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Kikelet
a Gödöllõi
Botanikus
Kertben
Nincsen olyan ember, aki ne várná a
tavaszt. A március az élõ természet
ébredésének hava. A Szent István Egyetem bõségesen, habár nem egyenlõen
ellátott parkokkal, arborétumokkal.
Kincseink egyike a Gödöllõi Botanikus Kert, ahol címlapképeink készültek. Három-négy percre található a
kollégiumoktól.
Az üvegházban virágzó kaktusznak
sajnos nincs magyar neve, a tudományos neve: Rebutia minuscula.
A jobb oldali alsó kicsi fehér a galambvirág – Isopyrum thalictroides.
A baloldali kicsi: kakasmandikó –
Erythronium dens-canis.
A háttérkép alján a lila színû májvirág
– Hepatica nobilis díszlik.
A Gödöllõi Botanikus Kert egyre népszerûbb az egyetemen kívüli látogatók
elõtt is. Kedveltsége minden bizonnyal
tovább nõ majd annak a fotókiállításnak a hatására is, ami április 19-én, 18
órakor nyílik meg a Gödöllõi Városi
Könyvtár és Információs Központban.
A képanyag egy hónapig lesz látható,
ezért a kiállítást megtekinthetik a II.
Gödöllõi Nemzetközi Természetfilm
Fesztiválra érkezõ látogatók is.
*
A címlapképeket
Balázs Gusztáv készítette
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Már mindenki érzi a tavaszt!

Zsidai László grafikája

A Szenátus napirendjén

Élettudományi Oktató és Kutató Központ
A Szent István Egyetem Szenátusa
február 17-én rendkívüli ülést tartott
Gödöllõn.
A napirend tárgyalása elõtt a résztvevõk néma felállással emlékeztek a tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Tuboly Tamás egyetemi tanárra, a testület tagjára, az Állatorvostudományi Kar dékánhelyettesére.
Dr. Tõzsér János rektor ezt követõen átadta
a megbízólevelet a Szenátus tagjává választott Kun Kata Sárának, a Tájépítészeti és
Településtervezési Kar hallgatójának.
Az intézmény vezetõje tájékoztatást adott
arról, hogy Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere átadta a megbízóleveleket a
konzisztórium tagjainak.
A Szenátus a napirendre térve egyetemi tanári álláshelyek betöltésére benyújtott pályázatokról nyilvánított véleményt. Támogatták dr. Nagy Péter István pályázatát az
MKK Állattani és Állatökológiai Tanszékére, dr. Tóth Tamás pályázatát a GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetébe és dr. Telekes Gábor pályázatát az
YMÉK Építõmérnöki Intézetébe.
Második napirendi pontként Élettudományi
Oktató és Kutató Központ létrehozásáról
döntöttek.
A képzési és kutatási tevékenységek és a
hozzá kapcsolódó humán- és infrastrukturális kapacitások kihasználásának karok

közötti összehangolása, a szinergiák hasznosítása, az e területeken folyó tevékenységek hatékonyságának növelése kiemelt
feladata a következõ tervezési idõszaknak,
ezért a legfontosabb tudományterületeken
intézményi szintû koordináció szükséges.
E feladatok ellátására már létrehozták a
Mûszaki, Informatikai Oktató és Kutató
Központot. Ennek analógiájára és vele egységes feladatszerkezetben kezdi meg munkáját az Élettudományi Oktató és Kutató
Központ.
A központ feladata a karokon (szakokon)
folyó élettudományi oktatási területen a képzés koordinálása, hatékonyságának növelése, egységes elvek alapján mûködõ rendszerbe foglalása; a rendelkezésre álló humánerõforrás kapacitás jobb kihasználása; az egységesen, minden szak által közösen használható tananyagok kidolgozása; közösen
használható elektronikus képzési rendszerek
kialakítása.
A központ feladata a kutatás és a kapcsolódó szolgáltatások területén a szellemi és
infrastrukturális feltételekben rejlõ szinergiák kihasználása, közös új projektek kezdeményezése, innovációs szolgáltatások
fejlesztése, új alapokra helyezése.
Az Élettudományi Oktató és Kutató Központ felett a szakmai felügyeletet a rektor
gyakorolja. A szervezeti egységet központvezetõ irányítja.
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A Szenátus napirendjén

Támogatták dr. Szabó István rektorhelyettesi pályázatát
A Szent István Egyetem Szenátusa
rendkívüli ülést tartott március 16án, Gödöllõn.
A napirend tárgyalása elõtt dr. Tõzsér János
rektor bejelentette, hogy a hallgatói önkormányzat a tanulmányait befejezõ Nagy Bálint
helyett Fehér Balázs hallgatót delegálta a
Szenátus tagjai közé. Az MKK hallgatója
ezután átvette megbízólevelét az egyetem vezetõjétõl.
A testület tájékoztatást kapott arról, hogy a
nemzeti ünnep alkalmából dr. Nagy Gyula, az
Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építõmérnöki Intézetének fõiskolai tanára Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozat
kitüntetésben részesült.
A SZIE konzisztóriuma február 19-én tartotta alakuló ülését. A testület elnökévé Darabos
Tamást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
fõigazgatóját választották, helyettese Figler
Kálmán kancellár, titkára Magyar Ferenc
stratégiai és koordinációs fõigazgató lett.
Dr. Tõzsér János a továbbiakban elmondta,
hogy változtak az intézményfejlesztési terv
elfogadásával kapcsolatos határidõk. A konzisztórium elõzetes egyetértésének határideje
március 25. A dokumentumot a Szenátus március 30-án tárgyalja. A tervet április 1-jéig kell
elküldeni a fenntartónak, amely április 30-ig
dönt az elfogadásáról.
*
A napirendre térve, a Szenátus támogatta dr.
Csintalan Zsolt egyetemi tanári pályázatát a
Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar
Növénytani és Ökofiziológiai Intézetébe és
dr. Gyuricza Csaba egyetemi tanári pályázatát
az MKK Növénytermesztési Intézetébe.
*
A Szenátus támogatta dr. Szabó István
egyetemi tanár pályázatát nemzetközi és
külkapcsolati rektorhelyettes beosztás betöltésére.
*
Az Élelmiszertudományi Kar, a Kertészettudományi Kar, valamint a Tájépítészeti és Településtervezési Kar 2016. január 1-jei csatlakozása, valamint a hallgatók 2016. február
1-jei átvétele miatt szükségessé vált az Etikai
Bizottság kibõvítése, továbbá új tagokat kellett választania a Szenátusnak korábbiak helyett is, munka és hallgatói jogviszonyok
megszûnése miatt.
A testület összetétele (vastag betûkkel az új
tagok)

Tagok: dr. Szendrõ Péter elnök, dr. Molnár
József, dr. Solti László, dr. Nógrádi Eszter,
Kovácsné Hajdu Edit titkár, Szabó Bernadett,
Nagy Dániel, Nagyné dr. Paksi Margit, dr.
Ózsvári László, Pásztorné dr. Huszár Klára,
dr. Futó Zoltán, dr. Szûcs István, dr. Husti
István, dr. Deák Tamás, dr. Jolánkai Márton,
dr. Simon Marianna, dr. Szûcs László,
Kriegel Zsófia, Kerékgyártó Bence, Kiszel
Péter, Koppányi Péter, Csáki Dávid, Csikós
László, Trugly Bence, Fehér Balázs, Szabó
Gellért Vilmos, Kincses Péter.
Póttagok: dr. Füleky György, dr. Lakner
Zoltán, Rostonics Tímea, Szilágyi Veronika,
dr. Horvainé dr. Szabó Mária, Molnár Bence,
Sebestyénné dr. Kereszthidi Ágnes, Blahó
Krisztina, Badakné dr. Kerti Katalin, dr.
Árpási Zoltán, dr. Tóth Tamás, dr. Kovács
Imre, dr. Benedek Lajos Krisztián, dr. Posta
Katalin, dr. Valkai Csaba, dr. Elek Barbara,
Hajsz Renáta, Kiss Gerda Zsuzsanna, Halasi
Blanka, Máté Levente, Balogh Barbara,
Sallós Csilla, Ardai Dalma, Juhász Milán,
Kun Kata Sára, Csabai Cintia Noémi.
*
A Szenátus módosította a Szent István Egyetem Alapító Okiratát. Ez azért vált szükségessé, mert a fenntartó döntésével az Állatorvos-tudományi Kar a Szent István Egyetembõl kiválik, és új intézményként kezdi meg tevékenységét július 1-ével, az Alkalmazott
Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szintén kiválik
és az Eszterházy Fõiskola, valamint a Károly
Róbert Fõiskola integrációjának eredményeképpen létrejövõ új egyetem szervezetébe
olvad be ugyancsak július 1-jei hatállyal.
*
Módosította a testület a Doktori és Habilitációs Szabályzatot annak érdekében, hogy
összehangolják az egyetem kebelében régebb
óta mûködõ és az újonnan csatlakozott budai
doktori iskolák tevékenységét. A Szenátus ezt
követõen megerõsítette iskolavezetõi tisztségében dr. Sikos T. Tamás egyetemi tanárt az
Enyedi György Regionális Tudományos Doktori Iskolában és Zámboriné dr. Németh Éva
egyetemi tanárt a Kertészettudományok Doktori Iskolában.
*
A Szenátus támogatta, hogy az Egyetemi
Doktori és Habilitációs Tanács új külsõs tanácstagjai legyenek az élelmiszertudományok területérõl dr. Halász Anna DSc egyetemi tanár, a mûszaki tudományok területérõl
dr. Kiss Rita DSc egyetemi tanár, a tájépítészeti és tájökológiai tudományok területérõl

dr. Csemez Attila egyetemi tanár, a kertészettudományok területérõl dr. Kocsis László
DSc egyetemi tanár.
*
A Szenátus módosította az SZMR Ybl
Miklós Építéstudományi kari kiegészítésének
a kari tanácsra vonatkozó rendelkezéseit és a
kar Kitüntetési Szabályzatát.
*
A Szenátus támogatta az élelmiszermérnöki
alapképzés duális formában történõ indítását
a 2016/2017. tanévtõl az Élelmiszertudományi Karon és jóváhagyta a duális tantervet.
*
Az informatikus szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szakot jelenleg a Kertészettudományi, valamint a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karon is oktatják. A
Szenátus támogatta, hogy a két érintett kar
egyeztetéseképpen a jövõben a Kertészettudományi Kar gesztorálja a szakot dr. Ladányi Márta egyetemi docens vezetésével.
*
Az ökológiai gazdálkodó szakmérnök szakirányú továbbképzést a Kertészettudományi,
valamint a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karon is oktatják. A Szenátus támogatta, hogy két érintett kar egyeztetéseképpen a jövõben a Kertészettudományi
Kar gesztorálja a szakot dr. Szalai Zita Magdolna egyetemi docens vezetésével.
*
A kertészmérnök felsõoktatási szakképzést a
Kertészettudományi, valamint a Gazdasági,
Agrár- és Egészségtudományi Karon is
oktatják. A Szenátus támogatta, hogy a két
érintett kar egyeztetéseképpen a jövõben a
Kertészettudományi Kar gesztorálja a szakot
dr. Erõs-Honti Zsolt egyetemi docens vezetésével.
*
A Szenátus titkos szavazáson nyilvánított
véleményt a növényorvos mesterképzési szak
felelõsérõl. A szakot a Kertészettudományi
Kar és a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar is oktatja, de nem sikerült a két
karnak megállapodnia arról, hogy a jövõben
ki legyen a szak felelõse. A Szenátusi véleménynyilvánítás során a 23 érvényes szavazatból dr. Kiss József egyetemi tanár 12, dr.
Pénzes Béla egyetemi tanár 11 szavazatot kapott.
*
A Szenátus következõ ülésére március 30án, 10 órakor kerül sor Gödöllõn.

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

Piacvezetõ vállalatok kapcsolódnak be a
A Szent István Egyetem
Élelmiszertudományi Kara duális
képzéseket indít a 2016/2017.
tanévtõl nyolc vállalattal közösen.
Az együttmûködési
megállapodásokat ünnepélyes
keretek között, nagy
sajtóérdeklõdés mellett írták alá
február 23-án a Budai Campuson
Palkovics László oktatási
államtitkár jelenlétében.
Az esemény újabb jelentõs állomás
a felsõoktatás és a magánszféra
együttmûködésében, hiszen az
egyetem mellett
a partnervállalatok is aktívan
részt vesznek a hallgatók
gyakorlatorientált képzésében,
elõsegítve a szakmában történõ
sikeresebb elhelyezkedésüket.
A duális képzés célja az, hogy elméleti tudással és gyakorlati tapasztalatokkal felvértezve hagyják el a hallgatók az egyetem
padjait. A Szent István Egyetem (SZIE) a felsõoktatási képzéseit a munkaerõ-piaci igényeknek megfelelõen tudja alakítani beépítve az oktatásba a gyakorlati tapasztalatokat,
a partnervállalatok visszajelzéseit.

Palkovics László oktatási államtitkár köszöntõjében kiemelte, a duális képzési megállapodásokat ezúttal azon az egyetemen írják alá, amely az elmúlt idõszakban a Budai
Campus csatlakozásával átalakult. A SZIE új
struktúrájában még inkább ki tudja szolgálni
a magyar mezõgazdaság és élelmiszeripar
szakember és kutatási igényeit.
A duális képzés jellegzetessége, hogy a vállalat is tanítja a hallgatót, akinek több munkát
kell a diploma megszerzésébe fektetnie, mint
társaiknak. Ezt az új kategóriát a Kecskeméti
Fõiskolán próbálták ki, ahol február végén
adták át az elsõ duális diplomákat. A friss
diplomás mérnökök ismerik a képzésükben
közremûködõ vállalat technológiáját, szervezeti mûködését, kész szakemberként kezdhetik el karrierjüket.
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Nagyobb arányban tavaly indult az elsõ
duális képzés, amire 500 cég jelezte az
igényét, s végül 500 hallgató kezdte ebben a
formában a tanulmányait. Az idén újabb 500
cég jelentkezett, s már 2600 helyet ajánlottak
fel. Felismerték az ebben a képzésben rejlõ
elõnyöket és felmérték a többletmunkát,
amit bele kell fektetniük.

Tõzsér János rektor hangsúlyozta, hogy az
intézményben évrõl évre folyamatosan
bõvülnek a duális képzési lehetõségek, hiszen a szakember-utánpótlást elsõsorban a
munkaerõpiac és az egyetem képzési kínálata közötti összhang megteremtésével lehet
biztosítani. A SZIE kiemelt feladatának tekinti a tudomány haladásának elõsegítését, a
legújabb információs technológiák alkalmazását, a vállalati követelmények változásához igazodó képzési tartalmak folyamatos
fejlesztését, valamint azt, hogy a hallgatók
azonnal hasznosítható, gyakorlati tudással
lépjenek ki az egyetem falai közül. A duális
képzés pedig kiváló képzési alapot és hátteret jelent ahhoz, hogy a SZIE-n végzett hallgatók a családi vállalkozásoktól kezdve a
közintézményeken keresztül multinacionális
vállalatokig számos munkahelyen tudják kamatoztatni a megszerzett tudást és gyakorlati
tapasztalatot.

Az Élelmiszertudományi Kar új duális képzéseinek keretében 24 élelmiszermérnök
alapszakos hallgató kezdi meg szakmai
gyakorlatát a partnerszervezeteknél. A duális képzésben együttmûködõ vállalatok a
Bonduelle Central Europe Kft., a Capriovus
Kft., a Coop-Star Zrt., a Gyermelyi Élelmiszeripari Zrt., a Penny Market Kft., a Spar
Magyarország Kereskedelmi Kft., a Szerencsi Bonbon Kft., az Univer Product Zrt.
Az Élelmiszertudományi Kar
közel fél évszázados hagyományú, egyetlen hazai felsõoktatási intézmény, amely az
élelmiszermérnök képzés teljes palettáját lefedi az alapképzéstõl a mesterképzésen át a doktori képzésig. A kar tudatosan készült a vállalati
szféra minél szélesebb körû bevonására,
mondta az eseményen Fehér Orsolya, az
Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék
egyetemi adjunktusa.
A Coop Hungary ZRt., a Spar Magyarország Kft. és a Capriovus Kft. már 2014ben igent mondott, így õsszel 5 hallgató
kezdhette el a duális képzést. Minden
munkafolyamatot közösen dolgoztak ki a
partnerekkel, ami nagyon tanulságos
feladat volt mindkét oldalnak. A hallgatók már túl vannak az elsõ vállalati szakaszon. A kedvezõ tapasztalatok bátorították a kart a képzés bõvítésére. A kibõvült
palettán hazai és nemzetközi, termelõ és
kereskedõ vállalat egyaránt jelen van.
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duális képzésbe
Az új duális képzési megállapodások aláírásával olyan együttmûködési felületek
nyílnak meg, melyeknek egyik legfontosabb
célja a versenyképes élelmiszermérnök diploma támogatása. Olyan szakemberek képzése, akik komplex, élelmiszermérnöki és
kereskedelmi ismereteik birtokában képessé
válnak a teljes élelmiszer-termékpálya gyártási és értékesítési folyamatainak szervezésére és irányítására. Az új duális partnerek
olyan meghatározó, piacvezetõ hazai és
nemzetközi vállalatok, amelyek elkötelezetten támogatják a hazai élelmiszermérnök és
agrárszakember képzést.
Aszámos országban, mindenekelõtt a német
nyelvterületen már sikeresen mûködõ kép-

zési modell alkalmazásával minden szereplõ
jól jár. A diákok számára nemcsak a munkájukért járó fizetés, hanem a gyakorlati élet és
a késõbbi elhelyezkedés is motivációt jelenthet. A duális képzés ugyanakkor nem jelent
röghöz kötést: a képzési idõ lejártával mind a
hallgató, mind a vállalat szabadon dönt arról,
folytatják-e a közös munkát. Ha mindkét fél
elégedett, a duális képzési szerzõdést munkaszerzõdés váltja fel.
Az Élelmiszertudományi Karon a duális
képzésre jelentkezõ hallgatók közül a vállalatok elõreláthatólag nyáron választják ki
azokat, akikkel hallgatói munkaszerzõdést
kívánnak kötni. A következõ években
várhatóan tovább nõ a duális képzés aránya.

Vállalati vélemények

A Penny Market Magyarország a németországi Rewe-csoport tagjaként 200 üzletet
üzemeltet. A felsõfokú duális képzés számunkra új forma, a boltvezetõ duális képzést
azonban már két éve folytatjuk a boltvezetõi
utánpótlás megoldására.
Az élelmiszerpiacon fokozottan jelentkezik
a szakemberhiány. Szeretnénk segíteni a
hallgatókat, hogy gyakorlatot szerezve benne, jobban megismerjék az élelmiszerkereskedelmet. Biztos vagyok abban, hogy az elméleti tudást a gyakorlattal párosítva naprakész ismeretekkel rendelkezõ szakemberek
diplomaszerzését támogatjuk, akik késõbb
vezetõi csapatunkat erõsíthetik. Köszönjük,
hogy csatlakozhattunk a programhoz.
Mezei Orsolya

Nagyon örülök annak, hogy ezzel a „házasságlevéllel” hivatalossá válik a kapcsolat a
kar és a Spar Magyarország Kereskedelmi
Kft. között. Vezetõink nagy része ebbõl a
kapcsolatból került ki. Számos, a Budai
Campuson végzett élelmiszermérnök dolgozik nálunk vezetõ beosztásban és a duális
képzéstõl még több, még felkészültebb munkatársat remélünk. Mivel társaságunk saját
húsüzemet is mûködtet, az élelmiszeriparral
és az egyetemmel az ebben az ágazatban
megszokottnál is szorosabb a kapcsolatunk.
Közös cél, hogy minél innovatívabb, korszerûbb és biztonságosabb módon tudjunk
élelmiszert elõállítani.
Horváth Ferenc
igazgató

Az új képzési
formáról
Az együttmûködõ vállalatok saját felvételi eljárás keretében választják ki a
hallgatókat, akikkel munkaszerzõdést
kötnek, s a képzési programnak megfelelõ munkát biztosítják a számukra. A
duális képzési formájú szakokra történõ
jelentkezés a felvételi eljárásban két,
egymással párhuzamos szakaszból áll: az
állami, általános felvételi eljárásból
(mely semmiben nem különbözik a nem
duális szakokra való jelentkezéstõl) és
egy vállalati felvételi szakaszból.
Az Élelmiszertudományi Kar partnervállalatai a képzési programot az egyetemmel egyeztetve, az alapképzés tananyagához illeszkedve alakítják ki. A cégek munkatársai, szakemberei minden olyan ismeretet átadhatnak, minden olyan
készséget kialakíthatnak, amelyek elõnyt
jelenthetnek a frissdiplomás hallgatóknál. A hallgatók teljesítményét, elõrehaladását a vállalat a képzési programjában a
saját szempontjai és módszerei alapján
értékelheti.
A Szent István Egyetemen a duális képzés évente 48 hét. Ebbõl a hallgatók a normál nappali képzés hallgatóival együtt 13
hetes szorgalmi idõszakban az egyetemen tanulnak, egy naptári évben 2 szorgalmi idõszak van, ezért összesen 26 hetes az egyetemen eltöltött tanulmányi idõ.
A képzés keretében a hallgatók az elõírtnál hosszabb szakmai gyakorlaton
vesznek részt a vállalatoknál, ez évente
22 hetet jelent. A vizsgaidõszakok kétszer
hat hete alatt, valamint nyáron a vállalkozásoknál dolgoznak a hallgatók, illetve
a 7. féléves kötelezõ szakmai gyakorlatukat is ezeknél a partnercégeknél végzik majd.
A képzés idejére a hallgatók munkadíjban részesülnek. A kormányrendelet szerint, valamint az „az Nftv. 44. §-ának (3)
bekezdésének a) pontja alapján a képzési
program keretében, illetve a képzés részeként a hallgatót díjazás illeti, melynek
mértéke legalább hetente a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt
százaléka. A díjat havi rendszerességgel a
Vállalati Partner fizeti a hallgatónak,
évente 12 hónapon át, a képzési idõ végéig.”
A cégek nem közvetlen támogatást kapnak az államtól, hanem a szakképzési
hozzájárulás fizetésénél levonhatják ezt
az összeget, amit a 280/2011 (XII.20.)
kormányrendelet szabályoz, ezen rendeletet 2015 szeptemberében módosították
a duális képzés miatt (Magyar Közlöny
126. szám, 257/2015 (IX.10.) Korm. rendelet).
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gyárt éles piaci versenyben. Az ebben való
helytálláshoz nemcsak élenjáró technológiára, beruházásokra, hanem kifejezetten jó
szakemberekre is szükség van. Az egyetem
hazai pályának számít. Az új oktatási forma
kiváló lehetõséget ad számunkra megfelelõ
élelmiszermérnökök képzésére.
Avramucz Attila
vállalati kapcsolatok igazgató

Nagy megtiszteltetés, hogy egy 93 éves múltú, a nemzeti értéktárban szereplõ édességgyártó cég, a Szerencsi Bonbon Kft.
együttmûködési megállapodást köthet az
egyetemmel a „kemény” cukrászat több generációs ismereteinek átadása érdekében.
Takács István
tulajdonos – ügyvezetõ
A Bonduelle 1992-ben érkezett Magyarországra, elsõként Nagykõrösre. A családi tulajdonban lévõ vállalkozás ismerte a magyar
konzervipar erejét, szakértelmét. Mai 3 üzemünk jelentõs részarányt képvisel az ágazatban, és nagyon fontos a magyar szakemberek jelenléte, hozzájárulása. Sok
minden megváltozott, szükséges a fiatal
szakemberek képzése, az utánpótlás, mivel
legjobb mérnökeink életkora 50 év feletti. Az
Élelmiszertudományi Karral több éves az
együttmûködésünk, kollégáink egy része itt
végzett.
Tóth László
üzemigazgató

Örömmel csatlakoztunk a Szent István Egyetem duális képzéséhez. Az 1948-ban alapított, szövetkezeti múltú Univer Zrt. azon kevesek egyike az élelmiszeripari vállalkozások között, amelyek száz százalékban magyar tulajdonúak. A 20 milliárd forint árbevételû vállalkozás ételízesítõket, bébiételeket, zöldségételeket, prémium lekvárokat
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Palkovics László megbízott rektorhelyettes azt hangsúlyozta, hogy az Élelmiszertudományi Karnak, a Kertészettudományi Karnak valamint a Tájépítészeti és Településtervezési Karnak otthont adó Budai Campus elõdjeivel együtt több mint
150 éve szolgálja a tudományt, a szakemberképzést és a gyakorlatot. A duális
képzés indítása gazdagítja a vállalati partnerekkel eddig is sokoldalú kapcsolatokat. Hozzátette: a campus integrációjával
a Szent István Egyetem Magyarországon
a legerõsebb agrár-felsõoktatási intézménnyé vált, amely lefedi a mezõgazdaság majdnem minden területét, ezzel jövõjének stabilitását is elõre vetíti.

A Capriovus Kft. elkötelezett a korszerû, jó
minõségû tojástermékek elõállítása iránt.
Egy évtizedes a szoros együttmûködésünk
az ÉTK Hûtõ és Állatitermék Technológiai
Tanszékkel. 3-4 hallgató végezte a gyakorlatát nálunk, Szigetcsépen és több mint 30
diplomamunka készült. Tizenhat mérnökünkbõl 11 élelmiszermérnök. Nagyobb részük azok közül került ki, akik a gyakorlatosaink voltak.
Német Zoltán
ügyvezetõ-igazgató

Többször kérdezték a gyermekeim, mit csinálnak majd, ha megkapják a diplomájukat.
Próbáltam válaszolni, de annál nagyobb segítséget nem tudok, mint amikor a hallgató a
gyakorlatban láthatja, amivel találkozik az
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életben. A duális képzés ezen részével õket
segítjük, bennünket pedig azzal segít a képzés, hogy a hallgatók megismerik a CO-OP
Star Kereskedelmi Zrt. kultúráját, az emberi
együttmûködés nálunk kialakult gyakorlatát.
Beleértve azt is, hogy miként érezheti magát
valaki jól egy munkahelyen, mert számunkra
ez is nagyon fontos. Annak is van magyarázata, hogy miért vagyunk itt többen élelmiszerkereskedelmi láncoktól. Ma már a fogyasztók részérõl érezhetõ napi elvárás a
tudományos ismereteknek is megfelelõ táplálkozás. Amikor egy-egy élelmiszer féleséget eladunk, naprakészen kell tájékoztatni
a vásárlót. A duális képzés a vezetõi utánpótlást is szolgálja.
Rédei István
elnök-vezérigazgató
ASZIE Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kara novemberben, Gödöllõn írt alá
együttmûködési megállapodásokat kilenc
vállalattal közösen. Az eseményt Tõzsér
János rektor és Posta Katalin dékán egyaránt jelentõs elõrelépésként méltatta a felsõoktatás és a magánszféra együttmûködésében, Az MKK új duális képzéseinek
keretében 3 környezetmérnök és 10 mezõgazdasági mérnök alapszakos hallgató
kezdi meg szakmai gyakorlatát a partnerszervezeteknél. A duális képzésben együttmûködõ vállalatok:Agrár-Béta Kft., Bonafarm Zrt., Bükk-Térségi LEADER Egyesület, Gödöllõi Tangazdaság Zrt., Hód Mezõgazda Zrt., Szakmári Gabona Kft., Szerencsi Bonbon Kft., Vitafort Zrt., Zöld Híd
Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Alapvetõ egy vállalat szempontjából, hogy a
dolgozók korszerû ismeretekkel és megfelelõ elkötelezettséggel rendelkezzenek. Azt
reméljük, hogy a Gyermelyi Zrt-nél mindkettõ gyarapodni fog és a hallgatók meglátják a jó példát, miként lehet egy pici faluban
egy egyszerû szövetkezetbõl európai szintû,
korszerû, magas technológiai színvonalon
mûködõ vállalatot építeni; a vetõmagszaporításától a búzatermesztésen át a malmászatig hogyan lehet jó minõségû tésztát gyártani.
Tóth Béla
igazgató

Gratulálok az itt most bejelentett, aláírásokkal megerõsített együttmûködésékhez! A
duális képzés az innovatív gondolkodás
eredménye. A Lidl Németországban már
több éve gyakorolja a duális képzést. Bízom
benne, hogy erre önökkel is mód nyílik a
jövõben. Nagyon fontos más területeken is a
gyakorlati ismertek oktatása, átadása, hogy a
hallgatók ne csak tankönyvi példákból ismerjék meg, mivel kell majd szembenézniük
a késõbbiekben.
Illyés Eszter
személyzeti vezetõ

"Nem lehet egyetlen kérdést sem megközelíteni fiskális szemlélet nélkül"
Figler Kálmán kancellár az aláírás alkalmából a Magyar Mezõgazdaságnak elmondta, hogy erre hosszabb elõkészítés után került
sor; a kollégák és az egyetem vezetése régóta
foglalkoznak a duális képzés bõvítésével.
A képzési forma egyébként szerinte már bizonyított, a piac honorálja az eddig elért
eredményeket. A gazdasági szereplõk látják,
hogy számukra is értékelhetõ tevékenység
folyik az egyetemen, eredményei forintokra
válthatók, úgyhogy ebben õk is részt akarnak
venni. A most megállapodó piaci szereplõk
szerinte olyan kitörési pontot látnak a duális
képzésben, amely gazdasági elõnyhöz
juttatja õket.
Ez az elõny többféleképpen manifesztálódhat: munkahelyként, PhD-védésként,
vagy valamilyen projekt keretében is hasznosíthatják a felhalmozott tudást.
Ma már széles az a skála, amelyen a duális
képzéshez kapcsolódó cégek tevékenykednek. Ezt az igényt, ezt a színes kínálatot
az egyetem a tíz karával ki tudja elégíteni, és
a Budai Campus beolvadásával az élelmi-

szertudomány minden ága képviselteti magát. Ezt a piaci szereplõk is felismerték. Ma
már nem lehet egyetlen kérdést sem megközelíteni fiskális szemlélet nélkül, ezért is
kérdés, hogy a cégeknek miért éri meg, hogy
befektessenek egy fiatal taníttatásába. A
SZIE számos projektet indított oktatók, kutatók bevonásával annak érdekében, hogy az

egyetem gazdasági
helyzete stabil maradjon. Minden cégnél felismerték, hogy a tudás,
az innovatív gondolkodás megszerzéséhez
is szükség van a befektetésekre, mert annyira
„elfogyott" az ütõképes
szakmai gárda, hogy
most már nekik is lépniük kell.
A fiataloknak biztosítani kell egy belátható
jövõt. A duális képzés
segíthet a presztízs viszszaszerzésében is, hiszen hiánypótló terület.
Ezért minden szereplõnek közös felelõssége, hogy ezt a képzési formát értékekkel
töltsék fel, mondta végezetül Figler Kálmán.
Képünkön Mezei Orsolya, dr. Tõzsér
János és Figler Kálmán az aláírás után
Balázs Gusztáv felvételei
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"A jövõ felé kell fordulnunk"
Beszélgetés dr. Palkovics Lászlóval, a Budai Campus mb. rektorhelyettesével
A Szent István Egyetem a három budai karral kibõvülve olyan
agrártudományi központtá vált, ahol a tudományos eredmények is
nagyobb számban születhetnek meg, mondta lapunknak adott
interjújában dr. Palkovics László tanszékvezetõ egyetemi tanár, mb.
rektorhelyettes, az MTA doktora. Itt is le kell azonban dolgozni azt a
hátrányt, amit Magyarország a tudományos eredmények alkalmazásában,
védelmében elszenved. A beszélgetésben arra is kitért, hogy a Budai
Campus komoly autonómiával rendelkezik; a kormányzat két ütemben
tervezi fejleszteni a több mint 150 éves alma mater infrastruktúráját.
BALÁZS GUSZTÁV
– Rektorhelyettes úr hogyan választott
pályát?
– Családi szempontból rendhagyón. A szüleim gépészmérnökként végeztek, a húgom
épületgépész mérnök. Mindhárman a Gellérthegy másik oldalához közel, a Mûegyetemen tanultak. Én is szerettem a mûszaki tudományokat, középiskolába matematika tagozatos osztályba jártam, mégis egyre inkább
a biológia, a növények, a genetika vonzásába
kerültem és ezért választottam felsõfokú tanulmányaimhoz a Kertészeti Egyetemet.
A Móricz Zsigmond Gimnáziumban jól
megtanultam a matematikát, fizikát és kémiát.
Érettségi után egy évig dolgoztam az egyetem
soroksári botanikus kertjében. Ez idõ alatt az
országot is járva megszerzett növényismeretem könnyebbé tette az egyetemi éveket.
– Hogyan fordult az érdeklõdése a növénykórtan felé?
– Növényvédõ szakirányon végeztem, rovartani témakörbõl írtam a diplomamunkámat,
de igazából sosem tudtam választani a növényvédelem és genetika között. A Genetika
Tanszéken kaptam állást, négy évig dolgoztam tanszéki mérnökként. Elsõsorban szilva vírusrezisztencia nemesítéssel foglalkoztunk. A növényvédelem és a genetika iránti
érdeklõdésem ekkor kapcsolódott össze végérvényesen. Mivel az akkori tanszéki infrastruktúra szûk volt ahhoz, hogy magát a kórokozót kutathassam, elmentem a Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutató
Intézetébe. Ott ismerkedtem meg a molekuláris genetika, a molekuláris biológia alapjaival, ott találkoztam a klasszikus és a molekuláris virológia legújabb lehetõségeivel.
– Miként lett gödöllõi polgár?
– 1989-ben választás elé kerültem, hogy hogyan folytassam tovább a munkámat. Akkor
nyílt meg Gödöllõn a Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont (MBK), ami –
nem túlzás – e tudományterület rendszerváltozás értékû fejlõdési lehetõségét teremtette
meg. A Növényvédelmi Kutatóintézet virológusai ide jöttek dolgozni, és én velük tartottam az egyetemrõl. Tizennégy évig dolgoztam
a Szent-Györgyi Albert utcában, s ez idõ alatt
választottam lakóhelyemnek is a várost.

8

Az alma materrel sosem szakadt meg a kapcsolatom, visszajártam a tanszékre és az
egyetemre, de a munkámat akkor már egészen
más feltételekkel, infrastruktúrával tudtam
folytatni a kutatóközpontban. Elsõsorban növényi vírusokkal, azok jellemzésével, növényvédelmi lehetõségekkel és a mai napig
nagy hullámokat verõ transzgénikus technológiával foglalkoztam. Azt kerestem, hogy
hogyan lehet vírusellenálló növényeket elõállítani, hiszen a vírusok ellen növényvédõ
szerekkel nem tudunk védekezni. Közben eljött az ideje a doktori fokozat szerzésének,
aminek a feltételeit az elsõk között teljesítettem a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem
PhD képzésében.
– Nincs nap, amikor ne hallanánk vírusokról. Kutatói szemmel mit tart fontosnak
elmondani róluk?
– A vírusok tulajdonképpen nem is élõlények, hiszen nem élõ szervezetek. Felépítésük
nagyon egyszerû. Amikor errõl beszélek,
gyakran idézem Teller Edét. Tõle kérdezték,
hogy „Milyen távlatokban ismerhetõ meg a
világ?”, „Mikor fogunk tudni mindent a világról és az életünkrõl?”. Azt felelte, hogy ami a
mi életünkben megismerhetõ, az tulajdonképpen egy vírus mûködése. És ez nagyjából így
is igaz.
Vajon hogyan mûködnek a vírusok? Miért
változnak meg? Milyen a vírus evolúció? Mi
módon kommunikálnak a növénnyel? Hogyan fertõzik meg, hogyan sokszorozódnak
meg benne? Miként élnek együtt a növénnyel,
milyen tulajdonságaik vannak, miért okozzák
a tüneteket? Milyen módon tudjuk a vírusokat
detektálni? Ezek a kérdések foglalkoztatnak
kutatóként. Sokat dolgoztam a diagnosztikai
módszerek fejlesztésén, mert ezekkel tudjuk
azonosítani az új kórokozókat. A válaszok adnak alapot az élõ szervezetek védelméhez. A
vírusok terén a növényvédelem elsõdleges
eszköze a megelõzés.
– Hogyan került vissza ismét a Budai
Campusra?
– 2003-ban kaptam lehetõséget arra, hogy az
akkor éppen a Szent István Egyetem keretében mûködõ Növénykórtani Tanszék vezetõje lehessek. Az oktatást nagyon fontosnak
tartom, és ez a kutatóközpontban hiányzott az
életembõl. Gyakran jártam külföldön, álta-

"A világ népességének
növekedése súlyos élelmezési
problémákat okoz, az agrárium
fejlesztése, a növénytermesztés,
kertészeti termesztés és a feldolgozás pedig stratégiai
jelentõségûek. Magyarország
agrárország, ahol az agrártudományok és az agrároktatás
fejlesztését kiemelten kell kezelni.
A társadalmi elvárásoknak
megfelelõ készségeket,
kompetenciákat kell átadni a
hallgatónak a felsõoktatás
különbözõ képzési szintjein."
lában egyetemeken dolgoztam. Görögországban, Németországban, Franciaországban,
Spanyolországban mindig megfogott,
magával ragadott az egyetemi hangulat, a
nyüzsgés, a fiatalok jelenléte és az érdeklõdésük. Ezért elfogadtam a hívást. A kezdés
azonban nem volt egyszerû, hiszen XXI.
századi infrastruktúrából kerültem vissza
igen szegényes körülmények közé. Napjainkban már a tanszék mûszerezettsége, felszereltsége is világszínvonalú.
A növénykórtan oktatás persze nemcsak vírusokból áll, ezért komoly energiát
fordítottam a modern tananyagok kidolgozására a bakteriológia és a mikológia területén is. Vonzóvá kellett tennünk a hallgatók-
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nak, a tudományos diákköri hallgatóinknak és
doktoranduszainknak ezt a nem túl egy-szerû
de nagyon érdekes diszciplínát.
– Az utóbbi években tudományszervezõként is próbára tehette magát.
– Amikor dr. Rostoványi Zsolt a Budapesti
Corvinus Egyetem rektora lett, a Budai Campusról engem kért fel tudományos rektorhelyettesnek. Az új megbízatással az az álmom is megvalósult, hogy tudománypolitikával, a tudományos munka irányításával
foglalkozhassak. A négy év alatt rengeteg tapasztalattal lettem gazdagabb. Hozzám tartozott a pályázati tevékenység vezetése, a pályázatok kezelése, amiben azért már korábban
gyakorlatot szereztem. Jelentõs eredményeket értünk el infrastruktúra fejlesztésben
és a publikációs tevékenységben egyaránt.
Arra törekedtem, hogy az egyetemi docensi és
egyetemi tanári kinevezéseket megfelelõ tudományos és publikációs teljesítmények alapozzák meg.
– Hogyan látja a tudomány fejlõdését a világban? Milyen szerepet tölt be ebben hazánk és mik az esélyei az agrártudományok
területén koncentráltabbá vált Szent István Egyetemnek?
– A növénykórtan példájánál maradva, a jelenségek „megokolásának” elsõ idõszakát
transzcendentális korszaknak nevezhetjük.
Csak késõbb ismerték fel a kórokozókat, majd
alakultak ki a tudományos magyarázatok.
Napjainkban az ismeretek, a felfedezések
exponenciálisan növekednek és sokkal egzaktabb tudományos magyarázatokat tudunk
adni olyan kérdésekre, jelenségekre, amikre
korábban vagy nem voltak válaszok, vagy
csak sejtések voltak. Nem szabad szem elõl
téveszteni azt a követelményt, hogy bizonyos
kérdések eldöntéséhez mindig tudományos
eredmények, tudományos magyarázatok adjanak támpontot, és ne más elképzelések, mert
csak ezek viszi elõre a világot.
Hazánk tudósai évszázadok óta, sok tudományterületen vezetõ szerepet játszanak a
Dr. Palkovics László személyében a magashegyi hegymászók is képviseltetik magukat az egyetem vezetésében. Mint a professzortól megtudtuk, Erdélytõl Ázsiáig
számos csúcs meghódításában vett részt.
A hazai hegymászótörténet is számon
tartja, hogy 1984. augusztus 17-én az 5165
méteres Ararátra (Törökország), 1985. augusztus 31-én az Elburz 5671 méter magas
Damavand csúcsára (Irán) jutott fel társaival. A csoportokat kollégája, egyben a Magyar Hegymászó Klub akkori elnöke, dr.
Nagy Sándor vezette. Õ nemrégen ment
nyugdíjba egyetemi docensként a Kertészettudományi Kar Mûszaki Tanszékérõl.

felfedezésekben, legyen szó matematikáról,
kémiáról, fizikáról, az idegrendszeri kutatásokról, az agykutatásokról. Univerzitásunkat
nézve, a Szent István Egyetem a három budai
karral kibõvülve egy olyan koncentrált agrártudományi bázissá vált, ahol a tudományos
eredmények is nagyobb számban születhetnek meg. Korábban is voltak kapcsolatok
Gödöllõ és Buda között, de ezeket most még
szorosabbra fûzhetjük. Azt a hátrányt pedig le
kell dolgoznunk, amit Magyarország a tudományos eredmények alkalmazásában és védelmében (például szabadalmaztatásában)
elszenved. Másképp mondva, nem elég tudományos eredményeket elérni, azok közvetlen
hasznosítása komoly feladat az egyetemen.
Ehhez a Budai Campuson is létre kell hozni
spin off és startup cégeket, amelyek közvetlenül tudják hasznosítani a tudományos
eredményeket.
– Megbízott rektorhelyettesként a Szenátus idei elsõ ülésén bemutatta a budai karok sokrétû tevékenységét. Hogyan foglalná össze vezetõi feladatát?
– Jelen pillanatban a Budai Campus akadémiai mûködéséért vagyok felelõs, ezzel bízott meg rektor úr. A Budai Campus komoly
autonómiával rendelkezik. A gazdasági vezetõvel együtt közvetlenül irányítjuk az itt zajló
munkát és mi tartjuk a kapcsolatot az egyetemi vezetéssel. Minden olyan akadémiai kérdésben állást kell foglalnom, véleményt kell
formálnom és irányítani a campust, ami a tudományhoz, az oktatáshoz, és egyéb más akadémiai területhez kapcsolódik, beleértve a
könyvtárt, a hallgatókat segítõ szolgáltatásokat, a kollégiumokat, a szakkollégiumokat is.
– Önben milyen kép él a Budai Campusról?
– Alma materem másfél évszázados múltjával egy üde „oázis” a fõvárosban, a Gellérthegy déli lejtõjén. Speciális, az arborétum
bizonyos pontjain szubmediterrán klímájával
és annak megfelelõ növényzetével számtalan
látogatót vonz a hét minden napján, de különösen kiállítások és vásárok alkalmával.
Kevés más intézmény számára adatik meg,
hogy ilyen csodálatos környezetben oktassa
hallgatóit, ami szabadtéri iskola is, hiszen a
növényismeret jelentõs részét itt kell elsajátítani, itt végeznek rajzfeladatokat a táj- és
kertépítészek, egyszóval szervesen kapcsolódik a kert az épületegyütteshez és az oktatáshoz. Az egész ország úgy ismeri ezt a
helyet, hogy a mai napig a kertészeti oktatás
és kutatás központja.
– Milyen fejlesztéseket lát itt szükségesnek?
– Az épületek java részében megtörtént a
belsõ – gépészeti és laboratóriumi – felújítás,
de a külsõ tatarozás még várat magára. A
fenntartó felkérésére elkészültek a campus

közép és hosszú távú fejlesztési tervei. Szeretnénk ezt a területet olyanná formálni,
amely megfelel a kor építészeti és esztétikai
elvárásainak. Néhány elavult épület helyén
újat kívánunk emelni. A központi épület
tetejére világos rajztermeket álmodtunk a tájés kertépítész hallgatóknak. A kormányzati
tervek szerint az elsõ ütemben 2,4 milliárd
forintból végeznénk el az épületek szigetelését, burkolását, javítását és energetikai megújítását. A következõ csomagban ötmilliárdos
beruházás keretében kezdenénk el az új építkezéseket. Nagy szükség van egy kis étteremre is a hallgatók számára. A régi menza
helyén mûködik a kis méretû, de világszínvonalú infrastruktúrájú könyvtárunk.
– Mindennapos kérdéssé vált, hogy az
oktatásnak a társadalom elvárásaihoz kell
igazodnia. Hogyan lehet ezt a SZIE-n
aprópénzre váltani?
– Nehéz egy adott pillanatban, mondjuk a
hallgató felvételekor megmondani, hogy 510-15 év múlva milyen szakemberekre lesz
szükség. Ám aligha tévedek, ha azt állítom, az
élelmiszerellátásért felelõs mezõgazdaság
hosszú távon igényli a tudást. Közhellyé vált
felismerés, hogy a világ népességének növekedése súlyos élelmezési problémákat
okoz, az agrárium fejlesztése, a növénytermesztés, kertészeti termesztés és a feldolgozás pedig stratégiai jelentõségûek.
Magyarország agrárország, ahol az agrártudományok és az agrároktatás fejlesztését kiemelten kell kezelni. A társadalmi elvárásoknak megfelelõ készségeket, kompetenciákat kell átadni a hallgatónak a felsõoktatás
különbözõ képzési szintjein. A hazai élelmiszertermelés és fogyasztás emelkedése kivált
az Élelmiszertudományi Kar számára ígér
hihetetlenül felívelõ fejlõdési pályát az elkövetkezõ években.
Az egyetemeknek általában, az olyan intézményeknek pedig, mint amilyen a Szent István Egyetem, a jövõ felé kell fordulniuk. Magukat is fejleszteni kell, tudományos téren, az
oktatás infrastruktúrájában, technikájában, az
oktatási anyagok tartalmában, minõségében
és módszertanában. Egyetemünknek minden
paramétere megvan ahhoz, hogy még sikeresebbé váljon. Ennek tudatában tûztük ki az a
célt, hogy elõkelõbb pozíciót érjünk el a
nemzetközi felsõoktatási rangsorokban.
Sikeresek a tudományos diákkörös hallgatóink és sokakat vonzanak a szakkollégiumaink. Az utóbbiak anyagi támogatását is nagyon fontosnak tartom, elsõsorban pályázati
lehetõségek kiaknázásával. Az itt vagy ott
többletteljesítményt nyújtó hallgatóink lesznek azok, akik tanulmányaik elvégzése után
erõsen kötõdnek majd az egyetemhez, vezetõ
pozíciókat tölthetnek be a tudomány világában, vagy az üzleti életben. Például 2015-
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fókuszban az Egyetem
ben sikerrel megalapítottuk a Deák Tibor
Szakkollégiumot az Élelmiszertudományi
Karon, amely azelõtt még diákszervezetként
tevékenykedett. Tudományos rektorhelyettesként én voltam a szakmai felelõs értük, és
azóta is figyelemmel kísérem és segítem a
szakkollégium fejlõdését. Fontos lenne, hogy
a Kertészettudományi Karon is szakkollégiummá nõje ki magát a diákszervezet, így
mindhárom budai karon lenne ilyen tudományos hallgatói közösség. Amire külön figyelmet szeretnék fordítani, az a hallgatókkal
való szoros kapcsolat, ami mindig is fontos
volt számomra, ezért örülök, hogy a Szent
István Egyetemen is hozzám tartoznak a
Budai Campus diákszervezetei.
Az elmúlt idõszakban fájóan kevés lehetõség
volt arra, hogy a hallgatóknak bemutassuk az
országot a választott diszciplínáiknak megfelelõ metszeteiben. Az én egyetemi éveim
alatt több hetes országjárások keretében is-

mertük meg természeti tájainkat botanikai,
talajtani, meteorológiai adottságai, építészeti
értékei szerint és eljutottunk különbözõ üzemekbe, amire napjainkban nincs lehetõség.
Ez olyan nagy hiányossága az oktatásnak,
amit feltétlenül pótolni kell!
– Mi az, ami kutatóként nap mint nap
foglalkoztatja?
– Egy kutató életében az a legszebb pillanat,
amikor valami újat fedezhet fel, megismerhet.
Szerencsére már sok olyan példát tudnék
említeni, amikor a tanszéki kollégákkal együtt
elsõként sikerült leírni egy új kórokozót, egy
kórokozó új változatát, vagy valamely kórokozó elsõ megjelenését Európában. Olyankor szemfülesebbek, ügyesebbek voltunk
másoknál és ezzel elismerést szereztünk világszerte. Emellett a védekezés különbözõ
megoldásain is ténykedem. Ide tartozik például a természetes anyagok, például illóolajok
felhasználása a növényi kórokozók ellen,

vagy a diagnosztikai eljárások fejlesztése,
hogy minél korábban és gyorsabban tudjuk
jelezni a kórokozókat, és kórokozó mentes
ültetvények létrehozásával segíthessük a
kertészeti tevékenységet.
– Egy alkalommal elmesélte, hogy szervezõként mûködött közre az egykor legendás
KEK bulikban és egy nosztalgia esemény
rendezésére készülnek.
– A Kertészeti Egyetem klubja, a KEK, az
egyik leglátogatottabb hely volt Budapesten a
80-as években. Felejthetetlen élmény volt a
találkozás az együttesekkel, énekesekkel. Néha az elõadók is nehezen tudtak bejutni az
épületbe. Koncz Zsuzsát egyszer a kerítésen
emeltük át. Régi KEK rendezõk idõnként
összefutunk egymással. Egy ilyen találkozó
után merült fel bennem egy nosztalgia KEKbuli terve. Remélem, hogy sikerül is megszervezni az õszre az egykori slágerlistás közremûködõk részvételével!

2005- tagja az MTA Agrártudományok Osztálya Növényvédelmi Bizottságának
2006- tagja a Magyar Növényvédõ Mérnöki
és Növényorvosi Kamarának
2008-2012 az MTA delegáltja a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezõ Bizottságnak, annak Mezõgazdasági és Ipari Albizottságának elnöke
2008- szerkesztõbizottsági tagja a Növényvédelem c. folyóiratnak
2010- tagja az MTA Bolyai János Kutatási
ÖsztöndíjAgrárszakzsûrinek
2010-2013 tagja az OTKA Élettudományi
KollégiumAgrár III. Szakzsûrinek
2010- az MTA Agrártudományok Osztálya
nem akadémikus közgyûlési képviselõje
2010- 2013 tagja a MTA Jelölõ és Választási
Bizottságának
2010- szakértõje a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságnak
2010- tagja a MTADoktori Tanácsának
2011- tagja az Amerikai Növénykórtani Társaságnak (American Phytopathological
Society)
2011- tagja a Magyar Növényvédelmi Társaságnak
2011- tagja a „A Környezetkímélõ NövényvédelemértAlapítvány” kuratóriumának
2011- elnökhelyettese az MTA Növényvédelmi Bizottságának
2012- alelnöke a Magyar Növényvédelmi
Társaságnak
2014- titkára az MTADoktori Tanácsának
2015- tagja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal, Agrár-, Ökológia-, Környezet- és Földtudományi Kollégiumának

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma
Emlékplakett (2007)
Akadémiai Díj, MTA(2010)
Kutatói Kiválósági Díj, Budapesti Corvinus
Egyetem (2011)
Az év oktatója, Budapesti Corvinus Egyetem
(2012)
Entz Ferenc Emlékérem Budapesti Corvinus
Egyetem Kertészettudományi Kar (2013)
Mestertanári Aranyérem Országos Tudományos Diákköri Tanács (2013)
Német-Magyar Társaság Díszoklevele (2014)

SZAKMAI NÉVJEGY
Dr. habil. Palkovics László
DSc, egyetemi tanár
Képzettség, tudományos fokozat:
érettségi (Móricz Zsigmond Gimnázium matematika tagozat Budapest, 1978);
Okleveles kertészmérnök (Kertészeti Egyetem, 1985);
PhD (Gödöllõi Agrártudományi Egyetem,
1997);
DSc (MTA, 2006).
Munkahelyek:
1985-1989: tanszéki mérnök, gyakorlatvezetõ, Kertészeti Egyetem Növénynemesítési
Tanszék;
1989-1997: tudományos segédmunkatárs,
Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont;
1997-2003: tudományos munkatárs, Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont;
2003. május 15-tõl.: egyetemi docens, Szent
István Egyetem, Kertészettudományi Kar,
Növénykórtani Tanszék;
2003. október 1-tõl: egyetemi docens, tanszékvezetõ, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Növénykórtani Tanszék;
2004. szeptember 1-tõl: egyetemi docens, tanszékvezetõ, Budapesti Corvinus Egyetem,
Kertészettudományi Kar, Növénykórtani Tanszék;
2007. szeptember 1-tõl egyetemi tanár.
Szervezeti, egyesületi tagságok:
1993- tagja a Magyar Mikrobiológiai Társaságnak
1997- tagja az MTAköztestületének
2000- tagja a Magyar Természettudományi
Társaságnak
2004- tagja az International Society of
Horticultural Science-nek
2004- tagja a Magyar Kertészeti Tudományos
Társaságnak
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Kitüntetések, elismerések:
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (1998-2001)
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma
Elismerõ Oklevele (2002)
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2003-2006)

Kutatási területei:
A növényi vírusok és viroidok diagnosztizálása hagyományos és molekuláris biológiai
módszerekkel. A potyvírusok biodiverzitása,
az egyes izolátumok okozta tüneti eltérések
molekuláris háttere, gazdaspecifitás, a potyvírus génuszon belüli interspecifikus mesterséges rekombináns vírusok létrehozása a köpenyfehérje, ill. más vírusgének szerepének
tisztázására a gazdaspecifitásban és a tünetek
kialakításában.
Vírusellenálló transzgénikus növények elõállítása a köpenyfehérje gén beépítésével
különbözõ potyvírusok (szilva himlõ vírusPlum pox virus-PPV, burgonya Y vírus-Potato virus Y-PVY, Cukkíni sárga mozaik vírus-Zucchini yellow mosaic virus-ZYMV)
esetén csonthéjas és lágyszárú növényekben
(szilva, kajszi, tökfélék, burgonya).
Növényi rezisztenciát áttörõ vírusizolátumok jellemzése.
A Monilinia fajok azonosítása molekuláris
diagnosztikai módszerekkel, növényvédõ
szer rezisztens izolátumok azonosítása és jellemzése.
Fás és lágyszárú növények baktériumos betegségei, tünettan és diagnosztika.Az Erwinia
amylovora baktérium azonosítása csonthéjas
növényfajokon, a kórokozó elleni védekezés
lehetõségei.

univerzitas
univerzitás

Eszmecsere a vállalkozó- Gépészrégészek
a jubiláló szakmúzeumban
készség fejlesztésérõl
A HEInnovate elnevezésû, az Európai Bizottság és a Tempus Közalapítvány közremûködésével megvalósuló, a felsõoktatási intézmények vállalkozókészségét és innovációs
potenciálját feltáró intézménylátogatási program keretében a Gazdasági Együttmûködési
és Fejlesztési Szervezet (OECD) delegációja
látogatott az egyetemre március 3-án. A küldöttség a SZIE vezetésével találkozott, majd
fókuszcsoportos beszélgetésekre került sor.
A vendégek arról érdeklõdtek, hogy milyen
eredményei, célkitûzései, tervei és stratégiái
vannak az egyetemnek innovatív kezdeményezõ képességének, vállalkozókészségének
fejlesztése területén; mik azok az akadályok,
nehézségek, amelyek hátráltatják a célok elérését és mi szükséges ezek leküzdéséhez.
A delegáció tagjait a plenáris megbeszélésen
dr. Tõzsér János rektor köszöntötte, majd dr.
Szabó István, a nemzetközi kapcsolatok igazgatója tartott elõadást az egyetemrõl, részletesen ismertetve az intézmény kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységét, nemzetközi kapcsolatait, az oktatás nemzetköziesítésében elért eredményeit. Ezt követõen szekciókban folytatódott az eszmecsere. A beszélgetéssorozat az elhangzottak összegzésével
zárult, majd a delegáció megtekintette a Regionális Egyetemi Tudásközpontot.

A Mezõgazdasági Eszköz- és Gépfejlõdéstörténeti Szakmúzeum adott otthont február 2627-ig a VIII. Országos Magángyûjtõk Találkozónak. Az agrártechnika történet elkötelezett
híveinek baráti összejövetelét gépészeti, gépesítési dokumentumok börzéje, idõszaki kiállítások megnyitója és szakmai elõadások
sorozata gazdagította.
Az esemény különlegessége volt A magyar
mezõgazdasági szakoktatás története címû kiállítás megnyitója. Egészen pontosan a kiállítás
létrehozójának személye. Dr. Pálfi György
ugyanis évtizedekkel ezelõtt a Kétegyházi Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola igazgatójaként
kezdeményezte a gépgyûjtemény létrehozását
az iskola székhelyén, ami nélkül mint arról a találkozó második napján elõadásában
részletesen is szólt dr. Hentz Károly igazgató a mai gödöllõi múzeum sem létezne.
A találkozók visszatérõ témája a technikatörténeti évfordulókról történõ megemlékezés.
Az idei elõadás anyagát dr. Hentz Károly és dr. Szabó József állították össze. Címszavakban: 170 éves a Vidats-eke, 135 éve alapították az Elsõ Magyar Gazdasági Gépgyárt, 120 éves a Rába Gépgyár. 110 éve szabadalmaztatta Bánki Donát Vízbefecskendezõ berendezését kétütemû explóziós motorok számára … 1986-ban alapították
a gödöllõi gépmúzeumot, aminek ma filiáléja a Kétegyházán látható gyûjtemény.
A Mezõgazdasági Eszköz- és Gépfejlõdéstörténeti Szakmúzeum a kezdetektõl napjainkig ellát oktatási feladatot is, és magától értetõdõen a gyûjtõmunkája is befejezhetetlen. A
három évtized történéseirõl az õszre tervezett jubileumi ünnepségen kaphatunk majd
széles áttekintést.
Dr. Fülöp István felvételén dr. Pálfi György mutatja be a kiállítást

fókuszban az Egyetem

Diplomaátadó Jászberényben

Az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar február 13-i diploma átadó ünnepélyén dr. Tõzsér János rektor, dr. Furcsa Laura fõiskolai docens, szakfelelõs, Juhász Ferenc esperes plébános, az Egri Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fõhatóságának elnöke és dr. Novák István
fõigazgató, plébános köszöntötte a szociális munkás valamint a közoktatási vezetõ képzés végzett hallgatóit. Az okleveleket dr. Varró
Bernadett mb. dékán és dr. Tõzsér János adták át.
Balázs Gusztáv felvételei

Ybl-diplomások
Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar az Állatorvos-tudományi Kar
aulájában február 19-én tartotta diplomaátadó ünnepségét. A
végzetteket dr. Markó Balázs dékán köszöntötte, majd az Ybl
Egyetemi Alapítvány diplomadíjait és a hallgatói önkormányzat elismeréseit adták át. Az eseményen tervezõ építészmérnök,
építészmérnök, építõmérnök, mûszaki menedzser és tûzvédelmi
szakmérnök diplomákat vettek át a végzettek a kar és a szakok vezetõitõl.
Balázs Gusztáv felvételei
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fókuszban az Egyetem

Állatorvos doktorokat avattak
a Pesti Magyar Színházban
Az Állatorvos-tudományi Kar a kampuszon
elkezdõdött beruházás miatt a Pesti Magyar
Színházban tartotta doktorrá avató ünnepségét február 26-án. Az eseményre érkezõket
Az állatorvos képzés Magyarországon a kezdetektõl napjainkig címû kisfilm vetítése
hangolta az elkövetkezõ felemelõ pillanatokra.
Az ünnepség kezdetén megemlékeztek a kar
tragikus hirtelenséggel elhunyt profeszszoráról, kutatási és továbbképzési ügyekért
felelõs dékánhelyettesérõl, dr. Tuboly Tamásról, majd dr. Sótonyi Péter dékán mondta
el ünnepi beszédét.
Ezután egyetemi elismerések átadására került sor. Professor Emeritus címben részesült
dr. Seregi János nyugalmazott egyetemi tanár. Címzetes egyetemi docensi címet adományoztak dr. Konc János fõorvos részére.
Pro Negotio Universitatis rektori elismerõ
kitüntetésben részesült dr. Nagy Gyula címzetes egyetemi docens. Marek József Emlékérmet vehetett át dr. Visnyei László egyetemi
docens és dr. Rusvai Miklós professzor.
A végzett hallgatók eskütétele és doktorrá
avatása után a végzett magyar hallgatók nevében dr. Dankó Dávid állatorvos, a tanulmányaikat angol nyelven folytatott hallgatók
nevében pedig dr. Kristiansen Marte búcsúzott azAlma Matertõl.
Az ifjú állatorvosokat Jakab István, az Országgyûlés alelnöke, dr. Nagy István, a Földmûvelésügyi Minisztérium államtitkára és
dr. Gönczi Gábor, a Magyar Állatorvosi Kamara elnöke köszöntötte.
Az ünnepségen adták át a Magyar Állatorvosi Kamara kitüntetését, a 2016. év Állatorvosa Díjat dr. Koósz Attilának.
A Kari Tanács dékáni kitüntetésben része-

sítette a kar munkatársai közül Kakszi Ivettet,
Mózes Katalint, Toókos Emesét és Tóth Ferencet. A kari „Jó tanuló, jó sportoló Ösztöndíjat” Ballér Tamás 5. éves hallgató nyerte el.

Az ünnepségen közremûködött a Syrinx Állatorvosi Kamarakórus Tapodi Attila vezényletével.
Balázs Gusztáv felvételei
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XI. évfolyam, 3. szám

A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MELLÉKLETE

Összdolgozói értekezlet

Tájékoztatás a kar helyzetérõl és a vezetés terveirõl
Összdolgozói értekezletet tartott
a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
vezetése március 3-án.
A fórumon dr. Káposzta József
dékán adott általános
tájékoztatást a kar helyzetérõl,
az elmúlt években végrehajtott
változtatásokról és a jövõbeli
tervekrõl. Dr. Szilágyi Tivadar
tudományos dékánhelyettes a kar
30 éves fennállásának alkalmából
tervezett programokat ismertette.
A fórumon dr. Tõzsér János rektor
is méltatta a GTK munkáját.
Az értekezlet mottójául dr. Enyedi György
akadémikus gondolatát választotta a kar dékánja: ,, A siker fenntartásáért nap, mint nap
meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától… „
*
A kar általános helyzetét a következõkben
foglalta össze dr. Káposzta József. A felsõoktatás küszöbére érkezõ, egyre kisebb létszámú generációk ellenére nõtt a GTK-ra
jelentkezõk száma. Az elmúlt években, évente 10-12%-os növekedés volt megfigyelhetõ.
Ennek megfelelõen 2015-ben már ismét
meghaladtuk a 4.000 fõs hallgatói létszámot.
A külföldi diákok száma megtöbbszörözõdött. Napjainkban 38 országból mintegy
300 diák tanul a GTK-n. Az üzleti képzések
alapszakjaira csökkent, míg a kar mesterszakjaira nõtt a jelentkezettek száma, ami
alapjában befolyásolja a kari stratégia jövõképét. A közalkalmazotti létszám három
év alatt ötödével, 200 fõre csökkent, elsõsorban az adminisztrációs területen látható a
változás. Növekedett az oktatók tudományos teljesítménye és a minõsítéssel rendelkezõk száma is meghaladja már a 80%-ot.
A felsõoktatás egészét érinti és a kar feltételeit is befolyásolja a bolognai képzési rendszer módosulása, szakok megszûnése, új
képzési és kimeneti követelmények megállapítása, az egyetemi szervezeti struktúra
átalakulása, a központosítás és az új pénzügyi rendszer (SAP) bevezetése.
Az elvégzett feladatokat a HR stratégia, az
oktatási stratégia, a kutatás – fejlesztés –
innováció, a kommunikáció valamint a minõségbiztosítás és tehetséggondozás területein külön-külön ismertette dr. Káposzta

14

József. Mindezek elõre
vetítik, hogy a kar jövõjét
tekintve több ponton adódik lehetõség további fejlesztésekre. Többek között
az utánpótlás nevelésben,
az egyetemi tanári kinevezésekben, új mesterszakok
indításában, a pályázati potenciál növelésében, nemzetközi és hazai kapcsolatok építésében.
*
A kar jubileumi eseménysorozata a június 11-i diplomaátadó ünnepéllyel veszi kezdetét, tájékoztatta az értekezlet résztvevõit dr. Szilágyi Tivadar.
A kar tudományos dékánhelyettese, az
emlékbizottság elnöke a továbbiakban
elmondta, hogy szeptemberben a Visegrádi
Egyetemi Szövetség gödöllõi közgyûlésén is
megemlékeznek a 30. évfordulóról. Kiemelt
esemény lesz a novemberi Magyar Tudo-

gratulálok, szólt az elhangzottakhoz dr. Tõzsér János
rektor. Nagyon fontos, ami itt
történik, hiszen ezen a karon
van a legtöbb hallgatója a
Szent István Egyetemnek.
Kérte, hogy a jövõben is hasonló szakmaisággal, tudatossággal végezzék a munkát,
szem elõtt tartva azt a követelményt, hogy a karoknak
együtt kell megoldaniuk az
egyetemre háruló feladatokat.
A céltudatos, megalapozott
személyi fejlesztési tervet a vezetés támogatni fogja, de kérte, hogy az egyetemi tanári
elõterjesztéseknél messzemenõen vegyék figyelembe az elõírt követelmények teljesítését. A kar jó pozícióban van és elõrébb is
léphet, hogy ha az egyetem küldetésének és a
társadalom elvárásainak megfelelõen sikerül még inkább ötvözni az agrár-, vidék- és
gazdálkodástudományi diszciplínákat és ab-

mány Ünnepe programsorozathoz kapcsolódó Tradíció és Innováció Konferencia. Intézeti tanácskozások és emlékkiadvány is
gazdagítják majd az õszi félév eseményeit,
melyek sorában a csíkszeredai képzés 25
évvel ezelõtti indítására is visszatekintenek.
*
Az elmúlt idõszakban a GTK céltudatosan
és keményen dolgozott, eredményeihez

ból a gyakorlat számára hasznos cselekvéssort ajánlani.
*
AGTK a múltban is kész volt és a jövõben is
kész lesz az egyetemi célok szolgálatára. A
kar számára fontos az egyetemért való
többlet erõfeszítés, hiszen céljaink és
eredményeink közösek, mondta befejezésül
dr. Káposzta József.

tallér

A jövõ mindig a mában gyökerezik
Beszélgetés dr. Villányi László professzorral
Sokfélék vagyunk és sokan
vagyunk, akik akár egyetlen
elõadást, akár éveket töltöttünk
dr. Villányi László közelében,
de abban mindnyájan
egyetérthetünk, hogy a GTK
professzora energikus, magával
ragadó pedagógus, igazi
tanárember, akire azért lehet/kell
lankadatlan figyelemmel figyelni,
mert folyton meg akarja
változtatni a világot.
BALÁZS GUSZTÁV
A napokban a NovoCaféban beszélgettünk
majdnem másfél órán át. Találkozásunk apropója az volt, hogy Burján Ambrus, a Mezõgazdaságtudományi Kar dékánja, Villányi
László, a kari oktatási és továbbképzési bizottság titkára és Székely Csaba, az Üzemtani
Tanszék vezetõje elõkészítõ munkája nyomán
1986. augusztus 31-én a Minisztertanács létrehozta a GATE Társadalomtudományi Karát.
A GTK Kari Tanácsa februárban emlékbizottságot alapított a 30 éves jubileum programjainak szervezésére és a szervezet tiszteletbeli
elnökének dr. Villányi Lászlót kérték fel.

FORRÁSOK, EREK
– Professzor úr, elõször arról kérdezem,
hogy milyen „vízgyûjtõje” volt ennek a
karnak?
– Kiváló az allegória, mert sok érbõl táplálkozik a Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar. Akár újraalakulásról is beszélhetünk,
hiszen a kormány elõször 1951-ben döntötte
el, hogy a Mezõgazdaságtudományi Karból
agronómiai, állattenyésztési, agrárközgazdasági és gépesítési karokat hoz létre. Ez a történet „a közgazdasági vonalon” 1957-ben
visszarendezõdéssel ért véget. Tíz évvel késõbb, az új gazdasági mechanizmus bevezetése kapcsán felmerült a kar újbóli létrehozásának gondolata, de akkor ez a törekvés
még nem vezetett sikerre.
A Mezõgazdaságtudományi Karon viszont
az új idõk jeleként 1972-ben elindult az ötéves
üzemszervezõ szak. Jól emlékszem rá, hiszen
az öcsém is az elsõ hallgatói közé tartozott.
Ebben az évtizedben a Zsámbéki Mezõgazdasági Felsõfokú Technikumban hároméves
mezõgazdasági üzemgazdász képzés kezdõdött, majd ez az iskola Gyöngyösre költözött és ott fejlõdött tovább a szak szellemi
bázisa. Az 1986-ban erõs gazdasági profilú
tanszékek bevonásával is megalapított Társadalomtudományi Kar egyik pillére ezért a
mátraalji városban, a másik Gödöllõn volt.
Ezzel is magyarázható az elmúlt évtizedek
szoros együttmûködése, partneri kapcsolata a

gödöllõi és a gyöngyösi oktatók között.
Az úgynevezett elágazó képzés Gyöngyösön kezdõdött
erõs gyakorlati jelleggel a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemre
felvett hallgatók számára. Elõször másfél
majd egy tanév után
lehetett választani az
egyetemi szintû gödöllõi vagy a fõiskolai
oklevelet kínáló
gyöngyösi képzés
között. A többlépcsõs
képzés és az intézeti
rendszer innovatív létrehozásával megelõztük a korunkat és egy kicsit a bolognai folyamatot is. 1989-ben az elnevezésünk Gazdaság- és Társadalomtudományi Karra változott.
Az évtized mindinkább piacivá formálódó
Magyarországán a gazdasági agrármérnökök
iránt óriási volt a kereslet hallgatói és munkaadói oldalról is. Azután a kiegészítõ gazdasági
agrármérnök szak létesítésével a Gyöngyösön
végzetteknek is módot adtunk egyetemi diploma megszerzésére, ezzel mintegy megteremtettük a gödöllõi képzés piacát. Közben
budapesti képzési kapacitásokat is létrehoztunk. Ma már napnál világosabb, hogy a
fõvárosi jelenlét nélkülözhetetlen az üzleti
képzések piacán! Bizton állíthatom, hogy a
80-as évek közepérõl startolva, jó ütemben
használtuk ki a társadalmi átalakulásban rejlõ
felhajtóerõt a kar érdekében. Határainkon túl
is, hiszen negyed századdal ezelõtt indítottuk
a csíkszerdai képzést, és jólesõ érzéssel gondolok arra, hogy 250 nálunk végzett gazdasági agrármérnök dolgozik napjainkban
Hargita, Kovászna és Maros megyében és
immár mesterszakon újabb generációkat képzünk.

CÉLOK, EGYÜTTMÛKÖDÉSEK
– Káposzta József dékán úr az elõzõ számban méltán említette, hogy a gazdasági agrármérnök szak szakirányaiban benne voltak a mai szakkínálat csírái.
– Ezek nélkül nem jutottunk volna el a mai
széles képzési palettáig. Mérföldkõnek, kari
ünnepnek számított, amikor elõször kaptunk
lehetõséget a közgazdász gazdálkodási szak
indítására, Ez az ötéves képzési rendszerben
teljes jogú közgazdászképzésnek számított.
Én annak is nagyon örültem, amikor a Mezõgazdasági Gépészmérnöki Kar általános gépészmérnök szakot indíthatott. A mûszaki tudományokban elmélyült kollégáknak is hoszszú idõre, sok-sok erõfeszítésre volt szük-

ségük ahhoz, hogy élvezhessék
munkájuk gyümölcsét. És mint azóta már kiderült, ez még nem a végállomás volt.
A bolognai képzési rendszer bevezetése a 2000-es évek elsõ felének
embert próbáló feladataként jelentkezett. Máig büszke vagyok rá, hogy
a Debreceni Egyetem és a Budapesti
Corvinus Egyetem érintett karaival
szoros együttmûködésben sikerült
az új szakokat megalapítani és elindítani. Napjainkban több képzési területen oktatunk alap- és mesterszakokon, levelezõ és nappali tagozaton, de ezekhez nélkülözhetetlen
volt az elõzõekben még ha csak
vázlatosan is ismertetett építkezés.

HALLGATÓK ÉS TANÁROK
– Emberekkel foglalkozni. Ez sosem
jelentett megterhelést?
– Dehogynem. Csakhogy én nem így
fogtam fel! 1968-ban végeztem. Majdnem
ötven évnyi tanári múlttal a hátam mögött
elmondhatom, kezdõ oktatóként sem vezettem katalógust, viszont mindvégig a hallgatókat tartottam a legfontosabb szereplõknek. Ezzel persze a legtöbben így vagyunk, akik a pályán maradtunk. Na már
most, ha a hallgató az elsõdleges, akkor mik
a leglényegesebb követelmények? A tananyagellátás. A személyes kapcsolatok a levelezõ hallgatókkal is. Az összevont záróvizsgák. Soha nem tettem különbséget a levelezõ és a nappali tagozatos hallgató között.
Persze a tanári kar is lényeges, de még
mennyire! Sok-sok történetet mesélhetnék.
A kiemelkedõ eredmények közé tartozik
Enyedi György akadémikus megnyerése az
egyetemnek. Neki is köszönhetjük, hogy ma
Magyarországon egyedül a Szent István
Egyetemen mûködik önálló regionális tudományi doktori iskola.
Összefoglalva: ahogyan arra a múltban is
törekedtem, a mában is a jövõ lehetõségeit
kell megtalálnia kinek-kinek a maga területén. Felfedezni a réseket, ahol meg lehet
tartani a pozíciót vagy újakat nyerni. Szem
elõtt tartva azt, hogy a felsõoktatás kínálati
ciklusa hosszú, az élet pedig gyorsan változik. Ami pedig engem, a személyes céljaimat illeti, doktori védésre készülõ hallgatóm és diplomaterveseim vannak, feladatokban tehát nem szenvedek hiányt – s jól
tudják rólam, a családom mellett ezek adnak
nap mint nap megújuló erõt!
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Idén is megrendeztük Karunk egyik
legrégebbi hagyományát, a GTK
Felezõt. Mit is mondhatnék róla?!
Fergeteges volt! Nagyon jó volt a
hangulat, profi a hangosítás, finom a
vacsora és sikerrel zártuk a rendezvényt.
A 2016-os Felezõ február 24-én került sorra. A megnyitót dr. Káposzta
József dékán úr tartotta, ami már
önmagában is megalapozta az igazi
Felezõs hangulatot. A megnyitót a
vacsora követte, majd a játékos vetélkedõk, ahol a csapatok összemérhették kreativitásukat, ügyességüket
és csapatszellemüket.Az évfolyamról
5 szak volt jelen, Gödöllõrõl és a
BKH-ról vegyesen. A csapatok a következõk voltak: GVAM I., GVAM
II., GM, PÜSZ, KM, TV.
Szpíkerünk és a játékok levezetõje
Csordás Ákos volt, az Xfaktor címû
tehetségkutató felfedezettje.
Igyekeztünk a játékokat úgy alakítani, hogy mindenki találjon benne
olyat, ami kedvére való. A feladatokat egy szuper zsûri pontozta,
melynek tagjai: Naárné dr. Tóth
Zsuzsanna tanárnõ, Csáki Dávid, a
GTK HÖK elnöke, Hedrich Bernadett, a GTK HÖK Budapesti Képzési Helyért felelõs alelnöke és Vulczné Villányi Kinga tanulmányi elõadó
voltak.
A vetélkedõ után az eredményt a
zsûribõl Csáki Dávid hirdette ki: 3.
helyezést ért el a GM, 2. helyezést a
PÜSZ, és 1. helyen végzett a két
GVAM fej-fej mellett. Az eredményhirdetést a tombolahúzás követte, ahol 400.000 Ft összértékben
sikerült ajándékokat szereznünk támogatásként több vállalkozó jóvoltából. A hajnalig tartó buli a Katlanban folytatódott.
Nehéz lenne így összefoglalni, milyen is volt ez az egész Felezõ. Az,
hogy láthattuk a hallgatók arcán a
felszabadultságot és boldogságot, az
minden percnyi szervezést és kemény
munkát megért. Amire leginkább
büszkék lehetünk, az az a mondat,
amit Csáki Dávid az eredményhirdetés elõtt megfogalmazott: „Sosem
gondoltam volna, hogy egyszer ezt
mondom, de ez jobb volt, mint a
miénk!” . Ez úton is szeretném
megköszönni dicsérõ szavait magam
és szervezõtársaim nevében.
Azt gondolom nagyszerû alkalom
volt ez az évfolyam összehozására, és
elértük a célunkat, hogy együtt
felszabadultan jól tudjuk érezni
magunkat.
Mihályi Fruzsina
fõszervezõ
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XIV. Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny

Az „A” döntõben szerepelt a Project Management Team
Februárban 14. alkalommal
rendezték meg az Országos
Pénzügyi Esettanulmányi Versenyt
(OPEV). A háromnapos versenyen
tizenhat egyetem hallgatói
csapatokban mérették meg
magukat. Idén a PMT, azaz
a Project Management Team
képviselte a Szent István
Egyetemet, név szerint: Majoros
Dorottya, Csáki Dávid és Kocznár
Dániel. A „felsõházban” végeztek,
az „A” döntõ 6. helyét szerezték
meg!

Az OPEV az ország egyik legnagyobb egyetemi versenye ahol a csapatoknak egy vállalat által kidolgozott problémára kell a lehetõ
legjobb belátásuk szerint válaszolniuk és
prezentálniuk a zsûrinek. A versenyen való
részvétel már egy jó alapot nyújthat az egyetem utáni munkához, mivel nyomás alatt kell
teljesíteni és a csapatmunkára is nagy szükség van. Idén a versenyfeladatot a HORA
Group Kft. biztosította a versenyzõknek. A
gödöllõi csapatból Kocznár Dánielt kérdeztük.
B. G.

– Hogyan választódott ki a csapat,
amelyik a GTK-t és az egyetemet képviselte a versenyen?
– A PMT-t dr. Széles Zsuzsanna tanárnõ jóvoltából tudtuk indítani, aki nagyon sokat segített a háttér munkákban és szervezte, bátorította a csapatot. Majoros Dorottya és jómagam elsõ alkalommal vettünk részt a
versenyen, a veteránunk Csáki Dávid volt,
akinek már nem az elsõ OPEV versenye volt.
Õ a szakmai gyakorlatát tölti, Dorottya harmadéves GM-es, jómagam pedig harmadéves pénzügy számvitel szakos hallgató
vagyok.

– Miként zajlott a
felkészülés?
– Sokat segített
benne, hogy Dávid
már tudta, mire kell
számítanunk, hogyan fog kinézni
maga a verseny. Az
elõzõ évek esettanulmányaival készültünk fel, amiket
közösen átnéztünk
aztán otthon pedig
megpróbáltuk megoldani a következõ
találkozásunkra.
– Hogy zajlott a
verseny? Mi volt a Dr. Széles Zsuzsanna egyetemi docens, Kocznár Dániel,
feladat? Milyen Majoros Dorottya és Csáki Dávid
Fotó: Kun Zoltán
módon készültetek
a megoldására?
Széles Zsuzsanna tanárnõ is bíztatott minket
– A verseny Gyõrben tartották, a Széchenyi a közönségbõl.
István Egyetemen. A háromnapos megmé– Milyen volt a verseny és a helyszín
rettetés elsõ napján a regisztrációval egybe- hangulata?
kötve kihúztuk, hogy a prezentációkat mi– Az egyetem kollégiumában töltöttük a
lyen sorrendben fogjuk elõadni a zsûrinek, három napot, amíg a versenyen részt
ezután három óránk volt megismerni, tanul- vettünk.
mányozni az esetet.
Egy nagyon modern épületkomplexum áll
A tanulmányt a Hora Kft. szolgáltatta, amely az itteni hallgatók rendelkezésére hogy a
acélmegmunkálással és acélszerkezetek lehetõ legtöbbet tudják kihozni a tanulmáépítésével foglalkozik és a feladat is erre nyaikból. A verseny hangulata kimondottan
vonatkozott.
nyitott és szívélyes volt, a csapatok nagyon
A második nap volt a verseny szíve. Nyolc kedvesek voltak jól elbeszélgettünk és velük
órát adtak a feladatot kidolgozására. Ekkor ismeretségeket kötöttünk, aminek a kékaptuk meg az excel táblákat, a számítógépe- sõbbiekben jó hasznát vehetjük.
ket és a könyveinket, amiket itthonról vittünk
– Mi az, ami a kampuszon megragadott,
mivel az internet használata tilos volt. Ezek mit hoztál volna el onnan Gödöllõre szísegítségével kellett megoldanunk a fela- vesen?
datot, amiben többek között az új partnernek
– Ami leginkább megmaradt számomra, a
kellett árajánlatot készíteni és egyéb szá- dekorációk az épületen belül. Apróságok, de
mításokkal alátámasztani, hogy a beruhá- nagyon kellemes hely érzetét keltették. Vizásba érdemes-e belekezdeni.
szont nem hoznék el semmit, mert olyan érEzután, az esti órákban kihirdették, hogy ki, zésem volt, hogy én nem is Gyõrben vagyok,
melyik döntõben fogja elõadni másnap a pre- hanem a saját intézményemben éreztem
zentációját „A” döntõ (1-6. helyezés) vagy a magam. Az atmoszféra nagyon hasonló volt
„B” döntõ (7-12. helyezés). Az elõzsûri be- a gödöllõi kampuszéhoz.
számolónk alapján az „A” döntõbe sorsolt
– Dolgozik-e együtt tovább majd a
minket, amivel már egy hatalmas eredményt csapatotok? Gondolkoztok-e jövõbeni
értünk el.
együttmûködésben?
A harmadik napon kellett bemutatnunk a
– Én nem zárom ki a lehetõségét, hogy
prezentációnkat. Sok szempár szegezõdött egyszer együtt dolgozzunk, akár munkaránk, mivel mi voltunk az utolsó prezentálók társakként, egy projektben. Mindenkinek
és az a csapat, amelyik még nem adott elõ, megvoltak az erõsségei és gyengeségei, amit
nem nézhette meg a többi csapat elõadását, a másik csapattag kiegészített. Nagyon kedamíg õk maguk nem végeztek. A zsûri nagy ves jó csapat részese lehettem, sokat neszakmai tapasztalattal rendelkezõ pénzügyi, vettünk, jól éreztük magunkat és hihemarketing és controlling vezetõkbõl állt így tetlenül jó érzés, hogy nagy sikerrel képnehéz volt a csapatoknak meggyõzni õket a viselhettük az egyetemünket ezen a versaját igazukról, de nagyon jól helytálltunk és senyen.

Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta
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Megjelent az elsõ Csörsz mondák gyûjtemény,
avagy

„Csörsz angyali köntösben”

A légies, misztikus könyvecskét 2016 februárjában adta ki a Szent István
Egyetemi Kiadó, Madár
Eszter tipográfiai munkájával és illusztrációival,
Ivókné Szajkó Ottília lektorálásával Harkányiné
dr. Székely Zsuzsanna
szerkesztette.
A Kárpát-medence kincset õriz – és lehetõségek sokaságát is. A
Csörsz-árok minden bizonnyal a Kárpát-medence legnagyobb
emberi építménye. Építõi hatalmas
munkát végeztek, mintegy 15
millió köbméter földet mozgattak meg, jelentõsége túlmutat a mai ismertségén és
elfogadottságán. A Dunakanyarból indul, végigfut az
Észak-Alföldön, majd Délre
fordul, Debrecen után kilép a
mai országhatáron és Nagyvárad, Arad, Temesvár, Versec
érintésével az Al-Dunáig ér.
A teljes árokrendszer hossza
1260 km, mai szélessége 4 –
10 m között változik, mélysége
1,5 – 3 m a jelenlegi szinttõl
mérve.
A Csörsz-árok itt húzódik évszázadok óta a történelmi Magyarország területén és mára
mégis alig ismeri valaki. Kik
építették, mikor és mi célból?
A különbözõ tudományterületek különbözõképpen foglaltak állást ezekrõl a kérdésekrõl. Védmû lehetett eredetileg? Vagy határoló vonal?
Esetleg úthálózat része? Vízrendezést
szolgálhatott? Miért van a Tejút nevei
között a Csörsz árka, a Tündérek útja?
Ördög árok, Csillagösvény?
Miért Vaskapuk rajta az átjárók? Titok
övezi. Az bizonyos, hogy a különbözõ korokban mindig felhasználták valamire,
ha már ott volt a tájban ez a hatalmas
árok.
A legalább másfél évezredig jól látható
árokrendszer ma már nem minden helyen követhetõ nyomon egyértelmûen,

egyes szakaszok megsemmisültek, az
idõk folyamán betemetõdtek, beszántották, így csak talajfúrásokkal, kartográfiai módszerekkel, légi- és ûrfelvételek
segítségével lehet következtetni a nyomvonalra.
A nép mindig látta, hogy a Csörsz-árok
tájidegen, nem a természet alkotta.
Szájról szájra terjedt az eredetérõl alkotott gyönyörû, színes mende-mondavilág. A meséktõl az választja el õket,
hogy van minden korra érvényes aktualitásuk, valóságalapjuk.
Ezeknek a mondáknak mind vizes vonatkozása van, míg ezzel szemben a történelmi térképek egyaránt útként ábrá-

zolják. Valójában a Csörsz-árok egy rejtély, amit meg kell õriznünk az utókornak, de addig is gazdasági potenciál
lehet teljes hosszában. Minden fellelhetõ
adatát térinformatikai rendszerbe gyûjtjük, ezzel reményeink szerint új lendületet kaphat a Csörsz-árok kutatás és sikerül a megkérdõjelezhetõ ex lege védettségi kategóriából világörökségi
szintre emelni.
A Csörsz mondákat összefoglaló gyûjteményünk elsõ lépés az igen gazdag

Csörsz mondavilág összegyûjtésére. A
Csörsz-árok Mente Egyesület tagjai
abban reménykednek, hogy ezzel a
könyvecskével elkezdõdik egy folyamat:
minél több ember kezébe kerül majd és
egyre többen fognak emlékezni még
több Csörsz mondára, amit még talán a
nagymamáktól hallottak. Gyûjteményünk egyre gyarapodhat.
Unokáink pedig tovább adják a tudást
és a Csörsz-árok megmarad, mert élni
akar. Talán egyszer megmutatja igazi
arcát is. És biztosan megtudhatjuk, hogy
kik és miért és mikor építették. De addig
õrizzük és használjuk magunk javára.
A Csörsz-árok Mente Egyesület Egyetemünkhöz is kötõdõ tagjai:
Harkányiné Dr. Székely Zsuzsanna, Dr.
Füleky György, Dr. Fülöp István, Sztarenszky Róbertné, Dr. Bardóczyné Dr.
Székely Emõke, Csabainé Prunner Andrea, Benõ Dávid
Aktív segítõink közül: Dr. Kovács László, Petyerák Viktor, Varga Viktor
Pályázati támogatók: NEA-NA-15SZ-0573, NEA-NO-15-M-0264
Harkányiné Dr. Székely Zsuzsanna
A természet védelmérõl szóló
1996. évi LIII. törvény oltalma alá
vonja az arra érdemes természeti
értékeket és területeket, így a
földvárakat is. Egyesek a földvárakhoz
sorolják ezt a kulturális történelmi
örökségünket, eszerint 'ex lege', vagyis
elvi védettséget élvez ebben a
törvényben Magyarországon.
Ugyanakkor a feltehetõen egykoron
hasonló funkciót betöltõ és szintén a
rómaiakhoz köthetõ skóciai Antoninusfal a Hadrianus fallal együtt ma már a
Világörökség részét képezik, és a
kulturális- és örökségturizmus fontos
célpontjai.
A Római Birodalom határvonala
egyedülálló régészeti mûemlék
együttes, melynek egyes szakaszai
különbözõ idõpontokban kerülnek
felterjesztésre az UNESCO
Világörökség listája kiemelkedõ
egyetemes értéket képviselõ helyszínei
közé. A Magyarország területén is
áthaladó dunai Limes, a ripa
Pannonica hazánk világörökségi
nevezésének alapja. Ennek a vonalnak
szerves része lenne a Csörsz-árok, mint
elõvédvonal.
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Fekete József

Utazásaim
képekben

Naplemente a Karib-tengeren

Szenes vasaló és holdutazás
Jólesõ érzéssel adom tudtára mindenkinek, hogy már nemcsak két magyar ûrhajós van. Sõt, sokkal több, mint amennyi
2016 elejéig az egész világon volt. Január
15-én ugyanis a Millenárison megnyílt a
Gateway to Space nemzetközi ûrkiállítás,
amit március idusáig lehetett látogatni. Az
új magyar ûrhajósokról nem az MTI tudósított, hanem a facebook. Egyre-másra
tûntek fel ismerõseink okostelefonjaink
képernyõjén szkafanderben, egyesek a
holdjáró oldalán, mígnem magunk is ellátogattunk Cape Canaveral és Csillagváros
kézzel fogható, háromdimenziós montázsába.
Bár a kiállítás végállomásáig, az ûrkantinig végig idegesítõ kérdésként izgatta a
látogatókat, hogy a popcorn illata valódi
kukorica pattogtatóból származik-e vagy
csak a levegõbe permetezett aroma foglalja le az orrunkat, a szemünk és a fülünk
szabadon tájékozódott. Csakhamar kiderült, a szerzõ gyermekkorában még a jövõ iparágának számító „csillagközi utazás”, amibõl a szó szoros értelmében véve
még semmi nem valósult meg …, szóval a

nagy vállalkozás magyarországi bemutatása némileg emlékeztetett a gödöllõi gépmúzeumban tartott gyûjtõtalálkozóra. Ott
gépészrégészek gyülekeztek, itt pedig 2030-40-50 éve használatos ûreszközöket
láthattunk.
A Mir ûrállomás egy modul-modelljének
a megtekintése maga volt a varázslat. A
ferdén felállított egységben sétálva, a vízszintesen járáshoz szokott egyensúlyérzékünk azt érzékeltette, hogy valóságosan
repülünk.
A kiállítás tisztelettel adózott az Amerikát
megrémítõ Szputnyiknak, részletesen bemutatta az Apolló missziókat. Láthattuk az
Apollo-11 ûrhajósainak gipszbõl kiöntött
kézmintáit, ezek alapján készítették a kesztyûiket.
Ha másért nem is (dehogynem) lennék
mai huszonéves vagy harmincas, az annak
az érzésnek az átélése lenne, amikor azon
gondolkodnak el az 1972 után születettek,
hogy az õ életükben már nem vasaltak szenes vasalóval és már nem járt ember a
Holdon.
B. G.

Van, aki hajóban,
Van, aki csónakban
Úszik a fényben,
Odalenn délen.

Fújja enyhe szellõ,
Tenger ár és felhõ
Egymásba olvadnak,
Boldognak látszanak.

Dr. Fekete József a Szent István Egyetem
nyugalmazott egyetemi tanára. Talajtanos. Munkásságának elsõ szakaszában,
1960 és 69 között az öntözött talajok
fizikai- és kémiai tulajdonságait vizsgálta,
utána következett kubai kiküldetése, illetve a trópusi talajok sajátosságainak tanulmányozása, ami alapját képezte a Trópusi
talajok címû könyvnek. Ebbõl a témakörbõl szerezte meg az MTA doktora címet is.
Munkásságának harmadik szakaszában a
magyarországi vörösagyagok, fosszilis vörös talajok tulajdonságait tanulmányozta.
Fekete Józsefnek azonban, mint Radnóti
Miklós költõnknek, sem „térkép e táj”.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az
Aposztróf Kiadónál 2015-ben megjelent
Utazásaim képekben címû festményalbuma. Természettudósként is ismeri a földgolyó talajait, a tájképek nélkülözhetetlen
alkotóelemeit, mûvészként a hangulatukat festi meg. A kiadvány értékes sajátossága, hogy a képekhez az alkotó felesége,
Feketéné Bencsik Julianna írt verseket.

Füleki Vár
A bástyán sokféle zászló lengett,
A török is bevette csellel.
A lélekjárás itt megszokott,
A viadal gyõzelmet is hozott.
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Daniel Keyes:

Virágot
Algernonnak

Képavatás
A Gépészmérnöki Kar Mûszaki Menedzsment Intézetének tanácstermében felavatták Lisányi Endre képzõmûvész „Mérõmûszer” címû alkotását. Dr. Daróczi
Miklós intézetigazgató köszöntõje után felkért hozzászólóként dr. Walz Géza profeszszor beszélt az alkotás történetérõl.
– A tanácsterem felújítása utáni napokban hazafelé utazva az a mondat villant az
eszembe, hogy „Non est bonum esse homini solum” [Nem jó az embernek egyedül
lenni Teremtés könyve, 2:18], és már visszhangzott is a fülemben: „Nem jó a falnak
csupaszon lenni.” Pár nappal késõbb találkoztam Lisányi Endre képzõmûvésszel, és
meséltem neki a tanácsterem felújításáról,
és arról, hogy gondolkozunk a falak díszítésérõl. Egyik napon kimentünk Gödöllõre,
és a terem megtekintése után azt mondta,
hogy szívesen készít valamit az egyik falra.
Igazgató Úr is örömmel vette az ajánlatot.
Az alkotás elkészült, leleplezésre vár.”
A tudományos és a mûvészeti gondolkodást összehasonlítva, többek között
kiemelte: Egy mûvész nem leírást ad a dolgokról, nem rangsorolja azokat, nem
mond róluk ítéletet, csupán megalkotja
mûveit, hogy a képzeletére alapozott eszmeiséget közvetítse.
Ezt követõen az alkotó és intézetünk
legfiatalabb munkatársa leleplezte a
mûvet, majd az alkotó következett: – Mûveim elkészítéséhez többnyire spárgátzsinórt használok, ami – mint tudjuk – az
egyik legõsibb mérõeszköz, így szinte adta
magát az ötlet, hogy a mérnöki tudományra a méréssel, a mérésre pedig a kép alapanyagával, azaz a zsinórral utaljak, vagyis
az alkotás anyaga a mérnöki tudomány
metaforájaként is értelmezhetõ. A zsinegre festett forma a mérõmûszert jelképezi, ami azon túl, hogy szintén a mérnöki
tudományra utal, egyfajta, mondjuk mûvészi értelmezése a mérés absztrakciójának, és annak, hogy mindenkori mérõmûszereink, nagyban meghatározzák,
hogy hogyan látjuk és értelmezzük a világot és annak jelenségeit, és persze bizonyos tekintetben saját magunkat is.”

Mûvészetek Háza Gödöllõ, Színházterem
2016. Május 26., 19.00
JEGYÁR: 4.900.- FT
Az elõadás idõtartama: 2x 50 perc, 1
szünettel
BUDAPESTI BEMUTATÓ: 2015. OKTÓBER 31.
– Nyugodtan dönthet úgy is, hogy visszaviszi Charlie-t az iskolába, és minden marad a régiben. Ám ha õrá esik a választás,
olyan tudományos ugrás elõsegítõje lesz,
amelyhez fogható a DNS felfedezése óta
nem volt. Nos? – kérdezi dr. Nemur Alice
Kiniantól, Charlie Gordon tanárától Daniel
Keyes Virágot Algernonnak címû világhírû
regényében. Hogy hogyan dönt a tanárnõ
és fõleg a törekvõ tanítványa, és mi lesz
mindennek a következménye, errõl szól ez
a megindító történet. De nemcsak errõl,
hanem a kitartásról, a tudásvágyról, egy
különleges ember gondolatairól, szeretetéhségérõl.
Színpadra alkalmazta: Szervét Tibor
Charlie Gordon SZERVÉT TIBOR
Alice Kinian LÉVAY VIKTÓRIA
Nemur professzor BENEDEK MIKLÓS
Dr. Joe Strauss NAGY SÁNDOR
Anya ZSURZS KATI
Gina SZÕLÕSKEI TÍMEA
Díszlettervezõ: Horgas Péter
Jelmeztervezõ: Bujdosó Nóra
Ügyelõ: Petyi János
Súgó: Sajben Anita
Rendezõasszisztens: Skrabán Judit
Rendezõ: Horgas Ádám

OLVASÓINKHOZ!
Nyitnikék! Új, kulturális rovat
próba összeállításával indulunk a tavasznak.
Szerkesztõségünk úgy véli,
van annyi alkotó polgár, kulturális és mûvészeti mûhely az
egyetemen, hogy érdemes önálló lapfelületet nyitni a róluk
szóló hírek, információk, tudósítások közzétételére.
Emellett szeretnénk programokat ajánlani olvasóinknak,
továbbá ismertetéseket, véleményeket, kritikákat közölni kiállításokról, könyvekrõl, filmekrõl, prózai és zenés elõadásokról – mindenrõl, ami kultúra. E
téren várjuk jó tollú szerzõk jelentkezését is!

Program
ajánló
III. SZIE Nyuszifutás
2016. március 29., 17:00 – 18:00
SZIE B Kollégium, Gödöllõ, Páter K. u 1.
VIII. SZIE Teljesítménytúra és Tájfutás
2016. április 2., 7:00
távok: 15 km és 25 km
kategóriák: túra, tájfutás
(A nevezés már lezárult)
SZIE Állásbörze
2016. április 20. 10:00
Gödöllõ, Aula

NÉGY NAP, KILENC ELÕADÁS. Dr. Horváth Zoltán egyetemi docens (képünkön
elõl, feleségével és gyermekével), akivel
mûvészként a legtöbb egyetemi polgár a
tanévnyitó és tanévzáró ünnepségeken
találkozik, márciusban a Gödöllõn kilencszer elõadott Nõnapi ajándékkosár címû
mûsorban a Mûvészetek Háza dolgozóinak frenetikus sikert arató mûsorszámát
rendezte.

X. SZIE Horgászverseny
2016. április 26 – 27.
A verseny helyszíne ismét a Gödöllõ határában található Béke horgásztó 1-es tava lesz, amely kiemelkedõ ponty, kárász,
keszeg, amúr illetve harcsa állománnyal
rendelkezik, de a finom szerelékes
horgászoknak is kecsegtetõ helyszínül
szolgál.
Nevezési határidõ: 2016. április 11.
Nevezési díj:
– egyéni: 3000Ft
– csapat (3 fõ): 9000Ft
A nevezési díj tartalmaz pólót, meleg
étkezést (ebéd, vacsora), csali csomagot,
a helyezettek számára értékes nyereményeket.
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Állatorvos-tudományi Kar

Búcsú Tuboly Tamás professzortól
Dr. Tuboly Tamás egyetemi tanár, az Állatorvostudományi Kar dékánhelyettese 2016. február 2án életének 54. évében tragikus hirtelenséggel
elhunyt. Tuboly Tamást a SZIE Állatorvos-tudományi Kara és a Magyar Országos Állatorvos
Egyesület saját halottjának tekinti.
A két professzor, Tuboly Tamás és édesapja,
Tuboly Sándor rendszeres résztvevõi voltak a
Fejér megyei állatorvos-konferenciáknak, ahol
ebben az évben Tuboly Tamás tartotta az elsõ
elõadást, amelyet már nem tudott befejezni,
rosszul lett és a gyors segítség nyújtás ellenére
szíve nem dobbant meg többé.
Adonyi temetésére családi körben, február 15én került sor. Az állatorvos-társadalom nevében
Dr. Sótonyi Péter dékán az Árpádházi Szent
Erzsébet templomban február 22-én gyászmise
keretében búcsúzott az Alma Mater kiemelkedõ
egyéniségétõl, a példaértékû oktatótól, Tuboly
Tamás professzortól.
Tisztelt Gyászoló Család!
Emlékezõ Barátok, Tisztelõk, Tanítványok,
Munkatársak!
Karunk dékánjaként búcsúzom Alma Materünk
és az egész állatorvos társadalom nevében Tuboly Tamás professzor úrtól, a magyar és nemzetközi állatorvos-tudomány kiemelkedõ egyéniségétõl, a szakmailag és emberileg is példaértékû oktatótól, kedves Tamás barátomtól, aki
nagyon közel állt hozzám.
Megdöbbenve ért bennünket a felfoghatatlan
hír halálodról, hiszen Te jelentetted azt a szellemi erõt, ami értelmet, tudást, melegséget
árasztott Egyetemünk falain belül. „Az lehetetlen, hogy holnap már nem jössz!” volt elsõ gondolatunk, ezt nem hisszük el. Nekünk ezután is
ott leszel. Eddig szemünkkel láttuk jelenléted,
ezután a szívünkben érezzük majd. Szellemed
nem múlik el, a kollégák, a tanítványok, a hallgatók példaként tartanak meg szívükben, mert
Téged mindenki ismert, tisztelt és szeretett. Te
mindenkivel jó voltál és segítõkész.
Egy olyan kivételes ember munkája és szellemi
nagysága elõtt tisztelgünk most, amelyre csak
nagyon kevés példa van. Utolérhetetlen szimbóluma a jónak és a jócselekedetnek.
Tuboly Tamás, aki február 11-én töltötte volna
be 54. életévét, az elmúlt 30 év során meghatározó személyisége volt nemcsak Alma Materünknek, de az egész magyar állatorvosi karnak,
az egyetemes állatorvoslásnak.
1986-ban szerzett állatorvos doktori oklevelet,
ezt követõen az Országos Állategészség-ügyi Intézetben, majd az MTA Állatorvos-tudományi
Kutatóintézetében dolgozott. Ez idõ alatt több
külföldi kutatóintézetben és egyetemen folytatott oktató és kutatómunkát, közülük is kiemelkedik Kanadában a Guelphi Egyetem Állatorvos-tudományi Kara, ahol hat évet töltött.
2000-ben egyetemi docensként kezdte meg oktatói tevékenységét egyetemünk Járványtani és
Mikrobiológiai Tanszékén, ahol 2011 óta egyetemi tanárként dolgozott. Az állatorvosi virológia világszínvonalát képviselõ, a legújabb tudományos eredményeket naprakészen ismer-

22

tetõ, rendkívül igényes magyar és angol nyelvû
elõadásait a hallgatóság mindig a legnagyobb elismeréssel fogadta, és különösen nagyra értékelte. Mindehhez hozzájárult mélységes humánuma, határtalan jóindulata. Szinte csodálatraméltó adottsággal tudott azonosulni mások sorsával, gondjaival, örömeivel. Közvetlen, segítõkész lénye diákjait mindig bûvkörébe vonta, a
hallgatóság körében rendkívül nagy tiszteletnek
és népszerûségnek örvendett.
Szíve mélyén a kutatás volt számára a legfontosabb. A legfelszabadultabban kutatók társaságában mozgott, természetes közegét õk jelentették, õszintén élvezte a szakmai beszélgetéseket, a problémák és kérdésfelvetések konstruktív megvitatását. Fenntartotta és éltette a kialakult szakmai kapcsolatokat. A sikeresen elnyert hazai és nemzetközi kutatási pályázatok
birtokában széles körû és eredményes kutatómunkát folytatott a háziállatok vírusos eredetû
fertõzõ betegségeinek területén, különös tekintettel a sertésbetegségekre. Elsõsorban a specifikus megelõzési módszerek kidolgozását kutatta, a vakcina-fejlesztés területén 6 nemzetközi
szabadalmat nyert el, eredményeit több rangos
szakfolyóiratban publikálta. Kutatóként is jelentõs energiát fektetett a fiatal kollégák tudományos képzésébe, aktívan részt vett a tudományos
utánpótlás fiatalabb generációjának kinevelésében.
2012-tõl kutatási és továbbképzési dékánhelyettesként tehetségével és éleslátásával újjászervezte Karunk posztgraduális képzését, partnernek tekintve az állatorvos kollégákat, egyben
nyitva más diplomások felé is. A mai kor igényeinek, elvárásainak megfelelõen, és a visszajelzéseket is figyelembe véve átdolgozta a szakállatorvos-képzések és a tanfolyamok tematikáját.
Munkájának köszönhetõ, hogy kollégáink komoly szakmai megújulást adó tudást ma ismét
elsõsorban az Állatorvosi Karon kaphatnak.
A Kutató Kari minõsítésünk elnyerését követõen új alapokra helyezte a kutatásirányítást, teljesítmény centrikusan ösztönözve a kiemelkedõ
kutatói tevékenységet a TDK munkától a már
jelentõs eredményeket felmutató kutatókig.
Tuboly professzor számos tudományos társaságnak, hazai és nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztõbizottságának vezetõségi tagja,
választott képviselõje, életének és munkásságának sokrétû és teljes képét csak kevesen ismerik.
Most, halála után idézõdik fel a sokszínû emlékek közös pontjaként az EMBER, a csupa nagybetûs, a jó, a kedves, a nagy tudású, az áldozatkész, a lelkiismeretes.
Tamás legalapvetõbb vonásai közé tartozott az
alázat, a munkája és a kötelességei iránt. A legapróbb, vagy éppen legkevésbé vonzó feladatokat is ugyanazzal a gondossággal, lelkiismeretességgel végezte el. Felelõsségérzettõl áthatva,
emberi hozzáállásával munkatársait, tanítványait, saját példájával motiválta, akiket önzetlenül
támogatott és segített személyes és szakmai céljaik megvalósításában is. Tette mindezt akkor is,
ha, sajnos, nem mindenkitõl kapta meg ugyanezt
viszonzásul. S tette mindezt nem csak hazai, de
nemzetközi szinten is, ahol az elmúlt 3 évtized
alatt számos barátot szerzett.

A Kolozsvári
Egyetem egyik vezetõje,
Marina Spinu
így emlékezik
rá: „Számomra Tamás egy
közeli jó barát
volt, valaki,
akire számíthatok, aki sokat segített nekem és a mi Állatorvos-tudományi
Karunknak. Kedves mosolyát soha nem fogjuk
elfelejteni.”
Megrázó, mélységrõl tanúskodó szavak, Tamás szerte a világban megszámlálhatatlan ember életében hagyott kitörölhetetlen nyomot. Õt
nem csak kutatóként, vagy egyetemi tanárként,
hanem közeli kollégaként és barátként is az életünk részének tudhattuk. Emberi nagysága, lelki
gazdagsága már rövid ismeretségben, egy-egy
találkozásban is megnyilvánult, érzékelhetõ volt
mások számára. Egy általa nemrégiben megismert orosz kutató tökéletes képet rajzolt róla,
egyetlen mondatban: „Tamással még egy rövid
ismeretség is megmutatta személyiségének gazdagságát, gondolatai mélységét és lelkének melegségét. Azt is átérzem, mit jelenthet ez a veszteség számotokra.” Milyen különleges személy
az, aki ilyen rövid idõ alatt ilyen mély benyomást tesz másokra! Munkatársainak mindegyike õriz valami maradandót, szépet és jót Vele
kapcsolatban.
Közismert szorgalma, precizitása és rendszeretete, végtelen lelkiismeretessége, önmagával
szemben is kérlelhetetlen igényessége egész életét áthatotta, minden munkakörben maximálisan
teljesített.
Büszke vagyok rá, hogy együtt dolgozhattam
Vele. Sokszor szinte észrevétlenül a háttérbõl
segített, sokat tanultunk egymástól.
A háttérbõl és észrevétlenül. Tamás tevékenységét jellemzõ két fogalom nagy tudással párosulva kiad egy harmadikat, ez pedig a szerénység. Csendesen és halkan, nem akarván uralni se
helyet, se helyzetet, mondta el véleményét, terveit, érveit. De sokan meghallottuk. Nem adminisztrálta, Õ adta a tudását, elõadásaiban mint
oktató, tanulmányaiban mint kutató, és napi
munkájában mint legközelebbi munkatárs. Az Õ
elvesztésével olyan hiány keletkezett a magyar
állatorvoslásban, amelynek pótlására nem lesz
egyhamar lehetõség.
Drága Tamás!
Végül hazataláltál, egy héttel ezelõtt eltemettek, ahol nagyszüleid éltek, ahol házat vettél és
letelepedtél családoddal a számodra oly fontos
és pótolhatatlan Adonyban, ahol a gyerekkori
barátok és a régi környezet mindig visszavárt.
Szeretettel emlékezünk Rád, számunkra mindörökké velünk maradsz. Köszönjük, hogy voltál
nekünk, gazdagabbakká váltunk Általad és most
szegényekké lettünk Nélküled! Téged elvesztettünk, de egy csillaggal több ragyog az égen.
Isten Veled! Nyugodj békében!
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GEAC sportolók Gödöllõ
legjobbjai között

Gödöllõ 2015. évi sportdíjait február 25-én adták át a
Mûvészetek Házában. A Gödöllõi Sport Közalapítvány
kuratóriuma a beérkezett szavazatok elbírálását
követõen ítélte oda a legjobbaknak a díjakat az Év
egyéni és csapatjátékos utánpótlás és felnõtt
kategóriában, az Év Edzõje, a 16 év alatti dobogósok,
a Jövõ Reménységei, valamint a Gödöllõ Sportjáért
kategóriákban, továbbá az ünnepségen adták át a
GEAC Aranykoszorús jelvényeit is.
Dr. Tõzsér János, a Szent István Egyetem rektora az Aranykoszorús
jelvényeket Szilágyi Szabolcs asztaliteniszezõnek, Ajkler Eszter
atlétának, Kolozs Balázs kosárlabdázónak és Holló Balázs vívónak
adta át (képünkön).
A múlt év legjobbjai között szép számban szerepeltek a GEAC
sportolói.
Az Év sportolója egyéni felnõtt kategóriában az elsõ helyen Kovács
Zoltán, a GEAC sprinter atlétája végzett. Második Valkai Ferenc, a
GEAC vívója.
A kuratórium tagjai Zsivoczky Attilát, a GEAC atléta edzõjét
választották az Év edzõjének.
Az Év sportolója utánpótlás egyéni kategóriában elsõ díjat vehetett
át Renner Luca, a GEAC atlétája. Az utánpótlás csapatjátékos
kategóriában Bancsics Máté vívó lett a legjobb.
A 16 év alatti, országos csapat- és egyéni bajnokságot nyert
sportolók közül csapatban elismerésben részesült a GEAC 4x200-as
serdülõ fiú váltója (Bogdán András, Kókai Patrik, Köõ-Tóth Kúnó,
Majorics Ádám), a 4x200-as újonc leány csapata (Daróczi Lili,
Eszenyi Napsugár, Kaló Johanna, Ratkai Panna) és a 4x100-as III.
korcsoportos fiú csapata (Desnoix Norbert, Normann Márton, Tóth
Dániel, Tóth Gábor). A GEAC vívó szakosztályából a Gémesi
Botond, Magyari Domonkos, Markolt Dániel, Morvai Ákos alkotta
kadet fiú kard csapat vehetett át kupát.
Egyéni eredményeik alapján a következõ GEAC versenyzõk
részesültek díjazásban: Árvai Virág, Csernyánszky Sára, Eszenyi
Napsugár, Fekete Szilvia, Glaser Zina, Juhász Nándor, Kondrák Réka, Kriszt Annamária, Kriszt Katalin, Mihály Ádám, Sabján Anita,
Simonváros Csanád, Simonváros Csenge, Szamosi András, SzõkeKiss Anna, Tóth Gábor, Váczi Dániel (atlétika); Hanzl Lilla, Révész
Márton (vívás).
A Jövõ Reménységei díjakat azok a 14 év alatti tehetséges fiatalok
kapták, akik eddigi pályafutásuk során felhívták magukra a figyelmet és akiktõl a jövõben még jobb eredmények várhatók. A GEACos díjazottak: Eszenyi Napsugár és Juhász Nándor (atlétika),
Missurai Pálma (vívás).
Tóth László felvétele

Baji Balázs
országos csúcsot futott
Baji Balázs, a Békéscsabai AC sportolója, állatorvos-hallgató 7.55
másodperccel országos csúcsot ért el 60 méteres gátfutásban a Syma
Csarnokban rendezett fedettpályás atlétikai országos bajnokságon,
február 21-én.
A régi rekordot Baji holtversenyben tartotta Kiss Dániellel, utóbbi
2010 februárjában, elõbbi három évvel késõbb futott 7.56-ot.
Baji mostani ideje a harmadik legjobb az idei európai ranglistán. A
lapzártánk után kezdõdött portlandi (USA) fedett világbajnokságra is
meghívott vágtázó az elõfutamban javította meg egyéni csúcsát, a
döntõt 7.62 másodperccel nyerte.
(MTI)
*
Az ob-n a GEAC atlétái közül aranyérmes lett Simonváros Csanád
(440 cm) és Kondrák Réka (340 cm) ifjúsági rúdugrásban. Renner Luca kimagaslott a mezõnybõl, junior magasugrásban (177 cm), aranyérmet, távolugrásban ezüstérmet (576 cm), 60 gáton pedig bronzérmet
(8,94) szerzett.
Ezüstérmet szerzett Szamosi András az ifik között rúdugrásban (420
cm), Váczi Kamilla egyéni csúccsal hármasugrásban (11,02 cm) mindössze három cm-rel elmaradva az aranyéremtõl, Baráti Patrícia a
junior 60 m-es síkfutásban (7.87 mp).
Bronzérmes Fatér Zoltán junior rúdugrásban (380 cm), Ajkler Eszter
junior magasugrásban (165 cm), Király Adél ifjúsági (25,53), míg
Baráti Patrícia junior 200 m-en (25,95).
Negyedik helyezettek: Csernyánszky Flóra ifi 60 m (8,02), Király
Adél ifi 400 m (57,99). Hatodik helyezettek: Bogdán András ifjúsági
gerely (43,09 m), Horváth Dorottya ifjúsági rúdugrás (290), Ajkler
Eszter 60 gát (9,10) Edzõik: Kaptur Éva, Karlik Pál, Körmendy Katalin, Máté Alpár, Szörényi István, Zsivoczky Attila. (szolgalat.com)
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Csapatzászlót adományoztak
az Ybl Katasztrófavédelmi Bajtársi Egyletnek
A Polgári Védelem Világnapja alkalmából a Fõvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóságon március 1-jén rendezett ünnepségen csapatzászlót
adományoztak a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi
Karán 2014-ben megalakult Ybl Katasztrófavédelmi Bajtársi Egyletnek.
Az eseményen polgári védelmi esküt tettek a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálata és az Ybl
Katasztrófavédelmi Bajtársi Egylet új hallgató tagjai.
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Az ünnepség emlékezetes pillanatai

Balázs Gusztáv felvételei

Az Ybl Katasztrófavédelmi Bajtársi Egylet
a Budapest Önkéntes Mentõszervezet tagja.
Három szakmai szervezeti alegységgel, vegyi felderítõ részleggel, mûszaki felderítõ és
értékelõ részleggel, valamint elsõsegélynyújtó rajjal mûködik. Tagjai azok a hallgatók lehetnek, akik önként vállalják a Haza
szolgálatának ezt a formáját.
A bajtársak szemeszterenként egy alkalommal elméleti és gyakorlati kiképzésen, és egy
gyakorlaton vesznek részt. Vállalni kell továbbá, hogy veszélyhelyzetben meghatározott készenléti idõ alatt a Bajtársi Egylet rendelkezésére állnak, és a veszélyhelyzet idõtartama alatt végzik a rájuk bízott feladatokat.
A feladatok ellátásához szükséges munkaruhát, egyéni védõfelszereléseket, szaktechnikai eszközöket, szállító, híradó stb.
eszközöket a Katasztrófavédelem biztosítja.

A felkészítést gyakorlóhelyeken, laboratóriumban, tantermekben, a legmagasabb szintû szakmai képzettséggel és gyakorlattal rendelkezõ szakemberek tartják.
Az egylet tagjai azok a fiatalok, akik tanulmányaikat azért végzik, hogy majdan szakavatott ismerõi és irányítói legyenek a katasztrófavédelmi és benne a polgári védelmi
szakmai munkának. Önkéntes jelentkezésükkel példát mutatnak korosztályuknak.
Kétéves munkájuk elismeréseként dr. Tollár
Tibor tûzoltó vezérõrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságának fõigazgatója Magyarország
címerével és a katasztrófavédelem emblémájával ékesített csapatzászlót adományozott az egyletnek az összetartozás erõsítése
céljából a legnagyobb bajban is. A zászlóra
hímzett jelmondat: Magyarország szolgálatának biztonságáért.

A zászló átadása után zászlószalagot adományozott az önkéntes egyletnek dr. Tõzsér
János rektor, majd rövid beszédében fejezte
ki nagyrabecsülését a katasztrófavédelem területén dolgozóknak, így az egyetem hallgatóinak is a haza érdekében vállalt szolgálatért. Az egyetem büszke arra, hogy a
Polgári Védelem Világnapját idén az Ybl
Karon mûködõ egylet új tagjainak eskütétele
tette emlékezetessé Budapesten.
(bg)
*
Március 10-én a BM OKF Gazdasági Ellátó
Központ Raktárbázisán mobilgát építési
gyakorlatot szervezett az OKF, amire különbözõ szervezetek képviselõi mellett az
egylet 14 tagja kapott meghívást. A napot a
Polgári Védelemért Alapítvány elõadásával
kezdték, megismerkedve az ide vonatkozó
munkavédelmi elõírásokkal. Ezután a bajtársak a hazai veszélyhelyzetekkel ismerkedtek átfogóan, majd az árvízi védekezés
módjait mutatták be, hogy milyen típusú
nyúlgátak építhetõk pl.: jászolgát rõzse- és
szalmabéléssel, ellennyomó medencével,
homokzsákokkal, mobilgáttal.
Az elméleti oktatás után gyakorlati foglalkozást tartottak számukra. Ennek elsõ lépéseként megtekintették azokat a konténereket, amelyek tartalmazták a Beaver rendszerû mobilgát építéséhez szükséges szakfelszereléseket. Ezután 10-15 fõs csoportokban gyakorolhatták az egyes elemek szakszerû felépítését, majd elbontását, illetve bemutatták egy gátelemen a vízzel való feltöltés és leeresztés folyamatát. A gyakorlat
legvégén egy közel 100 m hosszúságú szakaszt védtek meg jelképesen az árvíz elõl,
így elsajátítva az egyes elemek összeillesztésének lépéseit.
(forrás: facebook.com/Ybl
Katasztrófavédelmi Bajtársi Egylet

