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mányainkkal
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Prime Rate Kft.

A gázüzemû közlekedés elterjedése, a kör-
nyezetszennyezés drasztikus csökkentése
által akár évi 50 milliárd forint többletet is
jelenthet a nemzetgazdaság számára a kö-
vetkezõ egy-két évtizedben, mutat rá a
Magyar Gázüzemû Közlekedés Klaszter
Egyesület PAN-LNG projektjének tanul-
mánya.
Az OECD szerint Magyarországon éven-

te csaknem tízezer ember hal meg a
légszennyezés miatt. A gázüzemmel
drasztikusan csökkenthetõ a környezet-
szennyezés, a részecske és a nitrogén-oxid
kibocsátás, valamint a közlekedés szén-di-
oxid mérlege is javítható, ami épp úgy
pénzben kifejezhetõ, mint a külkereskedel-
mi mérleg javulása.
A tanulmány elkészítésében több mint 50

kutató és szakember mûködött közre,
többek között a Közlekedéstudományi In-
tézet, a Századvég Gazdaságkutató, a Bu-
dapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, a Szent István Egyetem, a Szé-
chenyi István Egyetem, a Debreceni Egye-
tem, a Szegedi Tudományegyetem és szá-
mos további kutatócsoport. (MTI)

Zsidai László grafikája

Tanulmány a gáz-
üzemû közlekedésrõl

Adebreceni National Instruments
Hungary Kft. augusztus 30-án
a Szent István Egyetemnek
adományozott hatmillió forint
értékben telefonközpontot és
telefonkészülékeket oktatási
tevékenységének támogatására.
Az ebbõl az alkalomból tartott
sajtótájékoztatón Ábrahám László,
az NI Hungary Kft. ügyvezetõ
igazgatója és dr. Markó Balázs,
az Ybl Miklós Építéstudományi Kar
dékánja vett részt.
Az NI Hungary Kft. egy Nortel CS1000 típu-

sú digitális telefonközpontot és 700 darab asz-
tali telefonkészüléket ajándékozott az egye-
temnek. A National Instruments (NI) debre-
ceni leányvállalata fontos küldetésének tartja
a felnövekvõ generációk oktatásának támo-
gatását, kiemelten kezeli a mûszaki és tudo-
mányos pályák népszerûsítésének ügyét, hisz
az ipar és az oktatás kapcsolatának szorosabbá
fûzése közös érdek. A jövõ szakembereinek
támogatása és a piacképes munkaerõ képzése
miatt az ipar számára alapvetõ fontossággal
bír, hogy a magyarországi intézmények jól
felszereltek legyenek, lehetõvé téve a ver-
senyképes gyakorlati tudás elsajátítását.

ügyvezetõ igazgató az ado-
mányozó ünnepségen és sajtótájékoztatón el-
mondta: „Bõvítettük a telefonrendszerünket, s
a 6-800 darabos eszközparkunk feleslegessé
vált. Mivel még mindig jól mûködõ eszkö-
zökrõl van szó, amik értéknek számítanak,
mindenképpen el akartuk ajándékozni felsõ-
oktatási intézménynek, s így jutottunk el a
Szent István Egyetemhez. Fontosnak tartjuk

Ábrahám László

Több millió forintos NI adomány

segítséget nyújtani. Munkatársaink órákat ad-
nak felsõoktatási intézményben, részt vesz-
nek a duális képzésben, s napi szintû, élõ
kapcsolatot tartanak fenn több egyetemmel.”

dékán kiemelte: „Azt tart-
ja a mondás, hogy jobb adni, mint kapni.Ami
szempontunkból most jó kapni. A SZIE
sokféle tudományterületen mûködik, átszõve
a vidéket és a Kárpát-medencét. Így az infor-
mációáramlás kitüntetett szerepet kap az ok-
tatási-kutatási tevékenységünkben. Az ado-
mánynak köszönhetõen az egyetemi erõfor-
rásokat úgy tudjuk használni, ami ténylege-
sen elõsegíti a mindennapi munkánkat, az iro-
dai kommunikációt gyorsítja, erõsíti a ma-
gyar mezõgazdasággal és vidékkel való kap-
csolattartást, továbbá a tudományos fejlõdési
lehetõségeket is szolgálja.”

Az NI 2001-ben Debrecenben nyitotta meg
az elsõ tengeren túli gyárát. Ma több mint
1100 alkalmazott munkaadója, itt történik a
cég hardver gyártásának több mint 95%-a.

Dr. Markó Balázs

A Szent István Egyetem idén is csatlakozik a
kutatói életpályát népszerûsítõ Kutatók
Éjszakája uniós programsorozathoz. Az ese-
ményre szeptember 30-án 14-24 óráig várják
az érdeklõdõket a SZIE valamennyi
kampuszán. A rendezvény keretében terve-
zett programok választéka elérhetõ a
www.kutatokejszakaja.hu oldalon és
megtekinthetõ a www.szie.hu honlapon is.

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

A Szent István Egyetem Szenátusa
szeptember 5-én tartotta
tanévnyitó ünnepi ülését a gödöllõi
aulában. Tanévnyitó ünnepi
beszédet dr. Tõzsér János rektor
mondott. Az eseményen
köszöntötték az elsõéves
hallgatókat, beiktatták
a tanulmányaikat kezdõ
doktoranduszokat, köztársasági
ösztöndíjakat adtak át.
Tiszteletbeli professzori címet
adományoztak Martin van den
Toorn egyetemi tanárnak (Delft
University of Technology
Holland).

Az eseményen részt vett
dandártábornok, rendõrkapitány, a Gödöllõi
Rendõrkapitányság vezetõje,

önkormányzati képviselõ.
Az ünnepség rektor

következõ tanévnyitó beszédével kezdõdött:

Szeretettel köszöntöm Önöket tanévnyitó
ünnepi szenátusi ülésünkön! Kiemelten kö-
szöntöm azon hallgatóinkat, akik most
kezdik meg tanulmányaikat a Szent István

dr. Bozsó Zoltán

dr. Pappné
Pintér Csilla

dr. Tõzsér János

Tisztelt Tanévnyitó Ünnepi Ülés, Tisztelt
Hallgatók, Egyetemi Polgárok, Vendégeink!

Egyetemen, vagy folytatják azokat mester-
szakon, doktori képzésben. Az évnyitó el-
sõsorban az õ ünnepük. Nyolc karunkra – a
gödöllõi, budapesti, békéscsabai, gyulai és
szarvasi kampuszokon –, valamint a csík-
szeredai, zentai és a beregszászi kihelyezett
képzéseinkre 3368 hallgató nyert felvételt a
2016/2017. tanévre.

Elsõként Önökhöz szólok, akik büszkék le-
hetnek arra, hogy elsõ céljukat már elérték.
Tagjai lettek az Egyetem mintegy 18 ezer fõs
hallgatói közösségének. Eskütételük után az
Egyetem teljes jogú polgárává válnak és éle-
tük eddigi legfontosabb idõszakát kezdik. Itt
válnak felnõtté és szerezhetnek olyan tudást,
amivel megalapozhatják a század második
felébe vezetõ, ma még beláthatatlan szakmai
pályafutásukat.
A tanulás Önökre vár, de ebben a feladatban

nem maradnak magukra. A közel ezer oktató
nevében meggyõzõdéssel mondhatom, ver-
senyképes tudás átadására készülünk. Ok-
tatási palettánk 33 alapszakból, 32 mes-
terszakból, 10 doktori iskolából, 42 szakirá-
nyú továbbképzésbõl és 15 felsõoktatási
képzésbõl áll. Az új tanévben négy karra
vettünk fel duális képzésre jelentkezõket, ez
az újszerû forma a képzés gyakorlati jellegét
erõsíti.

Kedves Elsõévesek!

Elõre bátorítom Önöket, néhány szemesz-
ter elvégzése után jelentkezzenek külföldi
részképzésekre! Egyetemünk 1998 óta több
mint 3 millió eurónyi forrást szerzett mobili-
tási programokra. Negyvenöt Európán kívü-
li egyetemi szintû megállapodás is kínál le-
hetõségeket nemzetközi tapasztalatszerzés-
re. A hazai egyetemek mezõnyében azon
kevesek közé tartozunk, amelyek elmond-
hatják hallgatóiknak, hogy középfokú
nyelvvizsga birtokában és jó tanulmányi
eredménnyel bármelyikük külföldi tanul-
mányútjához rendelkezésre állnak a szük-
séges intézményi források.

Kívánom tehát, hogy e lehetõségek kihasz-
nálása érdekében is minél elõbb találják meg
a tanulásra, a pihenésre, a szórakozásra és a
sportra fordítandó idõ optimumát! Kössenek
barátságokat más karok, más nemzetek hall-
gatóival! Használják a könyvtárat, a sportlé-
tesítményeket, csatlakozzanak a többlettu-
dást adó szakkollégiumokhoz és a kutatói
pályára segítõ tudományos diákkörökhöz!

Ebben a tanévben a világ 42 országából kö-
zel 350 hallgató érkezik hozzánk. Jelenlétük
az Egyetemünk iránti bizalmat testesíti meg.
Engedjék meg, hogy külön köszöntsem kül-
földi hallgatóinkat!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az egyetemeknek a jövõt kell megmutatniuk

Megnyílt a 2016/2017. tanév
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I am pleased and honoured to great you all at
the Opening Ceremony of Szent István
University. I wish you a pleasant stay in
Hungary, get familiar with our nation, values
and traditons. Study hard, make good use of
the knowledge of our professors and enjoy all
social and sport activities that the University
can provide.
After finishing your studies, take home our

reputation!

A Szent István Egyetem a 2016/2017. tanév
kezdetére jelentõsen átalakult, új vizekre ha-
józott. Intézményünk történetében ez nem

meglepõ fordulat, hiszen több nagy áta-
lakuláson estünk át fennállásunk 16 éve alatt,
és persze a legutóbbi változás sem volt átme-
net nélküli.

A Fokozatváltás a felsõoktatásban címû
kormányzati stratégia megvalósításának je-
gyében az elmúlt tanév a Kertészettudomá-
nyi, az Élelmiszertudományi, valamint a Táj-
építészeti és Településtervezési Karok érke-
zésének, továbbá az Állatorvos-tudományi
Kar önálló egyetemmé válásának, az Alkal-
mazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar egri
egyetemhez történõ csatlakozásának a jegyé-
ben telt.
Az Egyetem az „átépítés” alatt zavartalanul

mûködött, annak ellenére is, hogy össze kel-
lett hangolni a régi és az új karok eltérõ rend-
szereit, szabályzatait és munkastílusát. Már
az eltelt háromnegyed év is bizonyította,
hogy a Budai Campus karainak csatlakozá-
sával a Szent István Egyetem feladatköré-
ben, képességeiben, tudományos kapacitásá-

Dear Foreign Students,

Tisztelt Vendégeink!

ban, vállalati-gyakorlati kapcsolataiban egy-
aránt erõsödött, gazdagodott.

Immár számos karunkon elérhetõ a felsõ-
oktatás teljes spektruma. Feltörekvõ ágaza-
tok oktatása került hozzánk, portfóliónk a
mezõgazdasági termelés, az élelmiszeripar
és a vidékfejlesztés területén teljesebbé vált.
Ez a változás új hajtóerõt jelent a tudáspiaco-
kon zajló versenyben, amelynek gazdasági,
társadalmi szereplõi egyre inkább azt várják
a felsõoktatástól, hogy az egyetemek a jövõt
mutassák meg, azaz a gyakorlat elõtt járja-
nak.
Sokat kell tennünk azért is, hogy az elméleti

kutató munka eredményei küldetésünknek
megfelelõen az agrárgyakorlatba kerül-

Várakozásunk szerint pezsgõbb lesz a ku-
tatás-fejlesztési tevékenységünk, hiszen az
oktatók és a tanszéki kollektívák ez évtõl
vállalkozóként pályázhatnak és vehetnek
részt a programokban.

Egyetemünknek egyidejûleg kell külön-
bözõ feladatokat megoldania hatékony és
racionális mûködése érdekében is. Ez történt
az egységes tanulmányi hivatal létrehozásá-
val a gödöllõi kampuszon és ide tartozik a
félévenkénti tantárgyak számának maxima-
lizálása valamennyi karunkon. Ilyen léptékû
változás a Szent István Egyetem oktatási
rendszerében – leszámítva a bolognai képzés
bevezetését – még nem volt. A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar már korábban
döntést hozott arról, hogy egy félévben hét
tantárgy legyen. A modell a karon bevált, az

idõ igazolta, hogy az oktatók kutatási és pub-
likációs tevékenysége számottevõen erõsö-
dött. Miközben tehát az „egy egyetem va-
gyunk” szemléletet érvényesítjük, a kari jó
gyakorlatokat az egész intézményben alkal-
mazzuk.

Rektori programomban nagy hangsúllyal
szerepel az Egyetem oktatói-kutatói után-
pótlásának elõsegítése, amit a mindennapi
igények és a távlatos gondolkodás is alátá-
maszt. Ennek részeként intézményünk alap-
vetõ feladatának tartja, hogy segítsük kiváló
vezetõ oktatóink, egyetemi docenseink pro-

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

jenek. Ehhez arra is szükség van, hogy a gaz-
dák-gazdálkodók fogadó készek legyenek az
új technológiákra, versenyképesebb eljárá-
sokra. A Szent István Egyetem stratégiai
partnerségben a Földmûvelésügyi Miniszté-
riummal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
rával, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszö-
vetkezetek Országos Szövetségével, a Me-
zõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal,
szakmai szervezetekkel és gazdaságokkal
szorosan együttmûködve ezen fáradozik.
Az új tanévben tovább szeretnénk erõsíteni

azt a szemléletet, hogy egy egyetem va-
gyunk, ennek megfelelõen pedig azt a gya-
korlatot, hogy a különbözõ karokon dolgozó
specialisták együtt, hálózatokat alkotva
látják el a közös oktatási, kutatási és inno-
vációs tevékenységüket. Így vállalhatunk
szerepet idõszerû feladatokban, mint például
a Digitális Agrár Stratégia megvalósításában
és a Nemzeti Víztudományi Kutatási Prog-
ram munkájában.
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fesszorrá válását. Ebben a tanévben a tudo-
mányos rektorhelyettes és a dékánok közre-
mûködésével valamennyi karunkon minden
jelölttel személyesen egyeztetünk, s közösen
igyekszünk meghatározni, milyen feladatok
teljesítésével érhetõ el a célunk, hiszen dok-
tori iskoláink fenntartása és az egyes tudo-
mányterületek képviselete függ az aktív
egyetemi tanárok számától.
A tanévnyitó ünnepség keretében szeretnék

megemlékezni arról, hogy jogelõdünk, a Gö-
döllõi Agrártudományi Egyetem 25 évvel
ezelõtt, a hazai felsõoktatási intézmények
között úttörõ szerepet vállalt a külhoni
magyar agrárszakember képzésben. Az elve-
tett mag jó talajba hullott. A magyar kor-
mány Kárpátalján, Felvidéken, a Vajdaság-

ban és Erdélyben alap- és mesterszakok ok-
tatását támogatja a Szent István Egyetem
égisze alatt, a helyi intézményekkel együtt-
mûködésben.

Miért fontos ez számunkra? Az Emberi
Erõforrások Minisztériuma által elfogadott
középtávú Intézményfejlesztési Tervünkben
célul tûztük ki, hogy a Szent István Egyetem
a Kárpát-medence vezetõ agrár- és vidékfej-
lesztési tudásközpontjává váljon, amely át-
fogja az élelmiszergazdaság teljes ver-
tikumát, erõsíti a vidék népességmegtartó
képességét, egyben részese a közép-európai
társegyetemek együttmûködésének. Határon
túli kapcsolataink – beleértve a helyi gazda-
ságok fejlesztését szolgáló agrár- és vidék-
fejlesztési tudástranszfer hálózat kialakítását
– e cél elérését nagy mértékben segítik.

Tanévnyitó beszédem végén azt kívánom,
hogy érezzék jól magukat a Szent István
Egyetemen! Mától ez az Önök második ott-
hona, Alma Matere, amelynek legfontosabb
feladata és küldetése, hogy felkészítse diák-
jait a felnõtté válás és a pályakezdés nem
könnyû teendõire. Ehhez kívánok valameny-
nyiüknek sok erõt, kitartást és jó egészséget!

Befejezésül engedjék meg, hogy Nemes
Nagy Ágnes sorait ajánljam figyelmükbe!

Tisztelt Elsõéves Hallgatók!

„Tanulni kell magyarul és világul, tanulni
kell mindazt, ami kitárul, ami világít, ami jel:
tanulni kell, szeretni kell.”

Máthé Eszterrel
Nagy Dániel

Garai Ediná-
nak

dr. Helyes Lajos

Adu Krisztián
József, Csáti Rebeka, Csenki Eszter Zita,
Csurka Tamás, Dusza Eszter, Horváth Lilla
Szandra, Simon Natália, Székely Richárd,
Tóth Lilla

Nagy Dóra, Skorka Péter Csaba

Biró Eszter Fruzsina, Kovács Kata, Simon
Martin Attila, Varga Júlia

Czapkó Tamás, Kis
Anita, Odrobina Miklós, Oláh Szabolcs
Balázs, Szalóki Róbert, Tóth Szabolcs

Bali Dániel
Tamás, Fazekas Fanni, Galambos Nikoletta,

ASzent István Egyetem 2016/2017. tanévét
ezennel megnyitom.

Az elsõévesek jelképes beiktatásaként
fogott kezet dr. Tõzsér Já-

nos, majd , az Egyetemi Hall-
gatói Önkormányzat elnöke tûzte fel az
egyetem ezüst jelvényét a hallgató blézerére.

Az elsõs doktoranduszokat a
nyújtott kézfogással fogadta az egyetemi

polgárok közé a rektor és tu-
dományos rektorhelyettes, az Egyetemi
Doktori és Habilitációs Tanács elnöke.

Köztársasági ösztöndíjra azok a nappali
tagozatos diákok pályázhattak, akiknek kie-
melkedõ tanulmányi eredményeik vannak és
szakmai területen kimagasló munkát vé-
geznek.
A tanév köztársasági ösztöndíjasai a követ-

kezõk.
Élelmiszertudományi Kar:

Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi
Kar:

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:

Gépészmérnöki Kar:

Kertészettudományi Kar:

Kluck Ákos, Kovács Zsófia, Németh Dzse-
nifer, Palla Balázs, Rivnyák Viktória

Pallós Vanda Anita, Szilágyi Alfréd Já-
nos, Nagypál Virág Krisztina, Kajtár
Alexandra, Petrikovszki Renáta, Veréb Ma-
rietta, Treutz Zsófia, Dobos Lea, Járdi Il-
dikó, Varga Péter, Hatoss Fanni, Nagy Ist-
ván, Kovács Anett Klaudia

Bubics Benedek, Erdelics Ágnes, Horváth
Máté, Schuck Róbert, Tóth-Heyn Ábel

Hegedüs
Marcell, Garamvölgyi Csaba, Csordás Éva,
Nyárai Zsófia, Kõvári Csenge, Serfõzõ Eve-
lin, Nagy Barbara, Virág Gergely Imre.

Martin van den Toorn

dr. Józwiak
Ákos Bernard

Mezõgazdaság- és Környezettudományi
Kar:

Tájépítészeti és Településtervezési Kar:

Ybl Miklós Építéstudományi Kar:

A Szent István Egyetem Szenátusa Tisz-
teletbeli professzori címet adományozott

egyetemi tanárnak, a
Faculty of Architecture, Delft University of
Technology Holland munkatársának a Táj-
építészeti és Településtervezési Karon az
idegen nyelvû oktatás fejlesztésében történõ
aktív szerepvállalásért, valamint a kar ok-
tatóival együttmûködésben végzett kima-
gasló kutatási és publikációs tevékenysé-
gének elismeréseként.

A Szenátus címzetes egyetemi tanár ki-
tüntetõ címet adományozott

igazgatóhelyettesnek (Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal NÉ-
BIH, Rendszerszervezési és Felügyeleti
Igazgatóság) az Élelmiszertudományi Ka-
ron (ÉTK) folyó élelmiszerbiztonsági és
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minõségi mérnök mesterképzés új alapokra
helyezésében, a kar nemzetközi tudományos
aktivitásának erõsítésében kifejtetett
tevékenységének egyetemi elismeréseként;

elnöki tanácsadónak
(NÉBIH) az ÉTK szakirányú továbbképzési
kínálatának jelentõs mértékû, sikeres
bõvítéséért, valamint az élelmiszerbizton-
sági oktatás új alapokra helyezésében és a
kapcsolati háló erõsítésében folytatott tevé-
kenységének egyetemi elismeréseként és

egyetemi tanárnak, in-
tézetigazgatónak (Debreceni Egyetem, Me-
zõgazdaság-, Élelmiszertudományi és Kör-
nyezetgazdálkodási Kar, Élelmiszertudomá-
nyi, Minõségbiztosítási és Mikrobiológiai
Intézet) az atomspektroszkópia elismert
szaktekintélyének, számtalan diploma-
munka és doktori dolgozat bírálójaként vég-
zett tevékenységének egyetemi elismeré-
seként.

Címzetes egyetemi docens kitüntetõ cím-
ben részesült technológiai
fejlesztési vezetõ (Bunge Zrt.) az ÉTK-n
folyó növényolajipari oktatás és kutatás

dr. Kasza Gyula

dr.

Kovács Béla Róbert

dr. Kemény Zsolt

fejlesztése területén végzett kimagasló
munkájáért, továbbá az Élelmiszertudo-
mányi Doktori Iskola programjaiban végzett
tevékenységének egyetemi elismeréseként;

kutatás-fejlesztési vezetõ
(Capriovus Kft.) az ÉTK oktatásában és ku-
tatásában végzett érdemei jeléül, a gyakorlati
és duális képzésben, valamint az ipari
kutatásban és nemzetközi publikálásban
tanúsított aktív szerepvállalásának egyetemi
elismeréseként és Supply
chain/quality manager (The Coca-Cola
Company Coca Cola Hellenie) az ÉTK-n fo-
lyó élelmiszerbiztonsági és minõségi mér-
nök mesterképzésben végzett kimagasló
munkájáért, az ipari gyakorlat és az élel-
miszertudományi felsõoktatás kapcsola-
tának magas színvonalú fejlesztéséért vég-
zett tevékenységének egyetemi elismeré-
seként.

földmûvelésügyi mi-
niszter augusztus 20-a alkalmából Fleisch-
mann Rudolf-díjat adományozott

egyetemi tanárnak (Mezõgazda-
ság- és Környezettudományi Kar, Genetika
és Biotechnológiai Intézet), a növény-
nemesítést megalapozó növényi biotechno-
lógiai kutatásai és egyetemi oktatói munkája
elismeréseként.

A kitüntetés átadására a tanévnyitó ünne-
pélyen került sor.

A hazai menedzserképzés elõsegítése és a
menedzsment ismeretek elsajátítása céljából
1991-ben életre hívott közhasznú Manager
Képzés Alapítvány Harsányi István-díját

(felsõ képünkön), a SZIE
hallgatója nyerte el A halsperma minõsítési

dr. Németh Csaba

dr. Syposs Zoltán

Dr. Fazekas Sándor

dr. Kiss
Erzsébet

dr.
Bernáth Gergely

rendszerének gazdasági célú fejlesztése cí-
mû pályázatával.

Az ünnepségen bejelentették, hogy a köz-
társasági elnök egyetemi tanárrá nevezte ki

a Gazdaság- és Társa-
dalomtudományi Karon,

a Mezõgazdaság- és Környezettudo-
mányi Karon.
Atanévnyitó ülést dr. Tõzsér János zárta be.
Az ünnepségen közremûködött a gödöllõi

Forest Dixie Band.

dr. Tóth Tamást
dr. Csintalan Zsol-

tot

A KORMÁNY CÉLJA

(mti)

, hogy az Állat-
orvostudományi Egyetemhez hasonló,
kiváló elhelyezkedési lehetõségeket biz-
tosító, a saját területükön világszínvonalú
felsõoktatási intézményeket hozzon létre
Magyarországon, mondta az Emberi Erõ-
források Minisztériumának oktatásért fe-
lelõs államtitkára az egyetem tanévnyitó
ünnepségén, szeptember 9-én.

Palkovics László kiemelte, az egész tár-
sadalom közös ügye, hogy biztos alapo-
kon álló, a munkaerõpaci igényekhez iga-
zodó, hosszú távon is fenntartható, fo-
lyamatosan fejlõdõ felsõoktatás jöjjön
létre.

Az idén nyáron ismét önállóvá vált Ál-
latorvostudományi Egyetemrõl azt
mondta, "iskolapéldája" a minõségnek, a
kimagasló színvonalnak és a versenyké-
pes oktatásnak, annak, hogyan lehet egy-
szerre a hagyományokat követni és a vi-
lág legjobb iskoláival versenyezni.

Közölte, az intézmény önállóvá válása
szorosan illeszkedik ahhoz a hosszú távú
felsõoktatási célhoz, hogy minden ma-
gyar egyetemnek egyedi arculata és kép-
zési kínálata legyen.

Palkovics László kitért arra is, hogy az
utóbbi években a versenyképesség javí-
tása érdekében elengedhetetlenné váltak
bizonyos reformok a felsõoktatásban.
Hozzátette, azt, hogy jó irányba halad-
nak, az is bizonyítja, hogy a felsõoktatási
intézmények adóssága megszûnt, va-
lamint a kancelláriarendszer bevezeté-
sével lehetõvé vált, hogy az intézmények
is ki tudják gazdálkodni a felújításokhoz
szükséges összeget.
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A Szent István Egyetem
az új tanévben a világ
72 országából 340 újonnan érkezõ
külföldi hallgatót fogad.
A hallgatók többsége ösztöndíjjal
szerzett lehetõséget, hogy az
egyetem angol és magyar nyelvû
képzéseiben vegyen részt alap,
mester vagy doktori szinten.

Az Európai Unió országaiban népszerû
Erasmus+ mobilitási program keretében
idén 112 diák vesz részt részképzésben, akik
közül 51 diák Gödöllõn, 61 pedig a SZIE
Budai Campusán tanul majd. A legtöbben
Franciaországból jöttek, de finn és görög
diák is érkezett. Bilaterális egyezményeknek
köszönhetõen dél-koreai, japán, kazah és
brazil felsõoktatási intézmények is küldtek
hallgatókat a SZIE-re.
A Földmûvelésügyi Minisztérium 2008 óta

adományoz ösztöndíjakat fejlõdõ orszá-
gokból érkezõ hallgatók részére az ENSZ
Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezetével
(FAO) kötött megállapodás alapján. E prog-
ram keretében idén tizenegyen kezdik meg
tanulmányaikat a Mezõgazdaság- és Kör-
nyezettudományi Karon. A diákok többsége
afrikai országokból származik: Csád, Gam-
bia, Nigéria, Szomália, Szudán és Uganda is

képviselteti magát egy-egy diák szemé-
lyében.

*
Szintén a fejlõdõ országokkal való együtt-

mûködést szorgalmazza az Erasmus Mundus
európai közösségi program, amelynek célja,
hogy támogassa az európai felsõoktatási in-
tézményeket abban, hogy magas színvonalú
képzést nyújtsanak a világ legkiválóbb hall-
gatói részére. Az Európai Bizottság ezért tá-
mogatja a felsõoktatási intézmények együtt-
mûködését, és ösztöndíjat kínál európai és
Európán kívüli hallgatóknak és oktatóknak.
Továbbá olyan projekteket is támogat, ame-
lyek növelik az európai felsõoktatás vonz-
erejét.
A SZIE két konzorciumnak is tagja: a KITE

az afrikai és csendes-óceáni térség orszá-
gaival, a TIMUR pedig Üzbegisztánnal való-
sít meg csereprogramokat.

*
A Stipendium Hungaricum Magyarország

kormánya által a „keleti és déli nyitás” kül-
politikája jegyében alapított ösztöndíj-
program. Oktatáspolitikai célja, hogy elõse-

gítse a magyar felsõoktatás nemzetközie-
sítését, minõségfejlesztését, erõsítse a ma-
gyar tudományos elit nemzetközi kapcsola-
tait, növelje a felsõoktatási intézmények
kulturális sokszínûségét és népszerûsítse a
világban a versenyképes magyar felsõok-
tatást. A program külpolitikai és gazdasági
célja, hogy megalapozza a hazánkban vég-
zett külföldi hallgatók személyes és szakmai
kötõdését Magyarországhoz, potenciálisan
elõsegítve a magyar sajátosságok és érdekek
hazájuk elitjének körében történõ megismer-
tetését. Mindez megalapozhatja az adott or-
szágban hazánk gazdasági kapcsolatai fej-
lesztéséhez, piacra jutási törekvései támoga-
tásához szükséges kapcsolati tõkét.

Nem elhanyagolható tényezõ, hogy a kül-
földi hallgatók jelenléte az adott város és
régió gazdasági fejlõdését is pozitívan be-
folyásolja.Aprogram mindemellett hozzájá-
rul a magyar kultúra, a magyar nyelv nép-
szerûsítéséhez is, mivel a hallgatók egy része
egyéves elõképzést követõen magyar nyel-
ven kezdi meg tanulmányait.
AStipendium Hungaricum program kereté-

ben a kormány ebben a tanévben több mint
3000 pályázónak adományozott ösztöndíjat,
akik közül körülbelül 150 hallgató kezdheti
meg tanulmányait a SZIE-n teljes képzés-
ben. A legtöbb diák Algériából, Kínából, Vi-
etnámból, Törökországból és Ecuadorból ér-
kezik, továbbá a közel-keleti államokból,
palesztin, jordániai, jemeni, libanoni, iraki,
szír, izraeli és szaúdi hallgatók is.
Ahallgatók számára szeptember 6-9. között

orientációs hetet szervezett az egyetem,
amelynek része volt Gödöllõ város bemu-
tatása is. A fõbb nevezetességek mellett
megismerhették a bevásárlóközpontokat (a
Tesco vasútállomásról induló buszjárata na-
gyon népszerû lett), éttermeket, bankokat és
egyéb szolgáltatásokat is a külföldi hall-
gatók.

Rekord létszámú nemzetközi
hallgató az egyetemen
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Dr. Tõzsér János harmadik éve vezeti a Szent István Egyetemet.
A 2016/2017. tanév kezdetén mások mellett arról beszélgettünk, hogy
milyen változást hozott az életében ez a megbízás, melyek azok
a feladatok, amelyek jellemzik e ciklus munkáját, milyen hatásai vannak
az integrációnak. Mint lapunk felelõs szerkesztõjének elmondta: „Be kell
látni, a fenntartó és a munkaerõpiac is elvárja tõlünk, hogy értékes
diplomát adjunk ki, költséghatékonyan.”

BALÁZS GUSZTÁV
– Professzor úr miként foglalná össze a

rektori munka mibenlétét?
– A rektori megbízás kivételes állomás egy

egyetemi polgár életében. Én is elmondha-
tom, hogy a munkámban szinte minden meg-
változott. Elõször is, a rektort jóval nagyobb
információ halmaz veszi körül, mint bármely
más egyetemi dolgozót. E funkcióból eredõ-
en még több dologgal kell foglalkozni egy
idõben, mint más beosztásokban, folyton
emlékezve arra, hogy mi és hogyan történt az
egyetemen, az egyetemmel. A feladatok sú-
lyán könnyít, hogy a rektor is csapatban dol-
gozik. Ha a törvényi szabályozás ketté is
választja az akadémiai és a kancellári fela-
datokat, a cél ugyanaz: az egyetem rendelte-
tésébõl adódó feladatok hatékony és kor-
szerû ellátása.

Mûködésünk belsõ és külsõ feltételei miatt
egyszerre kell több területen változtatni, ja-
vítani a korábbi struktúrákon, illetve új mo-
delleket kell kialakítani a kortárs kihívá-
soknak megfelelõen, de a jövõvel is számol-
va. Szerencsésebb lenne, ha az egyes tenni-
valókat egymás után indíthattuk volna, ám
erre nem volt idõnk.

Be kell látni, vannak olyan feladatok, ame-
lyekkel lassan haladunk elõre. De ha csupán
egy szakunk tantárgy szerkezetét szeretnénk
átalakítani, mert bizonyos tárgyakat egye-
temi szinten közösen szeretnénk oktatni, az
is sok belsõ vitával, megbeszéléssel jár és
kari döntéseket igényel, míg a Szenátus, a mi
parlamentünk rámondja az igent.

Kemény viták zajlanak, amelyekben min-
denki képvisel valamilyen érdeket. Valaki a
változtatás, valaki a változatlanság mellett
érvel, mondván, ez már húsz éve így van jól.
A jó mégis az lenne, hogy ha minél elõbb be-
látnánk: hasznosabb elõbb átalakítani, amit
szükséges, mint késõbb versenyt futni az idõ-
vel.
Had mondjak egy ide vágó példát!Az egye-

tem 16 éves mûködése alatt már sokkal ko-
rábban létre kellett volna hozni, legalább a
gödöllõi kampuszon, az egységes Tanulmá-
nyi Hivatalt. Ez most létrejött és mûködik.
Bár voltak, akik „elõre megmondták”, hogy
nem fog mûködni, de érzõdik a kollégák el-
szántsága és tettre készsége, és a minden-
napok bizonyítják az elõnyét.

– Mire gondol?
–Alegegyszerûbb példa: simán megoldható

a nyári szabadságolás. Be lehet osztani, ki
helyettesíti a másikat. Egy következõ elõny:
a nagyobb szervezet lehetõséget kínál arra,
hogy egy-egy munkatársunk hozzá jobban il-
lõ feladatkört kapjon. Persze arra is van pél-
da, hogy valaki nem kíván az átalakított szer-
vezetben dolgozni és – leginkább anyagi
okokból – munkahelyet változtat. Az viszont
a vezetés gondját növeli – és ez sajnos min-
den központosított szervezet kialakításánál

mint amikor az ember felmászik egy kilá-
tóba és lényegesen többet lát annál, mint
aki lejjebb van. Viszont az Ön számára a
közvetlen kapcsolat is fontos a „földdel”,
erre példa, hogy részt vesz az oktatásban.
Miért tartja ezt fontosnak?

– Megbízásom elsõ két szemeszterében két
tantárgyat is vittem, jelenleg heti négy óra
elõadást vállalok – egyszerûen nincs több
idõm. S hogy miért tartom fontosnak? Az
állattenyésztõ alapszakon – mely idén indult
utoljára – a Szarvasmarha tenyésztés tan-
tárgyfelelõse vagyok, és egyben szakfelelõs
is. Jogszabályi feltétel az óratartás, de ma-
gam is igénylem legalább az ilyen kapcso-
latot a hallgatókkal. Gyakorlatokat sajnos
már nem tudok vállalni, a korábban nálam
jelentkezett diplomaterveseimmel termé-
szetesen tovább foglalkozom, de jelenleg a
doktoranduszaimmal ápolom a legszorosabb
kapcsolatot.

Beszélgetés dr. Tõzsér János rektorral

Értékes diplomát, költséghatékonyan

Dr. Tõzsér János és dr. Helyes Lajos hallgatják az elsõéves doktorandusz
hallgatók fogadalmát A szerzõ felvétele

felmerül – ha olyan problémával szembesü-
lünk, hogy eltérõ fizetést kapnak a korábban
elkülönülten dolgozó, de ugyanazt a felada-
tot végzõ kollégák. Ezt kezelni kell, mert
tarthatatlan, hogy ugyanazért a munkáért va-
laki ugyanabban a szervezetben, jelentõsen
kevesebbet, a másik meg jelentõsen többet
kap.
– Professzor úr legelsõ mondatában emlí-

tette, a rektornak lényegesen több infor-
máció áll rendelkezésére, mint más egye-
temi polgároknak. Én ezt úgy képzelem el,

– Rektori mûködésére jellemzõ az élénk
kapcsolattartás az egyetem munkatársai-
val, fórumokon, dolgozói értekezleteken.
Ez újdonság nálunk. Vajon ezt kívánja a
kor szelleme?
– Ezt tartom normálisnak. Találkozni és be-

szélni kell a munkatársakkal, tájékoztatni
egymást és megvitatni a „helyzetet”, a teen-
dõket. Örülnék, ha az egyetemi közvéle-
mény is úgy ítélné meg a kommunikációt,
mint Ön, de sokan úgy látják, hogy ez még
mindig nem elég. Beszélhetünk persze arról,
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hogy mindent lehet tökéletesíteni, de az nem
kérdés, hogy az egyetem vezetõinek, a déká-
noknak is kötelességük szakmai és egyéb in-
formációikat megosztani a munkatársaikkal.
Valamelyik karon ez jobban megy, máshol
rosszabbul. Az utóbbi azért probléma, mert
ha az információk és szándékok nem kellõ
idõben és a szükséges részletességgel jutnak
el az érintettekhez, az lassítja a végrehajtást.
Az információátadás hatékonyságát még az
is befolyásolta, hogy az év elején csatla-
kozott budai karok egy másik egyetem szer-
vezeti kultúráját, munkastílusát és szabály-
zatait cserélték fel a miénkre. Arról sem fe-
ledkezhetünk meg, hogy az egyetem rövid
határidõvel „érkezõ” feladatokkal is talál-
kozik, és azt egészen egyszerûen be kell tar-
tanunk.

– Igen, feltétlenül. Ha idézhetem a tanév-
nyitó ünnepségen elmondottakat: már az el-
telt háromnegyed év is bizonyította, hogy a
Budai Campus karainak csatlakozásával a
Szent István Egyetem feladatkörében, ké-
pességeiben, tudományos kapacitásában,
vállalati-gyakorlati kapcsolataiban egyaránt
erõsödött, gazdagodott.

Feltörekvõ ágazatok oktatása került hoz-
zánk, portfóliónk a mezõgazdasági termelés,
az élelmiszeripar és a vidékfejlesztés terü-
letén teljesebbé vált. Ez a változás új hajtó-
erõt jelent a tudáspiacokon zajló versenyben,
amelynek gazdasági, társadalmi szereplõi
egyre inkább azt várják a felsõoktatástól,
hogy az egyetemek a jövõt mutassák meg,
azaz a gyakorlat elõtt járjanak.

– Nemcsak sorolni, hanem rangsorolni is
nehéz. Kiemelem, hogy az oktatásban, a ku-
tatásban és az innovációban – s ugyanúgy a
forrásszerzõ pályázati tevékenységünkben –
tovább kívánjuk erõsíteni azt a szemléletet és
gyakorlatot, hogy egy egyetem vagyunk,
együtt, egymást segítve oldjuk meg a fela-
datainkat, például a digitális agrárstratégia, a
vízügyi stratégia vagy a tágan értelmezett
mezõgazdasági építészet tárgykörében.
Integrációnk sajátossága, hogy azonos vagy

közel azonos tudományterületeken mûködõ,
korábban önálló intézményeket érint. Komp-
lex és nehéz szellemi feladvány, hogy ho-
gyan tudunk egységben megjelenni a piacon,
megõrizve mindegyik karunk nemes hagyo-
mányait és értékeit. Nincs egy általános re-
cept, nem lehet azt mondani, hogy megta-
láltam egy másik hazai egyetem modelljét, és
azt egy az egyben átvesszük. Be kell látni, a
fenntartó és a munkaerõpiac is elvárja tõ-

– A budai karok integrációja az elmúlt
tanév egyik legjelentõsebb változása volt.
Vajon elmondhatjuk-e már, hogy ez erõ-
sítette az egyetemet?

– Milyen feladatok állnak elõttünk?

lünk, hogy értékes diplomát adjunk ki, költ-
séghatékonyan.
E cél megközelítéséhez számolnunk kell az-

zal, hogy nemcsak az állami támogatás kor-
látozott, hanem humánerõforrásunk utánpót-
lása is. Egy vezetõ oktató kinevelése 20-25
évet igényel. Csakhogy a 21. század elején
nagyon nehéz olyan munkahelyet találni,
ahol a belépõ fiatalember nyugodt szívvel
feltételezheti azt, hogy innen megy nyug-
díjba. Ma már erre nincsen garancia.

– A felvetés elméletben igaz, de a gyakorlat
bonyolultabb, mert az együttmûködési kész-
ség személyiségfüggõ. Azért bízom benne,
hogy a derékhad belátja, most kell tenni an-
nak érdekében, hogy jövõre, azután és még
azután is mûködjön az egyetem.

Minden évben küszködtünk azzal, hogyan
segítsük elõ a legjobb docensek professzori
kinevezését. Az idén olyan munkafolyama-
tot indítottunk el, aminek során karról karra
személyesen találkozunk az érintettekkel és
mintegy meghatározunk egy olyan utat, ami-
nek a végén néhány éven belül a siker remé-
nyével elindítható az egyetemi tanári eljárás.

– Az egyetemeket konzervatív intéz-
ményként tartják számon, de ezt már
meghaladja az idõ. Nálunk jelentõs fia-
talítás történt, amelynek jelentõségét
felerõsíti az ötvenesek alacsony aránya.
Vajon a fiatalabbak nyitottabbak az
együttmûködésre?

Ehhez döntõ mértékben azzal tud
az egyetem vezetése hozzájárulni,

ha sikerül az utánpótlást
szisztematikusan rendezni.

Persze nem elég, ha az egyetemi vezetés tá-
mogatja a kollégákat, az õ akaratuk, elszánt-
ságuk is kell hozzá. Professzorrá válni nem
hétköznapi eset, professzor egyszer lesz az
ember.

– Nagy érdeklõdéssel olvastam a Kosáry
Domokos Könyvtár és Levéltár statisztikai
elemzését a Magyar Tudományos Mûvek
Tárában rögzített publikációs és idézettségi
adatainkról a 2010 2015 közötti idõszakra,
valamint 2016. elsõ félévére vonatkozóan.
Az elsõ feldolgozás az egyetem elõzõ évi
struktúrája szerint készült. A citációk tekin-
tetében az Állatorvos-tudományi Kar és a
Mezõgazdaság- és Környezettudományi
Kar mondhatni bár fej-fej mellett haladt, de
az István utcai kampuszé volt az elsõség. A
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar fo-
kozatosan zárkózott fel, teljesítménye jelen-
tõs fejlõdést mutat. A Gépészmérnöki Kar-
nak lehetett volna jobb is az eredménye, míg
az Ybl Miklós Építéstudományi Karon iga-
zán felpezsdítést és javítást igényel a tudo-
mányos élet. Eltökélt ebben

dékán úr is. Biztató eredmény, hogy már
három egyetemi tanár dolgozik a Thököly
úton. Szeretnénk további, a tudományszer-
vezést segítõ szakembereket megnyerni, ko-
operálva más karokkal. Jó példa erre, hogy
többYbl-es kolléga nyert felvételt a Mûszaki
Tudományok Doktori Iskolába. Ha megszer-
zik a tudományos fokozatot, akkor az összes
mûszaki tárgykörben mûködõ karunk mun-
káját segíthetik.

A Gépészmérnöki Karon is felismerték,
hogy egy kicsit lehetne jobb is a teljesítmé-
nyük. A dékán ösztönzésére a fiatalabb kol-
légák szervezetten, témacsoportokban,
szisztematikusan kutatnak és publikálnak.
Az eredmények persze jó három év múlva
lesznek számszerûsíthetõk.

A második elemzésben a budai karok is
megjelennek, de féléves adatokból mély-
reható következtetést nem lehet levonni.
Nem lehetünk abban sem biztosak, hogy
minden kollégánk minden munkáját feltöl-
tötte az MTMT-be, de a megismert adatok
birtokában is kijelenthetõ, a tudományos pa-
raméterekben az egyetem teljesítménye nem
károsul, nem csökken, sõt, bizonyos szinten
javulni fog.

… pedig milyen nagy probléma rejtõzik e
mögött! Az elmúlt idõszak arra kény-

– E témakörhöz kapcsolható a következõ
kérdés: miként alakul az egyetem publi-
kációs teljesítménye?

– Kutatás, innováció, pályázatokban va-
ló részvétel, projektek megvalósítása – e
kifejezések hallatán a társadalom oly
gyakran az egyetemekre gondol és akkor
az oktatásról még nem is szóltunk…
–

dr. Markó Ba-
lázs

Fókuszban az egyetem
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szerítette az intézményeket, hogy a kuta-
tókból is oktatók legyenek. Jelenleg nagyon
kevés dolgozónk van kutatói pozícióban. A
nyertes pályázatokat megvalósító teamek
saját forrásukból képesek kutató munkára
embert felvenni, de normatíván nagyon ke-
vés kutatót foglalkoztatunk. Ha pedig újabb
pályázatot nyernénk – azért csak nyerjünk! –
a magas óraterhelés miatt relatíve kevés lesz
a hadra fogható kolléga.

Jobb lenne egy olyan rendszert kialakítani,
amiben a kiváló oktatók oktatnak, a kutató
vénájúak pedig inkább kutatnak, pénzt sze-
reznek és tudományos közleményeket írnak.

E felé vezetõ utat nyitottunk azzal, hogy az
egyetem egészére vonatkozóan meghatároz-
tuk az egy félévben elõírható tantárgyak szá-
mát. A tantárgyak ilyen irányú limitálásában
a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

volt az úttörõ, ott lehetett modellezni, megta-
pasztalni az elõnyét, és onnan plántáltuk át a
többi karra.

Ebben a vitában is elhangoztak olyan vé-
lemények, hogy ez nem lesz jó, nem fog mû-
ködni, de a kari tapasztalatok bizonyító ere-
jûek.

–Akölcsönös megbecsülésen túl keressük a
közös cselekvés útjait. A SZIE az egyetlen
Pest megyei székhelyû felsõoktatási intéz-
mény, s elhelyezkedésünk, térségi beágya-
zottságunk felértékelõdik, mivel a Budapes-
tet körülölelõ megye önálló régióvá válik.

– Milyen az egyetem kapcsolata szûkebb
pátriánkkal, Pest megyével?

Megbízott intézményvezetõként
megyei közgyûlési elnökkel, majd pár év

múlva utódjával, írtunk alá
együttmûködési megállapodást.

A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcso-
lódóan Gödöllõn konferencia témája is volt
az önállósuló megye gazdasági és társadalmi
helyzete. Folyamatos munkakapcsolatban
vagyunk, leginkább a térség- és vidékfejlesz-
tés témaköreiben. Kiemelten az Ipoly völgy
népességmegtartó képességének erõsítésén
fáradozunk. Szakterületünkön szolgáljuk a
megyét, ami kölcsönös haszonnal kecsegtet.

Szûcs La-
jos

Szabó Istvánnal

– Házunk táján az aula felújításáról
hallani...

– Tény, hogy erre törekszünk. A régen várt
felújítást úgy szeretnénk megoldani, hogy
megõrizzük egyetemünk jellegadó épületé-
nek profilját, ugyanakkor például az ener-
giagazdálkodás szempontjából élvezni tud-
juk a korszerû technológiákból származó
elõnyöket – magyarán költségeket takarít-
sunk meg – és az oktatásban is tükrözõdjék a
fejlesztés haszna.

– Egy dolgot biztosan tudok: eltökéltebben
dolgoznék azokért a célokért, amiket magam
elé tûztem. Nem közvetlenül a tanulásra
gondolok, hanem a kutató munkára, amit
egy hallgató is végezhet, tudományos diák-
körben és/vagy tanszéki mûhelyekben. Leg-
alább másfélszer több energiát fektetnék
ezekbe a tevékenységekbe. Bíztatom tehát a
mai elsõsöket, ne maradjanak csak szó sze-
rint hallgatók – a vizsgaidõszakokban pedig
felelõk –, hanem legyenek kreatívak, kez-
deményezõk, alakítsanak ki személyes kap-
csolatot a tanárokkal, maguk is formálják az
egyetem életét!

– Rektor úr a gólyatáborokban és a tan-
évnyitón is hangsúlyozta, hogy bár az
egyetemi hallgatói lét jóval nagyobb sza-
badságfokot ad a hallgatóknak, mint a kö-
zépiskolás évek, a rendszeres tanulás nél-
külözhetetlen a diplomához. Mivel jó ta-
nácsból sosem elég, hadd kérdezzük meg e
lap hasábjain, hogy Ön mit csinálna más-
képp, ha ma lenne hallgató?

A 9. és 10. oldalt illusztráló felvételeink a gö-
döllõi kari gólyatáborok rektori fórumain
készültek.

Fotó: Jakab Tekla és Balázs Gusztáv

Fókuszban az egyetem



univerzitás

11

A CEEPUS Program a Kelet-
Közép-Európai országok
felsõoktatási intézményei között
biztosít mobilitási lehetõséget
hallgatók és fiatal (junior)
szakemberek számára.
A SZIE Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kara
1999 óta koordinátora az
„Agriculture and Environment in
the 21 century” hálózatnak, mely
13 ország mezõgazdasági
irányultságú karának
konzorciuma.

st

DR. MÜLLERNÉ DR. TRENOVSZKI
MAGDOLNA, DR. TARR ZSUZSANNA,
PROF. DR. URBÁNYI BÉLA

Az elsõ nyári egyetem 2008 nyarán került
megrendezésre a Halgazdálkodási Tanszé-
ken, mely az édesvízi tógazdasági halgazdál-
kodás körében, 2009-ben az édesvízi hal-
fajok természetes és indukált szaporításról,
2010-ben pedig a molekuláris biológia az
akvakultúra területén adott ismereteket a
résztvevõknek.
A nagy sikerre való tekintettel, idén is meg-

pályázta a tanszék ,
CEEPUS koordinátor vezetésével a CEE-
PUS Programot, amit 100%-os támogatással
megnyert és 2016. július 4-9. között immár
negyedik alkalommal rendezett meg. A nem-
zetközi nyári egyetem résztvevõinek ellátá-
sát, a kurzus létrejöttét és annak pénzügyi
fedezetét a CEEPUS Program és a Tempus
Közalapítvány pályázati forrása biztosította.

A nyári egyetem 23 résztvevõje a Közép-
Kelet-Európai régió 6 országából (Ausztria,
Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Len-
gyelország, Montenegró, Szerbia) érkezett,
akik halászati, állatorvos és környezettu-
dományi BSc, MSc és PhD hallgatók, ok-
tatók voltak.

A nyári egyetem célja volt a legfrissebb tu-
dást átadni az akvakultúra területén, meg-
ismertetni a hallgatókkal az édesvízi halfajok
szaporodásbiológiáját, a mesterséges sza-
porítás folyamatát, valamint a lárva- és iva-
déknevelés fortélyait. Az akvakultúra és
édesvízi haltenyésztésben az elmúlt idõ-
szakban nagy fejlõdésnek indult és egyre
erõsödik azon felhasználó/alkalmazó terü-
letek aránya, ahol a molekuláris biológia, a
biotechnológia és a genetika jelentõs szere-
pet játszik. A nevezett területen hazánk élen-
jár a technológiai újítások és innováció terü-
letén, így a kurzus lehetõséget nyújtott a hall-
gatók számára a legmodernebb elméleti is-
meretek elsajátítására; a jelentõsebb moleku-
láris biológiai, biotechnológiai és genetikai

dr. Tarr Zsuzsanna

módszerek gyakorlati megismerésére; ezen
témakörhöz szorosan kapcsolódó tenyész-
tési alkalmazások és felhasználások lehetõ-
ségeinek megismerésére.

4. CEEPUS Nyári Egyetem
a Halgazdálkodási Tanszéken

hûtésen, szövettani képek készítésében vet-
tek részt. A kurzus programjában szerepelt

szakértõ (AquaBioTech
Group elnevezésû nemzetközi cégnél

dolgozik szenior konzul-
tánsként) elõadása is, amit
online videó konferencia
útján tartott meg Máltáról.

*
Az elõadásokon kívül

részt vettek egy egész na-
pos kiránduláson a hatvani
Széchenyi Zsigmond Kár-
pát-medencei Magyar Va-
dászati Múzeumba, ahol a
halászat és horgászat ha-
gyományait és jelenét is-
merhették meg, ezen felül
a gyakorlatban is kipróbál-
hatták a Kárpát-medencé-
re jellemzõ vadászati, ha-
lászati tevékenységek
mozzanatait az interaktív
kiállítóterekben, illetve a
kastélypark területén talál-
ható Élménytérben.

*
A nyári egyetemet

tanszék-
vezetõ zárta, ünnepélyes
keretek között adta át a
résztvevõknek

, fõszervezõvel a
kurzus elvégzését igazoló
okleveleket és az ajándék
hímzett tanszéki pólókat.
A résztvevõk egybehang-

zó véleménye volt, hogy
hasznos és informatív elõ-
adásokon és gyakorlati be-
mutatókon vettek részt, és
a megszerzett tudást alkal-
mazni tudják a tanulmá-
nyaik és munkájuk során.
A szervezõk és elõadók

véleménye szerint nagy
munka egy ilyen jellegû
rövid, 6 napos kurzus ko-
ordinálása és lebonyolí-
tása, de ennek révén sze-
mélyes kapcsolatokat le-
het kialakítani a környezõ
országok leendõ halas
szakembereivel, ami a jö-

Bardócz Tamás

Prof.
dr. Urbányi Béla

dr. Müller-
né dr. Trenovszki Magdol-
nával

võben nagy segítséget jelenthet a problémák
együttes megoldására irányuló törekvé-
sekben és az egységes megjelenés-
ben/fellépésben.

Ahat nap során 22 elõadást hallgattak le és 9
gyakorlaton vettek részt. A hallgatókat aktív
részvételre sarkallták, afrikai harcsa, süllõ és
pontyboncolást végezhettek, spermamély-
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Gyökeresen átalakult a Szent
István Egyetem pénzügyi-
számviteli világa ebben az évben.
Az egyetemi polgárok elsõsorban
a fizikai változásokat észlelték,
aminek során a fõépület
földszintjérõl a 3. és 4. emeletre
költözött az intézmény gazdasági
életét szervezõ és szolgáló
apparátus. Ezzel egy idõben
azonban új intézményirányítási
rendszert is bevezettek,
ami a munkafolyamatokat is
megváltoztatta.
Rostonics Tímeát, a Számviteli,
Kontrolling és Pénzügyi
Igazgatóság igazgatóját arra
kértük, foglalja össze az eddig
történteket.

Az egyetem vezetése 2015. szeptemberében
kapott felkérést a Neptun gazdálkodási mo-
dul SAP alapokon ügyviteli rendszer pilot
projektjében való részvételre. Az ügyviteli
rendszer váltás körülbelül 3 hónap alatt
történõ elvégzése elsõre lehetetlennek tûnt,
majd több napi egyeztetés után, az elõnyöket
és hátrányokat mérlegelve, elfogadtuk a
felkérést. Ezáltal a rendszerbevezetés több,
mint 100 millió forintos költségét a fenntartó
átvállalta, és lehetõségünk nyílt ez egységes,
azonos törzsadatokra épülõ integrált (gaz-
dálkodás, humánerõforrás és oktatás terü-

letén) intézményirányí-
tási rendszer kialakítá-
sára.

A szeptember végén
történt konzultációk után
belevágtunk a változta-
tásba. A rendszer meg-
ismerésével párhuzamo-
san zajlott a folyamatok
újratervezése, az egye-
tem 23 szervezeti egysé-
gébõl vontunk be kollé-
gákat.

Az oktatói, kutatói és
adminisztratív munka-
társakkal 46 feltáró meg-
beszélés, 11 folyamat-
egyeztetõ mûhelymunka
során megismertük igé-
nyeiket, meglévõ és le-
endõ rendszerrel kapcso-
latos negatív és pozitív
visszajelzéseiket.

Az ügyviteli rendszer
megismerése, logikája,
felépítésének alapos
megismerésével párhuzamosan a központi
gazdálkodás, ügyintézés felé történõ elmoz-
dulást figyelembe véve készültek el az egye-
temi szabályzatok, melyek a decemberi sze-
nátuson kerültek elfogadásra.

A folyamati, szervezeti és informatikai
változások elfogadása után indulhatott meg a
törzsadatok kialakítása, az ügyviteli folya-
matok rendszerbe ültetése. A 2016. február

15-tõl induló
rendszer indí-
tása jelentõs
kihívás volt a
kollégáknak.
A teljes indu-

lásról 2016.
májustól be-
szélhetünk, a-
mikor is sikere-
sen lezajlott a
hr modul KIRA
rendszerrel tör-
ténõ interfész
tesztelése, és a
májusi bérfel-
adáshoz az ada-
tok már az in-
terfészen ke-
resztül kerültek
a Magyar Ál-
l a m k i n c s t á r
rendszerébe.

Az év elsõ hónapjára elfoglaltuk a 111-es
szemináriumi termet. Kialakítottuk és tesz-
teltük a SAP logikához illeszkedõ folya-
matokat. A tesztelés jó csapatmunkának bi-
zonyult, a kulcsfelhasználó oktatáson részt
vett kollégák tanították a be a munkatár-
saikat. A tesztelésen kialakított folyamatok,
oktatási táblák egyetemünk folyamatait ké-
pezték le.
Bár nagyon féltem attól, hogyan fogadják a

kollégák az új rendszer használatát, a be-
vezetés ezen része nem okozott gondot. A
költözés persze a harmadik és a negyedik
emeletre megpróbáltatással járt, hiszen min-
denki egy megszokott helyen töltött több-
kevesebb idõt, és amikor megnézték az új
irodák helyét, ahol évtizedek óta nem volt
festés, sokan majdnem rosszul lettek. A me-
szelés után és a bútoraikat felhozva február
elején sikerült az egymásnak segítõ csa-
patmunkát is elkezdeni az összenyíló iro-
dákban.

Bár a Budai Campus végleges adatait csak
áprilisban kaptuk meg és a váltással egy-
idejûleg a múlt évet is zárni kellett, ma ha-
táridõre tudjuk az adatokat szolgáltatni.
Januártól a központi egységek látják el a
gödöllõi campus, a budai campus és az YBL
kar számláinak az iktatását, könyvelését és
utalását is.
Arendszerek összekötése következtében az

egyes alrendszerek kódjai, adattartalmai

SAP: új intézményirányítási
rendszer az egyetemen

CSAPATMUNKA
AZ EMELETEN

Rostonics Tímea

FI és AA modul használói a 3. emeleten
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azonosak. A szervezeti egységekkel közösen
ennek érdekében nagyon sokrétû és alapos
átgondolást igénylõ munkát végeztünk. E-
mellett megteremtettük az SAP és a KIRA, a
kincstári hr rendszer közötti interfész lehetõ-
ségét, már azonos kódokkal, adatokkal dol-
gozik az egyetemi HR rendszer és a KIRA.

A hatékony munkaidõ felhasználás érde-
kében bevezettük a központi ügyfélszolgá-
latot, ahol le lehet adni a dokumentumokat,
és ahonnan szétosztják azokat a kompetens
kollégáknak.

Funkcionális – kontrolling@szie.hu,
számvitel@szie.hu, szamlazas@szie.hu,
bergazdalkodas@szie.hu, beszerzes@szie.hu
– e-mail címeket használunk. A kérések,
kérdések beérkezését követõen az illetékes
ügyintézõk azonnal megkapják az intézendõ
leveleket. Torlódás esetén több munkatársat
tudunk bevonni az ügyintézésbe.

A nyár közepétõl hetente küldjük a pénz-
ügyi központok szakmai felelõsei számára az
automatikus pénzügyi tájékoztatást a meg-
rendeléseik és a könyvelt forgalmak tekin-
tetében. Amennyiben ettõl eltérõ üteme-
zésben, tartalommal kér adatot a felhasználó,
a kontrolling@szie.hu e-mail címre jelezheti
kérését.

A második félévtõl változik a számlák in-
tézése, központosítottuk a számlák érkez-
tetését. A postázóból minden számla hoz-
zánk érkezik. Eddig kikerültek a karokra, és

ha késve érkeztek
vissza – több hónapos
csúszások is elõfor-
dultak! – akkor késve
utaltuk el a bizony-
latokat. A 2016. évi 9.
törvény a behajtási
köl tségáta lányról
elõírta, hogy ha csak
egy nappal késõbb fi-
zetjük ki az ügyfélnek
a számla ellenértékét,
mint az a számlán
szerepel, akkor 40 eu-
ró behajtási költség-
átalányt terhelhet az
intézményre, függet-
lenül a számla értéké-
tõl, és az ilyen szám-
lák érkezni kezdtek
az egyetemre.

A telefonszámlák
kezelése is megválto-
zott. A központba ér-
kezõ számlát kifizet-
jük, hogy határidõben
elmenjen az utalás –
így nem bolyong több
száz számla az egye-
temen –, majd a tele-
fonszámok szerint
terheljük meg az
egyes egységeket az
átvezetendõ összeg-
gel, és akkor nem for-
dulhat elõ, hogy valamelyik intézetnél el- fekszik egy számla, a szolgáltató pedig le-

állítja a szolgáltatását vagy kiterheli a behaj-
tási költségátalányt.

Augusztusra tisztán belsõ erõforrásból ki-
fejlesztettük az egyetem irodaszer rendelõ
felületét, a webir rendszert, hogy a többszáz
tételt tartalmazó excel tábla helyett egy
átlátható, a beszerzési igényhez szükséges
bizonylatokat elõállító, felhasználóbarát fe-
lülettel találkozzanak kollégáink. Nagyon
örültük a sok pozitív visszajelzésnek a webir
felületet használó munkatársaktól.

Sokat dolgoztunk, számtalan buktatót küz-
döttünk le, rendkívül kevés idõ állt ren-
delkezésünkre az új rendszer felépítésére, de
úgy gondolom, immár egy automatizált, jól
mûködõ intézményirányítási szisztémánk
van.

A nálunk is bevezetett rendszert kívánja
2017. januártól több egyetem is alkalmazni,
ennek jegyében fogadtunk már látogatókat
Veszprémtõl Miskolcig, Óbudától a Fõvám
térig.

lejegyezte:

Balázs Gusztáv

A KÖZPONTBA
ÉRKEZNEK A SZÁMLÁK

Vadon Norbert (CO)

Kelemen Gáborné (HR)

Az MM-es csapat a 4. emeleten
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XI. évfolyam, 7. szám

Már tesztelhetjük reformjaink hatását
Beszélgetés dr. Káposzta József dékánnal

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dr. Káposzta József egyetemi
docens elsõ dékáni ciklusa alatt sikeres konszolidációt valósított meg.
Jelenleg piacképes oktatási profillal, stabil költségvetési gazdálkodással és
jelentõs létszámú önköltséges hallgatóval rendelkezik. A dékáni megbízást
július 1-jétõl másodszor is elnyert kari vezetõ lapunknak nyilatkozva a
kari stratégia pillérei között említette az oktatói-kutatói életpálya rendszer
kidolgozását, a professzorok és habilitált oktatók számának további
emelését, új mesterszakok indítását, a külföldi képzések kiszélesítését, új
tudásközpont létrehozását a társadalmi felzárkóztatás elõsegítésére.

BALÁZS GUSZTÁV
– Dékán úr, melyek voltak az elsõ ciklus

fõ feladatai és eredményei?
– A kezdet váratlanul nehéznek bizonyult.

Miközben én a tudományos teljesítményünk
magasabb szintre emelését tûztem ki el-
sõdleges célként, azzal a ténnyel szembe-
sültem, hogy elõbb rendezni kell a kar anyagi
helyzetét. Ezzel telt 2013 és 2014, de a kez-
detben korántsem lehettünk biztosak abban,
hogy stabilizáció rövidtávon megvalósul.
Ehhez gyakorlatilag az egész kar össze-
fogására volt szükség. Elõször is a költsé-
geinket kellett optimalizálni és új alapokra
helyezni. Jelentõs létszámcsökkentés vég-
rehajtására kényszerültünk. A munkatársak
száma a 2010-es év 375 fõjérõl napjainkra
186-ra csökkent, de a humánerõforrás át-
alakítása közben sem feledkeztünk meg a fi-
atalítás fontosságáról, így minden évben 5-6
új kollégával bõvült az oktatói létszámunk.
Az adminisztratív dolgozók és az oktatók
aránya 60-40 százalékról 30-70 százalékra
változott, amiben az egyetem központosított
irányítási rendszerének is nagy szerep jutott.
A bérköltségek és a járulékok, továbbá a do-
logi kiadások mérséklésével jelenleg (2016)
egymilliárd forinttal kevesebb a kar éves
költségvetésének kiadási oldala, mint 2013-
ban volt.

A költségvetés stabilizálása mellett hozzá-
láttunk a kari struktúra, a tantervek és a kom-
munikáció átalakításához is, és az egyetemi
vezetés támogatását élvezve határozott lé-
pést tettünk a nemzetközi oktatási piac felé.
El kell mondanom, hogy a reformok megva-
lósítása terén egyetlen „fronton” sem marad-
tam egyedül, a kollégák megértették az átala-
kulás szükségességét. Természetesen nálunk
is voltak feszültségek, amik mély sebeket
ejtettek sokunkon, de ma már azt mondom:
érdemes volt belevágni és végigvinni.

Mint a második ciklust megcélzó pályáza-
tomban fogalmaztam, a tudáskoncentráció
hatására gyakorlatilag az üzleti képzés szinte
teljes palettáját, a társadalomtudományok, a

bölcsészképzés kari profilunkhoz kapcsoló-
dó részeit sikerült elindítanunk az alap- és
mesterszakokat érintve. 2015-ben már a kari
konszolidáció olyan szintre ért, hogy ismét
levegõhöz jutottunk és elkezdtünk új, „nagy-
ravágyó” terveket szõni. Az idei esztendõ az
elsõ, amelyben már tesztelhetjük 3 évvel ez-
elõtti reformjaink hatását és el kell mon-
danom, nagyon büszke vagyok eredmé-
nyeinkre. S mindeközben a hallgatói létszám
évrõl évre emelkedett, amit a stabil tervezés
legfontosabb részének tekintek.

– Örülünk, hogy ha reformjaink más karok
számára is hasznosak lehetnek. Persze tu-
dom, hogy ez nehéz dolog, hiszen megéltük

– A kar eredményei az egyetemi közvé-
leményben sem maradtak visszhang
nélkül. A tanévnyitó ünnepségen dr. Tõ-
zsér János rektor kiemelte, a GTK vezette
be a félévenkénti tantárgyak számának
maximalizálását és a kedvezõ hatások is-
meretében ezt az egész egyetem gyakorla-
tává teszi.

mi is. Nem volt egyszerû a félévenkénti 12-
13 tantárgy helyett elfogadtatni a 7-et, de si-
kereink egyik titka a humán erõforrással va-
ló tudatos gazdálkodás kialakítása, a tel-
jesítmények folyamatos mérése és azok
visszacsatolása. A tantervi reformjaink ter-
mészetesen nem azt jelentik, hogy a mun-
katársaink kevesebbet dolgoznak, hanem
több idõt tudnak fordítani tananyagfej-
lesztésre, kutatásra, publikációra. Azt gon-
dolom, hogy a kar tudományos publikációs
eredményei magukért beszélnek.
Az átalakítás nemcsak az óraszámokat érin-

tette, hanem azt is elértük, hogy a képzése-
inkben megteremtsük az együttoktatás lehe-
tõségét. Így egy tanárnak nem kell félé-
venként ugyanazt az elõadást kétszer, há-
romszor megtartania. Mi több, úgy alakí-
tottuk át a keresztféléves képzést (aminek
hatására majdnem 50 százalékkal nõtt a mes-
terszakokra felvettek száma), hogy a máso-
dik félév tárgyainak oktatásával kezdünk.
Ezzel is idõt, pénzt takarítunk meg és alacso-
nyabb jelentkezési létszámok esetében sem
kell elutasítanunk a jelentkezõket

– Nagy terveim vannak a tudományos tel-
jesítményeink jövõbeli növelésére. A kö-
vetkezõ 3 évben legalább 10 habilitációs el-
járás és legalább 5 új, sikeres egyetemi tanári
pályázat lefolytatását tervezem. Az elõ-
zõekbõl három már megvan,
és pedig már egyetemi ta-
nárként kezdte az új tanévet. Az õ esetük is
bizonyítja, ha van teljesítmény, bátran indul-
hatunk az egyetemi tanári pályázatokon.
A karon 63 egyetemi docens dolgozik, ami

kellõ alapot ad a bátor tervezéshez. Tu-
dományos munkásságuk, publikációik, ok-
tatási teljesítményük és doktori tevékeny-
ségük alapján 12 kollégát kerestem meg az-
zal, hogy az õ sikerükért közösen fogunk te-
vékenykedni a következõ években. Csök-
kentjük az óraterhelésüket, ösztönözzük ku-
tató- és publikációs munkájukat.Az elmúlt 3
évben kidolgoztuk a mérhetõ kari teljesít-
ményvizsgálati rendszert, az elõrelépési és a
foglalkoztatási rendszer kari szabályzatát.
Alapvetõ célunk, hogy saját erõforrásból
oldjuk meg a professzori utánpótlást, ami a
két doktori iskolánk mûködtetéséhez is elen-
gedhetetlen.

– Szintén a tanévnyitó beszédbõl érte-
sültünk arról, hogy a SZIE-n a GTK ve-
zetése mérte fel elsõként azon vezetõ ok-
tatók körét, akik belátható idõn belül si-
kerrel pályázhatnak egyetemi tanári cím
elnyerésére.

– Mit terveznek a kari tudományos telje-
sítmény fokozása érdekében?

dr. Tóth Tamás
dr. Zéman Zoltán



veltem min-
denkit.
Kulturált gó-

lyatábor volt.
A programok
nagyon tet-
szettek, a já-
tékok normá-
lis keretek kö-
zött zajlottak,
az egyetemi
strandra is el-

jutottunk. Jól sikerült a szervezés. Bárkinek
ajánlanám!

– Vácon versenyszerûen sárkányhajóztam.
Ebben a sportágban húszan eveznek egy hajó-
ban, s van egy dobos és kormányos is – bár
ahogy megtudtam, ezt nem kell különöseb-
ben bemutatnom, hiszen a SZIE Regatták már
évek óta futnak. Nemzetközi versenyeken is
részt vettem. Európa-bajnokságon többszörös
arany, ezüst illetve bronzérem, világbajnok-
ságon egy arany és több ezüst illetve bronz-
érem a mérlegem. Az érettségi elõtt „szálltam
ki” a hajóból. De ha úgy hozza az élet, szíve-
sen visszaülök, szeretek vízen lenni. Sok po-
zitív élmény köt hozzá. Például a csapat-
munka öröme és felelõssége: a nyerési lehetõ-
ség századmásodperceken múlik. Kerékpá-
rozni, úszni, konditerembe járni is szeretek, s
persze olvasni. A történelmi témájú köny-
veknek a hátterét is igyekszem megismerni.

– Már régóta a vendéglátásban való munka
lebeg a szemem elõtt. Sõt, két évig dolgoztam
a dunakeszi McDonald's-ben. Rájöttem, hogy
még egy ilyen pörgõs helyen is megtalálom
magamat. Jelenleg a V. kerületi Vadász Gaszt-
ro & Pub-ban dolgozom. Nagyon szeretem az
embereket, ebbõl eredõen meg szeretnék is-
merni minél több kultúrát, népet. Ezért vá-
lasztottam ezt a szakot. Az egyik gólyatábori
elõadáson örömmel hallottam, hogy mi is tel-
jesíthetjük külföldön a szakmai gyakorlatot.

– Tíz év múlva? Eltelik 5-6 év, amíg alap-
diplomával kikerülök az egyetemrõl. Sze-
retnék külföldre menni dolgozni a bátyám is
Angliában dolgozik egy bárban. De minden
vágyam az, hogy egyszer nyithassak egy ká-
vézót. Szeretnék barista és mixer tanfolyamot
is elvégezni az egyetemi évek alatt.

–Acapucino.

–ABudapest Baristas és a Steamhouse Cafe,
de a váci fõtéren mûködõ Duna presszót is
ajánlhatom bárkinek. S hadd tegyem hozzá:
McCaféban is lehetett már találkozni velem a
pult másik oldalán.

– Úgy hallottam, a Duna nemcsak látvány
az Ön számára.

– Úgy érzi, hogy a szakválasztással élet-
pályát is választott?

– Hogyan képzeli el az életét tíz év múlva?

– Mi a kedvenc kávéfélesége?

– És a kedvenc kávézója?
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– Mint már utaltam rá, 2013-ban nagy elõ-
relépést terveztem – ennek most jött el az ide-
je. Persze a stabilizálás két éve alatt sem tét-
lenkedtünk. Két tudományos folyóiratot ala-
pítottunk, fejlesztettük az akadémiai kapcso-
latrendszerünket. A Magyar Tudományos
Mûvek Tárában három év alatt 111-rõl 650-
re emelkedett a munkatársaink által beje-
lentett publikációk száma. Terveink szerint
ezen az úton haladunk tovább, még ha a
plusztámogatást jelentõ kutatókari rendszer
meg is szûnt.

– Röviden: a jó képzés. Bõvebben: meggyõ-
zõdésem szerint a GTK számára a nemzet-
közi versenyképesség kialakítása és a világ-
ban elért sikeresség lehet az egyedül igazán
vállalható cél. Végül egyszerûen: akkor lehet
egy dékán elégedett, ha a nemzetközi térben
is jegyzik az általa vezetett kart. Ma már 45
országból vannak külföldi hallgatóink és úgy
tudtuk növelni a hallgatóink számát, hogy
idén nem mi kaptuk meg a FAO-ösztön-
díjasokat (ezeket a diákokat évrõl-évre más
intézménybe küldik).

Ami a jövõt illeti: szeretnénk tizenkilencre
lapot húzni. A csíkszeredai magyar nyelvû
mesterképzésünk modelljére a Kárpát-me-
dencén kívüli országokban is oktatást indí-
tani. Közben, itthon indítani a turizmus mes-
terképzést magyar és angol nyelven is és bõ-
víteni a duális képzéseinket. A sorból a sike-
resen oktatott logisztika mesterszak sem ma-
radhat ki, amit angol nyelven is tervezünk
indítani. A Társadalomtudományi és Tanár-
képzõ Intézet új koncepcióval állt elõ, olyan
óvodapedagógiai programot dolgozott ki,
amely egyedülálló Magyarországon, a ha-
gyományõrzésre és a környezetvédelemre
épít. Ezzel is szeretnénk mielõbb megjelenni
a tudáspiacon. Látható, hogy stratégiai ter-
vekben nincs hiány!

– Igen, nevezetesen egy új tudásközpont lét-
rehozására készülünk, aminek célja a társa-
dalmi felzárkóztatás, beleértve a cigányság
sorsán való javítást is. Mindkét területnek
vannak több évre visszanyúló kari elõzmé-
nyei, kezdeményezései. Február óta folynak
az érintett minisztériumokkal az egyezteté-
sek a téma átfogó és komplex kidolgozásá-
ról. Úgy érzem, hogy finisben vannak a meg-
beszélések és rövidesen egyedülálló, átfogó
koncepcióval állunk a szakmai közvélemény
elé. Terveink szerint itt számos társkarunk
szakmai kompetenciái is beépítésre kerülnek
majd, ezzel is mutatva a SZIE egységének
fontosságát.

– A gólyatábori elõadásában örömmel
számolt be arról, hogy milyen sok turiz-
mus-vendéglátás szakos hallgató végzi
szakmai gyakorlatát külföldön. Olaszor-
szág, Ausztria, Spanyolország és Portu-
gália a fõ célországok. Mi ennek a titka?

– Dékán úr szûkebb szakterületén, a vi-
dékfejlesztésben készülnek-e valamilyen
nagyobb projektre?

Máthé Eszter elsõ évfolyamos
hallgató a turizmus-vendéglátás
felsõoktatási szakképzésben.
Dunakeszi és Vác után Gödöllõvel
folytatja azon kisvárosok sorát,
amelyek meghatározzák
mindennapjait. Õ az, akinek révén
egy kézfogással az egyetemi
polgárok közé iktatta a gólyákat
dr. Tõzsér János rektor, majd az õ
blézerére tûzte fel az egyetem
jelvényét Nagy Dániel,
az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat elnöke.

B. G.
– Kérem, mutatkozzon be röviden olvasó-

inknak!

– Hogy esett a választása a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karra?

– Honnan tájékozódott?

– Miért a felsõoktatási képzésre jelentke-
zett?

– Hogy érezte magát a gólyatáborban?

– Dunakeszin lakom, középfokú tanulmá-
nyaimat a váci Selye János Szakközépis-
kolában folytattam, ott érettségiztem az idén.
Az iskola egészségügyi irányultságú, tanul-
tam például anatómiát és szociális jellegû tár-
gyaink is voltak. Engem azonban igazából a
turizmus és a vendéglátás érdekel. Nyitott va-
gyok a világra, szeretek dolgozni, jól érzem
magam az emberek között, csapatjátékos va-
gyok. Munkában és sportban is.

– Azt tudtam, hogy tovább szeretnék tanulni.
Gödöllõ mellett a Budapesti Gazdasági Fõis-
kola és a Széchenyi István Egyetem között
vacilláltam, de végül is a Szent Istvánra ad-
tam be elsõként a jelentkezésemet és ide fel is
vettek. Igaz, a Budapesti Képzési Helyen sze-
rettem volna tanulni, de Gödöllõn indult fel-
sõoktatási képzés.

– Már középiskolába kerülve hallottam az
egyetemrõl és szimpatikus lett nekem. Az in-
terneten is tájékozódtam és két barátnõmtõl is
szereztem ismereteket.Az egyik gazdálkodási
és menedzsment szakos Pesten, a másik a bu-
dai kampuszon tanul.

– A 440 pontos felvételi határt nem értem
volna el, a költségtérítéses képzés díja pedig
meghaladta volna családom anyagi lehetõ-
ségeit, azért jelentkezem a felsõoktatási szak-
képzésre. Ha ezt elvégzem, még jelentkez-
hetek alapszakra. Persze, ahhoz sokat kell ta-
nulni. Nyelveket is. Elõször németbõl szeret-
nék szakmai nyelvvizsgát tenni, utána jöhet az
angol.

– Kicsit félve jöttem, mert nem ismertem
senkit sem, de úgy mentem haza, hogy még
maradtam volna. Kedvesek a csoporttársaim,
aranyosak, segítõkészek a seniorok, megked-

Beszélgetés Máthé Eszter hallgatóval

„Megismerni minél többféle kultúrát”
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Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta

A Szent István Egyetem
Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karának
Gólyatáborát  augusztus 22-26.
között rendeztük meg. Idén öt
nappal vártuk karunk gólyáit.
A tábor struktúráján nem
változtattunk: délelõtt fõként
szakmai programokkal, délután
vetélkedõvel próbáltuk színesíteni
a tábor hangulatát, az este
a szórakozásé volt.

A Gólyatábor megszervezéséért felelõs
szervezõi csapat a következõ volt.
Fõszervezõ:
Fõsenior:
Kommunikáció és PR felelõs:

Programkoordinátor:
Segítõ koordinátor:
BKH programokért felelõs:
Szakmai programfelelõs:
Beszerzõ, támogató kapcsolattartó:

Hétfõn sajnos nem nekünk kedvezett az idõ-
járás, ennek ellenére a seniorok lelkesen vár-
ták a gólyákat a vasút- és a HÉV-állomáson
valamint a buszpályaudvaron. Ezen a délu-
tán a szervezõk köszöntötték a gólyákat,
megtörtént a csapatbeosztás, gólyatáncot ta-
nultak, majd csapatépítõztek. A gólyatáncot

tanította be, aki senior is
volt. 18:00 órakor dékán
úr hivatalosan megnyitotta a Gólyatábort. A
tanulmányi osztály vezetõje, mon-
dott néhány fontos tudnivalót a tanulmányi
osztály feladatairól és hogy miben tudnak se-
gíteni az elsõ éveseknek. Végül a kollégium
igazgató asszonya,

tájékoztatóját hallgathattuk meg.
A megnyitó zárásaként a gólyáink megmu-
tatták tánctudásukat karunk vezetõségének.

Este egy játékos vetélkedõn vehettek részt,
majd bulizhattak a Katlanban.
Minden reggel gólyatánccal kezdtük a na-

pot. Kedd délelõtt megismerhették egyete-
münk fontosabb helyszíneit, elõadásokat
hallgathattak az egyetem és a kar szerve-
zeteirõl. A délután folyamán a kalandpark

Balogh Barbara
Béres Anita, Nagy Dániel

Számpor
Barbara

Biró Eszter Fruzsina
Mihályi Fruzsina

Galambos Rita
Dudás Evelin

Papp Lajos Máté

Kovács Adrienn
dr. Káposzta József

Pál Erika

Bodzánné dr. Ágota
Gabriella

akadályaival küzdhettek meg, buborék-
focizhattak, és táncolhattak a Meló-Diák
Xbox játékára. Este a nyuszitúra útját járták
végig, amelynek végállomása a 8-as elõadó
volt.

A következõ nap elõadások sorozatait hall-
gathatták végig gólyáink (drogprevenció,
Sportközpont, Karrier Iroda, protokoll),
illetve a rektori fórumon vehettek részt, ahol
az egyetemmel és karral kapcsolatban feltett
kérdésekre válaszolt rektor
és dr. Káposzta József dékán.

A délután felszabadultabban telt, egy kör-
vetélkedõn mutathatták meg ügyességüket,
gondolkodhattak a szervezetek különbözõ
feladványain. Este a Mensa Bistro kültéri
buliján vettek részt.

dr. Tõzsér János

Eljött a csütörtök, amikor mindenki ta-
lálkozhatott a szakvezetõjével, és oko-
sodhattak a Neptun használatából is.
Idén nem maradhatott ki az egyetemi strand

sem, ami most nyitotta meg újra kapuit.
A hét csúcspontja kö-

vetkezett, ami nem
más, mint a nagyve-
télkedõ volt.

Az egyetemi krikett
pályán kellett megol-
dani a feladatokat csa-
patonként. Este a várva
várt eredményhirdetés
jött, az elsõ három he-
lyezett a támogatók ál-
tal ajándékokban ré-
szesülhetett.

Az utolsó estét a Tra-
foban tölthették el. A
meglepetés vendég

volt többek nagy
örömére.

Péntek reggel köny-
nyes búcsút vettünk a
gólyáktól. Nagyon jól
érezték magukat, és
még nagyobb örömmel
várták az elsõ egyete-
mi tanítási napot, amit
már ismerõsökkel kö-
rülvéve tölthetnek el.

Ezúton szeretnénk
megköszönni minden
támogatónknak, a kar-
nak, a kollégiumnak, a
szervezõknek, senio-
roknak, segítõknek,
hogy hozzájárultak a
tábor sikeréhez! A ke-

Kis
Grofo

Egyszer volt egy  GTK Gólyatábor...

mény munka és a fáradság ellenére nagy-
szerû élményekkel távoztunk, és már terv-
ben van a GTK Hallgatói Önkormányza-
tának következõ projektje is, a Kari Nap,
ahová szintén várunk minden kedves GTK-s
hallgatót!

Dudás Evelin
Balogh Barbara

Fotók: Ihász Krisztina

Öt feledhetetlen nap a tanév elõtt
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A thaiföldi Ministry of Science and
Technology vezetésével 18 fõs delegáció lá-
togatott el Magyarország néhány felsõok-
tatási és kutatási intézményébe, köztük a
Szent István Egyetemre.Aszeptember 12-16.
közötti látogatás célja a tudományos együtt-
mûködések kialakítása volt több magyaror-
szági egyetemmel, így intézményünk kuta-
tóival is.

A thai delegáció tagjai elõzetes egyeztetést
követõen szeptember 13-án személyesen ta-
lálkoztak a lehetséges tudományos együtt-
mûködések magyar résztvevõivel, s meghatá-
rozták a közös kutatási területek szûkebb ha-
tárait.

A SZIE Mezõgazdaság- és Környezettudo-
mányi Karára a Chiang Mai University képvi-
seletében professzor
asszony és kollégája, valamint a Kasetsart
University képviselõi érkeztek, akiket

dékán asszony tájékoztatott az

egyetem és a kar kutatási és oktatási terü-
leteirõl. Meglátogatták az együttmûködést
szorgalmazó partner érdeklõdési körének
megfelelõ laborokat és intézeteket, ahol

, a Genetikai és Biotech-
nológiai Intézet professzor asszonyával dol-
goztak ki lehetséges pályázati téma-területet.

A delegáció, valamint a magyar partnerek
szeptember 14-én az Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs Hivatal rendezésében
beszámoltak a közösen kialakított kutatási
terveikrõl. A hivatal, figyelembe véve a thai
részrõl tanúsított magas szintû együttmûkö-
dési szándékot, arról döntött, hogy alapokat
allokál 3-4 thai-magyar közös pályázat
OTKA Nemzetközi Együttmûködések (NN)
típusú pályázat mintájára történõ kompetitív
támogatására.

dr. Saisamorn Lumyong

dr.
Posta Katalin

dr.
Kiss Erzsébettel

Szeptember 18-20. között
rendezték meg a Szlovák
Agrártudományi Egyetem
kezdeményezésére 5 évvel
ezelõtt alakult Visegrádi
Egyetemi Szövetség (VUA)
jubileumi közgyûlését

a Szent István Egyetemen.

A szövetségnek mára már több
mint 50 felsõoktatási intézmény a
tagja, nem csak a visegrádi térség-
bõl. A most lezajlott közgyûlésen
újabb tagok csatlakoztak, így a szö-

tartotta a FAO képviseletében, aki a fenntart-
ható fejlõdés fontosságára hívta fel a figyel-
met.

A FAO európai és közép-ázsiai tevékeny-
ségét, amely 53 országot és az Európai Uniót
foglalja magába, lényegében a budapesti iro-
da irányítja, mondta. Néhány konkrét terüle-
tet is említett, ahol a szervezet aktív: például
fenntartható mezõgazdasági és halászati
technológiák támogatása, élelmezésbizton-

ság és táplálkozás,
határokon átnyúló
haszonállat betegsé-
gek, növényvédõszer-
használat, vagy akár a
természeti katasztró-
fák kezelése. A kéz-
zelfogható segítségen
túl a FAO egy tudás-
megosztó szervezet,
amely több mint 400
kiadványt jelentet
meg minden évben,
mondta, hozzátéve,
hogy ezek mind in-
gyenesen elérhetõk az
interneten.

*

Thaiföldi
vendégek

A Visegrádi Egyetemi
Szövetség jubileumi közgyûlése

vetség létszáma megközelíti a 60-at. Az ese-
ményen 9 ország 23 felsõoktatási intézménye
képviseltette magát, több mint 50 résztve-
võvel.Atalálkozóra a FAO Európai és Közép-
Ázsiai Regionális Képviseletének képviselõ-
helyettese, is elfogadta a
meghívást, hangsúlyozva ezzel a szövetség, a
SZIE és a FAO együttmûködésének jelentõ-
ségét.

A szövetség célja, hogy lehetõséget biz-
tosítson a tagintézményeknek oktatási, kuta-

tási, valamint publikációs területen történõ
együttmûködésre.AVUArendszeresen szer-
vez tudományos konferenciákat oktatók és
hallgatók számára is. Idén júliusban az Élel-
miszeripar és az üzleti tudomány címû nyári
egyetemet a SZIE szervezte. Az intézmény
rektora, , aki egyben a szö-
vetség alelnöke, a gödöllõi közgyûlésen ve-
hette át a VUA Award of Excellence kivá-
lósági díjat, az egyetem által az elmúlt évek
alatt tanúsított aktív részvételért és kimagas-
ló tevékenységért.
A közgyûlés keretein belül két szakmai elõ-

adásra is sor került, ezekre a SZIE oktatói és
külföldi hallgatói (különösen a FAO ösztön-
díjjal az egyetemen tanuló diákok) is meghí-
vást kaptak.Az elsõ elõadást CristinaAmaral

Cristina Amaral

dr. Tõzsér János

A szervezet jó kapcsolatot ápol Magyaror-
szággal. Ennek elemeként 2008 óta évrõl
évre mintegy 30, különbözõ országból érke-
zõ fiatal mezõgazdasági szakértõ szerezhet
posztgraduális diplomát a FAO-Magyaror-
szág ösztöndíj jóvoltából. A végzettek száma
már meghaladta a 250-et. Ebben a program-
ban nagy örömünkre épp a SZIE az egyik
partnerünk, hangsúlyozta CristinaAmaral.
Amásik elõadásban a SZIE-t, azon belül is a

doktori iskolák által végzett tudományos
kutatási tevékenységet mutatta be

tudományos rektorhelyettes. Intézmé-
nyünk elkötelezett a FAO által is priori-
tásként tekintett területek iránt. Ez alapján
indultak el az egyeztetések a SZIE, a VUAés
a FAO jövõbeli együttmûködési területeirõl.

dr. Helyes
Lajos
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A Budai Campus gólyatáborának régóta jól bevált helyszíne az
arborétumáról híres Szarvas. Az idei, augusztus 22-27-ig megrendezett
tábor szállása egy hangulatos táborban volt, a Körös partján. A táborban
részt vettek az Élelmiszertudományi Karra, a Kertészettudományi Karra,
Tájépítészeti és Településtervezési Karra, valamint a Gazdasági, Agrár- és
Egészségtudományi Karra felvételt nyert hallgatók. Szép létszám gyûlt
össze, a tábor területét sok-sok gólya lepte el.

Gólyatábor Szarvason

ILLÉSADRIENN
A gólyatábor egész ideje alatt brigádokba

osztva „harcoltak” egymással a gólyákból,
és két-két szervezõbõl álló csapatok. Az elsõ
nap a bemutatkozásról és az ismerkedésrõl
szólt, a regisztráció és gólyatábori szabályok
ismertetése után. A nyitóvetélkedõt egy fer-
geteges buli zárta, melyhez – a többi naphoz
hasonlóan – a talpalávalót Dj PlattenZ
szolgáltatta.

A hajnalba nyúló buli után másnap reggel
arborétumi munka várt a lelkes táborlakókra,
mely során jobban megismerkedhettek tár-
saikkal, és a munka szellemében kovácso-
lódtak össze igazi csapatokká. A brigádok
minden délután/este lelkes harcot vívtak el-
lenfeleikkel, többek között sport-, uszoda- és
arborétumi vetélkedõn. A csapatkiáltásoktól
visszhangzott a tábor, teljes átéléssel ját-
szottak a gólyák. Azt hiszem, mindenki ne-

vében mondhatom, hogy az uszodában tar-
tott buli volt a hét csúcspontja, soha ilyen jó
hangulat nem volt még a „hullámok” között.
Ahét másik csúcspontja az arborétumi vetél-
kedõ volt, ahol állomásokon keresztül fela-
datokat, akadálypályákat kellett teljesíteni.

A szakmai nap keretén belül ellátogatott a
táborba a karok egy-egy képviselõje és

mb. rektorhelyettes is.Atá-
jékoztatókat követõen karokra bontva hall-
gathatták a gólyák az elõadásokat, melyek
után kérdések következtek.Atábor során sok
új ismeretség és barátság szövõdött, minden
gólya és szervezõ számos új élménnyel gaz-
dagodva térhetett haza. Ezúton is köszönjük
mindenkinek, aki valamilyen módon hozzá-
járult a tábor sikerességéhez. Üdvözöljük a
gólyákat a Budai Campus családjában!

dr.

Palkovics László

Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar 138. tanévét szeptember 9-én nyitotta meg dr. Markó Balázs dékán.
Fogadalomtételük után az elsõ éves hallgatókat köszöntötték, majd díszokleveleket adtak át az 50 és 60 éve
végzetteknek. Fotó: Ybl Kar

Tanévnyitó az Ybl Karon

Négy kar elsõsei együtt
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Idén – 27. alkalommal – július 19-
25. között rendezték meg
a Bálványosi Nyári
Szabadegyetemet Tusnádfürdõn,
Erdélyben. A közel három
évtizedre visszanyúló
rendezvénynek nagy hagyománya
van mind a magyarországi, mind
az erdélyi fiatalság körében,
hiszen az esti szórakoztató
programok mellett napközben
érdekes elõadások, bemutatók és
aktuális témájú kerekasztal-
beszélgetések várják az
érdeklõdõket.

EHÖK
Az eseményen felsõoktatási intézmények is

helyet kapnak, így került sor arra, hogy idén a
Szent István Egyetem delegációja is jelen le-
hetett a közel egyhetes rendezvényen. A Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
és intézményünk között fennálló jó kapcso-
latnak köszönhetõen a SZIE egy jubileumi
programmal érkezhetett Erdélybe.
A SZIE külhoni felsõoktatásban vállalt sze-

repe 2016-ban lett 25 éves, amellyel a mai
napig segítjük a Vajdaságban, Felvidéken,
Kárpátalján és Erdélyben élõ magyarság
szakmai elõmenetelét. Ennek nyomán nyolc
hallgató – a Hallgatói Önkormányzat szer-
vezésében, a Stratégiai és Koordinációs Fõ-
igazgatóság támogatásával – indult útnak
Tusnádfürdõre július 18-án.

Vendéglátónk, a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem sátránál helyeztük el hir-
detéseinket, szóróanyagainkkal pedig a ren-

dezvény teljes területén népszerûsítettük az
egyetemet. Jó volt tapasztalni, hogy sokan
megálltak és érdeklõdtek, beszélgettek ve-
lünk arról, milyen szerepet is vállalunk a kül-
honi felsõoktatásban. Sok-sok fiatalnak és
idõsnek tudtunk újat mondani intézmé-
nyünkrõl és jövõbeli terveinkrõl. Jó érzés
volt, hogy a második nap után már sokan
megismertek minket, közvetlenül beszélget-
tek velünk és ezáltal reményeink szerint a
jövõben jó hírünket viszik más helyekre is.
Július 22-én lehetõséget kaptunk a Sapientia
képviselõitõl, hogy programot szervezzünk a
kiállítósátor „virtuális színpadán”. Az ese-
ményen az egyetem idén 25 éves, külhoni
felsõoktatásban vállalt szerepérõl egy közel
ötven perces elõadást tartott , az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke.
A programot követõen a résztvevõ érdeklõ-
dõk számos kérdést vetettek fel.
Az egyetem megjelenése a Bálványosi Nyá-

ri Szabadegyetemen egy új lehetõség volt,
hagyományteremtõ szándékkal. Folytatni
kell hírverésünket és az eszmecserét is azok-
kal a fiatalokkal, akiknek építõ jellegû öt-
leteikbõl táplálkozva még több valós segít-
séggel erõsíthetjük a határon túli magyar-
ságot.

Nagy Dániel

A SZIE delegációja na-
gyon szép élményekkel
tért haza. Nagyon sokat
köszönhetünk a Sapien-
tia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetemnek, a-
miért biztosították szá-
munkra a megjelenés le-
hetõségét. Bízunk ben-
ne, hogy jövõre ugyan-
itt, ugyanekkor újra ta-
lálkozhatunk!
Köszönjük, Tusványos!

Bálványosi Nyári Szabadegyetem

Hírverés és eszmecsere
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Gödöllõn a Gazdaság- és Társadalomtu-
dományi Kar nyitotta, a Gépészmérnöki Kar
folytatta, majd a Mezõgazdaság- és Kör-
nyezettudományi Kar zárta az idei gólyatá-
borok sorát.
Az események az egyetemi város egész

területén zajlottak, a felvett fiatalok a seni-
orok vezetésével bejárták a régi és újabb épü-
leteket, megismerték a legrejtettebb szeg-
leteket is, és a szeptember 5-i évnyitóra már
ismerõsként térhettek vissza.

Az önfeledt szórakozás is a hallgatói közös-
ség építését szolgálta, nem szólva a tájékoz-
tató programokról, amelyekben az egyetem
vezetõi épp úgy szerepet vállaltak, mint az
oktatást segítõ szervezeti egységek képvi-
selõi.
Agólyák útja sok-sok akadályon át vezet a

diplomához. Az akadályok leküzdését
szolgálta a többi között
rendõr százados rendkívül alapos elõadása a
drogok használatának veszélyeirõl, a

Vetró-Takács Anna

megelõzés kulcsfontosságú szerepérõl, amit
a GTK elsõsei hallgathattak meg.

Az egymással tradicionálisan versengõ
karok táboraiban láthattunk hasonló és eltérõ
programokat, s amire évek óta nem volt
példa, a gólyák az újranyitott egyetemi
strandon „moshatták le” a hosszú út porát,
valójában ott frissülhettek fel a számukra
feltehetõen legszebb nyári napok kánikulá-
jában.

Balázs Gusztáv felvételei
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Augusztus 4-én, 95 éves korában elhunyt dr.
Stefanovits Pál akadémikus, a hazai talajtan,
a talajtérképezés és talajosztályozás meg-
határozó, nemzetközi hírû tudósa.

Stefanovits Pál 1920. november 24-én szü-
letett Kassán. 1938-ban érettségizett, majd
felvették a József Nádor Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Mérnöki és Építész-
mérnöki Karára. Itt szerzett vegyészmérnöki
diplomát 1942-ben. Ennek megszerzése után
a Földtani Intézetnél kapott állást, majd
1949-ben átkerült az MTA Talajtani és Ag-
rokémiai Intézetébe, ahol tudományos mun-
katársi beosztásban kezdett el dolgozni.

Több mint tizenöt éves kutatóintézeti tevé-
kenység után, 1965-ben a Gödöllõi Agrártu-
dományi Egyetem (ma: Szent István Egye-
tem) Talajtani Tanszékén kapott egyetemi ta-
nári kinevezést, egyben megbízták a tanszék
vezetésével is. E pozícióját a tanszék Ta-
lajtani és Agrokémiai Tanszékké történt
1988-as átalakítása után is megtartotta.

1969 és 1975 között az egyetem rektorhe-
lyetteseként dolgozott. Alapító vezetõje volt
a Környezetgazdálkodási Intézetnek. 1990-
ben professor emeritusi címet kapott. Tan-
könyvei ma is alapját képezik a talajtan ok-
tatásának.

Addigi munkássága elismeréseképpen
1952-ben megkapta a mezõgazdasági tudo-
mányok kandidátusa fokozatot, 1967-ben
pedig megvédte akadémiai doktori érteke-
zését. Az MTA Talajtani és Agrokémiai Bi-
zottságának lett tagja, amelynek több éven át
elnöke is volt. 1970-ben a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelezõ, 1976-ban pedig
rendes tagjává választották. 1990 és 1996 kö-
zött az Agrártudományok Osztálya elnöke
volt, ilyen minõségében részt vett az MTA
Elnökségében is.

1995-ben a Doktori Tanács tagja lett, itt
2000-ig tevékenykedett. Emellett 1982-ben
az Osztrák Tudományos Akadémia, 1984-
ben a Leopoldina Akadémia, 1991-ben az
Orosz Mezõgazdasági Akadémia, 1993-ban
az Ukrán Tudományos Akadémia, valamint
1998-ban a Közép-európai Tudományos és
Mûvészeti Akadémia is felvette tagjai so-
rába. Akadémiai tisztségein kívül a Magyar
Talajtani Társaság örökös elnöke. 1989 és

1996 között a Kossuth- és Széchenyi-díj Bi-
zottság tagja volt. Hat éven át dolgozott az
Országos Környezetvédelmi Tanácsban.
Alapítása óta részt vett az Agrokémia és Ta-
lajtan címû tudományos szakfolyóirat
szerkesztõbizottságának munkájában, 1990
és 2000 között pedig az MTA hivatalos lapja,
a Magyar Tudomány szerkesztõ bizottsá-
gának is tagja volt.

Fõ kutatási területe a talajosztályozás,
talajtérképezés, a talajképzõdési folyamatok
és a mezõgazdasági környezetvédelem volt.
Elkészítette Magyarország több talajtérké-
pét, emellett talajpusztulási és agyagásvány-
térképét is. Részt vett a FAO és az UNESCO
által szervezett Európa Talajtérkép szerkesz-
tésében, bejárva Európa különbözõ orszá-
gait.

Munkásságát egyebek mellett Treitz Péter-
emlékéremmel (1973), a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend középkeresztjével (1996),
Akadémiai Aranyéremmel (1999), és Eötvös
József-díjjal (2007) ismerték el.
Hamvait szeptember 14-én helyezték végsõ

nyugalomba Budapesten, a Farkasréti teme-
tõben.

MTA

Dr. Stefanovits Pál
(1920 – 2016)

A Talajvédelem Tízparancsolata (Stefanovits Pál)
1.  Ne foglalj el a természettõl több és jobb földet, mint amennyi okvetlenül szükséges!
2. Ne engedd, hogy a víz elrabolja a termõföldet a gondjaidra bízott területrõl!
3. Ne hagyd, hogy a szél elhordja a földet!
4. Feleslegesen ne taposd, ne tömörítsd a talajt!
5. Csak annyi trágyát vigyél a talajba, amennyit az elvisel és amennyit a növény kíván!
6. Csak jó vízzel öntözz és csak annyival, amennyivel kell!
7. Ne keverj a talajba el nem bomló anyagot, ha csak nem javítási céllal teszed!
8. Ne mérgezd a talaj élõvilágát!
9. Õrizd meg a talaj termékenységét és ha lehet, még növeld tovább!
10. Ne feledd, hogy a talajon nemcsak állsz, hanem élsz is!

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Dr.
Nagy Béla, a Kertészettudományi Kar Dísz-
növénytermesztési és Dendrológiai Tan-
székének ny. e. tanára, a tanszék korábbi
vezetõje, karunk egykori dékánja augusztus
23-án, életének 88. évében, hosszan tartó
súlyos betegség után, békességben elhunyt.

Nagy Béla egész életpályája a magyar ker-
tészethez kötõdik. A Szombathelyi Kertész-
képzõ Tanintézet után 1955-ben kitüntetés-
sel végezte el a Budapesti Kertészeti Fõis-
kolát. Ezt követõen elõször a Budapest, XI.
kerületi Beloiannisz TSz-ben dolgozott,
majd 1959-tõl a Kertészeti és Szõlészeti
Fõiskola oktatója volt.

1967-tõl 1991-ig a Dísznövénytermesztési
és Dendrológiai Tanszék vezetõje, 1971-
1980 között az egyetem Termesztési Ka-
rának dékánja, 1982-1991 között a Környe-
zetrendezési Intézet igazgatója volt. 1966-
ban szerezte meg a mezõgazdasági tudo-
mányok kandidátusa, 1979-ben a mezõgaz-
dasági tudományok doktora fokozatot.

Tanszékvezetõként új alapokra helyezte a
dísznövénytermesztés tárgy oktatását: elõ-
térbe került a gazdaságosság, a tudományos
megalapozottság és a korábbinál gyakorlati-
asabb szemlélet. Volt diákjai ma a szakma
vezetõ szakemberei, mind az állami, mind
pedig a magánszektorban. Vendégelõadó-
ként több évig oktatott a Novi-Sad-i Mezõ-
gazdasági Egyetemen, késõbb pedig évekig
a szlovákiai magyarok Dísznövénytermesz-
tõ Szövetsége tanfolyamait vezette.

Tudományos és irodalmi munkássága óri-
ási: technológiák kidolgozója, számos sza-
badalom létrehozója. Az 1960-as években õ
vezette be azt a kemokultúrás termesztési
módszert, amelyet a szakma napjainkban is
tömegesen és jövedelmezõen alkalmaz.

Kiváló szakmaszervezõ és szakmapolitikai
tevékenysége jelentõsen hozzájárult ahhoz,
hogy a magyar dísznövénytermesztés állami
támogatás nélkül is európai színvonalra fej-
lõdött, és ezért késõbb is életképes maradt.

Nagy Béla nevéhez fûzõdik a korszerû
dísznövénytermesztés elsõ tananyagának
összeállítása, mind egyetemi, mind pedig
szakközépiskolai szinten. 7 tankönyvet, 5
egyetemi jegyzetet, 6 gyakorlati szakköny-
vet írt és szerkesztett, összeállította a virág-
kötészet Európában is egyedülálló (1200 db-
os) oktatási diasorozatát, egyéb publi-
kációinak száma 200 felett van.

Számos szakmai és társadalmi testület tag-
jaként, vezetõségi tagjaként vagy vezetõ-
jeként (MTA Kertészeti Bizottsága, MTA
Tudományos Minõsítõ Bizottsága, Magyar
Agrártestület, Budapesti Környezetvédelmi
Bizottság stb.) szerzett érdemeket a kerté-
szet elismerésében, az európai típusú visel-
kedéskultúra és a környezetvédelmi szem-
lélet kialakításában.

Professzor úr búcsúztatására kívánságának
megfelelõen szûk családi körben került sor.

Dr. Nagy Béla
(1929 – 2016)



22

aula

Számos eredménye van már az õshonos kis-
állattenyésztést fejlesztõ projektnek, többek
között az õshonos pulyka tenyésztési mutatói
javultak hibridpulykával történt keresz-
tezéssel – hangzott el szeptember 6-án Gö-
döllõn.

A 844 millió forint összköltségû, 2013-ban
indult projektrõl , a végrehajtó
konzorciumot vezetõ Lab-Nyúl Kft. ügyve-
zetõ igazgatója kiemelte: a cél, hogy ke-
resztezéssel õshonos állatfajok és fajták vál-
janak piacképessé. Így kívánnak hozzájá-
rulni a hazai õshonos nyúl-, pulyka- és tyúk-
fajták, valamint halfajok ökológiai tartáson
alapuló tenyésztésének fejlõdéséhez.

A konzorcium tagjai a Haszonállat-gén-
megõrzési Központ (HáGK), a V-95 Kft., a
Lab-Nyúl Kft. és a Kaposvári Egyetem, a
munkában részt vesz a Bábolna Tetra Kft. és
a Szent István Egyetem (SZIE) is.

, a Lab-Nyúl Kft. mun-

Kustos Károly

Heincinger Mónika

katársa elmondta, hogy a konzorcium által
hibridpulykával keresztezett két õshonos
pulyka közül a bronzpulyka esetében bizta-
tóak az eredmények, nõtt az értékes húsré-
szek aránya, növekedett a testtömeg.

, a SZIE docense arról
számolt be, hogy õshonos tyúkfajtákat ke-
reszteztek annak érdekében, hogy a gén-
megõrzés mellett piacképessé is váljanak. A
részeredmények alapján megállapítható,
hogy a keresztezetteknek jobb minõségû lett
a húsa, mint a "hagyományos", mai csirkéé –
mondta a szakember.

, a Kaposvári Egyetem tanszék-
vezetõ docense elmondta, hogy a projekt ke-
retében többféle tartási rendszert is vizs-
gáltak, amelyek hasznosíthatók Magyaror-
szág egyetlen õshonos nyúlfajtája, a magyar
óriás tenyésztésére.
Mivel az õshonos állatokat nem intenzív kö-

rülmények között kívánják tartani, ezért

Kovács-Weber Mária

Matics Zsolt

vizsgálták többféle tartási rendszerben a ter-
melésüket. Sokféle keresztezést és tartási
körülményt vettek górcsõ alá, így számos
adattal rendelkeznek. Ezek alapján dönthet-
nek a termelõk, hogy akarnak-e õshonos faj-
tát tenyészteni – tette hozzá.

, a V-95 Kft. szaktanács-
adója az MTI-nek elmondta: a süllõknél és a
süllõféléknél a tartási technológiák miatt
nem lehet biztosítani a folyamatos ellátást
egész évben, ezért a cég újfajta tartási rend-
szeren dolgozik. A süllõ nehezen viseli az
intenzív tartást – magyarázta a szakember –,
ugyanakkor a hozzá nagyon közelálló kõ-
süllõ kevésbé érzékeny a stresszre, ezért ke-
resztezik e két fajt.Afolyamatban lévõ mun-
kában azonban még további keresztezésekre
is szükség lehet, mert a kõsüllõ sokkal las-
sabban nõ – tette hozzá Szilágyi Gábor.

Szilágyi Gábor

MTI

Õshonos kisállattenyésztés

A vadkár egyre nagyobb probléma az országban, a térített mezõ-
gazdasági vadkár 2015-ben 2,3 milliárd forintot tett ki – hangzott el a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) érintett osztályainak
ülésén, ahol a Szent István Egyetem (SZIE) Vadvilág Megõrzési
Intézet vadkárral kapcsolatos rendelkezések megalapozásához
készített felmérését mutatták be augusztus 22-én.

a NAK elnöke a megrendelésükre készült tanul-
mány átvételekor hangsúlyozta, hogy a reprezentatív országos fel-
mérés objektív alapot ad a helyzet megismeréséhez, és segíti a meg-
felelõ vadkárrendezés kialakítását hosszú távon.

A kutatást végzõk három fõ kérdéscsoportban 72 kérdést tettek fel
2015 õszén a kamara online rendszerén keresztül a gazdálkodóknak,
a reprezentatív országos felmérés 1857 válasz alapján készült.

A tanulmány alapján a felmérés készítõi ajánlásokat fogalmaztak
meg a NAK-nak és az Országos Magyar Vadászkamarának. Eszerint
erõsíteni szükséges az érintettek közötti kommunikációt a meg-
egyezés érdekében, szükségesnek tartják a térségi szintû vadkár-
megelõzési és -kezelési stratégia kidolgozását, a szakértõi munka
minõségének javítását oktatással, képzéssel, valamint további kuta-
tásokat javasolnak.

, az intézet adjunktusa rámutatott arra, hogy a gaz-
dálkodók felelõsséget éreznek a biológiai sokféleség megõrzéséért,
ugyanakkor határozott a véleménykülönbség a vadászathoz nem
kötõdõk és az ahhoz szorosan kapcsolók válaszai között. Így például
a vadászathoz nem kötõdõk szerint a vadállomány nem növeli a föld-
birtok értékét, míg a vadászathoz kapcsolódók ezzel ellentétes véle-
ményen vannak.

Ugyanakkor a többség úgy látja: a vadkár megelõzésében és a kár-
térítés rendszerében a földhasználóknak és a vadgazdálkodóknak
egyaránt részt kell venniük.
A vitás kérdésekben az érintettek már most is törekednek az együtt-

mûködésre, erre utal, hogy a válaszadók 67 százaléka a vadkár rende-
zésében harmadik fél bevonása nélkül meg tudott egyezni, 92 száza-
lékuk nem ment bíróságra a kár érvényesítése miatt – mondta Bleier
Norbert.

Gyõrffy Balázs,

Bleier Norbert

MTI

SZIE felmérés a vadkárokról

Tanulmány készült az Agrárkamarának

A piacképesség is számít

ASZIE Halgazdálkodási Tanszéke és a Balatoni Halgazdálkodási Non-
profit Zrt. közös kutatásának eredményeként visszatelepítik a Ba-
latonba az õshonos menyhalat. Ezzel tovább stabilizálódhat a tó hal-
állománya.Az idei, júniusi elõnevelt és az augusztus végi egynyaras te-
lepítés mellett várható még egy szállítmány az õsz folyamán.
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Ökológiai gazdálkodás és
régiófejlesztés címmel augusztus 18-
án, a Debreceni Egyetemen
85. születésnapja alkalmából
tudományos tanácskozással
köszöntötték dr. Köhler Mihály ny.
kutatómérnököt, c. egyetemi
docenst, aki a Szent István Egyetem
jogelõdjén szerezte mezõgazdasági
mérnöki diplomáját, majd egyetemi
doktori címét.Az ünnepelt
a szarvasi gazdászélet
hagyományainak ápolója is egyben.

kiemelte: nem fogadható
el az a magatartás, amely nem becsüli a földet,
nem szereti a természetes környezetet, a kér-
ges kezû embereket, a fizikai munkát. Kor-
társaival együtt mindig lázadtak az ellen, ha
valaki a gyakorlat ismerete nélkül próbált irá-
nyítani.

– Mi minden receptet kipróbáltunk, a kuta-
tási és gyakorlati eredményektõl roskadoznak
a polcok, de a termelés számos területén van
szükség irány- vagy lépésváltásra. A Kárpát-
medence olyan csodálatos terület, ahol nem
lenne szabad éhezni. Ahol mégis ez történik,
ott az ismeretek hiánya, a tanulni nem akarás,
esetenként a rossz szabályozók gátolják az
elõrehaladást – hangsúlyozta az ünnepelt.
Életútját a nagyrábéiaknak írt visszaemlé-
kezése részleteivel ajánljuk a leendõ gazdá-
szok figyelmébe.

Az elemi és a polgári iskolai tanulmányaimat
1936-44-ig Gyomán, a Mezõgazdasági Kö-
zépiskolát Szarvason végeztem 1949-ben. A
jeles eredményû osztályvizsga után je-
lentkeztem az Agrártudományi Egyetemre,
Budapestre, ahol a német származásom miatt
elutasítottak. Munkát kellett keresnem, így
kerültem már június végén a gyomai gép-
állomásra gyakornoki munkakörbe, Cselei
László fõgépész ajánlásával. A gépállomáson
akkor tanfolyamon volt a mezõgazdász, ezért
a gépi aratási és a cséplési munkákat Gyoma
és Endrõd községek területén én szerveztem
és irányítottam.
A nyári munkák befejezése után a nagyrábéi

gépállomásra helyeztek mezõgazdásznak
1949. augusztus 24-ével. A gépállomás Buda-
pestrõl kihelyezett munkáskáder igazgatója
Kiss Dezsõ ekként fogadott: „Isten hozta édes
fiam, már nagyon vártam, azért mert az elõzõ
mezõgazdászt az alközpontba helyezték és én
nem értek a mezõgazdasághoz”. Emiatt azon-
nal át kellett vennem a tíz községben dolgozó

Dr. Köhler Mihály

traktorok és a mezõ-
gazdasági munkák
irányítását.
Nagyrábén a fõ utcán

Gyalog Károly kerék-
gyártó mesteréknél
laktam és felesége,
Margit néni kitûnõ
házi kosztját fogyasz-
tottam. A szakmai
feladataim ellátása
mellett télen mezõ-
gazdasági elõadáso-
kat tartottam és Ezüstkalászos tanfolyamot
vezettem, továbbá bekapcsolódtam a sport-
életbe. (...) Az elsõ igazgató év végén nyug-
díjba vonult, õt Szíjjártó István budapesti,
majd rövid idõ utáni leváltásával Sass Sán-
dor debreceni munkáskáder követte. Sass
Sándor mûszaki hozzáértése, vezetõi erélye
nagyban segítette, hogy az üzem eredmé-
nyei alapján, megyei szinten a második-har-
madik helyezett legyen. A jó szakembereket
(szerelõk, traktorosok és más területen
dolgozók) felvette és alkalmazta azokat is,
akik nem voltak az akkori idõkben jó ká-
derek. (...)

1951-ben ismét jelentkeztem és felvettek
az Agrártudományi Egyetem Agronómiai
Karára Budapesten. Nappali hallgatóként el-
végeztem az elsõ évfolyamot és letöltöttem
1952-ben a nyári katonai gyakorlatot a Ta-
polca melletti ódörögi tüzéralakulat táborá-
ban. A leszerelésem után olyan információ-
hoz jutottam, hogy az Egyetem Tanulmányi
Osztálya a Gyomáról kapott véleményezés
alapján javasolja az egyetemrõl a kizáráso-
mat. Az utóbbiak megelõzésére tanulmányi
halasztást kértem és egy évre megkaptam.

Nagyrábén ismertem meg Sipter Violát,
akit 1952 õszén feleségül vettem, ott szület-
tek gyermekeink, Viola 1953-ban és Katalin
1957-ben. Így feleségemen és gyermekei-
men keresztül is kötõdöm Nagyrábéhoz,
ahol a Széchenyi utcán házat vettünk és azt
modernizálva szép családi otthonná alakí-
tottuk. A házasságkötés után ismét visszake-
rültem a gépállomásra fõmezõgazdásznak,
és az igazgató helyettesi beosztást is ellát-
tam. Az egyetemi tanulmányaimat levelezõ
hallgatóként folytattam és 1958-ban kaptam
meg a mezõgazdasági mérnöki diplomát.
(...)

AMûvelõdési Házban Borsós László igaz-
gató felkérésére rendszeresen tartottam
szakmai elõadásokat a felnõtteknek. Részt
vettem az értelmiségi klub munkájában az
általános iskolát végzettek továbbképzésé-
ben és mezõgazdasági szakkört is vezettem.
A szakköri tagok részére szakmai tanul-
mányutakat szerveztünk.

Közmunkatársa voltam az MTA Budapesti
és Martonvásári Kutató Intézetének, részükre
búza és csicsóka fajta kísérleteket végeztem
kisparcellán és üzemi nagyparcellákon.
1956-ban megalakult a gépállomáson a For-

radalmi Bizottság, melynek titkárává válasz-
tottak. Az utóbbiak miatt 1957-ben leváltot-
tak az igazgatóhelyettesi beosztásomból a
szakmai munkakörömet meghagyva, tovább
dolgoztam.

1961. októberében állami kihelyezéssel át-
kerültem Hajdúszoboszlóra a Köztársaság
Mg. Tsz-be fõagronómusnak, itt egy mérleg-
hiányos tsz gazdálkodását kellett rendbe hoz-
ni. 1967. január 1-jével Hajdúszováton négy
termelõszövetkezetet vontak össze és oda fel-
kértek fõagronómusnak. Ott a szolnoki Tisza-
vidék Mg. Fejlesztési Iroda javaslatára egy
öntözõ modellgazdaság fejlesztésének a ter-
vezését és kivitelezését irányítottam a Ró-
mában lévõ FAO szervezet szakemberei köz-
remûködésével. E mellett a gazdálkodást is én
irányítottam, ahol 1970-tõl kimagasló ered-
ményeket értünk el, a fejlesztést is befejeztük.

1968-ban megvédtem A növénytermesztés
fejlesztésének lehetõségei a Berettyó vidé-
kén címû értekezésemet és egyetemi doktori
címet szereztem Gödöllõn.

Hajdúszovátról a fejlesztés beüzemelése
után 1972. szeptemberében a Debreceni Ag-
rártudományi Egyetemre kerültem, ahol ter-
vezõi, kutatói és szaktanácsadási területeken
dolgoztam 1990 végéig, nyugdíjazásomig.
Közben 1979-ben mg. vállalatgazdasági
szakmérnök diplomát is megszereztem a
DebreceniAgrártudományi Egyetemen.

Két országos jelentõségû szabadalmam és
hét újításom van, azok megvalósítását több
helyen segítettem a mezõgazdasági üzemek-
ben, illetve a kommunális területeken. (...)

2003-ban Budapesten a Géniusz Európa
Találmányi Kiállításon Arany Géniusz
feltaláló díjban részesültem. A kommunális
szennyvíz iszapokból és a híg trágyák szilárd
fázisából ásványi adalékanyag felhasználá-
sával minden növény alá alkalmazható táp-
anyag keveréket állítunk elõ. (...)

Gödöllõi öregdiákot köszöntöttek

Dr. Köhler Mihály 85 éves

Visszapillantás

Prof. Dr. Nábrádi András és dr. Köhler Mihály
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AGödöllõi Királyi Kastély Zagyva parti testvére, a hatvani Grassal-
kovich-kastély és környezete nagyrészt a SZIE Ybl Miklós Építés-
tudományi Kar oktatói munkájának köszönhetõen újult meg.

A barokk falak között megnyílt Széchenyi Zsigmond Kárpát-me-
dencei Magyar Vadászati Múzeum kiállításai a Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar szakembereinek közremûködésével va-
lósultak meg. Akár egész napos kirándulást is megérnek a lát-
ványosságok, amelyekhez jól kapcsolhatók a megújult fõtéren lát-
ható értékek.
Az október 16-i vadásznap  remek alkalmat kínál a látogatáshoz!

Zagyva parti
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