben is segíthet. Eddig ugyanis, kizárólag a
közép-magyarországi régióban mûködve,
pályázatok sorából voltunk kizárva. Gon-
dolja el például azt, hogy – szakterületemnél

– Ön szerint milyen infrastruktúrafej-
lesztésekre van szükség a campuson?

maradva – tanszé-
künk az egyetlen
söripari fejlesztéssel
és kutatással foglal-
kozó hazai bázis. Se-
hol másutt nincs
Magyarországon.

A vidéki sörfõzdék
pedig, akik fejlesz-
teni szeretnének,
nem tudnak velünk
együtt pályázni és
kihasználni kutatási
képességeinket.

Beszélgetésünknek
ebben a pillanatá-
ban szerepcsere tör-
tént, a dékán asz-
szony kérdezett:

Campus a parkban
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túl keserû, sem nem túl alkoholos, sem nem
túl szénsavas, sem nem túl malátás, egyszó-
val könnyen leszalad a torkon. Az élvezeti
sörökbõl nem lehet nagy mennyiséget meg-
inni, mert különleges tulajdonságaik vannak,
magas az alkohol tartalmuk vagy nagyon
erõsen komlózottak, magas extrakt tartal-
muk miatt telt ízûek, elveszik a szomjunkat.

A bort nem, hiszen van külön borászati
tanszék a Kertészettudományi Karon. A lai-
kusnak általában az alkohol mint élvezeti
cikk jut az eszébe, és nem biztos, hogy tud ar-
ról, hogy a gyógyszeripartól kezdve, a fes-
tékiparon keresztül mennyi iparág igényel
ipari alkoholt fertõtlenítésre vagy oldószer-
ként a legkülönfélébb termékek elõállításá-
hoz. Ezen az óriási piacon is lényeges sze-
replõk vagyunk tehát és akkor még nem
szóltunk a bioalkoholról, mint üzemanyag-
ról. Hozzánk tartozik végül a boron kívül
minden szeszt tartalmazó élvezeti cikk, a
whiskytõl a vodkáig.

– Ez már azért is megállja a helyét, mert a
Földmûvelésügyi Minisztériumtól kapott tá-
mogatásból mûködtetjük a Mezõgazdasági
és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyûj-
teményét, amely izolálja, begyûjti és fenn-
tartja a mezõgazdaság és az élelmiszeripar,
valamint ezek határterületein jelentkezõ
hasznos és káros mikroorganizmusokat.
Képzeljük el az életet élesztõ nélkül… Igaz a
mondás, az vagy, amit megeszel. És ez egy
bizalmi kérdés. Ha például megveszek egy

– Mit jelent a tanszék munkásságában a
szeszipari kifejezés?

– Mondhatjuk, hogy az Élelmiszertudo-
mányi Kartól az életünk függ…

–

számítógép billentyûzetet, az vagy mûködik
vagy nem, attól még az életemet nem koc-
káztatom. Az élelmezésben a gyártón az
egészségem múlik.

Elõször is a közelit választom. Nagyon
fon-tos számomra a higiénia, aminek az
állapotára következtetni lehet a pincérek öl-
tözködésébõl, kezük, hajuk ápoltságából, az
abroszok, a padozat tisztaságából. Azután,
hogy jól fõznek-e vagy sem, az lutri.

Az utazási szokások változása nemcsak az
idegenforgalmi irodáknak ad új és újabb fela-
datokat, hanem a kutatóknak is. Rendkívül
nagy kihívás az élelmiszerbiztonság fenn-
tartása. A jól kidolgozott technológiák és
módszerek betartása, érvényesítése esetén
nincs okunk aggodalomra. A bizalom és a
biztonság kölcsönhatása e téren igen köz-
vetlenül érvényesül.

– A Szent István Egyetem részévé váltunk.
Úgy látom, hogy az egyetemi vezetés is arra
törekszik és mi is, hogy ebbõl az új hely-
zetbõl a lehetõ legjobb eredményt hozzuk ki.
Szeretném, hogy ha a karunk változatlan
szervezeti formában mûködhetne tovább. Mi
attól vagyunk eredményesek, hogy jó a ka-
runk, megfelelõ arányban tanítjuk a meg-
felelõ tantárgyakat. Fél évszázad alatt sike-
rült Magyarországon piacvezetõvé válnunk,
függetlenül attól, hogy melyik egyetemhez
tartozunk.

– Ön hogyan választ éttermet?

– Globalizált világunkban gyorsan uta-
zunk. Hogy lehet fenntartani az élel-
miszerbiztonságot?

– Összességében bizakodással néz a jövõ
év elé?

–

–

SZAKMAI NÉVJEGY
Hegyesné dr. Vecseri Beáta

Felsõfokú végzettségek:

Tudományos fokozatok, címek:

Egyetemi közéleti tevékenységek

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munka-
körök és beosztások

egyetemi docens, Élelmiszertudományi Kar
Sör- és Szeszipari Tanszék

1973 – 1976 Veszprémi Vegyipari Egyetem,
vegyész-üzemmérnök
1977 – 1978 Gödöllõi Agrártudományi Egye-
tem, mérnök-tanár
1985 – 1988 Kertészeti és Élelmiszeripari
Egyetem, élelmiszermérnök

2005 PhD Budapesti Corvinus Egyetem

2003 – 2006 Egyetemi Tanács tagja
2006 – Szenátus tagja
2009 – tanszékvezetõ
2011 – Kari Tanács tag
2016 – Szenátus tagja

1976 – 1978 Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakközépiskola, Nagykõrös, szakoktató
1978 – 1989 Bercsényi Miklós Élelmiszeripari
Szakközépiskola, Budapest, tanár gyakorlati

oktatásvezetõ
1989 – Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem
és jogutódai, oktató
2009 – tanszékvezetõ
2011 – 2014 oktatási dékánhelyettes
2015 – dékán

Igazságügyi szakértõ, Igazságügyi Miniszté-
rium
Felsõoktatási Tervezési Testület tagja, Emberi
Erõforrás Minisztérium
MTAköztestületi tag

1991 Rektori Dícséret
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem
1999 Rektori Dícséret
Kertészeti és Élelmiszeripar Egyetem
2002 A magyar söripar érdekében végzett kie-
melkedõ munkáért
Hosszú IstvánAlapítvány
2005 BCE Kitüntetõ Oklevél
Budapesti Corvinus Egyetem
2010 Miniszteri Elismerõ Oklevél
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium
2012 ProAlimentaris Hungariae
Vidékfejlesztési Minisztérium
2012 Év Oktatója Budapesti Corvinus Egyetem

Testületi tagságok

Díjak, címek, kitüntetések:

Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt év-
tizedekben többszáz vállalatvezetõt, ku-
tatói és mérnöki munkakört betöltõ élel-
miszermérnököt adtunk a magyar gazda-
ságnak, akik példát tudtak mutatni minõ-
ségtudatosságból, szakmai felkészültség-
bõl, fogyasztóközpontúságból és vál-
lalkozói tisztességbõl.

Karunk jelenleg az egyetlen olyan intéz-
mény Magyarországon, amely lefedi az
élelmiszertudományi képzés teljes verti-
kumát az alapképzéstõl a mesterképzésen
át a doktori képzésig. Sokat tettünk azért
is, hogy képzésünk kiterjedjen az élelmi-
szeripar valamennyi ágazatára. Így a tar-
tósítóipari és más hagyományos élel-
miszertechnológiák mellett söripari tech-
nológiát, pálinkakészítési technológiát és
élelmiszeripari biotechnológiát csak a ka-
ron tanulhatnak a jövõ mérnökei. Ez óriási
lehetõség és felelõsség is az Élelmiszertu-
dományi Kar számára. A doktorképzést il-
letõen még nagyobb a felelõsségünk, hi-
szen doktori iskolánk az egyetlen az élel-
miszertudomány területén.
Az Élelmiszertudományi Kar nemcsak a
jelenkor kihívásaihoz illeszkedõ képzései-
vel és tréningjeivel, hanem a kutatásaival
is arra törekszik, hogy elõsegítse a hazai
vállalkozások versenyképességét. A kar
tevékenységéhez tartozó kutatások elsõ-
sorban az élelmiszertudományi és mér-
nöki kutatás különbözõ területeire terjed-
nek ki, de esetenként átlépnek a kapcsoló-
dó interdiszciplináris tudományterületekre
is (pl. táplálkozástudomány, környezettu-
domány, fermentációs technológiák, bio-
technológiai mûveletek, tárolás-biológia,
növényi biotechnológia). Az oktatási és
kutatási tevékenységet támogató kari in-
frastruktúra a Nemzeti Innovációs Hiva-
taltól 2014 decemberében megkapta a
Stratégiai Jelentõségû Kutatási Infra-
struktúra minõsítést.

Megítélésünk szerint a magyar élelmi-
szeripar legfontosabb kitörési pontja az in-
nováció lehet. Ezért létkérdés, hogy ha-
zánk a rendelkezésére álló szaktudást és
innovációs forrásokat tudatosan használja
fel olyan célok érdekében, amelyek hosszú
távon biztosíthatják az ágazat jövõjét.
Meggyõzõdésünk, hogy tudatos fejleszté-
seinknek és oktatói gárdánk szakér-
telmének köszönhetõen sikeres jövõ elé
nézhetünk az élelmiszertudományi oktatás
és kutatás területén.

A karon 6 olyan nemzetközi hírû tudo-
mányos mûhely alakult ki, amelyek egy-
részt szorosan kapcsolódnak a szakirányú
képzés tudományterületeihez, másrészt a
kari doktori iskolák programjaihoz. Kuta-
tási területeink lefedik az élelmiszertudo-
mány, az élelmiszeripari mérnöktudo-
mány és az élelmiszeripari gazdaságtan
számos ágát.
(Megjelent a SZIE Felvételi Magazinban)

Kiválóság a kutatásban
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Bár a hazai felsõoktatási intézmények képzési palettája már-már zavarba
ejtõen színes, van olyan szakterület, amit egyedül a Budai Campuson
oktatnak. Szilágyi Kinga dékán lapunk felelõs szerkesztõjének adott
interjújából az is kiderül, hogy a Tájépítészeti és Településtervezési Kar
elsõsorban az embert szolgáló diszciplínákat kínál a hallgatóknak. Az itt
végzett szakemberek – bár más-más diplomát kapnak –, a természetrõl,
a társadalomról, a tájról és a településrõl vallott gondolkodásukban
hasonlítanak egymásra. Az integrációt követõen néhány alapozó mûszaki,
mérnöki stúdiumban az Ybl Karral történõ együttmûködésre nyílik
lehetõség, de a fõ szakok komplexitása miatt más karokkal és más
egyetemekkel is lehet, illetve van oktatási, kutatási együttmûködés.
A kar bízik benne, hogy a campus fejlesztése során olyan új stúdió-szárnnyal
gyarapodhat, amely alkalmas a mûhelymunkára, a tervezésre, rajzolásra.

BALÁZS GUSZTÁV
– Dékán asszony, kérem szépen, hogy a

karról elõször olvasókat már beszélgeté-
sünk elején igazítsa el arról, hogy melyik
volt elõbb: a tájépítész vagy a település-
mérnöki képzés?

– Melyik szaknak nincs párja Magyar-
országon?

– Hosszú ideig Tájépítészeti Karként mû-
ködtünk. A településmérnöki képzést csak
2004-ben indítottuk, ötéves képzésként, s
ezután egészült ki az elnevezésünk Táj-
építészeti és Településtervezési Karrá, amely
rokon területeket fog össze, hiszen mind a
kettõ téralkotó, az ember életmódját, kör-
nyezetének minõségét meghatározó, építõ,
alkotó, fejlesztõ tevékenységet ölel át. Mind-
két építészeti szakterület több tudományte-
rületet fog át, komplexitásra törekszik, de a
tájépítészet döntõen ökológiai, a település-
tervezés mûszaki alapozású.Atájépítészet az
agrár, a településtervezés a mûszaki képzési
területhez tartozik, de sok rokonság fedezhe-
tõ fel az itt végzett szakemberek természet-
rõl, emberrõl, társadalomról, tájról és tele-
pülésrõl vallott gondolkodásában. Ezért van
jó helyen ez a két szakma a Budai Campuson,
ezen a karon. Jelenlegi helyzetünk egy bõ
százéves fejlõdési folyamat eredménye.

– Tájépítész képzés csak itt található. Büsz-
kék vagyunk rá, hogy rendelkezünk a Nem-
zetközi Tájépítész Szövetség Európai Tago-
zatának akkreditációjával. A tájépítészet
komplex fogalom, melyben benne van a leg-
inkább ismert kertépítés és tervezés mellett a
városi szabad terek, a zöldterületek tervezé-
se, a tájvédelem és -rehabilitáció, a táj- és re-
gionális tervezés, a területfejlesztés és a tör-
téneti kertek, tájak rekonstrukciója, rehabi-
litációja, értékõrzõ fejlesztése. A település-
mérnök fõ feladata a települések, a települési
tájak alakítása, fejlesztése, építése, telepü-
lésrendezési és fejlesztési koncepciók készí-
tése. Ide tartozik adott esetben a település-
üzemeltetés is. Mind a tájépítész, mind a te-
lepülésmérnök a Magyar Építész Kamara

tervezési jogosultságát kaphatja meg, az
elõbbi a táj- és kertépítészeti, az utóbbi a
településépítészeti tagozaton.

– Történeti példáinkat hosszan lehetne so-
rolni, de engedje meg, hogy elsõsorban kor-
társ teljesítményeinket említsem. Tanszé-
künk tervezõ csapata készítette a Gödöllõi
Királyi Kastély kertrekonstrukciójának ter-
vét, ami jól sikerült példája a történeti kertek
helyreállításának.Akari munkák közül jó né-
hány pályázati eredményrõl ejthetek szót.
Közéjük tartozik a Kossuth tér felújítási
terve, ami irányításával
készült vagy a Budapest Szíve Program, ami-
nek tervezésében kollégánk
vett részt. Folyamatosan jelen vagyunk a
tervezési közéletben, és a legaktuálisabb
feladatokkal foglalkozunk. Hallgatóink
rendkívül sikeresek a szabadtérépítészeti,
településfejlesztési pályázatokon. Nagyon
friss szakmai eredmény a pesti Duna-part re-
vitalizációját célul kitûzõ 'Duna-park' pá-
lyázat, amit egy tájépítészeti csapat nyert
meg a rangos hazai és nemzetközi épí-
tészmûhelyek elõtt.

– Intézményünk elõdje az itt, a Gellérthegy
déli lejtõjén a XIX. század közepén létrejött
kertészeti és szõlészeti képzés, majd Ker-
tészeti Akadémia. A századfordulón már ok-
tatott díszkertészet új szemléletû oktatására
hívták meg 1907-ben Rerrich Béla építészt,
aki a mûegyetemi képzés után Angliában,
Németországban dolgozott különféle épí-
tészeti, településtervezési és kerttervezési
feladatokon. Ezzel a komplex tudással vál-
lalta fel a Kertészeti Akadémia vezetését és a
kerttervezés, kertmûvészet diszciplinák fel-
építését, oktatását. A Rerrich-féle kertter-
vezés oktatással Európa egyik elsõ kerté-
pítészeti iskolája jött létre, erõs kertészeti-
ökológiai és térépítészeti-mûszaki alapon,

– Mivel gazdagították a tájépítészek
Magyarországot?

– A kar elõdök iránti megbecsülését jelzi,
hogy honlapjukon megemlékeznek régi
vezetõikrõl.

Balogh Péter István

Fekete Albert illetve szemlélettel. Rerrich tanítványa, Or-
mos Imre már az egyetemi táj- és kert-
építészeti szak létesítését alapozta meg. Ki-
alakította az önálló kerttervezési intézetet,
amely olyan diplomát adott ki, amit az épí-
tészkamara is elfogadott tervezõi jo-
gosultságra. a háború után
lépett be az Ormos Imre által vezetett intéz-
ménybe. Az õ érdeme a nagyobb léptékû ter-
vezés, a tájtervezés bevonása az oktatásba.
Jó hírünket vitte a világba azzal, hogy két
cikluson át a Nemzetközi Tájépítész Szö-
vetség alelnöke, egy cikluson át elnöke volt.
S az önálló egyetemi kar alapítását, rek-
torként, szintén õ kezdeményezte 1992-ben.

– Ez minden bizonnyal valamennyi szakte-
rületen így van. Az elõdök, a szakma nagyjai
fontosak. A magyarországi tájépítész szak-
ma, vagy inkább közösség számára fogalmat
jelentenek az iskolafejlesztés nagy egyénisé-
gei. A 96 éves professor emeritus Mõcsényi
mindannyiunk tanára, professzora. Ma is.

Mi egy "kis" kar vagyunk, alapszakon 140,
mesterszakon 15-40 fõs évfolyamokkal, de
ez így jó, mert mind a tájépítészet, mind a
településtervezés intenzív, tutoriális képzés
formájában tud hatékony és eredményes len-
ni. Különösen a tervezési tárgyakban van

Mõcsényi Mihály

– A Budai Campuson minden karnak
megvan a maga nagy neve.

„Az itt végzett szakemberekre az országnak van szüksége”
Beszélgetés M. Szilágyi Kinga dékánnal

Folyamatosan jelen vagyunk a
tervezési közéletben, és a

legaktuálisabb feladatokkal
foglalkozunk.
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szükség sok konzultációra, gyakorlatra, ahol
egyenként vagy kiscsoportban foglalkozunk
a hallgatókkal. Két évvel ezelõtt indítottuk el
az angol nyelvû tájépítész-kertmûvész kép-
zést, amire a világ minden tájáról jelent-
keznek hallgatók, Afganisztántól Guatema-
láig, Kínától Oroszországig.Az évfolyam je-
lenleg csupán 10 fõs, ami a nemzetközi ösz-
szetétel miatt is ideálisnak mondható. To-
vábbi kontinensek, országok felé is nyitunk,
de a hallgatói létszámot nem szabad je-
lentõsen emelni.Az államközi és az Erasmus
szerzõdésekkel együtt a hallgatók 13%-a
külföldi, idegen-nyelvû, ami nagy kihívás az
oktatói kar számára, de a nemzetközi kap-
csolatrendszer fejlesztésében nagy segítség.

– Tartós pillérnek nevezem mindkét szakma
esetében a komplexitást. Azt, hogy több tu-
dományterület ismeretanyagára épül, és a
határtudományokat is meg kell ismernie an-
nak, aki jó szakemberré akar válni. Közgaz-
daságtant, szociológiát, környezetpszicho-
lógiát is kell tanítani, hogy hallgatóink értsék
a társadalom mûködését, az emberi visel-
kedést, az igényeket, és azt, ahogyan a termé-
szet, a táj, a szabadterek felfoghatók, megél-
hetõk. Egy következõ, tartós ismeretelem a
környezetnek az ember fizikai-biológiai lété-
re gyakorolt hatása, hiszen a városi kertek,
parkok komplex értelemben vett rekreációs
területek. Mindemellett mûszaki, mérnöki
munkát oktatunk, ami mérnöki precizitást, a
szerkezetek, anyagok, formák, stílusok is-
meretét követeli meg. Az ökológiai elvek, a
táj, a természet iránti tisztelet mellett sze-
repet kell kapnia a tervezõ változó, a korhoz
illeszkedõ gondolatiságának is. Hangsúlyo-
zom még az elsajátítandó ismeretek fo-
lyamatos megújítását, amit a technológiai

– Mik azok a pillérek, amik száz éve
változatlanok a tájépítészetben és a tele-
püléstervezésben, és milyen új metóduso-
kat kell elfogadni?

fejlõdés is megkíván. Itt érdemes meg-
említeni, hogy idõközben elindult a tájépí-
tész és kertmûvész mesterszakunk, ezért, ha
kis számban is, de mûvészeti képzési terüle-
ten szintén fogadunk hallgatókat.

– Két módon értelmezem a keresletet. Az
egyik az, hogy hogyan tudnak elhelyezkedni
a hallgatók, a másik a felhasználók vissza-
jelzései.

Az itt végzett szak-
emberekre talán még
nincs akkora kereslet,
de az országnak szük-
sége van rájuk. Az ál-
lamnak, az önkor-
mányzatoknak, a
civil szervezeteknek.
Egykor nagy állami
tervezõ vállalatok lát-
ták el a feladatokat,
foglalkoztatták a táj-
építészeket, ma már
nagyrészt magánter-
vezõ cégek, akik a pi-
acon próbálnak meg-

– Mondják, hogy a magyar mérnökök
világszínvonalon képesek dolgozni. Csak
meg kell adni nekik a lehetõséget itthon is.
Keresettek-e a karon végzett szakembe-
rek?

Épített és természeti környezet a Budai Campuson

„Az itt végzett szakemberekre az országnak van szüksége”
Beszélgetés M. Szilágyi Kinga dékánnal

Kari stand az Educatio 2016 kiállításon

élni, elég nagy piaci versenyben. A friss dip-
lomások nem versenyezhetnek, mondjuk
egy közgazdász vagy jogász diplomához tar-
tozó jövedelemmel. „Munkás szakma”, nem
adja magát könnyen, de mégis nagyon szép
szakma a miénk, mert folyamatosak a kihí-
vások, minden feladat új, minden feladathoz
az alkotónak is meg kell újulnia. Ezek a ne-
hézségek egyben a pályák szépségét is
kifejezik. De még a pályaelhagyók is profi-
tálnak az itt megszerzett tudásból.

Folyamatos visszajelzést kapunk az önkor-
mányzatoktól, néha a civil szervezetektõl is.

Elsõsorban a települé-
sek kérnek támoga-
tást, tájvédelmi, zöld-
felületi vagy tele-
pülés-fásítási hallga-
tói tanulmánytervek-
kel, zöldfelületi fel-
mérésekkel, település
vagy kistérség-fej-
lesztési koncepciók-
kal. Rendszeres gya-
korlati képzõ hely
például a Sas-hegy
természetvédelmi te-
rülete, ahol az adven-
tív növények vissza-
szorítása mellett a be-
mutatási lehetõségek
fejlesztése is feladat.

Oktatóink irányításával részt vesznek a hall-
gatók például a Mária-út kitûzésében, fej-
lesztésében, természetvédelmi tanösvények
és bemutatók létesítésében, építésében, kert-
rekonstrukciós munkákban. Mindez a hall-
gatók számára rendkívül érdekes, mert min-
dig idõszerû, az élet szülte feladatokkal ta-
lálkoznak, ami a karnak is jó, hiszen további
kapcsolatokat tudunk építeni.

Most például egy egész évfolyam foglal-
kozik a Rákos-patak teljes hosszán, 43 ki-
lométeren (Pesttõl Gödöllõig) húzódó zöld-
folyosó kialakításával. A projektet a Magyar

Urbanisztikai Társaság koordinálja, európai
uniós források elnyerése a cél. Ha sikerül,
akkor nemzetközi szempontból is jelentõs
alkotás születhet. Elképzelésünkben egy
olyan zöld sétány kialakítása szerepel, ahol
lehet sétálni, futni, biciklizni, ahol különbö-
zõ szabadtéri programoknak van hely, ját-
szótereknek, pihenõknek… tele van élettel,
élménnyel, amire a budapestiek oly nagyon
vágynak. Hasonló léptékû hallgatói munka
volt diplomamunkája, amiben
egy 45 kilométeres pesti zöldhálózatot, zöld-
gyûrût tervezett felhagyott vasútvonalak és
patakmenti zöldsávok újragondolásával,
fejlesztésével. Ez a táv kicsit hosszabb, mint
egy szokásos maraton, és az ország most
éppen egy olimpiában gondolkodik…

– Az Ybl Miklós Építéstudományi Karral
már volt együttmûködés 2000 és 2003 között
a településmérnök szak indításakor, majd az
ötéves képzésben a Thököly úti kar külsõs-
ként mûködött közre alapozó mûszaki tár-
gyak, ill. közmû- és úttervezési ismeretek ta-
nításával. A kétlépcsõs képzés bevezetése
után a mesterszintû településmérnök képzést
önállóan oldottuk meg, s büszkén mondhat-
juk, hogy végzett hallgatóink jó hírét viszik

Szabó Lilla

– …2016 is olimpiai év, számunkra azon-
ban ez egy megújított Szent István Egye-
tem évének ígérkezik. Hogyan látja je-
lenleg az együttmûködés lehetõségeit az új
szervezeti keretek között?
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fókuszban az Egyetem

SZAKMAI NÉVJEGY

Mezõsné Dr. Szilágyi Kinga
egyetemi tanár

Felsõfokú végzettségek:

Tudományos fokozatok, címek:

Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

1973 – 1978 Kertészeti Egyetem, Táj- és
kertépítészeti szak

1992 dr. univ. Kertészeti Egyetem
1996 kandidátus (CSc) MTATMB
2002 Dr. Habil Szent István Egyetem
2014 DLAPTE Breuer Marcell DI
MTAtagság: köztestületi tag, 1997

az intézménynek. Mivel az osztatlan kép-
zésnek jelenleg nincs realitása, átoktatási
együttmûködésre van lehetõség mûszaki
alapozó és infrastruktúra tárgyak terén.Atáj-
tervezés, területfejlesztés terén a gödöllõi
Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar
Környezettudományi Intézetével való
kutatási együttmûködés egy további lehetõ-
ség.

– A fenntartó támogatásából készült egy
campus fejlesztési terv, ami a budai karok
területi igényeit összegzi. Mind a három kar-
ra jellemzõ a teremhiány. Egy épületünk a
campuson kívül található, ezt szeretnék
„behozni”, hogy együtt legyünk. Kari ál-
munk, hogy végre legyen olyan stúdiónk,
aminek a mûtermei alkalmasak a mûhely-
munkára, tervezésre, rajzolásra, és fejlesz-
tenünk kell a területi, táji, települési kuta-
táshoz szükséges digitális rendszereket. A
nemzetközi képzéshez is sokkal korszerûbb
infrastruktúrára van szükség. Sokszor szinte
itt élnek, reggeltõl estig együtt dolgoznak a
hallgatók. Vendégprofesszoraink elismerõen
nyilatkoznak a képzésünkrõl, a körülménye-
inket azonban mindenki kritizálja. Nagy hi-
ány van a campuson a hallgatói közösségi te-
rekbõl is. Tanulmányi idõszakban minden
folyosón zsúfolódnak a hallgatók. És men-
zánk sincs.

– A kettõs, mûemléki és természeti vé-
dettség határt szab a beruházásoknak, de
azért van építési hely és bõvítési lehetõség,
ami – az új fejlesztési koncepció alapján – a
három kar fejlesztési igényei nagyjából ki-
elégítheti. A stúdió-szárny például helyet
kaphat a K épület tetején egy emeletráépítés-
sel.

– Szakmájukból eredõen is nyilván van-
nak fejlesztési ötleteik a Budai Campusra.

– Minden bizonnyal csak nagyon óvato-
san szabad hozzányúlni ehhez a terület-
hez.

– Milyen segítséget nyújt a képzésben a
BudaiArborétum?

– Ön miért ezt az egyetemet választotta
felsõfokú tanulmányaihoz?

– A fák vagy a házak állnak közelebb
önhöz?

– Mi a kedvenc tájépítészeti, település-
képi alkotása?

– Kertünk olyan szabadtéri oktatóterem,
ahol a hallgatók nap, mint nap tanulnak.Ale-
endõ tájépítészek is. A fenntartási gyakor-
latokhoz jó adottság az arbor, különösen
azért, mert a felsõkert több mint 100 éves fa-
állománya a történeti kertek kezeléséhez, fa-
ápolásához élõ példát ad. Hallgatóink gya-
korlatban is láthatják, megtapasztalhatják
egy nagy zöldfelület, egy idõs faállomány
fenntartásának speciális feladatait.

– A véletlennek köszönhetõen. Édesapám
ugyanis egy itt oktató tanárt kért meg arra,
hogy készítse el a visegrádi nyaralótelkünk
kertépítészeti tervét. Az õ munkája keltette
fel a figyelmemet a kertek, mint természeti,
és mint épített alkotások iránt. A diploma
megszerzése után a Buvátiban dolgoztam, és
elsõsorban fõvárosi környezetvédelmi pro-
jektekkel foglalkoztam. Mi készítettük el az
elsõ városi szintû környezetvédelmi progra-
mot a '80-as évek elején, s itt témafelelõsként
kaptam izgalmas, jó feladatokat. Ezután ál-
talános rendezési tervek következtek, majd
amikor ez kezdett egy kicsit unalmassá válni,
váltottam. Közben azért már a kisdoktori
dolgozatomat is elkészítettem, s így 1991-
ben átjöttem az egyetemre, a Kert- és Sza-
badtértervezési Tanszékre, és azóta is itt dol-
gozom.

– Nincs különbség. Az én léptékem a tele-
pülés szint, azt tartjuk szem elõtt, hogy mit
bír el a természet, a táj, a település.

– Az egyik, amirõl már szóltam, az a gödöl-
lõi kastélypark. Magam is részt vettem a ku-
tatásában, tervezésében. Tájképi stílusú át-

építését Grassalkovich III. Antal és felesége,
Esterházy Leopoldina kezdeményezte ang-
liai tapasztalataik alapján.

A mai kertépítészeti alkotások közül a Ko-
paszi-gát parkját emelem ki.

Nagyra értékelem a településtervezésben a
IX. és a XIII. kerület fejlesztését, ami igé-
nyes szabadtereket és zöldhálózatot hozott
létre.

Ebbe a sorba tartozik Salgótarján köz-
pontjának a rekonstrukciója, amit tanszéki
oktatónk, tervezett, úgy, hogy
nem dobta el, nem tagadta meg a modernista
korszakot.

Szintén tanszéki munka, Almási Balázs,
, Balogh Péter és

munkája, Nagykovácsi buszfordulóval
agyoncsapott fõterének nagyvonalú, identi-
tást adó, táj-érzékeny és táj-értõ megújítása.

Végül szeretném megemlíteni a karunk ki-
adásában megjelenõ, MTA listás 4D Táj-
építészeti és kertmûvészeti folyóiratot. En-
nek én vagyok a felelõs szerkesztõje és a
szerkesztõ bizottságot is vezetem.
Tíz éve jelenik meg a lap évente négyszer, s

negyedik éve két nyelven, magyarul és
angolul. Lapunk segíti hazai és nemzetközi
kapcsolataink építését, és publikációs lehe-
tõséget nyújt a kollégáknak, karon belül és
karon kívül is.
Talán itt kellene említeni a doktorképzést is,

ami a 20 éve mûködõ Tájépítészeti és Táj-
ökológiai Doktori Iskolában folyik, a táj-
építészet teljes spektrumában, s hagyomá-
nyosan nyitott módon a társszakmák felé.
Jelenleg is van doktorhallgatónk, aki az Ybl
Karon dolgozik, és ott fogja kamatoztatni a
nálunk szerzett tudását.

Területfejlesztési, tájökológiai kutatási
témák is várják a jelentkezõket, akár a Szent
István Egyetem más karairól, akár más egye-
temekrõl.

Almási Balázs

Bakay Eszter Gergely Antal

Egyetemi közéleti tevékenységek:

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, mun-
kakörök és beosztások

2000 – 2009 dékánhelyettes, külügyi, majd
oktatási
2005 – 2012 Habilitációs Bizottság, tag
2007 – Tájépítészet és Tájökológia Doktori
Iskola, törzstag
1996 – 2011 Tájépítészeti Kar kari tanács tag
2010 – 2012 TÁMOP 4.2.1 1. alprojekt
szakmai vezetõ
2012 – BCE Szenátus tag
2012 – 2015 Tájépítészeti Kar kari tanács tag
2012 – Tájépítészeti Kar, dékán
2013 – 4D Tájépítészeti és Kertmûvészeti tu-
dományos folyóirat felelõs szerkesztõ, szer-
kesztõ bizottság tagja, majd elnöke

1978 – 1991 BFVT Városépítési Önálló

Kutatási Osztály, tudományos munkatárs
1991 – Kertészeti és Élelmiszertudományi
Egyetem és jogutódjai,
2006-tól egyetemi tanár
2011 – Kert- és Szabadtértervezési Tanszék,
tanszékvezetõ egyetemi tanár
2012 – Tájépítészeti Kar, dékán

1998 Érdemes Dolgozó Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem
2001 Babérkoszorú Ezüst fokozat Szent
István Egyetem
2003 Széchenyi professzori Ösztöndíj, OM
2004 Rektori kitüntetõ oklevél Budapesti
Corvinus Egyetem
2008 Egyetemért Emlékérem Budapesti
Corvinus Egyetem

Díjak, címek, kitüntetések:



A tizenhatodik alkalommal
megrendezett Educatio kiállítás
célja idén is az volt, hogy segítse
a továbbtanulni vágyókat
döntésük meghozatalában.
A budapesti SYMA csarnokban
január 21-23. között tartott
ingyenes rendezvényen több mint
100 magyarországi felsõoktatási
intézmény, köztük a Szent István
Egyetem mutatkozott be és harcolt
a leendõ hallgatók kegyeiért.
A látogatók többsége érettségi
elõtt álló fiatal volt, akik elsõ
kézbõl szerettek volna tájékozódni
a továbbtanulási lehetõségeikrõl.
A legtöbben végzõs diákok voltak,
de akadt, aki csak jövõre fog
érettségizni, de már jó elõre
szerette volna begyûjteni a
legfontosabb információkat.

HEGEDÛS CSABA
A Szent István Egyetem standján vala-

mennyi kar képviseltette magát, sõt, külön
pultja volt a Zöld Út Nyelvvizsga Köz-
pontnak és elõször a Hallgatói Önkormány-
zatnak is. Külön érdekesség volt az egyetem

három új karának a pultja, melyek korábban
a Corvinus Egyetemhez tartoztak: az Élelmi-
szertudományi, a Kertészettudományi, és a
Tájépítészeti és Településtervezési Karé. Az
egyes karok pultjánál a karon oktató tanárok,
valamint az ott tanuló diákok álltak az érdek-
lõdõk rendelkezésére, akik fáradhatatlanul
válaszoltak a felmerülõ kérdésekre.Az egye-
tem munkatársai tájékoztatást nyújtottak
többek között a felvételi követelményekrõl,
a választható tárgyakról, a kollégiumokról,
az ösztöndíjakról, vagy épp a hallgatói élet-
rõl és az elhelyezkedési lehetõségekrõl. De
volt olyan is, aki a bulizási lehetõségek iránt
érdeklõdött, vagy hogy merre lehet például
Gödöllõn szórakozni.
ASZIE-s hallgatók nagy lelkesedéssel és tü-

relemmel válaszolták meg a kérdéseket,
nagy segítséget nyújtva ezáltal a keresgélõk-
nek, döntés elõtt állóknak. Átadták tapasz-
talataikat, és felhívták a figyelmet arra, hogy
mire kell majd a jövõben odafigyelni, na-
gyobb hangsúlyt fektetni. Az ünneplõbe öl-
tözött dolgozók és hallgatók, miután meg-
szólították a nézelõdõket, barátságosan tájé-
koztatták õket az általuk jól ismert témákról.
Sokféle érdeklõdõ akadt: volt, akit az infor-

matika érdekelt, másokat inkább az építész

szakma vonzott. Bõséggel álltak az agrár- és
állatorvosi standoknál is, csakúgy, mint a pe-
dagógiai kar pultjánál és a Gazdaság- és Tár-
sadalomtudományi Kar tájékoztató munka-
társai sem panaszkodhattak a forgalomra.Az
egyik érdeklõdõt, , például az egyik új
kar, az Élelmiszertudományi Kar vonzotta
oda, és nagy érdeklõdéssel figyelte barátnõ-
jével együtt a kémcsöveket, melyekben ször-
pöt tároltak, különbözõ minõségben. Egy
székesfehérvári társaság az emberi erõfor-
rás- és a média és kommunikációtudomány

szakok miatt kereste fel a SZIE standját. A
jászberényi Alkalmazott Bölcsészeti és Pe-
dagógiai Kar oktatói sem unatkoztak: sokan
érdeklõdtek az ottani életrõl is, elsõsorban a
pedagógusképzésrõl. A Gépészmérnöki Kar

Zsófit
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tájékán is nagy volt a sürgés-forgás: egy pi-
liscsabai baráti társaság például szinte biztos
benne, hogy felvételinél bejelölik majd a
SZIE gépészkar valamelyik szakját.Az újon-
nan csatlakozott karok háza táján is nagy élet
volt: folyamatosan álltak sorba az érdek-
lõdõk, hogy többet tudjanak meg a lehetõ-
ségekrõl, követelményekrõl. A Kertészettu-
dományi Karhoz is folyamatosan érkeztek a
látogatók.Akar egyik oktatója pedig elárulta
nekünk, hogy a legtöbben igen céltudatosnak
mondhatók: többen már az MSc-s képzések
iránt érdeklõdtek, sokaknak pedig konkrét
elképzelésük volt a leendõ szakukról.

Az Állatorvos-tudományi Kar különösen
sok látogatót vonzott, nem véletlenül: a kar
kiállítói magukkal hoztak többek közt két ro-
vargyûjteményt, egy terráriumot, valamint
két állati koponyát is. Sõt, egy laptop segít-

ségével állat boncolásról szóló videót is ve-
títettek, melynek sokan örültek, de voltak,
akik alig mertek oda nézni. A Budai Nagy
Antal Gimnáziumból érkezett néhány osz-
tálytárs különösen is lelkesnek mutatkozott a
kar lehetõségei iránt.
Az Ybl Miklós Építéstudományi Karnál fá-

ból készült ház makettekkel igyekeztek oda-
csábítani minél több látogatót, ami sikerült
is. A tapasztalat ebben az esetben is az volt,
hogy az érdeklõdõk nagy része céltudatos és
tudja, mit akar. Állítólag mindössze 20
százalékuk volt a csak „véletlenül” oda té-
vedõ, a többiek viszont biztosak voltak ben-
ne, hogy ide (is) fognak majd jelentkezni. Itt
a legnépszerûbb szak az építész volt.

Az újdonságnak számító Tájépítészeti és
Településtervezési Kar képviselõi is vi-
szonylag magas tudatossági arányról, és
nagy érdeklõdõ létszámról számoltak be.

A Mezõgazdaság- és Környezettudományi
Kar szintén nagy figyelmet kapott: a jelen-
legi hallgatók folyamatosan le voltak kötve;
sorban érkeztek a továbbtanulás iránt érdek-
lõdõk. Itt is sokan voltak a tudatos látogatók;
számos fiatal érdeklõdött például az állat-
tenyésztõi és a mezõgazdasági mérnöki sza-
kok iránt, de egy kistarcsai lány például a
természetvédelmi mérnök szak felé ka-
csintgatott.

Egyszóval tényleg nagy érdeklõdés mutat-
kozott valamennyi kar iránt. Kedves gesztus
volt, hogy kulcstartóval, tollal is megaján-
dékozták a látogatókat, sõt volt olyan kar is,
amely saját bögrével is kedveskedett a le-
endõ hallgatóknak. Ami viszont minden
standnál megvolt, az a prospektus, amely a
legfontosabb információkat tartalmazta az
adott szakokkal kapcsolatban. Az EHÖK
képviseletében elnök a hallga-
tói életrõl tájékoztatta a rendezvényre érke-
zõket. Aki pedig elfáradt, babzsákokon pi-
henhetett, miközben a TV-ben az egyetemrõl
szóló kisfilmeket nézhette.

Összességében tehát sikeres akcióról szá-
molhatunk be: jó néhány fiatalt sikerült az
egyetem pultjaihoz vonzani, s reméljük, kö-
zülük minél többen fogják a SZIE-t
választani, és szeptemberben már az egye-
tem falai közt láthatjuk viszont egymást.

Nagy Dániel
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XI. évfolyam, 1. szám

Beszélgetés dr. Ugrósdy György dékánhelyettessel

Dr. Ugrósdy György egyetemi
docenssel, intézetigazgatóval
a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
oktatási dékánhelyettesével
a felvételi jelentkezés hajrájához
közeledve beszélgettünk arról,
mi a titka a kar eredményes
beiskolázási tevékenységének.

BALÁZS GUSZTÁV
– Dékánhelyettes úr mivel magyarázza

azt a jelenséget, hogy miközben a felsõok-
tatásba beiskolázható generációk létszá-
ma csökken, a Gazdaság- és Társadalom-
tudományi Kar az egyetemen belül ará-
nyaiban jobb eredményeket ér el a felvé-
teli kampányban?

–A nyílt napokon persze nem minden
érintett tud részt venni. A többieket ho-
gyan sikerül elérni?

– Az egyetemen és a felsõoktatás egészén
belüli jó teljesítményünk nagyrészt a beis-
kolázási stratégiánknak és következetes vég-
rehajtásának az eredménye. Idõben föl-
ismertük, hogy nyitni kell a középiskolák fe-
lé. Szerintem az általunk kiépített kapcsolati
háló igen sûrû szövésû. Nagyon fontosnak
tartom a nyílt napok számát és intenzitását.A
mi beiskolázási tájékoztatóinkon minden
szak képviselteti magát. Külsõségeiben szin-
te olyan rangot mutat nálunk a nyílt napok,
mint a doktori védések. Hivatalból ott van a
dékán, a dékán helyettesei, a tanulmányi osz-
tály vezetõje és a szakvezetõk, akik a „ple-
náris tájékoztató” után nem ritkán még egy
órán át ismertetik a részleteket, foglalkoznak
az érdeklõdõkkel; elmondják, mik a követel-
mények és mit kezdhetnek a megszerezhetõ
ismeretekkel.

– Kézenfekvõ az online kommunikáció, a
kari honlap rendszeres frissítése, a Face-
book-on való jelenlét, aminek eredménye-
ként szinte az eseményekkel egyidejûleg ér-
tesül a nagyvilág a karon történtekrõl,
legyenek azok konferenciák, nemzetközi
szereplések, hallgatói rendezvények. Aki
látja, hogy itt ilyen mozgás van, annak meg-
fordulhat a fejében, hogy ide jelentkezzen.
Az internet ma a leghatékonyabb kommuni-
kációs eszköz. Az egyetemi újságban XI.
évfolyamába lépõ Tallér címû kari melléklet
pedig azért fontos, mert különbözõ felmé-
rések szerint az olvasók a papír alapú infor-
mációt megbízhatónak tartják.

Megemlítem a vissza a suliba! projektet,

aminek az a lényege, hogy rendszeresen
visszajárnak hallgatóink volt középiskolá-
jukba és oktatókat is magukkal visznek, ami
külön súlyt ad jelenlétüknek, bár önmagában
vonzó, hogy egy egykori diáktársuk beszél a
pályaválasztás elõtt állóknak a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karról.

A verseny a felsõoktatási intézmények kö-
zött soha nem látott erõvel zajlik, mások még
több „paripát”, még több „fegyvert” be-
vetnek, kiválóan látszik ez az Educatio kiállí-
tásokon is. Örvendetesnek tartom, hogy jó
példáinkat mindinkább alkalmazzák egye-
temünk társkarai. A beiskolázható közép-
iskolások számának csökkenésével ugyanis
hosszabb távon számolnunk kell.

– Igen, ez fontos tapasztalat. De szerepet
játszik eredményeinkben az is, hogy meny-
nyire népszerûek az általunk oktatott szakok.
Az üzleti képzés mindig sokkal kelendõbb
volt az elmúlt 15-20 évben, mint mondjuk a
természettudományos, vagy a mûszaki. Ha
középiskolás fejjel gondolkodnék és nem
lennék különösen elhivatott valamely szak
iránt, csak szeretnék egyetemi diplomát sze-
rezni, nagy biztonsággal olyan helyre jelent-
keznék, ahol nem kell sokat magolni és ke-
resett, ismert, divatos diplomát lehet szerez-
ni. Nos, ez a GTK.

– Mindenhol szorít, mert a kevesebb kö-

– Az elmondottak szerint, mint a sport-
ban, jobb felkészüléssel jobb eredményt
lehet elérni a felvételi eljárás során azonos
képességek esetén is.

– Van-e mégis olyan hely, ahol szorít a
cipõ?

zépiskolásból nekünk is kevesebb fog jutni.
Az biztos, hogy 300 pontnál nem szorít, mert
maradt a 280 pontos alsó felvételi határ. Ta-
valy a 260 pontot emelték meg hússzal, ami
egyetemi szinten 10-15 százalékos veszte-
séget okozott a felvett hallgatók számában.
Nálunk az alapszakos hallgatókból van túl
kevés a levelezõ és mesterképzéses hallga-
tókhoz képest. A bolognai képzési rendszer
bevezetését követõen a felsõoktatás arra állt
rá, hogy zömében abból él, amit állami
támogatásként az alapszakos tanulók „hoz-
nak”. Az alap- és mesterszakosok aránya
kezdetben 70-30 százalék volt, ma már a
mesterszakosok kerülnek többségbe, ami
ugyan nagyon megtisztelõ számunkra, mert
ahogy mondani szokták, az egyetemi rangot
az MSc hallgatók megfelelõ száma adja, de
ez a finanszírozásban még nem igazán mu-
tatkozik meg. Alapvetõen a saját bevéte-
leinkbõl tartjuk fenn magunkat. Az üzleti
képzésben szinte kizárólag költségtérítéses
hallgatóként lehet felvételt nyerni az alap-
szakokra. Az agrárképzési területen van je-
lentõsebb állami ösztöndíjas alapszakos
hallgató.

– A jelentkezõknek több mint a fele „kint-
rõl” jön és örömteli, hogy bennünket vá-
lasztanak. Dékánhelyettesként ebben „nap-
rakész” vagyok, mert részt veszek a kredit-
átviteli eljárásban, annak elbírálásában,
hogy teljesítik-e a képzési és kimeneteli
követelményrendszer elõírásainak meg-
felelõ krediteket.

– Reneszánszát éljük a mérnöktanárképzés
iránti érdeklõdésnek, amit egy majdnem év-
tizedes pangás elõzött meg. Látszanak a ked-
vezõ jelei a középiskolai szakképzés át-
szervezésének, a fenntartó emelkedõ igé-
nyének. Számos kolléga szembesül azzal,
hogy amit eddig mérnöki diplomával és ta-
pasztalatból tanított, már nem elegendõ, ta-
nári oklevelet kell szereznie. Sokan vannak
olyanok, akik már tanultak nálunk, elvé-
geztek egy fél évet, netán az abszolutó-
riumok is megvolt, teljesítették a tanítási
gyakorlatot, csak a záróvizsgára nem jöttek
el vagy a szakdolgozatot nem írták meg va-
lamiért. Amellett, hogy körükbõl új hall-
gatókat is nyerhetünk, a középiskolai szak-
képzés színvonalának emelése hosszabb tá-
von is javíthatja beiskolázásunk eredmé-
nyét, ha felkészültebb érettségizõk jelent-
keznek hozzánk.

– Milyen arányban érkeznek más intéz-
ménybõl a mesterszakra felvettek?

– Mely képzési területen látni kedvezõ
változást?

"Idõben felismertük, nyitni kell a középiskolák felé"
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Nyílt nap
a BKH-n

Gõzerõvel zajlik a Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar BA/BSc és MA/MSc nyílt nap sorozata. Január 15-
én a Budapesti Képzési Helyen, a XIII. kerület Szent
László út 59-61. szám alatti épületben fogadták a to-
vábbtanulni vágyó fiatalokat a tanárok és a tanulmányi
osztály munkatársai. tanársegéd beve-
zetõje után Miért pont a SZIE GTK? címmel

egyetemi docens, dékán mondott „toborzót” a
4000 hallgatót 70 féle képzésben oktató karra, amely már
38 országból fogad hallgatókat.A2016. évi általános fel-
vételi eljárással kapcsolatos praktikus tudnivalókról

, az Oktatási Hivatal munkatársa tájékoztatott
és a hallgatóság arcrezdüléseibõl ezúttal is kiderült, na-
gyon lényegbevágók ezek a tudnivalók. Miért jó a SZIE
GTK-n tanulni? Az ezzel kapcsolatos érveket

, a GTK HÖK alelnöke sorolta nagyon rokon-
szenvesen. Elmesélte, hogy a hallgatóknak a közelben
van kedvenc kínai éttermük, gyrososuk, van a közelben
posta és patika. Ismertette a színes hallgatói közösségi
élet színtereit, a bálok sorrendjét és a bulik sorozatát. A
program a szakvezetõk kiscsoportokban tartott tájé-
koztatóival folytatódott.

Dr. Szabó Katalin
dr. Káposz-

ta József

Ba-
logh Ilona

Hedrich
Bernadett

Balázs Gusztáv felvételei
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A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
(GTK) december 19-i
diplomaátadó ünnepségén
381 sikeres záróvizsgát tett
hallgatót köszöntött Tóth Katalin,
a Földmûvelésügyi Minisztérium
(FM) nemzetközi kapcsolatokért
felelõs helyettes államtitkára és
dr. Káposzta József dékán.
Az eseményen hat szakember vett
át címzetes egyetemi docensi
elismerõ címet.

B. G.

– A várossal és az egyetemmel a mezõ-
gazdasági tárca hosszú idõ óta élénk kap-
csolatokat ápol – kezdte ünnepi beszédét

helyettes államtitkár, aki kiemelte, a
várossal való
együttmûködés
b i z o n y í t é k a ,
hogy 2011-ben
a magyar EU el-
nökség idején a
Grassalkovich
kastély és Gö-
döllõ városa a-
dott otthont szá-
mos konferen-
ciának, ülésnek
és egyéb ren-
dezvénynek.

– A kormány-
zati szervek és

az egyetemek közötti összefogás egyre fon-
tosabb lesz – folytatta a politikus –, mert nap-
jainkban egyre inkább nyilvánvalóvá válik,
hogy a jövõben a világ és így Magyarország
mezõgazdasága is soha nem látott kihívá-
sokkal kell, hogy szembenézzen. Ennek szel-
lemében szeretnénk folytatni az egyetemmel
közösen megkezdett stratégiai partnerségün-
ket.

A közelmúltban két rendezvényre is sor
került az FM és a SZIE együttmûködésével.

A Talajok éve keretében került sor szep-
tember elején a Nemzetközi Talajismereti
Képzésre és Versenyre, melyre 28 országból
érkeztek szakemberek. A versenyzõk egy ré-
szének részvételét a minisztérium támogatta.
Nagy örömünkre szolgált, hogy éppen a Szent
István Egyetemen tanuló külföldi hallgatók
egyik csapata nyert.

Október 27-29-ig az FM, a Nemzeti Ag-
rárkutatási és Innovációs Központ szer-
vezésében, a Nemzetközi Mezõgazdasági
Fejlesztési Alap és az ENSZ Dél-Dél
Együttmûködés Hivatala támogatásával
rendeztünk mezõgazdasági biotechnológiai
workshop-ot az arab országok, Európa és a
volt FÁK országok közötti Dél-Dél Együtt-

Tóth
Katalin

mûködés elõsegítése
érdekében. Az ese-
ményen az érintett al-
gériai, magyar, ma-
rokkói, török és üzbég
mezõgazdasági mi-
nisztériumok és hát-
térintézmények kép-
viselõi egyeztetéseket
folytattak és megosz-
tották egymással leg-
jobb gyakorlataikat,
eljárásaikat, megoldá-
saikat a mezõgazda-
sági biotechnológia és
az élelmezésbizton-
ság területén.

forrásból származó termékekre, sokkal in-
kább egészséges, fenntartható forrásból
származó élelmiszerekre.

A világ élelmezési gondjait nem lehet fo-
lyamatos segélyezéssel megoldani. Tüneti
kezelés helyett hosszú távú megoldásra van
szükség, melyet a tudásmegosztás és a tapasz-
talatcsere jelent, hiszen az információcseré-
bõl és a legjobb gyakorlatok megosztásából a
fejlõdõ országok is profitálhatnak, ami to-
vább segíti az éhezés elleni küzdelmet. Ennek
az információcserének egyik ékes példája a
már korábban említett FAO ösztöndíjas prog-
ram is.

Befejezésül a helyettes államtitkár az egye-
temnek a továbbiakban is sikeres tanévet kí-
vánt, a végzett hallgatóknak pedig gratulált
tanulmányi kötelezettségeik teljesítéséhez.

– Az év végén
az ember visz-
szatekint: vajon
történt-e valami
az elmúló esz-
tendõben, ami
megmaradhat
az emlékezet-
ben, nem esik át
az idõ rostáján.
Az életünkben
nyomot hagyó
dátumok jobbá-
ra családi ese-
ményekhez kö-
tõdnek. Ide so-

rolhatjuk a diplomaszerzést is – emelkedett
szólásra dékán, hoz-
zátéve: – Emlékezni fognak rá, mert a dip-
loma megszerzése komoly teljesítmény a
hallgató és a család részérõl egyaránt, az élet
egyik komoly erõfeszítése.

A GTK dékánja számvetésében kiemelte,
hogy egyetemünk a hazai felsõoktatási össze-
vetésekben a legjobbak közé tartozik. Mi sem
mutatja ezt jobban, mint hogy a SZIE idén
felkerült az University Ranking by Academic
Performance legfrissebb egyetemi világ-
rangsorában is. A világ 23.729 egyeteme

dr. Káposzta József

Tóth Katalin: Egyre fontosabb az összefogás
Decemberben 381 hallgató tett sikeres záróvizsgát

Az egyetemmel való együttmûködés fontos
részét képezi az ösztöndíjas program, amiben
a magyar kormány vállalta, hogy fejlõdõ or-
szágokból érkezõ hallgatók magyar agrár-
egyetemeken folytatott tanulmányait tá-
mogatja. 2008 óta a kormány és a FAO együtt-
mûködése alapján a fejlõdõ országokból érke-
zõ ösztöndíjasok a SZIE karain is szerez-
hetnek diplomát mezõgazdasági területen.
Eddig több mint 230 külföldi hallgató kapott
erre lehetõséget, közülük közel százan vá-
lasztották a SZIE-t, felük a GTK-t. A prog-
ramban eddig közel 160-an fejezték be tanul-
mányaikat és szinte mindannyian hazatértek,
hogy a megszerzett tudással fejlesszék hazá-
juk mezõgazdaságát.
Tóth Katalin arról is szólt, hogy 2016. január

1-jétõl a Budapesti Corvinus Egyetem 3 kara
a SZIE-hez csatlakozik. Ezzel az agrártudo-
mányok még szélesebb körben, még nagyobb
presztízzsel szerepelnek az intézmény port-
fóliójában.

Beszédének további részében a helyettes ál-
lamtitkár századunk egyik legnagyobb kihí-
vásának értékelte az élelmezésbiztonságot és
az élelmiszerbiztonságot. A változó világ in-
novatív és fenntartható megoldásokat kíván,
azonban nem szabad megfeledkezni a tradici-
onális mezõgazdasági módszerekrõl sem. Ha-
zánk ezért kiemelt fontosságúnak tartja a csa-
ládi gazdálkodás támogatását. A kiskertek-
ben megtermelt, saját felhasználású, egész-
séges génmódosítástól mentes zöldségek,
gyümölcsök és húsok ugyanis már bizonyí-
tották, hogy mûködõ gazdasági modellt je-
lentenek.
– Szeretném leszögezni, hogy Magyarország

szilárdan kiáll a GMO mentes mezõgazdaság
mellett – hangsúlyozta Tóth Katalin –, ennek
érdekében hazánk tavaly útjára indított egy
kezdeményezést az EU tagállamai között egy
külön GMO mentes jelölés bevezetésérõl,
mellyel minden terméken jelölni lehetne,
hogy GMO mentes gazdaságból származik.
Véleményünk szerint ugyanis a világ
élelmezési problémáinak megoldásához nincs
szükség génmódosított növényekre és ilyen
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Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta

közül 11 magyar egyetem jutott be a legjobb
2.000 közé. A Szent István Egyetem jelenleg
1496. helyet foglalja el. Ez kiváló eredmény!
Ebben az oktatásbeli felelõsségben kell hely-

tállni a karnak is, elsõsorban a minõség folya-
matos fejlesztésével, a tudomány, a kutatás
színvonalának bõvítésével.

A Kiválósági Díjjal kitüntetett GTK 4.000
hallgatójával az egyetem legnagyobb kara.
Országos összehasonlításban (az üzleti kép-
zést folytató karok között) is a legnagyobbak
vagyunk. Nem csupán Gödöllõn indítunk
képzéseket, hanem Budapesten, Békés-
csabán, Szarvason, Jászberényben és a ha-
táron túl Csíkszeredában is – emelte ki dr. Ká-
poszta József.

– A minõség irányába tett lépéseink ered-
ményeit mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy oktatói csapatunk közel 80 százaléka
rendelkezik tudományos fokozattal, ami a
legfrissebb országos statisztikákban (a hazai
üzleti képzéseket tekintve) a kiemelkedõk
közé tesz minket, míg nemzetközi össze-
hasonlításban is kiválónak tekinthetõ. Bizo-

nyosan ennek is köszönhetõ, hogy az üzleti
képzéseinken diplomázott pályakezdõk
elhelyezkedési mutatói országos összehason-
lításban is kiemelkedõk.

Egyetemünk, karunk tehát állja a próbát a
hazai felsõoktatási intézmények versenyében,
de nemzetközi kapcsolataink, karunkon ta-
nuló közel 300 külföldi diák jelenléte szerint,
tágabb összevetésben sem kell szégyenkez-
nünk, hiszen jelenleg is 38 ország diákjai
tanulnak karunkon.

Már csak néhány nap és elkezdõdik 2016,
ami a GTK számára egy fontos évforduló. 30
évesek leszünk, hiszen 1986-ban kaptuk meg
az engedélyt a kar megalakítására. Az eltelt
évtizedekben többször átalakultunk, elfo-
gyasztottunk 5 dékánt és kiadtunk több mint
15.000 diplomát, de egy dologból sosem en-
gedtünk és az a minõségi oktatás. Ennek mi
sem nagyobb bizonyítéka a jelenlegi záróvizs-

gázók eredményei. Az elmúlt két
hét záróvizsgáin 381 hallgató tett
sikeres záróvizsgát, akikbõl 71 fõ
kapott kiváló vagy jeles oklevelet,
ami kiemelkedõ, 19 százalék –
zárta gondolatait a kar vezetõje.

*
Az ünnepségen a végzõs hall-

gatók nevében
gazdasági és vidékfejlesztési ag-
rármérnöki alapszakos hallgató
búcsúzott.

*
Az eseményen

rektor és dr. Káposzta József adták
át a Gazdaság- és Társadalom-
tudományi Kar Tanácsa által
adományozott címzetes egyetemi
docensi elismerõ címet

, a Perbit HR Ma-
gyarország Kft. ügyvezetõ
igazgatójának, , a
Gordius Consulting Zrt. vezér-
igazgatójának,

Istvánnak, a HostLogic
Számítástechnikai Kft.
igazgatójának,

, a Pátria Cons-
ult Zrt. vezérigazga-
tójának, ,
az Orgware Keres-
kedelmi és Szolgáltató
Kft. igazgatójának és

, a Fel-
számolók és Vagyon-
felügyelõk Országos
Egyesülete elnöki ta-
nácsadójának.

*
Ugyancsak a diploma-

átadón adták át az egye-
temi életet bemutató, elsõsorban
külföldi diákok részére meghir-
detett videokészítõ verseny elsõ
helyezettjeinek járó okleveleket.

Az egyéni verseny elsõ he-
lyezettje , üzbég
cserehallgató.
A csapatmunkában legjobb vide-

ót készített vidékfejlesztési ag-
rármérnöki mesterszakos hall-
gatók a következõk:

.
A kezdeményezésben vállalt ak-

tív szerepéért elismerõ oklevélben
részesült hall-
gató.

Sándor Nikoletta

dr. Tõzsér János

Fejér
Tamásnak

Filip Györgynek

dr. Molnár Attila

Szabó
Zsoltnak

Török Attilának

dr.
Zsiga Lászlónak

Nurbek Odilov

Chandalin
Vongvilay, Katarina Lazovic,
Jonas Brian Almendrala, Yahor
Vetlou, Mariam Hamida

Jamshid Karimov

Balázs Gusztáv felvételei



A Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar
december 18-i diplomaátadó
ünnepségén 240 alap és 105
mesterszakon végzett hallgatót
köszöntött dr. Feldman Zsolt,
a Földmûvelésügi Minisztérium
helyettes államtitkára és
dr. Posta Katalin dékán.

Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter
üdvözletét tolmácsolva dr. Feldman Zsolt
kiemelte: Magyarországon a mezõgazdaság
megbecsülésének és jövedelmezõségének
egyik záloga a színvonalas, versenyképes
felsõoktatás. Ebben a Szent István Egyetem
kimagasló kutató és oktatói tevékenységével
meghatározó szerepet tölt be. Az intézmény
azon törekvése, hogy az agrárium egészét át-
fogó Kárpát-medencei tudásközponttá vál-
jon, egybeesik a kormány agrár- és vidék-
politikai céljaival.

A politikus rámutatott arra, hogy a világ
komplexitása a mezõgazdaságot is elérte, a
teljes élelmiszergazdaságban kell gondol-
kodni, és ha így teszünk, akkor a nemzet-
gazdaság teljesítményének 16 százalékát ki-
tevõ területéért vállalunk, érzünk felelõs-
séget.

A mezõgazdaság évrõl évre jobban teljesít,
újabb és újabb rekordokat ér el. Hazánk te-

rületébõl 5,3 millió hektár a termõföld, közel
2 millió hektár az erdõ, hatalmas a víz-
készletünk, érthetõ, hogy miért fontos a tár-
sadalom számára, miként mûködik ez a sok-
rétû, színes termelési kultúrával jellemez-
hetõ ágazat. Dr. Feldman Zsolt hozzátette:
ezt a sokszínûséget az egyetemek és a kutató-
helyek is képviselik.

Magyarország azonban nem nagy ország,
nem vagyunk az Egyesült Államok, sem Bra-

zília és Európán belül is a mezõgazdasági ter-
melés szerény hányadát adjuk. Erõsségünk a
minõségi, egészséges, GMO mentes élel-
miszer elõállítása lehet.
A helyettes államtitkár arról is szólt, hogy a

történelem minden fordulata mélyen érin-
tette a mezõgazdaságot, de a benne dolgozók
mindig képesek voltak újraszerezni a te-
vékenységét. Az európai uniós csatlakozás
valamennyi piaci kihívás ellenére óriási

mankó az agrárium
számára.

2015-ben háromszor
annyi pénzt tudott az
állam agrár és vidék-
fejlesztési támoga-
tásra adni, mint a csat-
lakozás elõtt. Bár az
integráció számos
olyan gondot is oko-
zott, amelyek jobb
felkészüléssel, na-
gyobb tudással meg-
elõzhetõk lettek vol-
na, ez a tapasztalat is a
s z a k t u d á s i r á n t i
igényt erõsíti.

A kormányzat úgy
alakítja a hazai agrár-
politikát, hogy minél

életpályát kívánt a friss diplomásoknak.
Mint mondta, ehhez arra is szükség van,
hogy munkatársaikhoz kellõ alázattal és
türelemmel viszonyuljanak.

A kar dékánja Szent István fiának írt in-
telmeibõl a „Semmi sem emel fel, csakis az
alázat” gondolatot ajánlotta a végzettek fi-
gyelmébe, majd így szólt: Kívánom, hogy
az itt eltöltött évek elegendõ éltetõ erõt adja-
nak a mindennapok küzdelmeihez, s évti-
zedek múlva élhessék át azt a felemelõ ér-
zést, ami most a szüleiket tölti el.

A diplomaátadó ünnepségen köszöntötték a
nyugállományba vonuló
professzort és egyetemi
docenst (képünkön balról), aki egyben Doby
Géza díjban részesült. Pro Facultati
ScientiaeAgrariae díjat vett át
professzor emeritus (képünkön jobbról).

A kari tanács címzetes egyetemi docensi
címet adományozott , a
NAIK Erdészeti Tudományos Intézet tu-
dományos fõmunkatársának, ,
a NAIK Élelmiszer-tudományi Intézet igaz-
gatójának és , az SGS
Hungária Kft. auditorának.
A kari tanács a kar tiszteletbeli tanácsadója

dr. Hornok László
dr. Tolner László

Heltai György

Illés Gábornak

Kiss Attilának

Somody Ildikónak
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több lehetõség nyíljon a fiatal gazdák szá-
mára, hangsúlyozta az elõadó. A mi víziónk
tudásalapú, innovatív mezõgazdaság, ahol a
tudás és a gyakorlat kéz a kézben jár, és így
oldja meg az olyan globális, de lokálisan je-
lentkezõ feladatokat, mint amit például a klí-
maváltozás állít a világ elé. Mindehhez szük-
ség van a kormányzat és az egyetem szakem-
berei közötti szoros együttmûködésre.

Dr. Feldman Zsolt befejezésül sikeres

Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar

Ahol a tudás és a gyakorlat kéz a kézben jár
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címet adományozta , az
Eurofins Agroscience Services Kft üzletág-
vezetõjének, , a Mi-
csutka Farm Kft. társtulajdonosának és

kynológusnak.
Dékáni dicséretben részesült

egyetemi adjunktus,
tanszéki mérnök, egye-
temi docens, ügyvivõ szak-
értõ és laboráns.
Az idei évben kiírt Bonafarm Ösztöndíj pá-

lyázat nyertesei: környezet-
gazdálkodási agrármérnök,
mezõgazdasági mérnök, ál-
lattenyésztõ mérnök, nö-
vényorvos, állattenyésztõ mér-
nök hallgató.

dékán a tanulmányi idõ
alatti egyenletes, kimagasló teljesítményért
és a záróvizsgán nyújtott kiváló szereplésért
dékáni különdíjat adományozott a következõ
hallgatóknak: vadgazda mér-
nök, kertészmér-
nök, környezetgazdálkodási
agrármérnök, okleveles termé-
szetvédelmi mérnök, okleveles
ökotoxikológus,
okleveles környezetmérnök,
környezetgazdálkodási agrármérnök,

okleveles agrármérnök,
természetvédelmi mérnök,
környezetmérnök, ok-

leveles környezetgazdálkodási agrármérnök,
kertészmérnök,

állattenyésztõ mérnök, ok-
leveles állattenyésztõ mérnök,

természetvédelmi mérnök,
okleveles növényorvos, mezõ-
gazdasági mérnök, okle-
veles növényorvos, vetõmag-
gazdálkodási szakmérnök, nö-
vénytermesztõ mérnök,
okleveles mezõgazdasági biotechnológus,

mezõgazdasági mérnök.
Az Év Hallgatója kitüntetésben

okleveles agrármérnök részesült.
Intézeti, tanszéki, szakvezetõi különdíjak

átadásával folytatódott az ünnepség.
A szakvezetõi búcsúztatót

oktatási és ifjúsági dékánhelyettes, a
növénytermesztõ mérnöki alapszak vezetõje
tartotta. Segítségül hívva Arany János köl-
tészetét a Domokos napra címû verssel aján-
dékozta meg a végzett hallgatókat.
Abúcsúzóknak természet-

védelmi mérnök hallgató tolmácsolta
útravaló gondolatait, majd
mezõgazdasági mérnök a benne ezen út ele-
jén megfogalmazódott érzéseket tette
közkinccsé.

Az eskütétel után az oklevelek átadása
következett.

Bónus Krisztiánnak

dr. Micsutka Attilának
Po-

mázi Ágoston
Lakiné Sas-

vári Zita Lukács Judit
Malatinszky Ákos

Török Zsuzsanna
Varsányi Mónika

Abdalla Aimen
Bödõ Dominik

Mészáros Péter
Pallós Vanda Anita

Sipos Áron

Dr. Posta Katalin

Balogh Bence
Barnácz Fruzsina Enikõ
Basticz Szilvia

Berecz Tibor
Fabi Lilla

Gyurcsányi Emese Rebeka
Hamar Zsóka

Harta
István Kálmán Niko-
letta Kovács Nor-
bert Laczkó Bendegúz

Lamberti Ádám Mészáros
Péter Pálfi Zsófia

Rusvai Kata-
lin Simon Jenõ

Szabó Zsolt
Takács Alexandra
Varga István

Velõ István
Veress Alexandra

Zsombor Katalin
Zimborán

Ágnes

dr. Tasi Julianna

Czakó Bernadett

Kató Hajnalka

Balázs Gusztáv felvételei
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tisztelhetjük benne, hanem az elsõ olyan jel-
legû tankönyv íróját is, mely évtizedeken át
egész állatorvosi nemzedékeknek volt Bib-
liája, innen szerezve meg a további disz-
ciplínákhoz elengedhetetlen logikus gondol-
kodást.

Felidézte és megvilágította Kemény Ar-
mand lelkiségét, mely a mai érzelem-üres vi-
lágban ritka, mint a népmesék fehér hollója.
Személyes élményei, megtapasztalásai kö-
zelebb hozták a hallgatóságban a Mester és
Tanítvány olyan mély kapcsolatát, mint pl.
az indiai kultúr-nevelésben sajátos hangsúly-
rendszerét.

A sajnos tragikusan korai halál ugyan
derékba törte Kemény Armand oktató-ne-
velõ munkáját, de itt hagyta számunkra mun-
kásságának élet-osztó melegét, mely megha-
tározója volt jellemének.

A zárómondatban is a remény csillant fel:
Consummatum est, non oblitus!

Ezek után a szépszámú közönség, az egy-
kori tanítványok ellepték a táblaavatás tan-
termi helyszínét, ahol . és

. professzorok leplezték le az
emlékezés tábláját, melynek egyik dísze dr.
Kemény Armand dombormûve (

szobrászmûvész munkája), míg a
másik szövegben emlékezik meg a magyar
állatorvosi élettan megalapítójáról.

dr Frenyó László
dr Kutas Ferenc

Varga Zol-
tán Zsolt

Etter László felvételei
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Megható, baráti emlékezõ
találkozás zajlott november 20-án
az Állatorvos-tudományi Kar
Élettani tantermében, ugyanis
az összejött egykori tanítványok,
kollégák idézték meg a 100 éve
született dr. Kemény Armand
szellemét és avattak emléktáblát
tiszteletére.

Dr. Frenyó László
Kiss Gerda

Dr. Sótonyi Péter

dr Lencsés György

házigazda professzor üd-
vözlõ szavai után V. évf. kolle-
gina versmondása (Arany János: Széchenyi
emlékezete) adott alaphangot az emlékezés
délutánjának. A verssorok már elõre meg-
idézték a közjóért harcoló ember típusát. Aki
tud küzdeni, munkálni, hatni, az példát ad a
jövõnek, mintegy megalapozva azt, s így lesz
reménnyé az emlékezet.

dékán nyitotta meg a
kellemesnek ígérkezõ délutánt. Felcsillantva
Kemény Armand munkásságát, arra terelte a
figyelmet, hogy az ilyen emberek egykori
munkássága az az alap, amire a mai és fõként
a jövõ állatorvosi nemzedékek oktatása épül-
het.

Késõbbiekben . c. egye-
temi tanár, Kemény professzor egykori ta-
nársegédje diákkal ékesített elõadásában
idézte meg a Mester szellemét. Szót ejtett
Professzor Úr utolérhetetlen eleganciájáról,
lenyûgözõ általános intelligenciájáról, mind-
amellett, hogy nem feledkezett meg Kemény
professzor szerteágazó tudományos mun-
kásságáról sem. Külön hangsúlyozta, hogy
nemcsak az állatorvosi élettan megalapítóját

Születésének centenáriumán

Kemény Armand emléktáblát avattak
Az Ökológiai Mezõgazdasági Kutatóintézet
(ÖMKi) Közhasznú Nonprofit Kft. 2012-
ben kezdeményezte az ökogazdálkodásban
alkalmazható növényvédõ és tápanyag után-
pótló szerek egységes hazai listáját.

Az elsõ témában szervezett találkozó, majd
2013 elején egy minisztériumi ágazati
megbeszélés után a NÉBIH vállalta fel a
téma koordinálását.

2014-ben megalakult az Öko-munkabi-
zottság, melynek feladata az ökológiai gaz-
dálkodásban alkalmazható egységes szer-
lista kialakítása és gondozása lett. A mun-
kabizottság tevékenységére azért van
szükség, mert Magyarországon ezt megelõ-
zõen nem volt egységes ökológiai szerlista,
amely egyértelmûen meghatározta volna az
ökológiai gazdálkodásban alkalmazható ter-
mékek körét.

Az Öko-munkabizottság tagjai a hatóság
képviselõi (a NÉBIH Növény-, Talaj- és Ag-
rárkörnyezet-védelmi Igazgatóság szakem-
berei) és a hazai bioágazat szereplõi: az ér-
dekvédelmi szervezetek (Kárpát-medencei
Ökogazdálkodók Szövetsége, Magyar Bio-
kultúra Szövetség), az ellenõrzõ szervezetek
(Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., Hun-
gária Öko Garancia Kft.) és a kutatás-fej-
lesztés képviseletében az Ökológiai Mezõ-
gazdasági Kutatóintézet. A munkabizottság
koordinátora a NÉBIH.

Az egyeztetõ ülések nyomán az egységes
szerlistát az Öko-munkabizottság 2015. ok-
tóber 1-jén megtartott ülésén fogadta el, és a
NÉBIH honlapján érhetõ el.

Az egységes szerlista alapjául az ellenõrzõ
szervezetek eddigi, egymással csak részben
átfedõ listái szolgáltak, melyeket a hatóság
munkatársai szakmai és jogi szempontból
ellenõriztek és a bizottsági tagok jóváhagy-
tak.

A készítmények természetesen csak az en-
gedélyokiratukban meghatározott módon
alkalmazhatók.

Az ökológiai gazdálkodásban felhasznál-
ható termékek köre folyamatos felülvizs-
gálat és bõvítés alatt áll. Új termék szer-
listára történõ felvételéhez a NÉBIH hon-
lapjáról letölthetõ formanyomtatvány kitöl-
tése és a NÉBIH NTAI Növényvédõ szer és
Termésnövelõ anyag Engedélyezési Osztá-
lyára történõ benyújtása, valamint az Öko-
munkabizottság jóváhagyása szükséges. Az
eljárás ingyenes.
Bízunk benne, hogy az egységes hazai öko-

szerlista megkönnyíti a termelõk min-
dennapjait, fokozza a fogyasztók ökoter-
mékek iránti bizalmát, és hozzájárul a hazai
öko-ágazat fejlõdéséhez!

(forrás: ÖMKi)

Létrejött az egységes
hazai ökoszerlista!
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Szomorúan tudat-
juk, hogy dr. Nagy
Emil professor
emeritus, az MTA
doktora életének
86. évében, január
11-én elhunyt.

Nagy Emil 1930.
május 1-jén szüle-
tett Kötcsén. Gim-
náziumi tanulmá-
nyait Aszódon vé-
gezte, 1948-ban
érettségizett.

Felsõfokú tanulmányait a Gödöllõi Agrár-
tudományi Egyetem Állattenyésztési Karán
1952-ben fejezte be. Katonai szolgálata tel-
jesítése után 1952-tõl 1953-ig a Szilvásvá-
radi Törzsállat-tenyésztõ Állami Gazdaság-
ban dolgozott, mint fõállattenyésztõ.

1953. szeptember 1-jétõl a GATE Állattani
Tanszéken tanársegédi kinevezést kapott.
1960-tól adjunktusként, 1969-tõl docens-
ként, 1977-tõl egyetemi tanárként dolgozott
az Állattani Tanszéken.

1958-ban okleveles mezõgazdasági tanári
képesítést szerzett, 1961-ben megvédte
egyetemi doktori fokozatát. 1963-ban tudo-
mányos továbbképzésre önálló aspiránsi
felvételt nyert, majd 1966-ban megvédte
kandidátusi értekezését. 1985-ben megkapta
a mezõgazdaságtudományok doktora címet.

Nagy Emil a tanszékvezetõi megbízatás
mellett 1975-77 között tudományos dékán-
helyettesi, 1977-80 között dékáni, 1981-84
között oktatási rektorhelyettesi, 1985-90
között a Mezõgazdaságtudományi Kar dé-
káni funkcióját töltötte be.

1976-ban Nagy Emil vette át a Tanszék irá-
nyítását, amely megbízatása 1991-ig tartott.
Az egyetemhez csatolt Vadbiológiai Kutató
Állomás szakmai irányítását is Nagy Emil
látta el. 1987-ben létrehozták az Állattani és

Vadbiológiai Intézetet, melyhez az Állattani
és Ökológiai Tanszék, a Vadbiológiai Osz-
tály, Vadgazdálkodási Osztály, valamint a
Babati Kísérleti Telep tartozott. 1987-91 kö-
zött az Intézet igazgatója és egyben az
Állattani és Ökológiai Tanszék vezetõje
Nagy Emil volt.

Tantárgyelõadói tevékenységét a hagyo-
mányos Mezõgazdasági állattan c. tárgy
folytatásán túl több új tantárgy (Vadgaz-
dálkodás és vadászat, Vadászati állattan,Ap-
róvadtenyésztés, Vadgazdálkodás) jelzi.
1959-ben szervezte meg a Vadgazdálkodás
és Vadászat c. fakultatív tárgy oktatását. A
posztgraduális képzés területén 1978-tõl
hosszú idõn keresztül az általa létrehozott
Vadgazdálkodási Szakmérnöki Szak vezetõ-
je és szervezõje volt.

Kutatásai kezdetben a fácán és a fogoly
integrált növényvédelemben betöltött szere-
pével, majd a szárnyas vadfajok intenzív te-
nyésztésével foglalkoztak. A késõbbiekben
komplex vadgazdálkodási kutatásokkal, a
hazai vadfajok populációbiológiai vizsgála-
tával, a vadászterületek eltartó képességé-
nek megóvásával és növelése lehetõségeivel
foglalkozott.

Az utóbbi években a hazai vadászható
fauna vizsgálatát tûzte ki célul. Kutatásainak
anyagi fedezetét számos elnyert pályázat,
megbízás biztosította.

A szakmai közéletben betöltött szerepét
jelzi, hogy tagja volt a MÉM Vadgazdál-
kodási Tanácsának, az MTA Erdészeti Bi-
zottság Vadászati Albizottságának, elnöke
volt az FM Igazságügyi Szakértõi Bizottsá-
gának, a Magyar Vadászok Országos Szö-
vetsége Oktatási Bizottságának, a Vadgaz-
dálkodási Szabványügyi Bizottságnak, tagja
volt a Magyar Vadászati Védegylet elnöksé-
gének, az FM Vadászati Szakértõi Munka-
csoportjának.

(1930 – 2016)

Dr. Nagy Emil

Szomorúan tájékoztatjuk az egyetemi pol-
gárokat, hogy dr. Tarjányi Ferencné Sovány
Zsuzsa életének 89. évében, január 19-én,
hosszú szenvedés után elhunyt. A tanárnõ a
Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék
jogelõdjének, a Kertészeti és Élelmiszeripari
Egyetem Zöldség- és Földmûveléstani
Tanszékének volt adjunktusa 1986. évi nyug-
díjazásáig.

Szomorúan tudatjuk, hogy Tóthné dr. Surá-
nyi Klára, a Talajtan és Vízgazdálkodás Tan-
szék nyugalmazott munkatársa, 80 éves ko-
rában, 2016. január 5-re virradóan elhunyt.

Tóthné Surányi Klára 1936-ban született,
majd az agármérnöki diploma megszerzése
után a talajtérképezésben és a talajerõ-
gazdálkodási szaktanácsadásban szerzett
gyakorlatot. 1968-tól közel 30 évig dol-
gozott a Kertészeti Egyetem, illetve jogutód
intézményeiben a Talajtani és Agrokémiai
Tanszéken, 1977-tõl nyugdíjazásáig tan-
székvezetõ helyettesként. Részt vett a gya-
korlati és elméleti oktatásban, a szakmérnök
képzésben és a német szakfordítók kép-
zésében is. 2002-ben a Szent István Egyetem
címzetes egyetemi docensi kitüntetõ címet
adományozott számára. Több, mint száz tu-
dományos dolgozata, publikációja jelent
meg, jelentõs részben idegen nyelvû kiad-
ványokban.

Dr. Zanathy Gábor egyetemi docens, a Szõ-
lészeti és Borászati Intézet, Szõlészeti
Tanszék egyetemi docense 2015. december
22-én, életének 54. évében tragikus baleset-
ben elhunyt.

A hazai szõlészet kiemelkedõ alakjának
szakmai és emberi nagyságát szívünkben
megõrizzük.

a Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék
dolgozói

Elhunyt Tóthné
dr. Surányi Klára

Elhunyt Dr. Zanathy Gábor

Elhunyt
dr. Tarjányi Ferencné
Sovány Zsuzsa

Együttmûködési
megállapodás

A GTK Regionális Gazdaságtani és Vidék-
fejlesztési Intézete együttmûködési meg-
állapodást írt alá januárban a Rzeszów-i
Egyetem (Lengyelország) Szociológiai Inté-
zetével. A megállapodás keretében a két in-
tézet közös kutatások megvalósítását, tu-
dományos konferenciák szervezését, vala-
mint publikációk készítését tervezi, mely a
nemzetközi együttmûködést erõsíti.

A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvé-
delmi Tagozata által január 20-án megtartott
díjátadó ünnepségen a Környezetmérnöki
Diploma Díj díjazottjai között volt

, aki a Szent István Egyetem környe-
zetmérnök BSc majd MSc képzés keretei
között folytatta tanulmányait, jelenleg pedig
a SZIE Környezettudományi Doktori Isko-
lájának hallgatója.

Díjnyertes munkája az angliai Cranfield
University-vel élõ kettõs diploma program
keretein belül készült MSc-s diplomadolgo-
zata volt.

Minden évben az arra érdemes hallgatói
munkák közül a szakvezetés felterjeszt né-

Fekete
György

Elismerés a Magyar  Mérnöki Kamarától
hányat a kamara felé, ahol a neves szakmai
zsûri döntése alapján díjazzák a pályamun-
kákat. A környezetmérnök képzésben részt-
vevõ hallgató rangos szakmai elismerését
jelenti az elnyert díj.

A környezetvédelmi díjátadó ünnepséget
, a Magyar Mérnöki

Kamara elnöke nyitotta meg, majd
környezetügyért, agrárfej-

lesztésért és hungarikumokért felelõs állam-
titkár mondta el ünnepi beszédét a díjak áta-
dását megelõzõen.

A nyertes dolgozat címe: Biogáz áramol-
tatás hatása alga biomassza növekedésére.

Barsiné Pataky Etelka
V. Né-

meth Zsolt

(mkk.szie.hu)
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A Kosáry Domokos Könyvtár és
Levéltár fennállásának 70.
évfordulója alkalmából a múlt év
november 5-én könyvtártörténeti
kiállítás nyílt a gödöllõi
kampuszon. A jubiláló
gyûjteményt dr. Szögi László,
az ELTE Egyetemi Könyvtár és
egyben az Egyetemi Levéltár ny.
fõigazgatója méltatta. A Kosáry
Domokos-díjas történész,
levéltáros ezen az eseményen adott
interjút lapunknak.

BALÁZS GUSZTÁV
– Bár a történészek, kivált a levéltárosok

legfõbb feladata a tények feltárása és be-
mutatása, van-e olyan álmuk e szakma
képviselõinek, ami beteljesülésre vár és
aminek realitása is van?

– Érdekes kérdés… A történelemkutatás
olyan, mint egy puzzle játék, ha szabad ezt a
hasonlatot mondanom. Az évszázadok során
hiába keletkezett nagyon sok iratanyag – per-
sze nyilvánvaló, hogy minél korábbra me-
gyünk, annál kevesebb –, háborúk és egyéb
pusztulások miatt nagyon sok el is tûnik. Arra
nem lehet számítani, hogy minden, amit va-
laha írásba foglaltak, megmarad. Ez külö-
nösen igaz Magyarországra, ahol háborúk,
szabadságharcok, forradalmak láncolatából
áll a múlt, és sajnos az emberi felelõtlenség is
károkat okozott.

Ennek ellenére a dokumentumok keletkezé-
sének van egy olyan logikája, hogy némelye-
ket több példányban készítenek el és a késõb-
biekben több felé szóródnak szét. A nagy-
szombati és a pesti egyetemek forrásanyagá-
nak két jelentõs csoportja ugyan elpusztult, de
húszéves szorgalmas munka eredményeként a
legkülönbözõbb közgyûjteményekben meg-
maradt másodlagos forrásokból valamilyen
módon rekonstruálni tudtuk például az egye-
tem hallgatóinak névsorát, vagy a történelmé-
re vonatkozó dokumentumokat.

A levéltáros feladata, és ha úgy tetszik álma
az, hogy megtalálja azokat a szétszórt másod-
lagos dokumentumokat, amikbõl az esetek
nagy hányadában rekonstruálni lehet azokat,
amik elpusztultak.

Én, aki a magyar felsõoktatás történetével
foglalkozom, a legnagyobb sikernek tartom,
amikor olyan forrásokat találok meg, Kassán,
Kolozsvárott, Pozsonyban, esetleg Heidel-
bergben, Lipcsében, amelyekrõl nem tudtam,
hogy még léteznek. Az ezek összegyûjtése és

megismerése után kialakuló új kép régi idõk
valóságról, hatalmas élmény a történész szá-
mára. Kiderül, hogy valamit mégis meg lehet
tudni arról a múltról, amirõl forrás hiányában
már azt hittük, nem ismerhetõ meg. Az is
nagy öröm, amikor hirtelen valahol rábuk-
kanok arra, amit számos más gyûjteményben
nem találtam meg erõnek erejével sem.

– Szívesen! Jó pár évvel ezelõtt a Kolozsvári
Jezsuita Egyetem történetét próbáltuk re-
konstruálni. Tudtuk, hogy ennek az egye-
temnek az anyakönyve is 1956-ban pusztult el
a kigyulladt Országos Levéltárban. Én na-
gyon gyakran jártam Erdélyben, ahol a kato-
likus egyházi levéltárakat rendeztük tanítvá-
nyaimmal. Kolozsváron, a katolikus templom
oratóriumában, számos más irat között egy-
szer csak elõkerült a kolozsvári jezsuiták
Mária Kongregációjának jegyzõkönyve és a
nemesi kollégium teljes névsora. Ez azért volt
izgalmas, mert az összes diák, aki Kolozs-
várra járt az egyetemre, tagja volt a Mária
Kongregációnak, nagy részük a nemesi kollé-
giumban tanult. Következésképpen elpusztult
ugyan az anyakönyv, de ebbõl a két forrásból
gyönyörû szépen rekonstruálni tudtuk a
hallgatóságot. Ez volt ám az igazi meglepetés.
Olyan tudományos eredményt produkáltunk,
amit e nélkül nem tudtunk volna elérni.

– Kérem szépen, mondjon erre példát!

– Magyarország különleges helyzetben
van, mert nekünk nagyon sok emlékünk
külföldön található, például Erdélyben
vagy a Felvidéken. Mennyire hozzáférhe-
tõk ma ezek a dokumentumok?

– A könyvtár kiállításán a tegnap doku-
mentumai is szerepelnek a múlt emlékei
között. Mire kell ma figyelni, mit javasol,
hogyan õrizzük a most keletkezõ anya-
gokat, amelyek nagy része már digitális?

– A helyzet sokkal jobb, mint mondjuk 30
évvel ezelõtt volt. Akkor körbejártam az
egész Kárpát-medencét, és nagyjából ugyan-
azzal fogadtak: a források hozzáférhetet-
lenek.

Ma az okoz problémát, hogy sok gyûjte-
ményben már nincsen olyan magyar anya-
nyelvû szakember, aki az egész anyagot fel
tudja tárni. Tehát nem tudja elolvasni, nem
érti meg. De készségesek, már odaadják a do-
kumentumokat, „csak” módszeresen fel kel-
lene tárni ezeket a forrásokat.

Vannak nagyon jó fejlemények, mert már
majdnem befejezõdött a

címû sorozat megjelentetése.
Szép sorjában kiadtuk a szlovákiai, a kárpát-
aljai, a vajdasági és a burgenlandi anyagot.
Alegnagyobb eredménynek azt tartom, hogy

sikerült megegyezni a román levéltárüggyel,
egy nemzetközi megállapodás keretében és
már a harmadik kötet jelent meg az erdélyi
levéltárakban található magyar vonatkozású
anyagból. Ennek a megállapodásnak belát-
hatatlanul kedvezõ a hatása. Ahhoz az 1925-
ben született egyezményhez hasonlítható,
amely lehetõvé tette a Bécsben õrzött anya-
gok szabad kutatását.

– Ez egy klasszikus kérdés. Vannak, akik azt
mondják, teljesen felesleges a könyvtár, le-
véltár, mert mindent digitalizálunk, és majd
úgy megõrizzük. Erre én, mint történész és
levéltáros, illetve húsz éven át levéltári fõ-
igazgató, azt mondom, hogy a digitalizálás
nagyon fontos eszköz. A rossz állapotban
lévõ, ritka és sokat használt anyagokat
feltétlen digitalizálni kell, és ezeket kell
odaadni a kutatóknak használatra.

De óriási hiba lenne, ha az eredeti doku-
mentumokat nem õriznénk meg, nem restau-
rálnánk. Ha én most elmegyek Heidelbergbe,
akkor egy hatszáz évvel ezelõtti egyetemi
beiratkozási könyvet tanulmányozhatok. Va-
jon a mai digitális állományokat is meg tud-
juk majd nézni ennyi idõ múlva?

A koromból is adódó meggyõzõdésembõl
tehát azt tanácsolom, hogy õrizzük meg az
eredetit is, mert a Gutenberg galaxis meg-
marad.

Kárpát-medence Le-
véltári Forrásai

A szerzõ felvétele

Beszélgetés a Kosáry-díjas dr. Szögi Lászlóval

A Gutenberg galaxis megmarad

"A levéltáros feladata, és ha úgy
tetszik álma az, hogy megtalálja
azokat a szétszórt másodlagos
dokumentumokat, amikbõl az

esetek nagy hányadában
rekonstruálni lehet azokat, amik

elpusztultak."

A felépíthetõ múlt

A szabad kutatás lehetõsége
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December 16-án Gödöllõn, a dékáni tanács
ülésének kezdetén adták át a Szent István
Egyetem 2015. évi Tudományos Diákköri
Konferenciájának rektori különdíjait a kö-
vetkezõ hallgatóknak.
Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar:

, témavezetõ:
fõiskolai tanársegéd

Állatorvos-tudományi Kar: ,
tv.: egyetemi docens

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:
, tv.: egyetemi

adjunktus
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi

Kar: , tv.: fõisko-
lai tanársegéd

Gépészmérnöki Kar: , tv.:
egyetemi docens

Mezõgazdaság- és Környezettudományi
Kar: , tv.:

egyetemi tanár és tu-
dományos munkatárs

A témavezetõk és a következõ, a konferen-
cia szervezésében kiemelkedõ tevékenysé-
get kifejtõ munkatársak Elismerõ Oklevél-
ben részesültek: fõiskolai
docens (ABPK), egyetemi

Siroki László Tamásné dr. Ma-
gyar Ágnes

Sági Krisztina
dr. Makrai László

Csáki Dávid dr. Kovács Attila

Bobák Nikolett Sándor Zita

Csorba Dávid dr.
Víg Piroska

Szûcs Károly Mihály dr. Kiss Er-
zsébet dr. Galli Zsolt

dr. Sebõk Balázs
dr. Sótonyi Péter

Tudományos Diákköri Tanács elnökétõl
megtudtuk, összesen 36 szekcióban 326
pályamunkát mutattak be a hallgatók. Az I.
helyezett pályamunkák száma 32, a II. he-
lyezetteké 34, a III. helyezetteké 33 darab

tanár (ÁOTK),

tanszéki
mérnök (GTK),

fõis-
kolai docens (GA-
EK-Szarvas),

fõisko-
lai tanársegéd (GA-
EK-Gyula),

fõiskolai ta-
nársegéd (GAEK-
Békéscsaba),

egyetemi
docens (GÉK),

PhD hall-
gató (GÉK),

adjunktus (MKK).

Mint
egyetemi ta-

nártól, az Egyetemi

Ur-
bánné Malomsoki
Mónika

dr.
Gombos Béla

Czin-
deri Kristóf

Bodnár
Gábor

dr. Zsi-
dai László

Far-
kas Csaba

dr. Bod-
nár Ákos egyetemi

dr. Szilágyi Ti-
vadar

volt. Az OTDK-ra 177 dolgozatot javasol-
tak. A különdíjra javasolt pályamunkák szá-
ma pedig 256 darab volt.

Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar ta-
vasszal tartja tanévi konferenciáját.

A rektori különdíjasok: Szûcs Károly Mihály, Csorba Dá-
vid, Siroki László Tamásné, Bobák Nikolett, Csáki Dávid,
Sági Krisztina Balázs Gusztáv felvétele

Tudományos Diákköri Konferencia

Rektori különdíjakat és elismerõ okleveleket adtak át

Szabó Lajos: Az agroturizmus földrajza
(mérsékelt övi-, trópusi- és szubtrópusi tájakon)
Gödöllõ: Szent István Egyetemi Kiadó, 326 p.

, a GTK professor emeritusa hosszabb idõt töltött Kö-
zépnyugat-Afrikában, Közép-Ázsiában, Távol-Keleten és a Karib-tér-
ségben, ahol ültetvénygazdálkodással kapcsolatos agronómiai, gaz-
daságföldrajzi (turisztikai) oktató- és kutatómunkát végzett. A szerzõ
arra vállalkozott, hogy tudományos igénnyel, de ugyanakkor olvasmá-
nyos stílusban bemutassa azoknak, akik az agroturizmus iránt érdek-
lõdnek (mint turista vagy szakember) a mérsékelt övi (szûkebb érte-
lemben) és a trópusi-szubtrópusi tájak (szélesebb körben) azon agrár
termékeit amelyek a gasztronómiai ipar alapját képezik bármely
földrajzi szélességi körön. A mû írója erre alapozva ajánlja könyvét a
világutazók és a turisták számára is.

A könyv az agroturizmus esszenciája, mindent megmutat az olvasó-
nak arról, hogyan lehet a mezõgazdaságot a turizmus szolgálatába ál-
lítani. Nem a falusi vagy a vidéki turizmus tradicionális kliséi alapján
közelíti meg a témát, hanem a talaj-, a növény- és állatföldrajz, az ég-
hajlattan, valamint a regionális földrajz szemszögébõl. Írója egy vilá-
got látott geográfus, aki évtizedek óta dolgozik a turizmus és a mezõ-
gazdaság nemzetközi példákon alapuló hazai szimbiózisának megte-
remtéséért, fejlesztéséért.

Professzor Dr. habil Szabó Lajos már eddig is nagyon sok érdekes
könyvvel, ismert tanulmánnyal gazdagította a magyar turizmust. „Az
agroturizmus földrajza” címû kötetrõl elmondható, hogy kiváló alko-
tás, a tudományos igényességgel megírt munka újszerû kapcsolatot te-
remt a mezõgazdaság, a turizmus és a vendéglátás viszonylatában. Az
agroturizmus rendszerét a természetföldrajz témakörébõl közelíti meg,
majd a mezõgazdasági termelés és turizmus összefüggéseit tárja az
olvasó elé.

Dr. Szabó Lajos

tudományos tanácsadó
MTA CSFK Földrajztudományi Intézet

intézetvezetõ fõiskolai tanár
Budapesti Gazdasági Fõiskola

Michalkó Gábor

Dr. Szalók Csilla

aula
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Közel egyéves elõkészítést
követõen, február elején
megkezdõdhet a magyar tenyész-
és versenylovak szállítása Kínába -
közölte a Földmûvelésügyi
Minisztérium január 18-án
az MTI-vel. A szállításra
kiválasztott 9 ló (3 mén és
6 kanca) a kínai hatóság által
megjelölt karanténban, az
Állatorvos-tudományi Kar egyik
elkülönített istállójában van
egyelõre. Az állatoknak a 30 napos
karantén alatt elkülönített
takarmányt és
gondozószemélyzetet is
biztosítanak.

Az elkülönítés január végéig tart, ezt kö-
vetõen a lovak Kínába érkezésük után újabb
egy hónapot töltenek karanténban, és ismét
át kell esniük a szükséges vizsgálatokon. Az
állatokat várhatóan március 1-jén adják át új
tulajdonosaiknak – tették hozzá.
A kínai hatóságok elõször 2015 januárjában

látogattak Magyarországra az élõállat-ex-
port megvalósítása érdekében, tavaly no-
vemberben pedig már a lóexporttal kapcso-
latos ellenõrzések elvégzésére egy kínai ha-
tósági állatorvos érkezett az országba. A
szakember másfél hónapos magyarországi
tartózkodása alatt részt vett a lovak és a ka-
rantén helyszínének kiválasztásában, az ál-
latorvosi vizsgálatokon és a laborered-
mények kiértékelésében – írták.

Hangsúlyozták, a kínai élõállat-export a
magyar lóágazat kiemelkedõ sikere, egyben
a magas színvonalú magyar lótenyésztés és
az állategészségügyi szolgálat elismerése is.

Dóra majorból Kínába

Februárban indulhat a magyar tenyész- és versenylovak szállítása

Lázár András gondozó leveszi a lakatot a kínai exportra felkészített tenyész- és versenylovak karanténistállójának
kapujáról a Dóra majori Tangazdaságban. A box ablakán a Szelemér nevû ló néz ki MTI Fotó: Mohai Balázs

A gondozó futószáron vezeti Szelemért

Amagyar lovak iránti érdeklõdés továbbra is jelentõs Kínában, ezért az elsõ sikeres szállítás
után újabbak várhatók. A kínai hatóság a kedvezõ tapasztalatok után elõzetesen javasolta a
protokoll felülvizsgálatát és enyhítését, amit a tárca haladéktalanul kezdeményez majd az
elsõ sikeres kiszállítást követõen – közölték. (MTI)

Zsidai
Galéria


