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, a Fulbright Bizottság igaz-
gatója április 14-én tájékoztató elõadást tar-
tott a Fulbright ösztöndíjakról és a pályázás
folyamatáról intézményünkben.

A rendezvényre elkísérte
programkoordinátor és

SZIE és Fulbright Alumni. A tájékoztató
célja az volt, hogy minél több nívós pályázat
érkezzen be a Szent István Egyetemrõl a
2016. május 23-i beadási határidejû poszt-
graduális hallgatói és az október 10-i határ-
idejû oktatói/kutatói ösztöndíj-felhívásokra.

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási
Csereprogram Bizottság meghirdette a 2017-
2018-as tanévre szóló ösztöndíjait. Fulbright
ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pá-
lyázhatnak, akik felsõfokú végzettséggel,
valamint magas szintû angolnyelvtudással
rendelkeznek és az Egyesült Államokban
szeretnének oktatni, kutatni, vagy továbbta-
nulni. Pályázni bármely tudományterületen
és mûvészeti ágban lehet.

A tájékoztató elõadást követõen
rektorral közös munkaebéd keretében

került sor a Fulbright Bizottság és a Szent
István Egyetem között véglegesített megál-
lapodás aláírására. A szerzõdés értelmében a
felek megállapodtak abban, hogy a Fulbright
oktatói ösztöndíjprogram keretében érkezõ
egy angol anyanyelvû, amerikai ösztöndíjas
oktató SZIE-n tartózkodásával kapcsolatban
felmerülõ, a SZIE által viselt költségeket

együttesen „Fulbright-SZIE ösztöndíjnak”
nevezik el, és azt a Fulbright Bizottság ezen
a néven veszi fel a Fulbright Program kataló-
gusába.AFulbright Bizottság és a J. William
Fulbright Foreign Scholarship Board (FSB)
jóváhagyása alapján a SZIE-Fulbright ösz-
töndíj a 2016/17-es tanévtõl, tehát 2016.
szeptember 1. napjától lép életbe, melyet
2016. februártól rendszeresen meghirdetnek
a Fulbright Program katalógusában. Ez a sé-
ma az egyébként is Magyarországra és a
SZIE-re érkezõ hallgatói és oktatói ösztön-
díjakon túl értendõ. A felek megállapodtak
abban, hogy a SZIE fenntartja az opciót arra
az ösztöndíjas oktatóra, akinek a tudomány-
területe beleillik a SZIE portfóliójába.
Ajelen megállapodás alapján az ösztöndíjas

oktató legalább 4 és fél hónapig (egy sze-
meszter) tartózkodik a SZIE-n Fulbright
ösztöndíjas „vendégoktató” státuszban, és
ezen idõtartam alatt a SZIE elvárásának
megfelelõen egy vagy két kurzust tart meg
(legalább három kredites, két kontaktóra/
kurzus és egy konzultáció, valamint egy
fogadóórát), illetve részt vesz a rá vonatkozó
oktatói tevékenységekben.

A Fulbright-SZIE ösztöndíjnak köszönhe-
tõen várhatóan emelkedik az érdeklõdés a
Szent István Egyetemen eltölthetõ Fulbright
szemeszter iránt.

További információ: http://www.fulbright.hu

Fulbright nap

Lapzártánk után, április 25-én, a tájépítészet hónapjában a Viseg-
rádi országok tájépítész munkáiból nyílt kiállítás a Budai Campu-
son. Köszöntõt mondott dr. Fekete Albert egyetemi docens, a
Tájépítészeti és Településtervezési Kar oktatási és nemzetközi dé-
kánhelyettese, Vincze Attila az MTSZ elnöke és dr. Eplényi Anna
adjunktus, az MTSZ nemzetközi alelnöke, valamint a V4

Tájépítészeti delegáció tagjai: Csehország),
Lengyelország) és Maria Bihunova (Szlovákia).

Klara Salzmann ( Tomasz Anisko
(

ERDÕK NEMZETKÖZI NAPJA . Az
Erdõk Nemzetközi Napján a földmûve-
lésügyi miniszter elismerõ oklevelében
részesült egyetemi
tanársegéd, a SZIE munkatársa a vad-
gazdálkodási tájegységek kialakításához
szükséges térinformatikai munka kiemel-
kedõ színvonalon történõ ellátásáért.

miniszter beszédében
hangsúlyozta, hogy továbbra is cél az er-
dõvel borított területek arányának 27 szá-
zalékra emelése Magyarországon.

A kitüntetések kiosztása után Bedõ Al-
bert szobrot avattak a mnisztérium árkád-
során, bemutatták az Országos Erdészeti
Egyesület alapításának 150. évfordulója
alkalmából kiadott „A magyar erdõgaz-
dálkodás képes története 1867-1918” cí-
mû könyvet.

Schally Gergely Tibor

Fazekas Sándor

(erdo-mezo.hu)



A Szent István Egyetem Szenátusa
március 30-án tartotta 2015/2016.
tanévi ötödik rendes ülését
Gödöllõn.

Napirend elõtt rektor be-
jelentette, hogy április 1-jétõl

egyetemi tanárt, a Gépészmérnöki Kar
dékánját bízta meg a nemzetközi és külkap-
csolati rektorhelyettesi feladatok ellátásával.
A professzor végzi a Mûszaki, Informatikai
Oktató és Kutató Központ megszervezését,
továbbá a Gépészmérnöki Kar munkáját is
koordinálja a dékáni pályázat eredményes
lebonyolításáig.

Ezután arról kapott tájékoztatást a testület,
hogy az Állatorvos-tudományi Karon

egyetemi tanárt választották meg
szenátornak a közelmúltban elhunyt dr.
Tuboly Tamás professzor helyett.

Elsõ napirendi pontként az egyetem
intézményfejlesztési tervérõl nyilvánított
egyhangúlag támogató véleményt a
Szenátus.

A felsõoktatásért felelõs államtitkár 2015.
szeptember 23-án rendelte el a felsõoktatási
intézmények számára az intézményfejlesz-
tési tervük felülvizsgálatát és új intézmény-
fejlesztési terv készítését a 2016-2020-ig ter-
jedõ idõszakra.

Az egyetemen az intézményfejlesztési terv
felelõse a stratégiai és koordinációs fõ-
igazgató, egyetemi szintû koordinátora a
stratégiai és elemzõ fõosztályvezetõ.

A SZIE 2016-2020 évre vonatkozó intéz-
ményfejlesztési tervének tervezetét, amely a
korábbi IFT elõzményeinek figyelembe vé-
telével, azok felhasználásával, pontosítá-
sával, a „Fokozatváltás a felsõoktatásban”
címû felsõoktatási stratégiában meghatá-
rozott irányoknak megfelelõen készült,
2015. december 14-én küldték el a fenn-
tartónak véleményezésre. A minisztérium
2016. február 2-i visszajelzése alapján mó-
dosított tervet a Konzisztórium – amint azt

, a testület elnöke is el-
mondta a Szenátus ülésén – március 9-én el-
fogadta.

A dokumentum vezetõi összefoglalója a
2016-2020 évekre tervezett jelentõsebb fela-

dr. Tõzsér János
dr. Szabó Ist-

ván

dr.
Gálfi Péter

Darabos Tamás

datokat a következõkben állapította meg:
– meghatározó jelentõségû Kárpát-meden-

cei Tudásközponttá válás,
– az agrárprofilú felsõoktatási és kutatási

versenyelõny növelése,
– Gyöngy Tudásközpont létrehozása és az

agrárágazat mûködésébe integrálása
– Felsõoktatási és Ipari Együttmûködési

Központ (FIEK) megalapítása
– döntéstámogató rendszerek egységesí-

tése: NEPTUN alapú SAP gazdasági (+HR)
modul bevezetése,

– hatékony szervezeti és mûködési rend ki-
dolgozása a csatlakozó szervezeti egységek-
kel együttmûködve,
– európai színvonalú Campus kialakítása,
– az egyetem hatékonyabb mûködése érde-

kében a központi koordináció erõsítése.
ASZIE a tervezési idõszak fejlesztési céljait

a Fokozatváltás a felsõoktatásban címû stra-
tégia alapján, szoros szövetségben a Föld-
mûvelésügyi Minisztériummal és a Nemzeti
Agrárkamarával, a karok javaslatai alapján, a
Szenátussal és a partner szervezetekkel
együttmûködve határozta meg.
Az egyetem már számos olyan minõségjaví-

tó változtatást és átfogó fejlesztést indított el,
és tervez indítani a jövõben, melyeknek a
középpontjában a mûködési racionalizálás,
az oktatási-kutatási eredményesség növelése
áll. Az intézmény jelenlegi teljesítmény jel-
lemzõi (hallgatói létszám, képzési színvonal
és kutatási eredményesség) nem tarthatók
fenn a jelenlegi szintû fenntartói finanszíro-
zás mellett, mivel ez igen kevéssé veszi fi-
gyelembe az agrárprofilú, gyakorlatorientált
képzések forrásigényességét.

Ahhoz, hogy az egyetem megfelelhessen a
hallgatói létszám, a saját bevétel növelés és a
nemzetköziesedés követelményeinek, elõ-
ször a forráshiány miatt több évtizede el-
maradt beruházásokat kell pótolni költségha-
tékony fûtési rendszer kialakításával, nyílás-
zárók korszerûsítésével és más, azonnali be-
avatkozást igénylõ feladatok elvégzésével.
Mindezekkel párhuzamosan az oktatási
infrastruktúra fejlesztése is elengedhetetlen,
hiszen a modern, gyakorlatorientált képzé-
sek jelentõs technikai igényt támasztanak. E
célok nem valósíthatók meg a fenntartó által
nyújtott jelentõs tõkeinjekció nélkül, mivel a
támogatás nélküli béremelés terhei tovább
növelik a pénzügyi terheket, aminek jelentõs
részét eddig is a saját bevételekbõl kellett fi-

Elfogadták az egyetem költségvetését
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A Szenátus napirendjén

nanszírozni, így még kevesebb jutott az
infrastruktúra fejlesztésére.

A kutatási, fejlesztési és innovációs alap-
feladatok központi helyet foglalnak el a
fejlesztési tervekben.

Ezek forrását a saját bevételeken túl pá-
lyázatokból kívánja elõteremteni az egye-
tem.

A tervezés során az Állatorvos-tudományi
Kart mint Állatorvostudományi Egyetemet,
stratégiai partnerként, pályázati konzorciu-
mi tagként kezelte az intézmény.

Az elõterjesztés vitájában dr. Tõzsér János
rektor elmondta, hogy az egyetemnek több
hallgatóra van szüksége és azért is tenni kell,
hogy kevesebb legyen a lemorzsolódás. Az
intézmény mûködésében az egyetemi érdek
az elsõdleges.

rector emeritus a minõsé-
gi beiskolázás követelményére hívta fel a
figyelmet, továbbá hangsúlyozta, hogy a 21.
században másképp kell tanítani, más mód-
szereket kell alkalmazni, tehát módszertani
fejlesztésre is szükség van.

Az Emberi Erõforrások Minisztériumában
kidolgozott Fokozatváltás a felsõoktatásban
címû stratégia célként tûzi ki az agrár-fel-
sõoktatásba jelentkezõk arányának növe-
lését. Az agrárképzési területre jelentkezõk
száma nem éri el az 5000 fõt.Adokumentum
javasolja az agrár-felsõoktatási képzések
népszerûsítését a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara és a felsõoktatási intézmények be-
vonásával. Erre utalva tájékoztatta a
Szenátust stratégiai és koor-
dinációs fõigazgató arról, hogy pár órával
késõbb négyoldalú stratégiai együttmûködé-
si keretmegállapodást ír alá az Emberi Erõ-
források Minisztériuma oktatási államtit-
kára, a több százezer gazdálkodót képviselõ
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara valamint
az országos hatáskörû központi költségve-
tési szervként mûködõ Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal elnöke továbbá a
SZIE rektora. Az együttmûködést a jövõben
szeretnék kiterjeszteni a 64 iskolából álló ag-
rár szakképzési intézményhálózatra, amely
alapvetõ bázisa lehet a hallgató utánpótlás-
nak.

, a Tájépítészeti és
Településtervezési Kar dékánja javasolta,
hogy a tervben határozottabban jelenjen meg
a kar profilja, az általa mûvelt mûvészeti
képzési terület és az angol nyelvû képzésük.

Dr. Szendrõ Péter

Magyar Ferenc

Dr. M. Szilágyi Kinga

Intézményfejlesztési terv
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A kutató és képzõhelyek között a Budai,
Soroksári és Szarvasi Arborétum jelentõsé-
gére hívta fel a figyelmet.

*
A Szenátus az ÁOTK és az ABPK tanév végi
kiválása miatt módosította az egyetem
Alapító Okiratát és az annak mellékletét
képezõ, 2016. július 1. napjától hatályos
organogramot.

A Szenátus módosította az Egyetemi Szer-
vezeti Mûködési Rendet (SZMR). Magyar
Ferenc fõigazgató az elõterjesztés tárgyalá-
sakor arról tájékoztatta a testületet, hogy a
módosítás célja a tanulmányi hivatali rend-
szer optimális átszervezése. Dr. M. Szilágyi
Kinga megkérdezte, hogy mit jelent a kép-
zési helyek szerint létrehozandó tanulmányi
osztály. Dr. Tõzsér János arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy alapvetõ fontosságú az egysé-
ges jó gyakorlat megalkotása az egyetemi
mûködés ezen területén is.

oktatási rektorhelyettes a
Tájépítészeti és Településtervezési Kar dé-
kánjának kérdésére válaszolva elmondta,
hogy a tanulmányi hivatali rendszert kam-
pusz szintûvé alakítják át ott, ahol több kar
mûködik. Ezt szeptembertõl elõször Gödöl-
lõn, majd a Budai Campuson vezetik be.

*
ASzenátus módosította az SZMR Gazdaság

és Társadalomtudományi kari kiegészítésé-
nek a kari tanácsra vonatkozó rendelkezé-
seit. A GTK Kari Tanácsának mandátuma
2016. július 30-án lejár, az új testületet április
13-án választják meg.

ASzenátus a következõk szerint hagyta jóvá
a tanterv optimalizálási keretszabályzatot az
egyetem képzéseinek költséghatékonyabb
mûködése érdekében.
1. A kötelezõ és kötelezõen választható tan-
tárgyak minimális kreditszáma 3, vagy kivé-
teles esetekben 0, ha keretkritérium köve-
telményrõl van szó. Adott szakon a minta-
tanterv alapján felvehetõ szakmai tantárgyak
száma maximum 8 lehet a félévek átlagában
(azonos nyelven, munkarendben), ide nem
értve az idegen nyelvet, a testnevelést és a
felzárkóztató tantárgyakat.
2. Ugyanazt a tantárgyat, ugyanazon a kam-

puszon, azonos munkarendben és képzési
szinten minden szakon együtt kell oktatni.

Dr. Tóth Tamás

3.Alapképzés esetében 15 fõ, mesterképzés
esetében 10 fõ jelentkezõ esetén indítható
specializáció, amitõl oktatási rektorhelyet-
tesi engedéllyel lehet csak eltérni. A specia-
lizációk félévente maximum három tan-
tárgyban térhetnek el egymástól.
4. A szakok ajánlott tanterveiben, a szakmai

tantárgyak vonatkozásában maximum 28
kontaktóra lehet hetente a félévek átlagában.
Azokon a szakokon, ahol nincs külön gya-
korlati félév, a „Szakmai gyakorlat” elneve-
zésû tantárgy nem számít bele a kontaktóra
számba, viszont ezekben az esetekben a
maximális kontaktóra szám heti 24 óra lehet.

5. A kötelezõ választható tantárgyakból
eggyel többet kell és lehet elõírni, mint
amennyit adott félévben fel lehet venni.

A keretszabályt szakonként, képzési he-
lyenként felmenõ rendszerben vezetik be.

, a Gépészmérnök Kar dé-
kánja egyetértett az elõterjesztéssel. Kie-
melte, hogy az oktatók és a hallgatók is azt
érzik, hogy túlterheltek.Akorrekcióra kiváló
alkalom kínálkozik, hiszen a kormányzat tel-
jesen újra alkotja a képzési és kimeneti kö-
vetelményeket. Nagyon fontos, hogy az
adott diszciplínák oktatását több szak tan-
tervébe is beépítsék.

, a GTK dékánja kie-
melte, hogy a karon már 2013-ban be-
vezették a tanterv optimalizálását, amirõl
csak kedvezõ tapasztalataik vannak, ugyan-
akkor 3 évnek el kellett telni ahhoz, hogy
érzékelhetõk legyenek a változások. A GTK
7 tantárgyat határozott meg félévente. Ennek
eredményeként jelentõsen csökkentek a kie-
melkedõ óraterhelések. A tudományos tel-
jesítmény meghatszorozódott, a tudományos
diákkörösök száma megduplázódott, mind-
emellett a kötelezõ 7 tantárgy mellett gya-
korlati képzéseket indítottak. A hallgatói lét-
szám jelentõsen emelkedett.
Dr. Szendrõ Péter rector emeritus támogatta

a javaslatot. Szerinte is kevesebb, de mar-
káns tantárgyakat kell tanítani, amiknek ér-
tékük van.

*
Aszervezeti változások, valamint kormány-

rendelet elõírása alapján a Szenátus módo-
sította az egyetem tûzvédelmi szabályzatát.

A Szenátus egyhangúlag elfogadta az
egyetem 2016. évi költségvetését.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma az
egyetem 2016. évi költségvetésének kiemelt
elõirányzatait a következõkben határozta
meg:

Dr. Szabó István

Dr. Káposzta József

Kiadások

Bevételek

(ezer forintban)
1. Mûködési költségvetés 18.664.400
1.1. Személyi juttatások 9.767.100
1.2. Munkaadókat terhelõ járulékok

2.722.500
1.3. Dologi kiadások 4.714.600
1.4. Ellátottak pénzbeli

juttatásai 1.445.200
1.5. Egyéb mûködési célú

támogatás, kiadások 15.000
2. Felhalmozási költségvetés 1.159.000
2.1. Intézményi

beruházási kiadások 774.600
2.2. Felújítás 381.200
2.3. Egyéb felhalmozási

célú kiadás 3.200
Kiadások összesen 19.823.400

1. Mûködési költségvetés 9.128.000
1.1 Mûködési bevételek 7.442.200
1. 2. Mûködési célú támogatások

államháztartáson belülrõl 1.235.800
1.3. Mûködési célú

átvett pénzeszköz 450.000
2. Felhalmozási költségvetés 1.502.900
2.1. Felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülrõl 682.000
2.2. Felhalmozási célú

átvett pénzeszköz 820.900
Mûködési, felhalmozási bevételek összesen:

10.630.900

Költségvetési támogatás
1. Mûködési

költségvetési támogatás 8.892.500
2. Felhalmozási

költségvetési támogatás 300.000
Költségvetési támogatás összesen:

9.192.500

Bevételek összesen: 19.823.400

Létszám (fõ): 2.337

A kiadások és bevételek fõ összegén belül a
költségvetési támogatás aránya 46,3%, a
saját bevételek aránya 53,7%.

A mûködési költségvetésben a mûködési
kiadások (személyi juttatások és járulékaik,
dologi kiadások, ellátottak pénzbeni jutta-
tásai) 47,6%-át mûködési költségvetési tá-
mogatás, 52,4 %-át saját bevételek fedezik.

A felhalmozási költségvetés vonatkozásá-
ban a felhalmozási támogatás a beruházások
és egyéb felhalmozási kiadások 26%-át fe-
dezi, 74%-át saját bevételbõl, a tárgyi esz-

Átszervezik a tanulmányi
hivatali rendszert

Tanterv optimalizálási
keretszabályzat

Költségvetés: a saját bevétel
aránya 53,7 százalék
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közök értékesítési bevételébõl, pályázatok-
ból és egyéb felhalmozási célra átvett pénz-
eszközökbõl kell finanszírozni.

*
A 2016. évi egyetemi költségvetést a 2015.

december 16-i szenátusi ülésen jóváhagyott
elvek alapján állították össze. Ezek szerint

– Az egyetem éves gazdálkodásában a be-
vételeknek és a kiadásoknak egyensúlyban
kell lenniük.

– A karok és nem kari jogállású központi
szervezeti egységek bevételeit és kiadásait
egy naptári évre, 12 hónapos idõszakot nézve
kell tervezni.

– A tervet pénzügyi központokra lebontva
kell készíteni. A pénzügyi központok kiala-
kítása feladatalapon történt.

– A kiegyensúlyozott mûködés biztosítása
érdekében központi tartalék, kockázati tarta-
lék képzése szükséges, melynek összege a
karok tervezett költségvetése után vég-
legezõdik.
–A hallgatói saját bevételek felosztása kre-

dit alapon fog történni a tantárgy felelõs szer-
vezeti egység javára.

– A pénzügyi keretek ellenõrzése pénzügyi
központonként, ÉRA alcsoportonként tör-
ténik, hogy az egyetem likviditása, az elõ-
irányzatok és a tényleges bevételek és ki-
adások összhangja mindig biztosított legyen.
– A keretfigyelés éves szinten történik,

minden pénzügyi központ szakmai veze-
tõje (keretgazda) és a kötelezettség vállalója
felel azért, hogy a rendelkezésre álló keret
felhasználása a feladathoz elengedhetetlen,
jogszabályoknak és belsõ szabályoknak
megfelelõen történjen.
–A hónapokra lebontott pénzügyi terv a be-

vételeket és kiadásokat tartalmazza ÉRA
kódonként. A fedezet figyelése ÉRA alcso-
portonként és alaponként (támogatás, saját
bevétel, maradvány) történik, melyek mó-
dosítását – ÉRAfõcsoporton belül maradva –
a pénzügyi központ keretgazdája e-mail-
en kérheti a Kontrolling Osztálytól, a köte-
lezettségvállaló egyidejû értesítése mellett.
Amódosítás meglévõ fedezet esetén átveze-
tésre kerül, az átvezetésrõl a kérelmezõ e-
mailen kap értesítést.
Amennyiben egy kar pillanatnyi egyenlege

negatív, csak a bérek és a közüzemi költsé-
gek fizethetõk úgy, hogy a szervezeti egység
keretet igényel az egyetemi tartalékszámlá-
ról. A keretigénylés jóváhagyásáról a Kan-
cellári Kabinet dönt.

– A többkarú kampuszok rezsijének fel-
osztásáról az érintett dékánok a kancel-
lárral egyeznek meg.
– Központi költségek: a központi igazgatási

és szolgáltatási egységek az egész egyetemet
érintõ tevékenységük ellátásához az állami

támogatásban részesülõ szervezeti egységek
a támogatásukból a hallgatói létszám, mun-
kavállalói létszám és az elõzõ évi bevétel
számtani átlaga alapján járulnak hozzá.

– A fenti elvek megvalósítása érdekében a
saját bevételbõl 15 százalék központi tarta-
lék/kockázati tartalékot képeztek.

kancellár köszönetet mon-
dott a költségvetés összeállítóinak. Mi sem
jelzi jobban a feladat bonyolultságát, mint
hogy az év elején 3 kar csatlakozott az egye-
temhez, félévkor pedig két kar távozik az in-

Figler Kálmán

A besztercebányai Bél Mátyás
Egyetem Gazdasági Kara április
7-én rendezte meg hagyományos
nemzetközi diákkonferenciáját
„Scientific Student Forum”
címmel, amely eseményen ez
évben is részt vett a SZIE GAEK
három békéscsabai versenyzõ
hallgatóval. A konferencián a
besztercebányai diákok mellett
több szlovákiai egyetem, továbbá
cseh, lengyel, ukrán, magyar és
román hallgatók is részt vettek.

DR. GURZÓ IMRE CSC
mb. intézetigazgató
A magyar küldöttséget oktatá-

si dékánhelyettes vezette. Tagja volt
intézetigazgató valamint a versenyben

részt vevõ közgazdász hallgatók:
és .

A fórum munkája hét szekcióban folyt. A bí-
ráló bizottságok mindegyik szekcióban egy-
egy elsõ, második és harmadik helyezést oszt-
hattak ki. Érdekességként lehet megemlíteni,
hogy ez volt az elsõ olyan év, amikor a szer-
vezõk nem engedélyezték a megosztott díja-
zást, s ezzel a bírálókat komoly feladat elé állí-
tották: nehéz volt egyértelmû rangsort fel-
állítani a sok jó tudományos diákköri dolgozat
és kiváló prezentáció között.
A hosszú idõre visszanyúló kiváló kapcsola-

tunk okán a házigazdák megtisztelték a ma-
gyar delegációt azzal, hogy a 6. (angol nyelvû
nemzetközi) szekció bíráló bizottságába be-
osztották mind Árpási, mind pedig Gurzó ta-
nár urat. Így az elõadást tartó hallgatók mellett
a kísérõ tanárok is aktívan kivették részüket a
munkábólAszekció a gazdasághoz kötõdõ ér-
dekes mentális illetve társadalmi problémák-
kal foglalkozott. Olyanokkal, mint például a
munkahelyi stressz és annak kezelése, a társa-
dalmi fóbia problematikája, a fiatal vállalko-
zók munkaerõ-piaci problémái, a kereskede-

Árpási Zoltán
Gurzó

Imre
Dohányos

Edit, Nagy Dóra Vitáris Alexandra

tézménybõl. Évek óta visszatérõ finan-
szírozási problémák megmutatkoznak a
költségvetésen belül; a saját bevétel arányát
52,4 százalékra tervezték, a „PPP” teher
éves szinten 6-800 millió Ft. A kancellár
kiemelte, hogy az agrároktatás gyakorlati
igénye is indokolja az állami finanszírozás
emelését, amire a fenntartó hajlandóságot is
mutat, de ennek feltétele a képzésekkel kap-
csolatos önköltség megállapítása és közlése,
valamint az önköltség alapján a képzési
struktúra rendezése.

lemben megfigyelhetõ manipulációs tech-
nikák vagy a férfiak illetve nõk vállalkozásai-
nak különféle aspektusai.
A magyar hallgatók jól felkészültek, mind-

nyájan érdekes, jó témát választottak, power-
point elõadásaik tetszést arattak, a feltett kér-
désekre pedig releváns válaszokat adtak. Kö-
zülük ezúttal Vitáris Alexandra szerepelt a
legjobban: 2. helyezést ért el. Az ezúttal a dí-
jazottak közé nem került Dohányos Edit és
Nagy Dóra pedig – csak úgy mint társaik – di-
cséretet és a további tudományos munkához
biztatást kapott a bíráló bizottságtól.

Összességében egy nagyon jó hangulatú,
szakmailag színvonalas tudományos diák fó-
rumon vettünk részt, amelyen a hallgatóink
jól szerepeltek, szép eredményt értek el.Ade-
legáció tanárait fogadta dékán úr és

dékánhelyettes asszony, akikkel
kötetlen beszélgetést folytattunk. Örömmel
nyugtáztuk, hogy partnereink jelezték, részt
kívánnak venni a békécsabai felsõoktatás 30.
évfordulójára szervezett májusi konferen-
cián.

Kristofik
Marákova

„Scientific Student Forum” Besztercebányán



6

fókuszban az Egyetem

Stratégiai együttmûködési keret-megállapodást írtak alá március 30-án
Gödöllõn az Emberi Erõforrások Minisztériuma, a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Szent
István Egyetem képviselõi. A kormányzat, a szakmai szervezetek és a
felsõoktatás együttmûködése példaértékû megállapodás, mert a partnerek
közös feladatnak tekintik az agráriumhoz és vidékfejlesztéshez kapcsolódó
szakmák, képzések népszerûsítését a fiatalok körében.

A keret-megállapodást képünkön balról
jobbra

oktatási államtitkár,
és

, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal elnöke írta alá.Az eseményen részt vett

kancellár.
A stratégiai együttmûködési keret-meg-

állapodás erõsíti a „Fokozatváltás a felsõok-
tatásban” címû kormányzati stratégiát, mi-
szerint az agrár-felsõoktatás átalakításával
az agrár- és vidékfejlesztési képzések az ag-
rár-tudásközpontokban koncentrálódjanak, s
az egyes gazdasági-társadalmi szereplõk mi-
nél szorosabban és minél hatékonyabban
mûködjenek együtt akár egy-egy kampány
keretében az agrárszakmák fiatalok körében
történõ népszerûsítése érdekében.

Dr. Tõzsér János rektor az aláírás alkal-
mából elmondta, hogy a magyar felsõoktatás
átalakítási folyamata nagy hatást gyakorol a
Szent István Egyetemre. Az intézmény kép-
zési palettáján mintegy 60 százalékot képvi-
selnek a vidékfejlesztéssel és az agrárium-
mal foglalkozó szakok. Az ebben rejlõ lehe-
tõségek továbbfejlesztését szolgálja a négy-
oldalú megállapodás. A SZIE számos hazai
és nemzetközi partnerrel mûködik együtt, de
a négy szervezet stratégiai kooperációja az
ágazat érdekében példa nélküli, s egyben jel-
zi a gyakorlat igényét a korszerû tudással
felvértezett fiatal szakemberek iránt.ANem-

Gyõrffy Balázs

dr. Tõzsér János

, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara elnöke,

, a Szent
István Egyetem rektora

dr. Palkovics László

dr. Gyuricza Csa-
ba

Figler Kálmán

zetiAgrárgazda-
sági Kamara, a
Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési
Hivatal és az egye-
tem törekvését az
intézmény fenn-
tartója is pártolja.
Rendkívül fontos,
hogy a kormány-
zati törekvésekkel
összhangban a fia-
talok visszatalálja-
nak az agrár-felsõ-
oktatáshoz, meg-
ismerjék az agrár- és vidékfejlesztési szak-
mák szépségeit a partnerszervezetek, vállal-
kozások, gazdálkodók közremûködésével. A
SZIE elkötelezett a gyakorlatorientált képzés
iránt, s célja, hogy a végzett hallgatók azon-
nal hasznosítható elméleti és gyakorlati ta-
pasztalatokkal lépjenek ki az életbe.

Dr. Palkovics László államtitkár a ren-
dezvényen hangsúlyozta, hogy az agrárium a
jövõben is meghatározó gazdasági ágazata
lesz Magyarországnak. A Fokozatváltás a
felsõoktatásban stratégia öt fejlesztendõ
területet jelölt ki, ezek egyike az agrár-felsõ-
oktatás. Az agrárvállalkozások versenyké-
pességének megõrzéséhez elengedhetetlen a
magas szintû, korszerû tudással rendelkezõ
szakemberek foglalkoztatása és képzése. A
képzési szerkezet koncentrálásával növel-

hetõ az agrárképzés színvonala, az új és mo-
dern képzési elemek bevezetése pedig job-
ban igazodhat az agrárvállalkozások elvárá-
saihoz.Afelvételi jelentkezések szerint a du-
ális képzések iránt lényegesen többen ér-
deklõdnek a korábbinál.

Az államtitkár hozzátette: nagyobb, erõ-
sebb egyetemmé vált a Szent István Egye-
tem a Budai Campus karainak csatlako-
zásával, és már látható, hogy gyümölcsözõ
együttmûködés kezdõdött az intézmény
fakultásai között.
Gyõrffy Balázs elnök arra hívta fel a figyel-

met, hogy az agráriumban dolgozók korösz-
szetétele és képzettségi szintje elmarad más
nemzetgazdasági ágazatokétól, és az agrár-
felsõoktatási intézményekbe jelentkezõk
aránya is fokozatosan, évente 10-15 száza-
lékkal csökken. Nagyon fontos, hogy az
egyetemeknek legyen lehetõségük kiválasz-
tani a legjobb jelentkezõket, mert ezt igényli
a gazdaság is. Ezért a hallgatók számára
vonzóbb, a jelenlegitõl eltérõ szerkezetû és
tartalmú, a munkaerõ-piaci igényekhez job-
ban igazodó agrár-felsõoktatási képzést

szorgalmaz a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara.

Dr. Gyuricza Csaba is hangsúlyozta a gya-
korlati ismeretek valamint a mezõgazdaság
termelõ szereplõivel való szoros együttmû-
ködés szükségességét. Felmérések szerint a
mezõgazdasági népesség mindössze 3 szá-
zalékának van felsõfokú végzettsége, a szak-
képzésben részt vettek aránya is csak tíz szá-
zalék. A Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Hivatal elkötelezettségét a stratégiai együtt-
mûködésben az is erõsíti, hogy munka-
társainak 75 százaléka a Szent István Egye-
temen és jogelõd intézményeiben végzett.
Hozzátette: az államigazgatásban dolgozók
továbbképzésére is szükség van. A megálla-
podás példaként szolgálhat a felsõoktatás és
az agrárium más szereplõi számára is.

Négyoldalú együttmûködés az agrár-felsõoktatás fejlesztéséért
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Segítik a fiatalok "visszatalálását"
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Március 20-29. között Bhutánban, illetve
Bangkokban folytatott megbeszéléseket

a Szent István Egyetem, és
a Semmelweis Egyetem

képviseletében.
A látogatás a bhutáni anyakirályné,

meghívására
jött létre. A látogatás során bhutáni hallgatók
magyarországi képzésére irányuló szándék-
nyilatkozatot írtak alá.

, Németország tiszteletbeli
konzulasszonya Thaiföldön meghatározó
szerepet játszott a meghívás kezdeménye-
zésében, valamint a látogatások szakmai és
pénzügyi megvalósításában.

Sangay Choden Wangchuck anyakirályné-
val folytatott közel háromórás megbeszélés
alatt õfelsége megerõsítette elkötelezettségét
a Szent István és a Semmelweis Egyetemmel
való együttmûködés iránt. Szeretné, ha bhu-
táni hallgatók Magyarországon tanulnának
és nemzetközileg elismert diplomát szerez-
nének. Ezzel a tevékenységével a bhutáni ok-
tatási rendszer fejlesztéséhez kíván hozzájá-
rulni.

A Royal Thimphu College-ban
elnök (az elsõ demokratikus válasz-

tások oktatási minisztere 2008-2013 között)
rövid tájékoztatást adott az általa vezetett

dr.
Tarr Zsuzsanna
dr. Pop Marcel

H.M.
Sangay Choden Wangchuck

Barbara Riepl

Thakur S.
Powdyel

egyetemrõl. Bhután egyetlen, 2009-ben ala-
pított magánegyeteme, elsõsorban humán-,
gazdasági, üzleti, környezet- és politikatudo-
mányi területeken nyújt alapképzéseket.
Rendkívül figyelemreméltó a zöld egyetemi
koncepciójuk, amely a természet- és környe-
zetvédelmet társadalmi, kulturális, tudomá-
nyos, mûvészi és erkölcsi szempontokkal
egészíti ki.

Timphu egyetlen kórházát, a Jigme Dorji
Wangchuk Állami kórházat

, a kórház vezetõje mutatta be. A külön-
bözõ részlegek bemutatása mellett felvázolta
Bhután egészségügyi ellátó rendszerét is. Ki-
emelte, hogy a komplikáltabb eseteket Bang-
kokba irányítják, és szoros kapcsolatot ápol-
nak a környezõ országok orvosképzési és
betegellátó intézményeivel is.
Amegbeszélések Bankokban folytatódtak a

Chulalongkorn University képviselõivel. Az
idén századik évfordulóját ünneplõ egyetem-
nek 41 ezer hallgatója van és kiterjedt nem-
zetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Képzési
kínálatában minden, a Szent István Egyetem
és a Semmelweis Egyetem által kínált
program megtalálható. A magyar egyete-
mekkel közös publikációk megalapozzák a
jövõbeli együttmûködés jelentõségét, mely
akár Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási,

dr. Gosar Pem-
ba

illetve közös kutatási együttmûködéseket
eredményezhet.

A Magyarország bangkoki nagykövetével
történt megbeszélés alkalmával nagykövet
úr rövid áttekintést adott a magyar-thai kap-
csolatokról. A Chulalongkorn Egyetemmel,
Thaiföld nagy presztízsû egyetemével a Ma-
gyar Nagykövetségnek kiváló együttmûkö-
dése van. Nagykövetségünk kezdeményezé-
sére jött létre az Európai Tanulmányok Köz-
pontján belül a Közép-Európai Központ,
ahol számos programot szerveztek közösen,
és több magyar felsõoktatási delegáció is járt
már ott korábban.

A Szent István Egyetem megkezdte az
együttmûködési megállapodás végle-
gesítését a Royal Thimphu College-dzsal,
amely alapot szolgáltat a következõ évi nem-
zetközi kreditmobilitási pályázat beadásá-
hoz Bhutánnal.

A Stipendium Hungaricum ösztöndíj-
program alapjául szolgáló kormányközi
megállapodás aláírása jelenthet további ki-
törési pontot az európai tanulmányok iránt
érdeklõdõ hallgatók számára. Kiváló angol-
nyelvtudásuk miatt (második anyanyelvük)
a bhutániak leginkább az angol nyelven ok-
tatott programokra jelentkezhetnek.

Szakmai látogatás Bhutánban és Bangkokban

Egyetemünkre látogatott április 5-én ,
az Universitas Gadjah Mada rektora vezette küldöttség, akiket el-
kísért H.E. Indonézia nagykövetasszonya.

A vendégeket rektor, nemzetközi
és külkapcsolati rektorhelyettes valamint tudo-
mányos rektorhelyettes fogadta. Az eseményen oktatók és hallgatók
cseréjére valamint oktatási és kutatási együttmûködésre vonatkozó
keretmegállapodást írt alá a két intézmény vezetõje.

A yogjakartai székhelyû, 1949-ben alapított Universitas Gadjah
Mada Indonézia legnagyobb és legrégebbi egyeteme. A SZIE az
UGM Faculty of Agriculture, Faculty of Agricultural Technology,
Faculty of Economics and Business, Faculty of Engineering és a
Faculty of Veterinary Science karaival kezdhet együttmûködést a
megállapodás értelmében.

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati

Wening Esthyprobo

dr. Tõzsér János dr. Szabó István
dr. Helyes Lajos

Balázs Gusztáv felvétele

Indonéz vendégek Gödöllõn

Az EMMI Bilaterális Kapcsolatokért Felelõs Fõosztályának szerve-
zésében április 21-én egy munkaebédre egyetemünkre látogatott

szövetségi miniszteri státuszú, Felsõok-
tatási Bizottsági elnök. Elnök urat igaz-
gatóhelyettes, , a Pakisztáni Nagykövetség elsõ beosz-
tottja és , az EMMI nemzetközi referense kísérte el.

A pakisztáni Felsõoktatási Bizottság felel többek között az ország
felsõoktatási rendszerének fejlõdéséért, a felsõoktatási politikáért és
a nemzetközi mércéknek is megfelelõ minõségbiztosításért, a szakok
és intézmények akkreditációjáért.Abizottság elnökének kiemelt sze-
repe van abban, hogy a kormánnyal együttmûködve biztosítsa a fel-
sõoktatás központi szerepét az ország fejlesztési stratégiáiban.
A kölcsönös bemutatkozás után rektor prezentáció

keretében ismertette intézményünk történetét, szervezeti felépítését,
a stratégiai területeket és az oktatási profilt, míg
külkapcsolati irodavezetõ a nemzetközi kapcsolatok területén elért
eredményeket foglalta össze.

Ahmed elnök úr szorgalmazta, hogy kössünk agrár profilú pakisz-
táni felsõoktatási intézményekkel együttmûködési megállapodást –
segíti a 80 fõs Stipendium Hungaricum (SH) kvótájuk minõségi
kitöltését – ebben õ is és a Nagykövetség is minden támogatást meg-
ad. Egyébként az SH érdeklõdés ebben a relációban volt a legna-
gyobb, egyedül Pakisztánból több mint 1800 pályázat érkezett be,
annyi, mint a többi 41 országból összesen.
Pakisztán a közel 200 millió lakosával a 6. legnépesebb ország a vi-

lágon és Indonézia után itt él a második legnagyobb muszlim közös-
ség.Az ún. Next Eleven (következõ tizenegy) országok között tartják
számon, azok között, amelyek a 21. században nagy eséllyel gazda-
sági nagyhatalommá válik majd.

Prof. dr. Mukhtar Ahmed
Engr. Waheed Ahmed Mangi

Azeen Khan
Hoffmann Mária

dr. Tõzsér János

dr. Tarr Zsuzsanna

A pakisztáni Felsõoktatási
Bizottság elnökének látogatása
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„A természet eleven könyv  amelyet nem értenek. De amely nem érthetetlen

A Szent István Egyetem Mezõgazdasági- és Környezettudományi Kar, a Magyar
Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Intézet és a Debreceni Egyetem
Ökológiai Tanszék közös szervezésében, a Svájci Alap támogatása révén Gödöllõn
március 17-18-án rendezték meg a „NATURA 2000 területek természetvédelmi
vizsgálatai, élõhelykezelési, fenntartási tapasztalatai – Fenntartható fejlõdés a
Kárpát-medencében III.” címû nemzetközi konferenciát. A tudományos
tanácskozáson 6 szekcióban (természetvédelem, gyepgazdálkodás,
területgazdálkodás, vad- és erdõgazdálkodás, biodiverzitás I-II) 20 elõadás
hangzott el és 60 posztert mutattak be.

, .”

Goethe

KERÉNYI-NAGY VIKTOR
dékán megnyitó beszé-

dében kiemelte, hogy az Európai Unió szá-
razföldi területeinek 20 százaléka a
NATURA 2000-es terület és a teljes EU
bruttó termékének (GDP-jének) 23 száza-
lékát adja ez az ágazat, így igen jelentõs gaz-
dasági motorról van szó. A NATURA 2000
hálózat szemlélete határokon átívelõ, a tag-
államok közös munkája révén mûködõké-
pes.

, a Magyar Madártani Egyesület
élõhely- és területvédelmi csoportvezetõje
kiemelte, hogy folyamatosan monitorozzák
a hal-, kétéltû-, hüllõ-, denevér- és vad-
állományt, a biológia sokféleség biztosítása
érdekében az erdei életközösségek nélkülöz-
hetetlen elemét, a holtfa mennyiségét, a te-
rületek botanikai állapotát, az erdõ- és gyep-
és agrárkörnyezet-gazdálkodás állapotát.
Felhívta a figyelmet, hogy az EU a NATURA
2000 irányelveinek gyengítése helyett in-
kább a végrehajtások erõsítésére fektessen
nagyobb hangsúlyt.

Dr. Posta Katalin

Tóth Péter

Dr. Jánossy László, a Herman Ottó Intézet
Természetmegõrzési és Ökológiai Osztály
természetvédelmi referense igen sarkalatos
kérdéseket tett fel a fenntarthatóság témakö-
rében. Elõadásában kifejtette számos példán
keresztül, hogy a biológiai sokféleség folya-
matosan csökken, természetes vizeink minõ-
sége jelentõsen romlott, ami igen káros ha-
tással van az emberi szervezetre. Az EU még
mindig engedélyez kétéltûek halálát okozó
szereket, a berögzült és rossz talajmûvelés
(mélyszántás) elpusztítja a talaj élõvilágát,
rontja annak szerkezetét, így a terméskiesés
is óriási.

Kiemelte, míg hazánkban a Natura 2000-es
területek ára jelentõsen alacsonyabb a többi
termõföldhöz képest, Németországban az
átlagos termõföldhöz képest jóval drá-
gábban lehet csak ilyen védett területekhez
jutni, azok magasabb biológiai potenciálja
miatt.

Az egyes elõadásokban részletesen hall-
hattunk a hazai vadállomány kettõs meg-
ítélésérõl: a szakemberek vitáznak a hazai

vaddisznó, szarvas és muflon állomány
nagyságáról és ezek fõleg erdõkre gyakorolt,
jórészt negatív hatásáról. Szó volt az erdeink
állapotáról, a faösszetételek arányáról, a fel-
újítások lehetõségeirõl.

Részletesen ismertették a gyepek kezelé-
sének lehetõségeit, módjait, természetes és
mesterséges rekonstrukciójukat, a legeltetés
szerepét, a hagyományos gazdálkodást és
tápanyag-gazdálkodást.

Kiemelendõ példa, hogy míg hazánkban
gyepek felújítására még akár Új-Zélandról
származó magkeverék is használható, addig
Németország területe 7 régióra van osztva és
az egyes területek felújításához csak az ab-
ból a régióból származó magkeverék hasz-
nálható, így elkerülve idegen fajok behurco-
lását vagy a genetikai állomány elszennye-
zését.

Vita bontakozott ki az õshonosság
definíciójának problémája körül: mikortól
számít egy faj Kárpát-medencei vagy regio-
nális szinten õshonosnak? Kutatóink beszá-
moltak a természetesség mérésének lehetõ-
ségeirõl, özönfajok károkozásairól és a vé-
dekezés lehetõségeirõl, új NATURA 2000
jelölõfajok megnevezésérõl, természetvé-
delmi szempontból is jelentõs állati mag-
terjesztésrõl, a talajban felhalmozódott ma-
gok (magbank) jelentõségérõl, a védett terü-
letek megõrzésére tett erõfeszítéseinek ered-
ményeirõl.

A kétnapos rendezvényen igen szép számú
hallgatóság (mintegy 80 fõ) vett részt, az elõ-
adók hazánkon kívül Szlovákiából és Uk-
rajnából is érkeztek.

Nemzetközi konferencia a NATURA 2000 területekrõl

Biológiai sokféleség, fenntarthatóság, õshonosság

Idén is megszervezte
a Gépészmérnöki Kar Kari
Kollégiumi Tanácsa a már
hagyományosnak mondható
Gépész Szakestet, amely
a különbözõ szakok hallgatóinak és
tanárainak integrációját, baráti
kapcsolatainak kialakítását
szolgálja szórakoztató programok,
játékos feladatok keretei között.

ÁRVAI VIKTÓRIA
Április 20-án 18 órakor vette kezdetét a

második Gépész Szakest, aminek az Alma
Mater Étterem adott otthont. Az egész estés
rendezvényen 4 szak 64 hallgatója vett részt.

A rendezvény lebonyolítása az elõzõ évhez
hasonló formában történt. A hallgatók és ta-
náraik játékos feladatok kapcsán mérhették

össze tudásukat. Az estét – az
Agrotech Magyarország Kft. területi mûszaki
vezetõje – szakmai elõadása kezdte. Az elõ-
adást játékos vetélkedõk, fizikai kísérletek és
fejtörõk, majd ügyességi feladatok követték.

A fizikai ügyességi feladatokat
tanár úr hozta. Négyféle feladattal találkoz-

Marottyi Zoltán

Seres István

hattak a részt-
vevõk. Volt köz-
tük lézeres célba
lövés, hangala-
pú memóriajá-
ték, reakcióidõ
mérés és papír-
repülõ hajítás.

A feladatok
megoldása köz-
ben a hallgatók-
nak fel kellett
használniuk a ta-

nultakat, személyes tapasztalataikat, ötletei-
ket. A rendezvényen

is részt vett Németor-
szágból, aki nagy lelkesedéssel próbált ki
minden fizikai kísérletet. A szakest levezény-
lését Seres István vállalta, a KKT szervezõi
csapata ezúton köszöni segítségét!

Prof. Dr.-Ing. Klaus-
Günter Gottschalk

Gépész Szakest
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A Föld Napja alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében
hatodik alkalommal megrendezett Tudományfesztivál elnevezésû
eseményen a Szent István Egyetem is képviseltette magát.

A Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Szarvasi Campusa
hidraulikai kísérleteket mutatott be az érdeklõdõk számára.

A Bernoulli törvény bizonyításával és a Reynolds kísérlet szem-
léltetésével számos általános és középiskolást sikerült közelebb
vinni a víztudomány világához.

A rendezvényen a felsõoktatási intézmények mellett számos startup
cég is bemutatkozott.

Az egyetem standját miniszter is meglátogatta.
Képünkön egyetemi docens kalauzolja.

dr. Fazekas Sándor

dr. Bíró Tibor



A bolognai átalakítási folyamat
még közel sem ért véget, hiszen
nagyon sok tapasztalatot
a gyakorlat hoz meg, éppen ezért
kiemelt fontosságú volt az érintett
szakok áttekintése,
az ismeretkörökbõl
származtatható kompetenciák
megnevezése.
Nemzetközi viszonylatban több
mint tíz éve foglalkoznak ezzel,
a magyar felsõoktatásban mûködõ
szakok esetében most következett
be. Az átalakítás hat a tudomány,
az oktatás és a gyakorlat
dinamikus és induktív
kapcsolatára.
A kialakított kompetenciakörök
vertikális és horizontális
kapcsolatrendszere, valamint
a közöttük lévõ összefüggések
nagymértékben hozzájárulnak
ahhoz, hogy a munkaerõpiac
sokkal jobban átlássa azt tudást,
amivel egy végzett hallgatónak
rendelkeznie kell
a közgazdaságtan szerteágazó
rendszerében.
Ennek a megvalósítására
törekedett a Magyar Rektori
Konferencia Gazdaságtudományi
Bizottsága is. Dr. Zéman Zoltán,
a bizottság vezetõje szerint
a rövidesen rendeletben megjelenõ
új képzési követelményrendszer
reformot hoz az oktatásba
és nagymértékben segíti
a fokozatváltás stratégiájának
megvalósítását.

A SZIE GTK Üzleti Tumányok Intézetének
igazgatója a következõkben az oktatási re-
formok fontossága mellett rámutat a glo-
balizált világgazdaság és gazdálkodásszer-
vezés igényeire válaszoló gazdaságtudomá-
nyi innováció eredményeire, amelyek a
nyugat-európai és amerikai gyakorlatba már
beépültek, de hazánkban még újszerû szem-
léletet és gondolkodást feltételeznek.

– A képzés és az alkalmazás dimenzióit
egyre inkább össze kell hangolni, azaz in-
teraktívvá kell tenni. Ez óriási feladat, amely
a tudásátadás módszertanát is érinti, mi-
közben a globalizáció is hatással van a tradi-
cionális oktatási gyakorlatokra, rendszerek-

– Hogyan érvényesül az átalakítás a
hallgatók gyakorlati képzésében?

re. Csak az a lehetõségünk maradt, hogy eze-
ket fejlesztve egy hatékony és interaktív tu-
dásmenedzsmentet építsünk fel, mert ez,

lesz a versenyképesség alapja. A
kompetenciákat csak úgy lehet elsajátí-
tani, ha megteremtjük hozzá azt az ala-
pot gyakorlati vagy akár duális hátteret,
megfelelõ módszertannal, melynek se-
gítségével a hallgatók ezek birtokába
kerülhetnek. Vagyis a jelenlegi szakok
keretében mûködõ oktatási program-
jainkhoz gyakorlatban megvalósítható
interaktív képzési programokat kell ki-
dolgozni, amelyek segítik a kompeten-
ciák fejlesztését is. A képzési programo-
kat intézményi szinten kell fejleszteni,
akár külsõ, kihelyezett gyakorlati tan-
székek létrehozásával is. Nagyon jó pél-
da erre az MNB és a Budapesti Corvinus
Egyetem makrogazdasági pénzügyek-
kel foglalkozó tanszékének megállapodása
az elmúlt hónapokból. Ezek az együttmûkö-
dések nagyon komoly szinergiákat hoz-
hatnak a felszínre, melyek segítségével fo-
lyamatossá, erõteljesebbé, „igényszerûvé”
válhat képzésünk gyakorlatorientáltsága.

–Akutatásokban is csak akkor vagyunk elõ-
remutatók, ha a gazdaságtudomány területi
megközelítésébõl olyan alkalmazható ered-
mények születnek, amelyek a gyakorlat
problémáira kínálnak megoldásokat. A dok-
torképzésben is vannak már olyan nem-
zetközileg elfogadott programok – hadd em-
lítsem az MNB által kialakított, egy kiemelt
külföldi egyetem akkreditált programjával
együttesen szervezõdõ (Dprof) képzést is –,
amelyek a transzdiszciplinaritást hangsú-
lyozva teljesen más tudományos szemszög-
bõl adnak lehetõséget a problémák tudomá-
nyos összefüggéseinek feltárására. Sokszor
tudományos bizonytalanságot okoz a társa-
dalom- és a gazdaságtudományok területén
az, hogy hogyan lehet oktatási (doktori)
programokban összehangolni a multi-, és
interdiszciplináris valamint transzdiszcipli-
náris kérdésköröket. A felgyorsult gazdaság-
ban ezek és még egyszer említem, a tudás-
átadás módszertana, aminek minden terü-
leten meg kell újulnia elõbb igényként, majd
követelményként jelennek meg. Nem attól
értékelõdünk fel a nemzetközi palettán, hogy
hány hallgatónk van külföldrõl, hanem attól,
hogy milyen nemzetközi igényû programo-
kat tudunk kiajánlani a világpolgároknak.
Úgy gondolom, a külföldi vendégoktatók és
professzorok alkalmazási lehetõsége, a dok-
tori programokhoz való kapcsolódásuk
mindezt nagymértékben segítheti. Ebben a

az-
az a tudásátadás hatékonysága és idõbeli
gyorsasága

– Miként jelentkezhet ez a szemlélet a
doktori programokban?

törekvésben szintén élen jár az MNB
oktatási programtámogató törekvése. Ilyen
például a geopolitikai kurzusok kap-
csolódási pontjainak megtalálása, valamint
nemzetközi szintû irányultsága. Ez azért

egyedülálló, mert
európaiviszony-
latban ilyen ma-
gas szintû, doktori
programhoz tör-
ténõ illesztése,
tudomásom sze-
rint, még nem tör-
tént meg. Ebben a
folyamatban élen
jár az Egyesült
Államok és A-
usztrália, de most
már elmondhat-
juk, van egy olyan
magyar példa is,

ami „kiforrhatja” magát.Anemzetközi prog-
ramok elemzése, értékelése és doktori prog-
ramok innovatív megújítása nagy mértékben
szolgálhatja nemcsak a gyakorlat igényét,
hanem a tudomány fejlõdését is.

– Igen, azzal a kiegészítéssel, hogy a tudás-
átadás módszere minél hatékonyabb legyen.
Ez azt jelenti, hogy nincs idõnk oktatni vagy
tanítani? Nem, ez azt jelenti, hogy gyorsan
kell elsajátítanunk a számunkra legfonto-
sabb ismereteket, és mindezt minõségben,
versenyképes tudással. Erre az irányra utal a
folyamatos kompetenciafejlesztés is. To-
vábbra is fontos a kutatások által megala-
pozott tudásátadás. Ugyanakkor új elemként
meg kell jelennie a tudásmenedzsment kul-
túrájának, módszerének didaktikus fej-
lesztése. Ennek következetesnek és folya-
matosnak kell lennie, mint ahogyan ezt
nemzetközi szinten az igazi nagyok mûvelik
(pl.: Oxford, Harvard stb., de mondhatnám a
skandináv országok gyakorlatát is), ehhez
járulhatnak hozzá a kutatások az elõállított
know-how-val, valamint hatékony tudás-
transzferek mûködtetésével.

– A tudásalapú folyamat menedzselése két-
irányú feladatot határoz meg. Egyfelõl a kül-
sõ szereplõk interaktivitásának fokozására
irányul (például a munkaerõpiacot kiszolgá-
ló szinergikus kompetenciafejlesztésre), eb-
ben benne van a gyakorlatorientáltság és az
élethosszig való ismeretkör bõvítése, azaz a
tanulás is. Másrészt az adott szakok és tudo-

– Egy korábbi interjúban már hangsú-
lyozta, hogy a jövõben kiemelt jelentõség-
gel bír a tudomány (sciences), az oktatás
(education) és a gyakorlat (best practice)
hármas egységének a dinamikus és induk-
tív kapcsolata – ezt most is fenntartja?

– Mit ért tudásmenedzselésen?

Új lendületben a gazdaságtudományi szakok
Beszélgetés dr. Zéman Zoltánnal, az MRK Gazdaságtudományi Bizottsága elnökével
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mányos programok belsõ mûködési mecha-
nizmusához való illesztést jelenti tudomá-
nyos igényességgel. Röviden innovatív gon-
dolkodást az oktatás területén. A tudomány –
oktatás – gyakorlat – módszertan – innovatív
tudománypolitikai gondolkodás ilyen jel-
legû szemlélete komoly elõrelépést jelenthet
a minõségi felsõoktatásban. Tehát szakí-
tanunk kell a „hagyományos” oktatási for-
mákkal. Következésképpen azt is mond-
hatnám, hogy a jövõ tudásfejlesztésének
egyik mozgatórugója ezen egységek össz-
hangja lesz.

– A bizottság által gondozott szakok nagy
igényt elégítenek ki, intézményi szinten is a
legnépszerûbbek közé tartoznak a magyar
felsõoktatásban. Az alapszakos hallgatók
száma hozzávetõleg 40-45.000, mestersza-
kokon pedig 8-9.000 hallgató folytatja tanul-
mányait. Megjegyzendõ, hogy a nappali kép-
zésre felvettek száma kisebb mértékben
csökkent, de a visszaesés szinte mindenhol
tapasztalható, sajnos azonban a negatív
demográfiai trend újabb csökkenést hozhat.
Természetesen bõven van még feladat és te-
endõ, de mindenképpen léptünk egy nagyot
elõre az elvégzett feladattal. Feladatok min-
dig lesznek, mert változik a környezet, vál-
tozik a világ… Ezeket a változásokat kell jól
menedzselnünk, hogy a legjobbat hozzuk ki

– Mi a véleménye a külsõ környezeti
változásokról?

Lepsényi István,
a Nemzetgazdasági Minisztérium
gazdaságfejlesztésért és -
szabályozásért felelõs államtitkára
látogatott a Szent István Egyetem
gödöllõi központjába április 9-én.

A vendéget rektor köszön-
tötte. Az államtitkár ismertetést adott az Irinyi-
tervrõl, majd az egyetem és a karok tevékeny-
ségérõl szóló tájékoztatókat hallgatott meg.

ezután felkereste a Gépészmér-
nöki Kar Mérnökinformatikai Központját, ahol

nemzetközi és külkapcsolati
rektorhelyettes kalauzolta. A találkozón részt
vett kancellár,
stratégiai és koordinációs fõigazgató és

mb. tudományos rektorhelyettes.
Az iparnak stabilizáló szerepe van a gazda-

ságban. Ezért is tûzte ki célul a kormányzat azt,
hogy az ipar GDP-hez való hozzájárulásának
arányát a jelenlegi 24 százalékról 30 százalékra
emelje, úgy hogy a többi ágazat teljesítménye
ne csökkenjen.Az Európai Unióban az ipar mai
részesedése 16 százalék, ezt 20 százalékra kí-
vánják növelni. Németországban 25 százalékos
az ipar hozzájárulása a GDP-hez. Japánban és

az USA-ban pedig még nagyobb, hangsúlyozta
az államtitkár.
A honi ipar húzóereje a jármûgyártás, aminek

a termelése tavaly 16 százalékkal nõtt.Afeldol-
gozóipar teljesítményének a felét az autó-
gyártás adja.

Az újraiparosítást célul kitûzõ terv hazai tu-
dásbázisra épülõ, komparatív elõnyökkel ren-
delkezõ innovatív területek fejlesztését szor-
galmazza. Az államtitkár a gazdaság digitalizá-
cióját az ipar negyedik forradalmaként
határozta meg.

dr. Tõzsér János

Lepsényi István

dr. Szabó István

Figler Kálmán Magyar Ferenc
dr.

Helyes Lajos

Az Irinyi-terv kiemelt ágazatként kezeli a jár-
mûgyártást, a speciális egyedi gépgyártást, az
élelmiszeripart, az egészségipart, a zöld tech-
nológiákat, az infokommunikációs ipart va-
lamint a honvédelmi ipart.

Az újraiparosítás feltételei: oktatás, kutatás,
innovatív környezet, körkörös – hulladék

nélküli – gazdaság. A terv uniós forrásokból
megvalósítható.

A következõkben dr. Tõzsér János,
, az ÉTK dékánja,

, a GTK dékánhelyettese,
a KTK Gyógy- és Aromanö-

vények Tanszék vezetõje, dr. Szabó István,
mb. rektorhelyettes,

, az MKK dékánja és ,
a Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ
vezetõje tartott ismertetést az egyetem tervhez
kapcsolható tevékenységeirõl.

Hegyesné
dr. Vecseri Beáta dr. Ugrósdy
György Zámboriné
dr. Németh Éva,

dr.
Palkovics László dr. Posta
Katalin dr. Kozári József

Lepsényi István államtitkár látogatása

Elõttünk az Irinyi-terv
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ÕEXCELLENCIÁJA ILAN MOR Izra-
el Állam rendkívüli és meghatalmazott bu-
dapesti nagykövete március 17-én a
Science and Society – Global Issues of the
21st Century szabadon választható tan-
tárgy keretében tartott elõadást Izrael:
From Agriculture (1948) to the Silicon
Wadi (2016) címmel Gödöllõn.

A nagykövet egy munkaebéd keretében
megbeszélést folytatott
rektorral, külkapcsolato-
kért felelõs igazgatóval és

külkapcsolati irodavezetõvel iz-
raeli egyetemekkel és vállalatokkal való
együttmûködési lehetõségekrõl.

A meghirdetett elõadásra nemzetközi és
magyar hallgatóink, valamint oktatóink
közül mintegy ötvenen regisztráltak. A
prezentációból megtudhattuk többek kö-
zött, hogy igyekeznek függetleníteni ma-
gukat másoktól, önellátásra törekszenek és
a felmerülõ problémáikat, mint például a
víz- és energiahiány, innovatív módszerek-
kel maguk próbálják megoldani.Az ország
egyetlen természeti kincse az emberi erõ-
forrás, így a fiatalok magas szintû oktatá-
sára, képzésére és innovációs ötleteik fej-
lesztésére különösen nagy hangsúlyt fek-
tetnek.

dr. Tõzsér János
dr. Szabó István

dr. Tarr Zsu-
zsanna

univerzitás
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állásbörze

Teltház
a 10. SZIE Állásbörzén
A Szent István Egyetem kitartó törekvése a hallgatók elhelyezkedésé-
nek, illetve gyakorlatszerzésének támogatására meghozta gyümölcsét.
Az április 20-án tizedszer megrendezett SZIE Állásbörzén 64 kiállító
több mint 800 lehetõséget kínált a gyakornoki pozícióktól az állás-
ajánlatokig. Az utóbbi közel háromszorosa a múlt évinek és a kiállítók
száma is szépen gyarapodott.Aszervezés utolsó napjaiban már nem tud-
tak helyet biztosítani 6 kiállítónak, ezért a kiállítói tér növelése várható a
jövõ évben. A vállalatok, szervezetek ajánlatai mellett tanácsadásokon,
munkaerõpiaci információkat nyújtó elõadásokon vehetett részt az 1200
regisztrált látogató. A rendezvény résztvevõi között a börze zárásakor
értékes ajándékokat sorsoltak ki.ASZIE Állásbörzével együtt került sor
a Gépészmérnöki Kar Kooperatív Szakmai Gyakorlati Börzéjére. A 15
éves képzési forma keretében az utolsó éves gépészhallgatók hazai és
nemzetközi cégeknél végzik gyakorlatukat.

Balázs Gusztáv felvételei



13

állásbörze

Évek óta sok százan látogatnak el
a SZIE Állásbörzére, hogy
ismerkedjenek, állást vagy
kapcsolatokat keressenek.
Eljönnek sokan, körülnéznek,
majd önéletrajzukat leadva,
néhány munkaadóval beszélgetve
elsétálnak, és várják, hogy
változzon az életük, hívják õket
valahova. Összeszedtünk néhány
javaslatot, amit a 21. században
érdemes kipróbálni, ha munkát
keresünk.

Néhány írásban, vagy akár fejben is elvé-
gezhetõ feladattal kezdjük!

Elõször is: gondoljuk végig, milyen felada-
tokat végzünk nap mint nap, munka mellett,
vagy ha inaktívak vagyunk, ahelyett.

Akár le is írhatjuk. Megvan?
Utána írjuk le, hogy ezek milyen foglalko-

zásnak felelnek meg, ha fõállásban és nem
házimunkaként vagy önkéntes munkaként
végeznénk.

Még maradjuk a papírnál! Milyen készsé-
geinkre van szükség ezen házimunkák vég-
zésekor? Például kommunikációs képesség,
kreativitás, kitartás, koncentráció, konflik-
tus-kezelés, együttmûködési készség, stb.

Gondoljuk végig: a felsorolt feladatok kö-
zül melyiket szeretjük leginkább? Melyik
képességünket, készségünket érezzük a
legerõsebbnek? Milyen állások kapcsolód-
hatnak ehhez?

Ezek után kezdhetjük az elsõ dokumentu-
mok elkészítését a külvilág számára.
Az önéletrajz-írásra számtalan sablont talá-

lunk, sok múlik azon, milyen szakmai múl-
tunk van. Akinek kevesebb tapasztalata van,
inkább az Europass önéletrajz részletes ki-
töltését válassza. Aki hosszabb tapasztalattal
rendelkezik, esetleg sokféle területen ki-
próbálta már magát, vagy a bármi ok miatt
hosszabb ideig kimaradt a munka világából,
az inkább írjon úgynevezett funkcionális ön-
életrajzot. Itt a feladatkörök, munkakörök
szerint csoportosíthatók az eddigi tapasz-
talatok, így nem látszik – és nem is számít – a
kimaradt idõszak.

Hogy az önéletrajz-írás miért lehet egyéb-
ként is jó, motiváló érzés, arra nemrég egy
kisgyerekes anya cikkében mutatott rá

(facebook.com/teremtobeszelgetesek)
Tisztában vagy a képességeiddel, készsé-

geiddel. Írtál egy profi önéletrajzot egy le-
tölthetõ sablon rendszerében vagy re-
gisztráltál egy vagy több álláskeresõ por-
tálra. Legprofibb szint: használd a LinkedInt.

Érdemes a lehetõ legalaposabban kitölteni

Szlávik Krisztina.

az adatlapodat, és megadni minden korábbi
munkatapasztalatodat. Az évszámok, mun-
kakörök és cégek mellett a feladatköröket is
érdemes részletezni, mert manapság sok
olyan munkakör van, mely önmagában nem
mondja meg, mihez ért az adott szakember.

Bárhová beadod az önéletrajzodat, akkor
biztos lehetsz benne, hogy a leendõ mun-
káltató megnézi a LinkedIn és Facebook
profilodat.

Érdemes a közösségi oldalainkat is tudato-
san használni, ha állást, munkát keresünk.
Érdemes átnézni az idõvonaladat – ismeret-

lenként. Ezt a borítóképünk alatt, az Activity
Log (Tevékenységi napló) beállításainál tud-
juk kiválasztani. Ügyeljünk arra, hogy ne le-
gyenek intim képek, politikai vélemény, ér-
zelmileg túlfûtött bejegyzés – semmi olyan,
ami elsõ látásra hamis képet festhet rólad.

Azt már tudjuk, hogy az internetrõl nem le-
het semmit sem eltüntetni. Ezt az ún. digitális
lábnyom-jelenséget ki is használhatjuk, ha
magunkat tudatosan jó fényben, legjobb
szakmai és emberi oldalunkat bemutatva je-
lenítjük meg. Például azzal, hogy bejelöljük,
milyen oldalak és témák
iránt érdeklõdünk.

Nézzük át, milyen cso-
portoknak vagyunk tag-
jai, milyen szakmai vagy
egyéb lapokat követünk.
Esetleg van-e a szakterü-
letünkön elismert szak-
ember, akit ismerünk a
FB-on, vagy követjük va-
lamilyen módon?

Csatlakozzatok a SZIE
Állásbörze FB oldalához,
intézményetek, volt isko-
látok csoportjaihoz. Min-
den hasznos lehet, ami a
tudást, az önfejlesztést
szolgálja, és ti követitek.Atúl sok, vagy mes-
terségesen követni kezdett oldalak inkább
gyanakvást keltenek, a kevesebb több!
Keressétek meg a kiszemelt munkahely FB-

oldalát, csoportját, figyeljétek az ottani han-
gulatot! Ha meghirdetnek egy újabb pozíci-
ót, ott látjátok elsõként. Megismerkedhettek
az esetleges fõnökkel, munkatársakkal, még
az is lehet, hogy a korábban szimpatikus
munkahely nem is lesz már olyan vonzó és a
közösségi jelenlét kicsit elvesz a varázsából.

Fülöp Hajnalka

Ilyen csoportokban többnyire kérdések-vá-
laszok repkednek, számtalan – szakmához
köthetõ – témában. Ha bekapcsolódsz egy
ilyen beszélgetésbe, már tornáztattad a gon-
dolkodásodat és megmutattad magadat akár
a leendõ fõnöködnek is: védett környezet-
ben, átgondolási lehetõséggel.

Az álláskeresés – ahogy az elõzõket ol-
vassátok – akár napi több órát is elvehet.
Fontos. hogy jól tudjunk az idõvel gazdál-
kodni, határozzuk el, mire, mennyi idõt szá-
nunk, és ügyeljünk arra, hogy azt be is tudjuk
tartani.

A virtuális kapcsolatok és online profilok
gondozása mellett érdemes idõt szakítani az
állásbörzékre, különféle hálózatépítõ ren-
dezvényekre, konferenciákra is.
A kidolgozott profilunkat is feltüntethetjük

a névjegykártyánkon. Ha mi kérünk név-
jegyet, kérdezzünk rá: felkereshetjük-e a kö-
zösségi felületeken? A bejelölést nem min-
denki szereti, elég, ha az idõvonalát meg-
nézzük, illetve. rákeresünk a Google-val
vagy a Bing-gel. (Az online marketing egyik
hazai szakértõjének számító
szerint félévente érdemes egy ún. ego-ször-
fölést tartani, amikor is saját nevünkre ke-
resünk rá. Érdekes találatok adódhatnak.

Végezetül két idézet, amit érdemes állás-
kereséskor (és a közösségi média használata

során) figyelembe venni:

(Benjamin Franklin)
Kifejezetten az álláskereséshez:

(Charles Swindoll.)

Klausz Melinda

Vagy olyat írj, amit
érdemes megtenni, vagy olyat tégy, amit
érdemes leírni.

Az élet 10
százaléka az, ami történik velünk, és 90
százaléka az, ahogy mások reagálnak rá.

andragógia szakos hallgató,

munkavállalási tanácsadó szakirány

"Hogyan keressünk állást a 21. században?”

Facebook
az álláskeresésben

Mi legyen az FB-on rólunk,
ha állást keresünk?

Szakmai csoportokban
való részvétel elõnyei

Akár napi több órát is igénylõ feladat
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XI. évfolyam, 4. szám

A jövõnek szóló feladat

A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
Tanácsa februári ülésén jubileumi
bizottság felállításáról határozott,
azzal a feladattal, hogy ez a
testület készítse elõ a karalapítás
30. évfordulójának méltó
megünneplését. A miniszteri
engedélyt 1986-ban kapta meg az
egyetem a Gazdaságtudományi
Kar alapítására (amely késõbb
kiegészült a társadalomtudományi
kifejezéssel), az elsõ gólyák 1987-
ben kezdték el tanulmányaikat.

A februári számunkban megjelent inter-
júnkban dékán többek
között elmondta, a bizottság munkájával elõ-
segíti, hogy mérleget vonjanak a három év-
tizedrõl, méltón köszöntsék illetve emlé-
kezzenek meg azokról a nagy hatású gondol-
kodókról, akik gyarapították a kar tudását.
Márciusi lapunkban a dékáni tisztséget leg-
hosszabb ideig betöltõ , a
jubileumi bizottság tiszteletbeli elnöke
idézte fel a GTK fejlõdéstörténetét. Ezúttal

tudományos dékánhe-
lyettessel, a bizottság elnökével beszélget-
tünk.

– Meggyõzõdésem szerint ez a feladat a jö-
võnek szól. A 30. évfordulóhoz kapcsolódó
eseménysorozattal erõsíteni kívánjuk az
egyetemi polgárok – kari dolgozók és hallga-
tók – kari identitását, szeretnénk terjeszteni
jó hírünket a gazdasági felsõoktatás hazai és
nemzetközi szereplõi körében és toborzónak
is tekintjük, amely a hallgatói utánpótlást
szolgálja.

– A bizottság már elkezdte a munkáját. Az
elsõ eredmény is megszületett, ugyanis pá-
lyázatot hirdettünk a kar hallgatói között a
jubileumi év vizuális portfoliójának kialakí-
tásához és már kiválasztottuk azt az ötletet,
aminek a végleges kidolgozását kértük.Apá-
lyázat különösen a nemzetközi hallgatók
fantáziáját mozgatta meg.

– Igen. Nem kevesebb, mint hét alkalomhoz
kapcsolódóan idézzük fel a három évtized
történetét és vázoljuk jövõbeli terveinket. Az

dr. Káposzta József

dr. Villányi László

dr. Szilágyi Tivadar

– Professzor úr szerint mi a jelentõsége e
jubileum megünneplésének?

– Hogyan zajlik az elõkészítés?

– A jubileumi év vázát programok alkot-
ják. Összeállt-e már ezek sorozata?

Tradíció és Innováció konfe-
rencia idejére kiadvány
készüljön a karról.

– A tervezett kiadványt – Há-
rom évtized a gazdaság- és tár-
sadalomtudomány szolgálatá-
ban címmel – azon tiszteletre-
méltó és értékes hagyomány
folytatásának tekintjük, hogy a
kar rendszeresen beszámol
helyzetérõl, tevékenységérõl.
A kötet intézménytörténeti do-
kumentum, ezzel együtt kor-
történeti forrás lesz, amely hi-
telesen összesíti a kar három
évtizedes idõszakának megha-
tározó adatait, történéseit, az
oktatás és kutatás legfontosabb
eredményeit. A kiadvány a

Beszélgetés dr. Szilágyi Tivadar tudományos dékánhelyettessel

elsõ a június 11-i dip-
lomaátadó ünnepség
lesz. Amint azt a kar
dékánja ezeken a hasá-
bokon kijelentette:
Nem is lehet hatáso-
sabb díszlete egy ilyen
évfordulónak, mint
amikor több száz ta-
lársapka a magasba rö-
pül.

– Egészen december
közepéig! De nem kell
arra gondolni, hogy
eddig még nem volt

– E dátumból
fakadóan kiderül, a
többi esemény az õszi
félévben zajlik majd.

eseményekre kerül sor. Többnyire évek óta
sorra kerülõ programokat gazdagítunk
jubileumi színekkel. Szeptember 21-23-ig
Gödöllõn zajlik a Visegrádi Egyetemi
Szövetség (VUA) közgyûlése. Szeptember
30-án a Kutatók Éjszakája.

November 16-án következik a legjelentõ-
sebb konferencia, a Tradíció és Innováció,
ami évek óta egyszerre nyújt alkalmat új tu-
dományos eredmények bemutatására és
megvitatására valamint a professor emeri-
tusok és emeriták köszöntésére. Ez a tema-
tika az idén kibõvül. Meghívjuk a hazai és a
külföldi, a GTK-val együttmûködõ gazda-
sági felsõoktatási intézmények képviselõit,
elõadóink között a karon végzett, de másutt
oktató kollégák is szerepelni fognak.

Egy héttel késõbb rendezzük meg a GTK
Tudományos Diákköri Konferenciát, ami-
nek angol nyelvû szekciói is lesznek. A ma-
gyar tudomány ünnepéhez kapcsolódva a kar
valamennyi intézete saját konferenciát je-
gyez.

A finálé a december 17-i diplomaátadó ün-
nepség lesz.
Aprogramfelelõsök a következõk.
Diplomaátadók: . Tra-

díció és Innováció:
Kutatók Éjszakája: Dr. Szilágyi Tivadar.
Magyar Tudomány Ünnepe: Dr. Káposzta
József, ,

, . Visegrádi
Egyetemi Szövetség közgyûlése:

. Tudományos Diákköri Konfe-
rencia: .

Dr. Káposzta József
Dr. Szilágyi Tivadar.

Dr. Ugrósdy György Dr. Zéman
Zoltán Csehné Dr. Papp Imola

Dr. Nagy
Henrietta

Urbánné Malomsoki Mónika

– A bizottság arról is döntött, hogy a

kortárs olvasók informálását szolgálja, nyil-
vánosságával ablakot nyit a társadalom szá-
mára, s alapot nyújt az utókornak tör-
ténetünk, fejlõdésünk megítéléséhez.

Elõdeink tisztelete arra kötelez bennünket,
hogy napjaink új kihívásaira is megfelelõ vá-
laszokat adjunk oktató- és kutatómunkánk-
kal, így továbbra is megbecsült tagjai ma-
radhassunk a magyar és az európai felsõ-
oktatási intézmények családjának. A sokak
összefogásával készülõ mû több ezer adatot
és információt, jelentõs számú fényképet tar-
talmaz. Bízunk abban, hogy a közzétett in-
formációkkal elõsegítjük jelenlegi, illetve
leendõ hallgatóink, oktatóink, partnereink
hiteles és hasznos tájékoztatását.

–Ajubileumi kiadvány szerkesztõ bizottsá-
ga lapzártakor véglegesíti a szinopszist. Sze-
repelni fog benne a kar rövid története, a kar
képzési rendszere, bemutatjuk a hallgatói
létszám alakulását. A szerkesztés egyik leg-
izgalmasabb feladata a szervezeti egységek,
a négy intézet bemutatása lesz. Mivel ezek
szinte napjainkban alakultak ki, ilyen össze-
állítás eddig még nem születhetett. Külön fe-
jezete lesz a kari kutatási tevékenységnek, a
tehetséggondozásnak, a kar professor emeri-
tusai valamint jelenlegi oktatói és munkatár-
sai bemutatásának. A hallgatói élet, a kar ha-
zai és nemzetközi kapcsolatai, a kar kiadvá-
nyai fejezetek mind érdekes olvasmányt, a
kar kiemelkedõ eseményeit megörökítõ kép-
melléklet pedig vizuális élményt ígér. Ezú-
ton is kérem a kar munkatársait, segítsék kol-
légáinkat a kötet összeállításában!

– Milyen fejezetei lesznek a kötetnek?
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A 30 éves fennállását ünnepelni
készülõ Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
1991-ben, a magyar felsõoktatási
intézmények közül elsõként –
akkor még a Gödöllõi
Agrártudományi Egyetem
részeként – kezdte meg oktatási
tevékenységét Csíkszeredában.

Az oktatás szer-
vezésére és le-
bonyolí tására
negyed százada
alapították a Pro
Agricultura Har-
gitae Universi-
tasAlapítványt.

A 2000-ben
Szen t I s tván
Egyetemmé ala-
kult GATE köte-
lékében a kezdés

óta több száz székelyföldi hallgató vehette át
diplomáját.

2012-ben magyar állami támogatással új
mesterképzési szakot – vidékfejlesztési
agrármérnök – indított Csíkszeredában a kar.

A rendkívül népszerû szakon idén 25-en
fejezik be tanulmányaikat és védik meg dip-
lomájukat júniusban a gödöllõi Alma Ma-
terban.

A karon a végzõsök számára hagyomá-
nyosan szervezett Talléravató ünnepségre
április 8-án, a Márton Áron Gimnázium

dísztermében került sor. Az eseményt meg-
tisztelte jelenlétével , a Magyar
Országgyûlés alelnöke, aki címzetes egye-
temi docensként maga is aktívan részt vesz a
kar csíkszeredai tevékenységében.

Jakab István

Forrás: pahru.ro és Facebook kari oldal

Talléravató ünnepség Csíkszeredában

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar japán-magyar hallgatói
csereprogramja keretében márciusban ismét japán diákok érkeztek a
Josai Egyetemrõl Gödöllõre az egy hónapos turisztikai részképzésre.
Avendéghallgatókat dékán és
nemzetközi kapcsolatokért felelõs dékánhelyettes köszöntötte, majd
a távoli országból érkezett fiatalok mutatkoztak be a kar vezetõinek,
tanárainak és diáktársaiknak.

A japán diákoknak
igen sûrû programja
volt az egy hónap so-
rán. Az angol és ma-
gyar nyelvû elõadá-
sokon bõví te t ték
szakmai ismereteiket
a turizmus ágazatról,
Magyarország és Eu-
rópa turisztikai érté-
keirõl, természeti kin-
cseirõl, a tradicionális
magyar kézmûves

dr. Káposzta József dr. Nagy Henrietta

Továbbképzés-
re fogadta az
Uráli Állami
Agráregyetem
szakembereit a
Gazdaság- és
Társadalomtu-
dományi Kar,
amely évek óta
kiváló szakmai
k a p c s o l a t o t
ápol az orosz-
országi univer-
zitással.

A két intéz-
mény között ki-
alakult együtt-
mûködés keretében egy 4 fõbõl álló delegáció tartózkodott április 11-
15-ig Gödöllõn.
A vendégek részt vettek a Társadalomtudományi és Tanárképzõ In-

tézet által rendezett A humánerõforrás menedzsment és a vezetés-
szervezés képzés tapasztalati vetületei címû elõadás-sorozaton, majd
ezt követõen egy szervezeten belüli kommunikációs tréningen.

Mindezek mellett ellátogattak a hatvani Robert Bosch Elektronikai
Kft-hez; szakmai eszmecserét folytattak a kar dékánjával és HR refe-
rensével a két intézmény HR gyakorlatáról, jövõbeli stratégiájáról.

Japán hónap

termékekrõl, valamint gasztronómiáról. Ezen kívül folytatták Ja-
pánban elkezdett magyar nyelvi kurzusukat is.
Aképzési program zárásaként a japán hallgatók elõadást tartottak az

itt szerzett tapasztalataikról és japán ételekkel köszönték meg ok-
tatóiknak és japánul tanuló magyar hallgatótársaiknak a baráti fogad-
tatást.

Továbbképzés
Vendégek a Josai Egyetemrõl Delegáció az Uráli Állami Agráregyetemrõl

Idén 25-en védik meg diplomájukat
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Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta

Idén is elindítottuk egyik
legsikeresebb kulturális
programunkat, a szakesteket,
melyek mára már nagyon fontos
szerepet töltenek be a Gazdaság-
és Társadalomtudományi Kar
hallgatóinak életében.  Egy szakest
sorozattal 150-200 hallgatót
tudunk összességében
megmozgatni.

Idén már februárban elkezdtük a szerve-
zõmunkát, mert rengeteg feladat állt elõt-
tünk. Az volt a tervünk, hogy minden szem-
pontból valami újat tudjunk alkotni. Újí-
tottunk a programokon és a programok sor-
rendjén, a játékokon, az arculaton, a promó-
záson, tehát egy szóval, mindenen, amin csak
tudtunk.

Minden alkalommal új, a szakok hallga-
tóival azonos szervezõcsapatot toborzunk
össze, annak érdekében, hogy minél sze-
mélyre/szakra szabottabb legyen az ese-
mény. Az elvárásainknak és terveinknek
megfelelõen halad minden.

Március 16-án tartottuk meg a g
szakestet,

amin közel 70 hallgató vett részt.
Az idei elsõ szakesten a vendégelõadó

, az OTP Hungaro-Projekt pályázati
tanácsadó cég vezetõje volt.

A második szakesten , so-
rozatvállalkozó volt vendégünk, aki inter-
aktív elõadásával igyekezett minél nagyobb
többlettudást átadni a hallgatók számára. Ezt
a szakestet április 13-án tartottuk meg g

hallgatók számára.

azdasági és
vidékfejlesztési agrármérnök

az-
dálkodási és menedzsment, a pénzügy és
számvitel, az emberi erõforrások szakos

Vulcz
László

P. Tóth András

Az utolsó szakestünk szervezését is elkezd-
tük már, amely május 3-án kerül majd sorra a
t

hallgatók szórakoztatására.
A programot igyekeztünk a résztvevõk

igényei alapján kialakítani, ezért cserél-
gettünk a programok sorrendjén. Szükséges-
nek láttuk a vacsorát elõrébb hozni, és a
visszajelzések alapján a hallgatók is jobban
érezték magukat így. A kitûzött célunkat
elértük, új pólót csináltunk, új promóciós
eszközöket alkalmaztunk, gyakorlatiasabb
és szakmaibb estéket valósítottunk meg,
összetartó közösséget építettünk.

urizmus-vendéglátás, a kereskedelem és
marketing, a kommunikáció- és médiatudo-
mány, a marketing, a logisztikai menedzs-
ment, a nemzetközi gazdaság és gazdálko-
dás szakos

Mihályi Fruzsina

fõszervezõ

Ihász Krisztina Tina felvételei

Szakest-sorozat

Valamit mindig újítunk



Pazonyi Zsanett Szilvia állattenyésztõ
mérnöki szakon tanult egyetemünkön. Je-
lenleg szünetelteti a magyarországi
tanulmányait, mivel lehetõséget kapott ar-
ra, hogy egy állatorvosi egyetem hall-
gatója legyen külföldön – ami 8 éves kora
óta az álma. A rendezvény után lapunknak
a következõket nyilatkozta:

– Az I. Kinológiai Konferenciát sikeres-
nek értékelem, mivel közel 200 fõ szava-
zott bizalmat a rendezvénynek.

Az elsõ akadályon túl vagyunk, kitûzött
céljainkat ezen a szinten teljesítettük.
Nagyon nehéz dolgunk volt, hiszen egy
magas színvonalú szakmai rendezvényt
szerettünk volna lebonyolítani, amilyen
még nem volt a hazánkban, ami közérthetõ
nyelvezeten ad új ismeretet a hallgató-
ságnak. Megható érzés volt a nap végén
beszélgetni a látogatókkal, akik mind arról
számoltak be, hogy milyen kellemes és
hasznos napot töltöttek el, majd ott állni az
üres teremben és egy pillanatra megtor-
panni, hogy véget ért az elmúlt fél év napi
szintû elõkészülete…

De alig lett vége ennek a programnak,
már azon járt az agyam, hogy november-
ben milyen elõadások lesznek, kiket hí-
vunk meg elõadni, valamint milyen szín-
világ képviselje a II. Kinológiai Konferen-
ciát... Folytatni szeretném tehát azt, amit
ma elkezdtünk és élményszerû ismerete-
ket adni a kutyásoknak, egy újfajta közös-
séget kovácsolni, egy magas szakmai szín-
vonalú és nívós oktató rendezvénysoroza-
tot szervezni. Olyat, amit az ember már
hónapokkal elõtte vár, amit szívvel-lélek-
kel szervezünk nap mint nap, a legapróbb
részletekig átgondolva ...mert vallom,
hogy a minõség a részletekben rejlik.

aula
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A statisztika szerint 2-2,5 millióra
tehetõ a hazánkban élõ ebek száma.
A kutyatartó háztartások aránya az
európai átlagnak közel a
kétszerese! Leghûségesebb
háziállataink sorsa össztársadalmi
ügy, annál is inkább, mert négylábú
kedvenceink a tanyáktól a fõvárosig
mindenütt megtalálhatók; gazdáik
valamennyi népréteget képviselnek:
fiatalok, felnõttek, idõsek, férfiak és
nõk, gazdagok és szegények.

Az elmúlt években számos kezdeményezés
született a felelõs állattartás követelményei-
nek elterjesztéséért és új jogszabályok szü-
lettek az állatok védelme érdekében. A leg-
különfélébb események-
nek van helye a nap alatt e
témakörben és ezek közé
sorolható a Magyar Ku-
tyás Akadémia I. Kino-
lógiai Konferenciája,
amit a Szent István Egye-
temre szervezett április 9-
én

.
A szabadegyetem jel-

legû szakmai rendez-
vénysorozat elsõ konfe-

renciáján a táplálkozástól az állatvédelem
idõszerû kérdésein és a kutyaelsõsegélyen át
az élõsködõk által terjesztett új betegsége-
kig terjedõ skálán hangoztak el elõadások.

Ahogyan az embernél, úgy a kutyáknál is
az életminõséget legközvetlenebbül megha-
tározó tényezõ a táplálkozás.

állatorvos e témakörrõl tartott nagyon
alapos gyakorlati elõadást. Mint elmondta, a
felnõtt kutyákat célszerû naponta kétszer
etetni. Bár a heti egy koplaló nap szüksé-
gességét taglaló elmélet mára megdõlt, ér-
demes tudni, hogy a kutya jól tûri a koplalást,
azt akár egy hétig vagy tíz napig is kibírja

Pazonyi Zsanett Szil-
via

Dr. Paál Csa-
ba

maradandó károsodás nélkül. Az orvosi
praxisban gyakori étvágytalanság mögött ál-
talában a gazda hibája rejlik.
Az elõadás részletesen taglalta a kész tápok,

a házikoszt és a nyers koszton alapuló
B.A.R.F étrend elõnyeit és hátrányait. Dr.
Paál Csaba ezek közül az elsõt, a mestersé-
ges, civilizált táplálást tartotta a legelõnyö-
sebbnek. A hallgatóság megismerkedett a
tápláló anyagszükséglettel a kutyák külön-
bözõ életkorában és azokkal a fogásokkal is,
például a bordák tapinthatóságával, amelyek
használatával megítélhetõ az ebek tápláltsági
állapota. Az elõadás konklúziója az volt,
hogy a nem megfelelõ etetés állatkínzásnak
minõsül.
Az állatvédelem (h)arcai címû elõadásában

a Londonban élõ , a Magyar
Ebtenyésztõk Orszá-
gos Egyesületeinek
Szövetsége egykori
ügyvezetõje elõször is
arra világított tá, hogy
az állatvédelem az ál-
latok érdeke – de õk
nem tudnak kiállni az
érdekeikért.
Kik az állatvédelem

arcai? Az állatvédõk,
a menhelyek, a gyep-
mesteri telepek, a te-
nyésztõk, a szapo-
rítók és a politikusok.
Más csoportosításban

Márton Attila

Kinológiai konferencia

a civilek, az államapparátus, az
aktivisták, a kutyatartók, a ku-
tyát tartani szándékozók, a
„kennel club”, a kutyákkal fog-
lalkozók, a tenyésztõk, a szapo-
rítók, a kutyákat nem tartók.

Az elõadó rámutatott arra,
hogy a civil szervezetekben –
számuk százhúszra tehetõ – az
állatvédelemért érzett közös el-
hivatottság ölt testet. Általános
céljuk a mentés és a rehabilitá-
ció. Finanszírozásuk elégtelen,

eredményeik romlanak vagy stagnálnak, a
tûzoltásra van kapacitásuk.

A tenyésztõk és a szaporítók bemutatása,
összehasonlítása kapcsán rámutatott arra,
hogy a megszületett kutyák hatalmas popu-
lációjának ismeretlen a sorsa.
Összefoglalójában megállapította, nagyok a

hiányosságok a kutyatartás kultúrájában,
magyarán a fejekben van a legnagyobb prob-
léma.

Az I. Kinológiai Konferencia azt láttatta,
hogy van igény az ismeretek bõvítésére, a
kutyatartás kultúrájának fejlesztésére.

Balázs Gusztáv felvételei

Mi tehetünk legtöbbet a kutyák érdekében





19

A Szõke Linda doktorandusszal készült

interjú apropójául a Mûvészetek Házá-

ban februárban látott "PRE–TENSE"

(Látszat) címû kiállítása szolgált.

Képeibõl válogattunk is.

– Szinte minden képe elgondolkodtatja a
nézõt. Ön mennyit gondolkodik egy-egy
képén?

Elsõ blikkre úgy tûnik, témái inkább "fér-
fiasak". Részleteket, ismétlõdéseket, sok-
szorozódásokat emel ki, hangsúlyoz. Hogy
születnek ezek a képek?

A fotók "tisztázottak", tömörek. fegyel-
mezettek. Ki(k)tõl tanulta ez a látásmódot
és mûgondot?

– Nem túlzás, ha azt mondom, hogy se-
mennyit sem szoktam gondolkodni. Szá-
momra a fotózás kikapcsolódás. Mikor a
képeimet készítem, akkor az elmém pi-
hen… semmi sem történik szánt szándék-
kal, az érzékelés útján találom meg, hogy
adott helyen és adott pillanatban mi az,
ami fontos, mi az, ami megfog. Persze, a
képeket utólag visszanézve, azt csak én
tudhatom, hogy akkor és ott, milyen érzé-
sek és intuíciók alapján választottam té-
mát. Viszont számos esetben elõfordult a
múltban, hogy még én sem tudtam, hogy
egy-egy fotóval mit is szeretnék kifejezni és
miért pont azt a képet készítettem, amit.
Csak annyit tudtam, tetszik-e vagy sem.
–

– Férfiasak? Hát ezen most elgondolkod-
tam kicsit… Ha nekem kellene jellemezni a
képeket, én azt mondanám, hogy egysze-
rûek, lényegre törõk, esetleg harmoniku-
sak.

Szeretek a dolgok mögé látni. Általában
meglátom azt, amit sokan nem. Ez igen
nagyszerû dolog az emberi kapcsolatok-
ban is. Az emberek nagy része az évek so-
rán rengeteg álarcot ölt magára és meg-
számlálhatatlan olyan dolgot gyûjt maga
köré, díszlet gyanánt, ami elfedi a va-
lóságot. Pedig az igazi ember, e mögött rej-
tõzik. Szerintem ez sok esetben szomorú,
mivel így csodák maradnak rejtve, és
anélkül léteznek, hogy azt meglátná bárki
is. Én szeretem ezeket felkutatni, meg-
csodálni és a fotóim által ezeket láttatni is.

–

– Ezek nem tanult dolgok, a képeim pon-
tosan olyanok, mint én. Nem szeretem a
hivalkodást, a kirívó vagy kihívó dolgokat.
Általában ezek hamis szépségek… a való-
di szépség tiszta, egyszerû és IGAZI.

A látásmódom velem együtt fejlõdött, a
személyiségem alakulásával párhuzamo-
san. Én az életbõl vett példákból tanultam,

gondosan odafigyelve arra,
hogy milyen értékrendet kö-
vessek. Minden embernek van
jó és rossz oldala… Szeretem
meglátni az emberekben a jót
és példa értékû dologként beé-
píteni ezeket a saját életembe.
Egyszerûen kifejezve szeretnék
Istennek tetszõ életet élni!

– Hát, ha õszinte akarok len-
ni, sodródtam az élettel. Folya-
matosan kerestem az utam,
aminek ez lett az eredménye.
18 évesen nem volt könnyû pá-
lyát választani, viszont ha már
elindult az ember egy bizonyos
úton, akkor mindig a legjobbat kell kihozni
a létrejött helyzetekbõl. Gazdasági és vi-
dékfejlesztési agrármérnöki szakon kezd-
tem itt a SZIE-n és vidékfejlesztési agrár-
mérnöki szakon folytattam. Nem igazán
értettem én sem, hogy miért pont ezt vá-
lasztottam, viszont rengeteg olyan dolgot
tanultam, ami érdekes és hasznos. A kör-
nyezetvédelem területén találtam meg azt,
amivel szívesen foglalkozom. Doktori ta-
nulmányaim befejezése után szeretnék a
Magyar Honvédségnél elhelyezkedni és
hasznosítani az eddig megszerzett tudáso-
mat – mivel nemcsak szakmát, hanem hi-
vatást is szeretnék. Mindezek mellett fon-
tosnak tartom, hogy hasznos tagja legyek a
társadalomnak, segítsek másokon, aho-
gyan épp a lehetõségeim engedik. Ezt a
Budapest First Host Lions Klub tagjaként
teszem, mely egy nemzetközi jószolgálati
szervezet egyik magyarországi klubja. Ren-
geteg programunk van országszerte, de
számos jótékonysági eseményt szervez-
tünk már itt, Gödöllõn is. Szeretnék példát
mutatni, mivel szerintem csak így lehet egy
jobb világot létrehozni magunk körül…

Az elsõ komoly fényképezõgépemet a
páromtól kaptam, bíztatás célzattal, hogy
igen is vegyem ezt komolyan és csináljam
(amiért nagyon hálás vagyok Neki…). Sze-
rencsére az egyetem mellett volt idõm e té-
ren is fejlõdni. Ugyan voltak idõszakok,

– Hogyan került hozzánk?

amikor kevesebbet fotóztam,
de ilyenkor mindig jött valami,
ami mégis rávitt erre az útra –
újra és újra. Ilyenek például a
külföldi utazások, melyek so-
rán rengeteg inspiráló és me-
sés helyen megfordultam.
KÉPtelenség lett volna meg-
állni, hogy ne készítsek képe-
ket…

– Szeretem, mert egyszerû
és letisztult. Ellenben nagyon
kifejezõ.

– Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam
és építõ jellegû kritikákat is. Volt, aki túl
szabályosnak találta a kompozíciókat és
volt, aki szerint különleges volt. Örültem a
sok dicséretnek, de a kritikákkal is egyet
kellett értenem. Eleinte nagyon izgultam,
hogy meg kell mutatnom „magam” nagy-
közönség elõtt is, de rájöttem, hogy na-
gyon sokat lehet fejlõdni azáltal, hogy
megtudom, miképp is lát egy külsõ szem-
lélõ! Ez nagyon fontos, hisz sokszor tisz-
tábban lát egy kívülálló, mivel nincsen
benne elfogultság.

Nem sokat képzelgek a jövõn, hisz na-
gyon élvezem a jelent is!

Persze vannak elképzelések, de csak az
irányok vannak meghatározva. Számom-
ra a lényeg a jövõben is az, mint a je-
lenben: boldog család, értékes barátok,
harmonikus mindennapok, becsületes és
termékeny élet. Hisz, ahogy Márai Sándor
írta az Életrõl:

– Miért szereti a fekete-fehér
fotózást?

– Milyen visszajelzéseket ka-
pott a gödöllõi kiállításán?

– Miként képzeli el a jövõjét?
–

„Az életnek értéket csak a
szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye
felé fordulunk. Ez kissé szigorúan és általá-
nosan hangzik, de ez az egyetlen igazság,
melyet minden következménnyel megis-
mertem. Senki nem ülhet a virágos réten,
mint Ferdinánd, a bika, s nem szagolhatja
büntetlenül a szép virágokat. Ember vagy,
tehát ember módra és az emberek között
kell élned.”

"Csodák maradnak rejtve,
és anélkül léteznek, hogy azt meglátná bárki"

kultúra

Nekem a fotózás szerelem, megnyugvás és mondhatni ösztönös szükséglet.
Tanultam is. Elvégeztem egy tanfolyamot a Fotó Art fotósiskolában, ahol

fantasztikus emberektõl tanulhattam meg a fotózás technikai dolgait és a fotós
szakma alapismereteit. Ezek igen fontosak, amikor fotósként dolgozom, mert van

ilyen is – ám az egy teljesen más szituáció. Ott azt kell láttatni, amit a
megrendelõ szeretne. Itt ki kell lépni a komfortzónámból és összehozni az

elvárást a saját stílusommal. Ehhez kell a technikai tudás és a rutin.
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Az egyetemi botanikus kert költözött fotó-
kon a Gödöllõi Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központ folyóirat olvasójába.

Április 19-én Színpompás növényvilág
címmel elõször nyílt kiállítás a városban a
gyûjteményrõl. A képeket május 21-ig le-
het megtekinteni – így a nemzetközi ter-
mészetfilm fesztivál résztvevõi is megcso-
dálhatják

és alko-
tásait. A szerzõk más- és másféle látás-
móddal egyaránt magas színvonalon tük-
röztetik a tavaszi ruhájába öltözött termé-
szet szépségét.

Takács Gábor, dr. Nagy János,

Sós Ivett, dr. Czóbel Szilárd, dr. Horel Judit,

Bellus Károly Somogyvári Zsóka

megbízott botanikuskert-vezetõtõl meg-
tudtuk, hogy a 2008 óta az önkormányzat helyi védettségét élve-
zõ parkban 1400 növényfaj és fajta él, köztük több az alapítás óta.
Az ország elsõ agrobotanikus kertje 1959-ben jött létre. Ebben az
élõ múzeumban jelenleg 15 tematikus gyûjtemény látható, a me-
diterrán növényektõl a vadrózsákig, a bambuszoktól a
magnóliákig. Több mint száz védett faj található.

A fotósok között egyetemi dolgozók és vissza-visszatérõ bo-
tanikus kert látogatók szerepelnek. A legtöbb kép szerzõje Takács
Gábor fotográfus, aki több mint öt éve járja kamerájával a Fá-
cános tetejét. Mégis, most elõször sikerült itt úgy lefotóznia Ma-
gyarország legnagyobb virágú orchideáját, a Boldogasszony pa-
pucsát, ahogy szerette volna. S, hogy kik a további szereplõk?
Többek között a Lónyelvû csodabogyó, a Buddha keze citrom, a
Golgotavirág – önmagukban is elgondolkodtató elnevezések,
fõleg, ha magát a növényt is megcsodáljuk.

A megnyitó mûsorát az egyetem Forduló Táncegyüttesének
produkciója gazdagította – nem árulunk el vele titkot, a lányok
öltözékét is a kiállítás témája, a virágok ihlették.

Az eseményen köszöntötték , aki egy korábbi
idõszakban másfél évtizeden át vezette a kertet.

A képek kiváló minõségû kidolgozása a Szent István Egyetemi
Kiadó Kft. munkáját dícséri, amiért dr. Szirmai Orsolya külön
köszönetet mondott.

Dr. Szirmai Orsolya

S. Taba Esztert

Színpompás növényvilág

Csodabogyótól
a Golgotavirágig
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A magyar költészet napját hazánkban 1964 óta József Attila
születésnapján, április 11-én ünnepeljük.
Gödöllõn – elsõ alkalommal – a Városi Könyvtár és Információs

Központ és a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és
Levéltár közös szervezésében a fõtéren kezdõdött a program.

A Versesházban és elõtte az arra járókat napközben irodalmi –
természetesen fõleg a költészethez kapcsolódó – játékok várták.
A rendezvényt polgármester József Attila
Leánykérés, és , a Szent István Egyetem rektora
Weöres Sándor Napsugár a levegõben címû versével nyitotta meg,
majd átadták a versszínpadot azoknak, akik vállalták a vers-
mondást.

A Szent István Egyetem díszudvarában kora délután közös
versmondásra került sor. Az egybegyûltek Kányádi Sándor Április
hónapja címû költeményével köszöntötték a napot.
A költõ szerint:

dr. Gémesi György
dr. Tõzsér János

Balázs Gusztáv felvételei

"Bolondos egy hónap
április hónapja,

hol kalap a fején,
hol báránybõr sapka.

Köpenyegbe burkol,
ingujjra vetkõztet;
mutatja a tavaszt

hol nyárnak, hol õsznek."
S milyen igaza van!

A költészet napján
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Diagnosztikai és szerviztechnikai
laboratóriumot adott át április 19-
én a Gépészmérnöki Kar
Mechanikai és Géptani Intézete
korábbi gépszínében dr. Tõzsér
János rektor és Figler Kálmán
kancellár. A beruházás értékét jól
jellemzi, hogy a számos
berendezés között található egy
olyan univerzális kerékszerelõ,
amely akár 1400 kilogramm
tömegû kerék szerelésére is
alkalmas.

Az ünnepség résztvevõit – köztük aszódi és
váci középiskolásokat –
egyetemi docens, tanszékvezetõ köszöntöt-
te, majd rektor méltatta a
nagy értékû fejlesztést, ami elõsegíti a gya-
korlatorientált gépészmérnökképzést.

dékán, nemzetközi és külkap-
csolati rektorhelyettes kiemelte, hogy az új

dr. Bártfai Zoltán

dr. Tõzsér János

Dr.
Szabó István

laboratórium kialakítása egy nyolcéves fo-
lyamat része. Ez idõ alatt a kar gyakorlati ok-
tatási bázisának minden egyes négyzetméte-
rét korszerûsítették és új funkcióval gazdagí-
tották. A modern laboratóriumok új lendü-
letet adnak a képzésben.

, a Robert Bosch Kft. regionális
gépjármû diagnosztika értékesítési vezetõje
elmondta, hogy a 300 ezer embert foglalkoz-
tató nemzetközi vállalat kutatási-fejlesztési
tevékenységére jellemzõ a munkanaponként
megszületõ 18 szabadalom. Hazánkban 12
ezer munkavállalója van a Boschnak. Buda-
pesten, a cégcsoport második legnagyobb
európai autóipari fejlesztési központjában
közel kétezer mérnök dolgozik. Ha valahol,
hát itt tudják, hogy az oktatásnak mi a jelen-
tõsége, hiszen az autóipar rohamosan fej-
lõdik.

, s M.E.T. Kft ügyvezetõ
igazgatója a diagnosztikai és szerviztechni-
kai laboratórium felszerelését mutatta be az
érdeklõdõknek.

Ballok Attila

Pálfalvi Gábor

Balázs Gusztáv felvételei

Új laboratóriummal
gyarapodott a Gépészmérnöki Kar

Márványtáblát avattak Ránkyné Németh
Angéla olimpiai bajnok gerelyhajító emlé-
kére április 6-án az Állatorvos-tudományi
Karon, ahol tanszékvezetõként tevékeny-
kedett.

Németh Angéla sikereire, olimpiákon, Eu-
rópa-bajnokságokon elért eredményeire, va-
lamint feledhetetlen teljesítményeire peda-
gógusként, edzõként és testnevelõként egy
nemzet emlékezik, méltatta a 2014. augusz-
tus 5-én, 68 évesen elhunyt sportoló mun-
kásságát , az EMMI sportért fe-
lelõs államtitkára.

Az 1968-as mexikóvárosi olimpia gerely-
hajító bajnoka példaértékû sportsikereit a
többi között annak köszönhette, hogy idõben
meglátta, milyen változtatásra – más tech-
nikára – van szükség a jobb eredmény el-
éréséhez, a visszavonulása után pedig a spor-
tolás elterjesztésének, a sport megszeretteté-
sének és népszerûsítésének szentelte életét.

– Élete, sportbeli kitartása, eredményei
méltán állíthatók példaként egy egyetem
hallgatósága és emellett egy egész nemzet
elé – hangoztatta az államtitkár.

Az avatóünnepségen felszólalt
, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnö-

ke és , a kar dékánja is, aki
hangsúlyozta hogy Németh Angéla kiváló
tanár is volt, akit hallgatói nemcsak tisztel-
tek, hanem rajongással szerettek. Igaz, õ is
mindent megtett hallgatóiért, akiket név sze-
rint ismert.

Haláláig hûségesen ragaszkodott az Alma
Materhez, ahol 27 éven keresztül, mint test-
nevelõ tanár dolgozott,. Számtalanszor em-
lítette, számára az „Állatorvosi” mindig a
nyugalom szigetét jelentette, ahol nagyra ér-
tékelték szakmai felkészültségét, elhivatott-
ságát és emberszeretetét.

Szabó Tünde

Magyar
Zoltán

dr. Sótonyi Péter

Vágvölgyi Zsolt felvétele

Ránkyné
Németh Angélára
emlékeztek
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A közel fél évszázada átadott
egyetemi atlétikai stadion több
generációt szolgált már ki.
Jelentõs felújítást ennek ellenére
az átadása óta nem sikerült
végrehajtani. A legutóbbi évek
sikereinek, a Szent István Egyetem
megújuló sportéletének,
de leginkább az egyetem atlétikai
klubjában (GEAC) folyó
kiemelkedõ munkának
az eredményeképpen megújul
az atlétikai pálya.

A Magyar Atlétikai Szövetség, a Magyar
Kormány, illetve az EMMI segítségével tá-
mogatásban részesíti a GEAC atlétáinak
mindennapos munkáját – errõl írt alá szer-
zõdést néhány hete , a MASZ
elnöke és , a SZIE Sport Kft.
ügyvezetõje.

Jelenleg a város egyetlen futásra alkalmas
létesítménye ad otthont a versenyszerûen
sportoló atléták edzéseinek, itt kerülnek le-
bonyolításra a városi és megyei szintû alap-
fokú és felmenõ rendszerû diákolimpiai ver-
senyek, a fogyatékkal élõk atlétikai ver-
senyei, valamint az egyetemi testnevelés és a
szabadidõs sporttevékenységek.

A város több köznevelési intézménye itt
végzi el a tanulók felmérõ futását, illetve
alkalmanként a létesítményben tartja test-

Gyulai Miklós
Balázs Zoltán

nevelés óráit.
A mai napig a Szent István Egyetem egye-

dül, saját erõfeszítéseibõl próbált megfelelni
a fenti feladatoknak; ezt a terhet igyekszik
enyhíteni és a GEAC-ban folytatott kiváló
szakmai munkát kívánja támogatásával se-
gíteni a MASZ. A SZIE és a MASZ szoros
kooperációja már több évre tehetõ, hiszen
együttmûködési megállapodás keretében kö-
zösen segítik a sportolók tanulását is az
Aegon – Tanulj és sportolj! programján ke-
resztül.
– A MASZ saját lehetõségei szerint nagy

örömmel támogatja azt a magas szintû szak-
mai munkát, amely a Szent István Egyete-
men és az egyetemi klub atlétikai szakosz-
tályában folyik. Öröm látni a GEAC atlé-
táinak egyre növekvõ számát, valamint az
egyre sikeresebb sportolóit. Reményeink
szerint a második ütemben a futósávok és a
távolugró helyek kerülnek megújításra,
amely kiemelt helyen szerepel a MASZ
2016-os létesítményfejlesztési elképzelései-
ben" – mondta Gyulai Miklós, a MASZ
elnöke.

– A Szent István Egyetem életében fontos
szerepet tölt be a sport, annak támogatása és
mindennapos beve-
zetése a hallgatók
életébe. A jelenlegi
egyetemi vezetés kie-
melt célja az egyete-
mi sportélet maga-

sabb szintre emelése, mind a verseny, mind
pedig az utánpótlás és szabadidõsportban.
Ez a fejlesztés nagy sikere az egyetemen dol-
gozók közös munkájának, az egyetemi
sportéletben és a GEAC atlétika szak-
osztályában tevékenykedõ szakemberek-
nek. Az Egyetem ezúton is köszöni, az atlé-
tikai szövetség figyelmét és a felújításhoz
nyújtott jelentõs támogatását – mondta

kancellár.
– A beruházás néhány napja elkezdõdött:

elsõ lépcsõben a dobó és ugró atléták edzési
körülményeinek javítása a cél; a várhatóan
két hónapig tartó rekonstrukcióban a futó-
körön belüli területek kapnak rekortános
borítást és a dobóhelyek kerülnek kialakí-
tásra. Ezzel párhuzamosan, saját erõbõl, a
SZIE Sport Kft. a lelátó felújítását kezdheti
majd meg. A munkálatok alatt kérjük
mindenki szíves türelmét, hiszen a munka-
területek egyelõre sportolásra nem alkal-
masak. A felújítás menetérõl és a rész-
letekrõl a késõbbiekben is hírt adunk a
www.sziesport.hu és a www.geac.hu hon-
lapon – mondta Balázs Zoltán, a SZIE Sport
Kft. ügyvezetõje.

Figler Kálmán

Megújul a Szent István Egyetem atlétikai pályája

Az egyetemi atlétikai stadion a legszebb fekvésû játék-
terek közé tartozik és tömegsport eseményeknek is nép-
szerû helyszíne. Képünk a 2015. július 3-i országos bírói
sportnapon készült.

Balázs Gusztáv felvétele

A Magyar Atlétikai Szövetség támogatásával
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Április 13-án a Valéta Bállal elkezdõdött a végzõs évfolyamok búcsúzása. Délelõtt a Sportcsarnokban karok közötti
vetélkedõ zajlott, este a végzõsök megkapták szalagjaikat (GTK, MKK) és karszalagjaikat (GÉK). fotók: SZIEnn

Idén ötödik alkalommal rendezték meg a
Gépészmérnöki Kar Kari Kollégiumi Ta-
nácsának szervezésében a méltán kedvelt
Beerpong Bajnokságot, amit Szent Patrik
Nap alkalmából a zöld szín fémjelzett. A
legfontosabb adatok: 80 fõ, 40 induló csa-
pat, 5 asztal, 3 helyezett, 1 gyõztes csapat.
Az elmúlt évek során egyre nagyobb nép-

szerûségnek örvend ez a rendezvény és év-
rõl évre egyre több csapat jelentkezik,
hogy megmérettesse magát ügyességében,
sörivói tehetségében, vagy akár szerencsé-
jében. Sajnálatos módon az eddigi évek-
ben nem volt rá lehetõség, hogy a fix 32
csapatnál több is indulhasson, de a nagy
népszerûségre tekintettel a KKT szervezõi
gárdája úgy döntött, hogy megemeli a csa-
patlimitet. Az eddig megszokott 32 csapat
helyett 40 indulhatott, lány és fiú csapatok
vegyesen. Ezen kívül az esemény lebonyo-
lításának színvonalát és a játék élvezeti fo-
kát növelte az új szabályrendszer, illetve
az eddig megszokott idõkorlát nélküli já-
tékmenetek 10 percbe foglalt lebonyo-
lítása.
Abajnokságra elõzetes regisztráció során

lehetett jelentkezni a csapatnév, a csapat
egyik tagjának neve és elérhetõsége meg-
adásával.Arészvétel ugyan pénzdíj kifize-

tésével járt, de az ár tartalmazta a játék
során elfogyasztott sört és az egyenpólót.A
helyezettek nyereménye gravírozott sö-
röskorsó és helyezés szerint méretarányos
katlan shot-ot tartalmazó tálca volt.
Az est védnöke a hagyományokhoz illõen

dr. Seres István volt, aki ugyan az elsõ
körben kiesett, de jelenlétével, biztatásá-
val, segítõkészségével emelte az est han-
gulatát. Köszönjük támogatását!
Diáktársaink mondták:
„Immár ötödszörre éreztem magam fel-

hõtlenül egy egészestés programban, na-
gyon jó volt a hangulat és az ellenfelek, több
ilyen jól szervezett közösségi programra
lenne szükség ahol a diákság játékosan,
felszabadultan tudegymássalversenyezni.
u. i. Hajrá kacsák!” Orbán Péter – részt-
vevõ.

„Úgy gondolom a szervezõk ismét remek
munkát végeztek az V. Beerpong megszer-
vezésekor is: a jelentkezõk száma szinte
megduplázódott a tavalyihoz képest!
Minden csapat remekül versenyzett és szá
mos csapat szurkolótáborral is rendelke-
zett. A döntõ játszmákra remek, igazi pa-
rázs hangulat kerekedett. A versenyzõk a
játék végére már kezdtek elfáradni, de a
legjobban összpontosító csapat gyûjtötte

be az elsõ helyért járó trófeát. Gratulálok
a dobogós csapatoknak és kívánom, hogy
a következõ alkalommal is összegyûljünk
ilyen szép számban.” Szabó Tamás –
konferanszié

Szent Patrik napi Beerpong Bajnokság
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