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Új megbízott
dékánok

Magyar Ferenc
az egyetem új kancellárja

Dr. Felföldi József egyetemi tanár, az Élelmiszertudományi Kar mb. dékánjának határozott idõtartamra szóló megbízása 2017.
november 17-i hatállyal megszûnt. 2017. november 18. napjától 2018. november 17.
napjáig az Élelmiszertudományi Kar mb. dékánja dr. Friedrich László Ferenc egyetemi
docens.
Dr. Hegedûs Attila egyetemi tanár, a Kertészettudományi Kar dékánjának határozott
idõtartamra szóló megbízása 2017. november 30-i hatállyal megszûnt. 2017. december
1. napjától 2018. november 30. napjáig a
Kertészettudományi Kar mb. dékánja Nyitrainé dr. Sárdy Diána Ágnes egyetemi docens.

Az Emberi Erõforrások Minisztériumának
oktatásért felelõs államtitkára november 16án átadta az állami felsõoktatási intézmények élére kinevezett kancellárok megbízóleveleit. A miniszterelnök az emberi erõforrások minisztere elõterjesztésére 2017.
november 16-ától 2020. november 15-éig
terjedõ idõtartamra kancellári teendõk ellátásával bízta meg a Szent István Egyetemen
Magyar Ferencet.
Palkovics László a budapesti rendezvényen
azt hangoztatta, hogy a három évvel korábban bevezetett kancelláriarendszernek köszönhetõen az egyetemek jelentõs része már
jól mûködik. Szerinte a felsõoktatási intézményeknek éppen arra a fajta függetlenségre
és szakértelemre van szüksége, amit ma a

Záróülését tartotta
a XXXIII. OTDK
Ünnepi záróülését tartotta a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia az
Akadémián november 20-án.
Az eseményen a legkiemelkedõbb eredményeket elérõ 47 fiatal tudós, valamint a tudományos diákköri tevékenységet elkötelezetten és eredményesen támogató 55 oktató,
kutató munkáját ismerte el kitüntetéssel az
OTDT. A hallgatók Pro Scientia Aranyérmeket és Pro Arte Aranyérmeket, felkészítõik Mestertanár Aranyérmeket kaptak. A
Szent István Egyetemrõl Pro Scientia Aranyéremben részesült Borbély Csaba (Kertészettudományi Kar). Mestertanár Aranyérmes lett dr. Fail József egyetemi docens
(Kertészettudományi Kar) és dr. Heltai Miklós egyetemi docens (Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar).
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kancelláriaszervezet jelent. Azt mondta, az
intézménykonszolidációs szakasz már lezárult, a következõ szakasz pedig már a fejlõdésé, fejlesztésé lesz, és ehhez a szükséges
források is megnyíltak.
A felsõoktatási intézményeknél 2014-ben
vezették be a kancelláriarendszert, azzal a
céllal, hogy az intézmények gazdálkodása
felelõsebb és átláthatóbb legyen.
A kancellár felel a felsõoktatási intézmény
gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért.
A kancellárnak együttmûködési kötelezettsége van a rektorral.Akancellár felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

SZIE – Continental együttmûködés
Duális és kooperatív
képzés elindítását tervezi a Szent István
Egyetemmel közösen
a világ egyik vezetõ
autóipari beszállítója
a ContiTech AG magyarországi leányvállalata.
A váci és makói telephelyû ContiTech
Fluid Automotive
Hungaria Kft. (Continental) és az egyetem
együttmûködési keretmegállapodását
december 6-án Gödöllõn írta alá dr. Tõzsér János rektor és Magyar László gyárigazgató.
ASZIE vezetõje az aláírás alkalmából hangsúlyozta, hogy az egyetemen folyó oktatást
még magasabb szakmai szintre kívánják
emelni, többek között új szakmérnöki képzések indításával.
A Continental gyárigazgatója arról is beszélt, hogy a technológiai cég szerepet vállal
a tehetséges hallgatók gyakorlati képzésében, ezáltal is hozzájárulva Magyarország
fenntartható fejlõdéséhez. Egyúttal lehetõséget teremtenek a legjobb szakembereknek
arra, hogy ötleteikkel együtt alakítsák a Continental jövõjét.
Magyar Ferenc, a SZIE kancellárja beszédében kiemelte, elengedhetetlen a magas
színvonalú és gyakorlatorientált tudással
rendelkezõ szakemberek képzése és foglalkoztatása. A jelenlegi megállapodással szorosabb és hatékonyabb együttmûködés alakul ki a két fél között, aminek eredménye-

ként a hallgatók nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni tanulmányaik végeztével.
A dokumentumban az egyetem többek között vállalja, hogy tájékoztatja a hallgatóit a
Continental társaságnál felmerülõ szakember-utánpótlási lehetõségekrõl, illetve
szakmai eseményekrõl, rendezvényekrõl és
versenyekrõl. A vállalat által létrehozott
Continental ösztöndíjra az önköltséges és az
állami támogatásban részesülõ hallgatók is
pályázhatnak a szemeszterenként közzétett
pályázati felhívásban foglaltak szerint.
AContinental úttörõ technológiákat és szolgáltatásokat fejleszt a személy- és áruszállítás számára. Az 1871-ben alapított technológiai vállalat együttes forgalma 2016-ban
elérte a 40,5 milliárd eurót. A cégcsoport
több mint 230 ezer alkalmazottat foglalkoztat 56 országban. Magyarországon hat gyárral és egy gumiabroncs logisztikai és kereskedelmi központtal van jelen, s mintegy
nyolcezer munkavállalót foglalkoztat.
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Rektori delegáció Geisenheimben

Oktatócsere programot indítanak
Az egyetem rektori delegációja
2017. november 27-én
a Geisenheimi Fõiskola vezetésével
tárgyalt a két egyetem közötti
szõlészeti, borászati és kertészeti
együttmûködés kiépítésérõl.
A felek együttmûködési
megállapodást írtak alá és közös
oktatócsere program indításáról is
döntöttek.
A Berlini Nagykövetség és a Düsseldorfi Fõkonzulátus elõkészítõ munkájának eredményeként a delegáció – melynek tagjai dr. Tõzsér János rektor, dr. Palkovics László rektorhelyettes, Nyitrainé dr. Sárdy Diána borászati tanszékvezetõ, valamint dr. Tarr Zsuzsanna nemzetközi irodavezetõ voltak – a
Rajna-menti (Hessen) Geisenheimi Fõiskolára látogatott. A német intézmény részérõl
Hans Reiner Schultz elnök, Annette Reineke
alelnök, Prof. Szolnoki Gergely intézetvezetõ,
Sonja Thielemann nemzetközi irodavezetõ,
illetve Christiane Jost pályázati referens fogadta a delegációt.
A Geisenheimi Fõiskolát 2013-ban alapították a RheinMain-i Fõiskola geisenheimi kara
és a Geisenheimi Kutatási Intézet összeolvasztásával. Egyedülálló intézmény a német
felsõoktatási térben, hiszen fõiskolaként doktori képzéssel rendelkezik, tehát doktori cím
adományozási joggal bír. Jelenleg 1540 hallgatója és 81 kutatója és oktatója van. Az intézmény szakterületei: szõlészet-borászat,
kertészet, élelmiszerbiztonság, tájépítészet,
friss áruk és italok menedzsmentje.
A fõiskola széleskörû nemzetközi együttmûködést ápol a kutatás és az oktatás terén egyaránt, hallgatóinak 12 százaléka külföldi. Közös borászati tanulmányi programjaik vannak
Olaszországgal, Ausztriával, Franciaországgal, Svájccal, Georgiával, Kínával, Oroszországgal, Örményországgal, valamint Indiával.
Az intézmény falai között több magyar borász is tanult, például a fõiskola jelenlegi
professzora, Szolnoki Gergely és a Berlini
Magyar Szüreten résztvevõ Dúzsi Tamás, s tanul jelenleg is.
A német és a magyar fél közötti tárgyalás a
két intézmény kölcsönös bemutatásával kezdõdött azzal a törekvéssel, hogy közös kap-

csolódási pontokat azonosítsanak be jövõbeli
kooperációk kiépítéséhez. A SZIE képviselõi
referenciaként ismertették az angol nyelvû
képzéseket és ösztöndíjas programokat, kiemelve a Stipendium Hungaricum és az FMFAO programokat, melyek célcsoportja az
alacsony jövedelmû országok fiataljai. Ezáltal
felhívták a figyelmet arra, hogy az egyetem a
humanitárius segítségnyújtásból is kiveszi a
részét (különös tekintettel a migrációs válságra és az érintett afrikai és ázsiai országok fejlesztésére).
A két intézmény közötti tárgyalás konkrét
eredményekkel zárult. Együttmûködési megállapodást írt alá a két intézmény vezetõje Tõzsér János, rektor és Hans Reiner Schultz elnök a jövõbeli együttmûködés keretfeltételeinek, jogi keretének kiépítése érdekében. Továbbá megállapodás született arról, hogy
2018 tavaszán, elõreláthatólag április végén
10 Szent István egyetemi oktató, illetve kutató
5 napos szakmai képzésen vesz részt Geisenheimben (szõlészet, borászat, kertészet,
tájépítészet, élelmiszerbiztonság és bormarketing témakörökben). Késõbb sor fog kerülni
a geisenhemi delegáció magyarországi szakmai útjára is.
Emellett felmerült a lehetõség közös EU-s
(Twinning) pályázat benyújtásáról, mely
2018 õszén lesz esedékes (ebben három felsõoktatási intézménynek kell együttmûködnie és a tervek szerint a SZIE lenne a konzorciumvezetõ). A pályázat a résztvevõ partnerek közötti kapcsolatépítésre és intézményfejlesztésre, hosszú távon pedig a SZIE kutatási kiválóságának a további erõsítésére irányulhat.
A beszélgetés során felmerült a jövõben az
együttmûködés lehetõsége nyári egyetemek,
sõt a doktori képzés terén is. Hosszú távú cél
ugyanis az, hogy a két felsõoktatási intézmény közötti együttmûködés hallgatói, oktatói és kutatási szinten egyaránt elmélyüljön.
A szakmai program a Geisenheimi Fõiskola,
valamint a Schloss Johannisberg pincészet (az
Oetker család tulajdonában lévõ, a világ legrégebbi rizling pincészete) borászati üzemének látogatásával zárult.
A berlini és a düsseldorfi külképviseletek részérõl Szegner Balázs fõkonzul, Pászti-Márkus Eszter Tét attasé és Illés Bálint mezõgazdasági szakdiplomata vett részt a tárgyalásokon és a szakmai programokon.

Továbbképzés
Ugandában
Amint arról a globoport.hu beszámolt, a Földmûvelésügyi Minisztérium finanszírozásában és irányítása mellett, nemzetközi oktatási program keretén belül tartottak agronómus mesterképzõs diákoknak kilenchetes továbbképzést a Szent István Egyetem
tanárai és további magyar szakemberek
Ugandában.
Az oktatási tematikát közösen dolgozta ki az
ugandai Kyambogo és Szent István Egyetem
szakembergárdája, amelynek gyakorlati kivitelezésében tevékenyen részt vállalt a Magyar Afrika Társaság (AHU/MAT) és a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ
(HTCC).
A képzés lényege, hogy a helyi mezõgazdasági tapasztalattal már rendelkezõ szakembereket további módszerek alkalmazásával és
begyakorlásával képessé tegyék a tudás átadására és a falusi kistermelõk, farmerek felkészítésére. A vidéki Afrika legnagyobb problémái közé tartozik például a rendszertelenség,
a nem megfelelõ technológiák és alapanyagok használata, az alapvetõ együttmûködési
hálózatok hiánya. Ezekre próbált gyakorlati
megoldások bemutatásával válaszokat megfogalmazni és továbbadni a tanfolyam, amelyen 13 diák vett részt és vizsgázott le jelesre.

23. Energia és
Környezet Workshop
A 23. alkalommal rendezték meg november
30-tól december 1-ig a Gépészmérnöki Kar
Környezetipari Rendszerek Intézet, Fizika és
Folyamatirányítási Tanszék által alapított és
évente megrendezett Energia és Környezet
Workshop-ot (23rd Workshop on Energy and
Environment, EE 2017). A rendezvényt dr.
Farkas István professzor, a SZIE Mûszaki
Tudományi Doktori Iskola vezetõje, a konferenciasorozat alapító elnöke nyitotta meg és
dr. Kátai László, a Gépészmérnöki Kar dékánja is köszöntötte.
A rendezvény kiemelt témaköre idén is a
napenergia hasznosítás volt, a 24 elõadás
szinte mindegyike érintette ezt a témát. Az
elõadások összefoglalói a rendezvényre megjelentetett kiadványban olvashatók, melynek
elektronikus változata hozzáférhetõ a
http://fft.szie.hu/ee2017.html címen.
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Szolgáltató kancellária
a Szent István Egyetemen
Az integráció tekintetében sok változást megélt Szent István Egyetemen
a kancellár személye is új lett a közelmúltban. Az Emberi Erõforrások
Minisztériuma oktatásért felelõs államtitkára és felsõoktatásért felelõs
helyettes államtitkára november 16-án adta át kinevezését Magyar
Ferencnek, aki Figler Kálmánt váltja ezen a poszton. Mint ismert,
a felsõoktatásban 2014-ben vezették be a kancellária rendszert azzal
a céllal, hogy az intézmények gazdálkodása felelõsebb és átláthatóbb
legyen. Bár a kancellár felett a munkáltatói jogokat az EMMI minisztere
gyakorolja, együttmûködési kötelezettsége van a rektorral. Ebben
a tekintetben szerencsés helyzetben lévõnek tekintik magukat Tõzsér
Jánossal, hiszen nem most kezdik a közös munkát: 2013 óta együtt
dolgoznak, Magyar Ferenc volt a SZIE fõigazgatója, a külhoni
képzésekért felelõs vezetõje. Vezetéstudományi elméletek szerint egy jól
mûködõ duális rendszerben három dologra van feltétlenül szükség:
szimpátiára, bizalomra és közös múltra. Mint beszélgetésünk során
kiderül, köztük nemcsak ezek vannak meg, abban is egyetértenek, hogy
bár ebben a duális vezetési rendszerben egymásnak nem munkáltatói,
a döntéseik erõsen befolyásolják a másik vezetõ, és általa az egyetem
sikerességét.
– A Szent István Egyetem struktúrája 2014 óta
valóban folyamatosan változott. Rendszeres
idõközönként elköszöntünk egy-egy szervezeti egységtõl, vagy egy újat fogadtunk be, tehát nem volt könnyû az életünk – mondta Tõzsér János rektor. Mint hozzátette, ezeket a
változásokat, az intézmény korábbi struktúrájának köszönhetõen szakszerûen tudták megoldani, és mindenkor az egységes egyetem kialakításán dolgoztak. Így ma már egységes
szellemiséggel képviselik a Szent István
Egyetem külügyeit a nemzetközi téren, egységes a külföldi hallgatók idegen nyelvû képzése, és a pályázatok elnyerése érdekében is sikerült a különbözõ karok kutatóit egy funkcionális hálóba rendezni. Az egyetem 8 karán
13 ezer hallgató és 450 PhD-s végzi tanulmányait. A munkavállalók létszáma mintegy
2000 fõ, akiknek fele az oktató-kutató munkát
végzõ tanár.
– A szervezeti átalakításokat mi lehetõségként éljük meg, mert minden változásban benne van a fejlõdés lehetõsége is, tette hozzá
Magyar Ferenc kancellár, aki szerint az elmúlt idõszak történéseit nem kudarcként élték
meg. Olyan feladatnak tekintették, amit a magyar agrárium és agrár-felsõoktatás fejlõdése
érdekében kellett elvégezniük, s szerinte ez sikerült. Ezért támogatták az Állatorvostudományi Kar önálló egyetemmé válását is, hiszen így az letisztult profillal, a világ állatorvos-tudománya számára jobban látható módon tudja pozicionálni magát és az állatorvosképzést is. A kancellár szerint esetükben, az agrártudományok területén hasonló a
helyzet, képzési profiljuk letisztult, ami úgy a
képzéseikben, mint a kutatásaikban követi a
„szántóföldtõl az asztalig” elvet. Bár, tette
hozzá, nem egyszerû a több kampuszt
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(Békéscsabán, Szarvason, Budapesten kettõt
és Gödöllõn) vezetni, pénzügyileg ellátni.
Kinevezésével kapcsolatban a kancellár Palkovics László államtitkár szavaira emlékeztetett, aki azt mondta, hogy a kancellária rendszer elsõ idõszakának munkája a gazdasági
stabilitás megteremtése volt, ami költségvetési fegyelmet és kemény fiskális politikát
igényelt, és ezt az elsõ periódusban meg is oldották. A következõ idõszakban a hangsúly a
fejlesztésekre, a fejlõdésre tevõdik át, amihez
a kancellárok munkájában még inkább szükség lesz majd a menedzser típusú ismeretekre.
Azt se felejtsük el, hangsúlyozta Magyar Ferenc, hogy az egyetemek kancellárjai nemcsak a gazdálkodásért, hanem az egyetem mûködtetéséért is felelõsek. Fontosak a pénzügyi, számviteli kompetenciák, de azok megteremthetõk egy jól felépített csapatban, a
kancellár személye azonban nem helyettesíthetõ. Õ felel az egész szervezet mûködtetéséért, s ehhez a kommunikáció, a hálózatépítési

tapasztalatok, a rendszerismeret stb. legalább
olyan fontosak, mint a pénzügyiek. Én egy jó
csapatot vettem át az elõzõ kancellártól, akikre tudunk építeni, és ha azokat a lehetõségeket
megragadjuk, amikrõl a pályázatomban is írtam, akkor a Szent István Egyetem komoly
fejlõdési pályára állhat az elkövetkezõ években, aminek szeretnék az egyik segítõje lenni,
mondta.
Az elõttünk álló feladatok, a közös cél érdekében abban állapodtunk meg, hogy az egyetem ügyeit közösen intézzük, tette hozzá a
rektor. Mint mondta, szinte mindent megbeszélnek, és mindegyikük a hozzá tartozó
ügyekben dönt.
Magyar Ferenc szerint a kancelláriának az a
feladata, hogy az alaptevékenységeket segítse. Az egyetemen pedig az oktatás és a kutatás
az alaptevékenység. Mint emlékeztetett, az
elmúlt idõszakban, mivel egy kemény fiskális
fegyelmet kellett betartani, az akadémiai oldal részérõl gyakran elhangzott, hogy a hangsúlyok eltolódtak, és nem mindig a szolgáltató típusú tevékenység
jellemzõ a kancelláriára.
Ahogy a pályázatában is leírta, a klasszikus, duális vezetési rendszerben, amiben a
rektor és a kancellár egymás
munkájára nincs közvetlen
hatással, hiszen munkáltatói
jogkörök nem köthetõk egymással kapcsolatban hozzájuk, tevékenységükkel befolyásolják a másik munkáját.
A rektor a szenátusban az
akadémiai oldal összefogásával leszavazhatja a kancellár elõterjesztéseit, ha úgy látja, hogy a
kancellár nem azt képviseli, amire a jogszabályok felhatalmazták. A kancellár viszont minden, pénzügyi vonzattal járó rektori döntést
felülbírálhat, mivel ezek az õ ellenjegyzéséhez kötöttek. Magyar Ferenc szerint tehát egy
jól mûködõ duális rendszerben a két vezetõ
között három dolog, a szimpátia, a bizalom és
a közös múlt feltétlenül szükséges. Ahogy
mindketten megerõsítették, ezek megvannak
közöttük, hiszen a kancellár a felsõoktatásból
és a közigazgatásból „érkezett”, ezért, ahogy
fogalmazott, van egy közös tudatuk is, ugyanazt a nyelvet beszélik. Azt vallják a kancellárián, hogy õk szolgáltatnak azért, hogy az
oktatók és a kutatók maximális eredményeket
érjenek el a munkájuk során. Ez persze nem
azt jelenti, hogy bedobjuk a gyeplõt, a kontrollfunkciókat következetesen mûködtetjük,
hiszen a szervezet stabilitásáért mindig a kancellár a felelõs, mondta.
Mivel a kinevezések átadásakor az államtit-
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dik, ezeknek mintegy a fele ad érettségit. Ezeken a találkozókon azzal a céllal mutatták be a
pályaorientációs projektjüket, hogy akik érdeklõdnek az agrár-felsõoktatás iránt, azokat
minél hamarabb megismerhessék és céltudatosan foglalkozhassanak velük, hogy hallgatóikká válhassanak. Terveik szerint a pályaorientációs projektjüket a gimnáziumokban is
bemutatják.
Mint megtudtuk, széles kutatási portfólióval
rendelkezik az egyetem, jelenleg mintegy 12
milliárd forintnyi projekten dolgoznak, és
több pályázatuk van a szerzõdéskötés fázisában. Ezt biztatónak nevezte a kancellár, mert
azt mutatja, hogy K+F területen a Szent István
Egyetem annak ellenére jól áll, hogy a központi régióban van, ahol a források az ország
többi régiójához képest szûkösebbek. (Ez a
helyzet 2020 után várhatóan megváltozik.) A
piaci megrendelések számát viszont növelniük kell, most elemzik azok elmaradásának
okait, és azt, hogy milyen beavatkozások
szükségesek a fejlõdéshez.
Az egyetem minden karának, szakterülettõl
függetlenül, széles kapcsolatrendszere van cégekkel, mondta a rektor. Éppen az interjú
napján írtak alá együttmûködési megállapodást a ContiTech Fluid Automotive Hungaria Kft.-vel
(Continental), amelyikkel
azt tervezik, hogy a piac igényeinek megfelelõ, posztgraduális képzést indítanak.
Ebben a tekintetben még az
út elején járnak, mert ahogy
Tõzsér János fogalmazott, az
oktatással kapcsolatban is
vannak még olyan fontos
feladataik, amelyeknek nem
jutottak a végére. A kérdés
úgy tehetõ fel, hogy a korunk
Z és alfa generációját hogyan, milyen módon kellene
oktatniuk ahhoz, hogy a
SZIE-t válasszák (a „Z generáció” az 1995 után, az
„alfa” pedig a 2010 után születetteket jelenti).
Pedagógiai kutatások ugyanis azt mutatják,
hogy ennek a két generációnak más-más módon kellene átadni az ismereteket az egyetemeken is. Fel kell készülni az okos oktatási
eszközök használatára, ami pénz és törvényi
szabályozás kérdése. Az oktatóknak pedig át
kell gondolniuk, hogy egy-egy tantárgy esetében milyen teret adnak az egyéni vagy a
csoportos feladat- és problémamegoldásnak.
Tapasztalataik szerint ugyanis a középiskolából az egyetemekre érkezõ diákoknak nem
kellõ a feladatmegoldó készsége. Svédországban például már az óvodában elkezdik az ifjúság ilyen irányú felkészítését, a késõbbi
munkahelyek szempontjából ugyanis fontos,
hogy egy munkatárs képes legyen csapatban
dolgozni, összegyûjteni a feladathoz az információt, azt megérteni, majd megoldani. Eldöntendõ, hogy a jelenleg alkalmazott oktatási metódusunk jó-e? – tette föl a kérdést a rek-

tor, mert mint mondta, a Z generáció hamarosan hallgatóvá válik, s nekik már más készségeik vannak. Digitális eszközöket használnak
(okos telefon, táblagép), egyszerre több dologra tudnak figyelni, és elvetik a klasszikus
lineáris tanulási modellt. Ezért tovább kívánják fejleszteni például az e-learning-alkalmazást.
Vannak olyan kormányzati elgondolások,
csatlakozott a rektor által elmondottakhoz
Magyar Ferenc, amelyek ebben a tekintetben
is helyzetbe hozhatják az egyetemet. Arra
ugyanis, hogy az elkövetkezendõ idõszakban
milyen területekre kell és érdemes fókuszálni,
létezik egy kormányzati anyag: a Digitális Jólét Program 2.0. Errõl nyáron született kormányhatározat, ami az egyes területeken
konkrét célokat és feladatokat határoz meg,
Magyarország digitális agrárstratégiáját például 2017. december 31-éig kell elkészíteni.
Ebben a Szent István Egyetemnek is jelentõs
feladatai vannak. Az úgynevezett digitális agrárakadémiának pedig 2018. június 30-áig
kell elkészíteni a terveit, összeállítani a költségvetési igényét, a mûködési rendszerét.
Ezek alapján létre kell hozni egy olyan oktatási rendszert, amely – a különbözõ képzési

Csatlós Norbert felvételei

kár a kancellária rendszer nagy eredményének nevezte az egyetemek likviditási helyzetének javulását, arra is kíváncsiak voltunk,
milyen helyzetben van jelenleg a SZIE, s mibõl származnak a bevételeik. Erre válaszolva
Magyar Ferenc elmondta, hogy az egyetemeknek alapvetõen négy bevételi forrásuk
van, s ezek között néhány területen a SZIEnek is erõsödnie kell. Az egyik a hallgatók
után befolyó képzési támogatások és költségtérítések, amiben külön bevételi forrást jelentenek a külföldi hallgatók. A harmadikat és a
negyediket a pályázati források és a piaci
megrendelések jelentik. Az egyetem anyagilag jó helyzetben van, folytatta pénzügyi
helyzetük bemutatását a kancellár, még a
hallgatói létszámok visszaesése ellenére is,
ami egyébként majdnem a teljes felsõoktatásról elmondható. Ennek következménye
azonban esetünkben is egy visszatérítési kötelezettség, ami abból adódik, hogy 2016 õszétõl 2017 szeptemberéig a hallgatói létszám
csökkent. Ez azonban nem rendíti meg az
egyetem költségvetését, tudjuk teljesíteni,
mondta.
A hallgatói létszám tehát, ahogy általában az
agrár-felsõoktatásban, nem pozitív irányba
változik. Két éve, amikor a Fokozatváltás a
felsõoktatásban címû anyag a kormány elé került, az összes hallgató 7 százaléka tanult az
agrárszakokon. A kormány célkitûzése akkor
az volt, hogy 4 év alatt el kellene érni a 10 százalékot, hiszen az agrárium GDP-hez való
hozzájárulása is körülbelül ennyi. Ma azonban még rosszabb a helyzet, a teljes magyar
felsõoktatásban inkább az 5 százalékhoz közelít az agrárszakokon tanuló hallgatók száma. Ezen tehát mindenképpen javítani kell, s
ennek a folyamatnak állt az élére a Szent István Egyetem. A Szegedi Tudományegyetemmel és a Kaposvári Egyetemmel közösen sikeres pályaorientációs pályázatot nyújtottak
be (EFOP 3.4.4-es projekt), aminek célja,
hogy bemutassák a fiataloknak: az agrárium
innovatív ágazat, és nem úgy kell elképzelni,
mint 15–20 évvel ezelõtt. Ebben a komplex,
több évig tartó programban a pályaválasztás
elõtt álló fiatalokat, a tanárokat, a szülõket célozzák meg. Segítik a célcsoportjukat abban,
hogy emelt szintû érettségit tegyenek és középfokú nyelvvizsgát szerezzenek. Hiszen ne
felejtsük el, hangsúlyozta a kancellár, 2020tól a magyar felsõoktatásba csak olyan fiatalok kerülhetnek be, akik a minimum 280
pontot elérve emelt szintû érettségit tesznek és
középfokú nyelvvizsgájuk van. Aki ma nem
készül emelt szintû érettségire, az 2020-ban
nem lehet a hallgatónk, és ezek a fiatalok ma
már a középiskola második évfolyamán tanulnak! Mi ezt felismertük, és foglalkozunk
vele, reméljük eredményes lesz a pályaorientációs programunk, mondta a kancellár. Ennek keretében, és a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara szervezésében, a közelmúltban például az agrár-szakközépiskolák igazgatóival
találkoztak. Mint ismert, a Földmûvelésügyi
Minisztérium fenntartásában 64 iskola mûkö-

szinteken – felöleli a precíziós gazdálkodás
területeit, „érzékenyíti” a gazdálkodókat az
okos megoldások, az okos eszközök használata iránt. Meghatározzák azt a tananyagot,
amit a különbözõ felnõttképzési tanfolyamokon és a szaktanácsadók képzésében oktatni kellene (precíziós eszközök, agrárinformatika, okos eszközök), és amit a felsõoktatásban beépítenek a tantárgyaikba is.
A rektor által elmondottakhoz csatlakozva a
kancellár még azt is megemlítette, hogy a
XXI. században mindenki a saját tempójában
szeretne tanulni, így más típusú eszközökön
kell elérni a hallgatókat. Ebben a tekintetben
elõre gondolkodva, két olyan pályázatot nyertek, amelyekbõl tananyagot tudnak fejleszteni, továbbá duális képzési szerzõdéseket köthetnek és mûködtethetnek az ipari
szektor képviselõivel. Ebben a tananyag-fejlesztési projektben már a modern oktatási
technológiákat alkalmazzák majd (blended
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learning, webinárium). Ahogy a kancellár fogalmaz, öröm a számukra, hogy ezekbõl a
kormányzati stratégiákból és megnyert pályázatokból is látszik: a fenntartó számít a
Szent István Egyetemre, komoly feladatokat
rendel hozzájuk.
Ehhez azonban felkészült és színvonalas bérezéssel ellátott oktatói gárdára is szükség
van. Errõl szólva a rektor elmondta, hogy a

Szent István Egyetem 8 karán oktatott diszciplínák mindegyike akkreditált képzésben
történik. Ez év õszén volt az egyetem általános, egységes intézményi akkreditációja, a
szakokat is beleértve. Bár az eredményét még
nem ismerik, de az kijelenthetõ, hangsúlyozta, hogy az oktatói kapacitással nincs gondjuk.

Bérszínvonaluk azonban valóban kritikus, és
ezért van az, hogy ha valaki bizonyos tudományterületeken doktorátust szerez, jó esélylyel gyorsan el is megy, mert jobb keresethez
jut az egyetemen kívüli szektorban.
Tõzsér János azonban azt is hangsúlyozta,
hogy a Szent István Egyetem oktatói karának
zöme elkötelezett, ezért, a lehetõségeikhez
képest, ösztöndíjakat alapítottak, amelyeknek
a pénzügyi hátterét is egy sikeres pályázat teremtette meg.
Ilyen a Grassalkovich-ösztöndíj, amely az oktatóknak, kutatóknak tesz lehetõvé, beosztáskategóriák szerint, anyagi támogatást. Létezik egy állami,
minisztériumi
kezdeményezés
is, az Új Nemzeti Kiválóság
Program, ennek
keretében oktatók és hallgatók
kaphatnak speciális ösztöndíjat. Ebben a
Szent István Egyetem nagyon jól szerepelt,
sok diákjuk és tanáruk vette sikeresen az
akadályokat. A Dimény Imre-ösztöndíjat a
hátrányos helyzetû, a hátrányos térségbõl érkezõ hallgatók számára alapították, ami szintén anyagi segítséget jelent a rászorulóknak.

Ezeken kívül, ha valamelyik munkatársuk
egy vagy több kutatási pályázat keretében
többletmunkát végez, azt is kifizetik.

Nincsenek titkok,
csak közös egyetemi
érdek van
Végül arra kérdésre, hogy milyen elvárásokkal indulnak a közös munkának, a kancellár válaszolt, aminek tartalmával a rektor is
egyetértett. Szerencsések, hiszen a közös
munkájuk, ami most új dimenzióba lépett,
nem új keletû: 2013 óta dolgoznak együtt. A
legtöbb dologról egyformán gondolkodnak, s
azt a fajta nyitottságot, ami korábban is jellemezte a kapcsolatukat, mostantól a szervezeti
struktúrában is leképezik, így például közös
kabinetük lesz. Nincsenek titkok, csak közös
egyetemi érdek van, a Szent István Egyetemnek és az agrár-felsõoktatásnak a jövõjével kell foglalkozniuk. Mert mint megerõsítette, bár a duális vezetési rendszerben a két
vezetõ egymásnak nem munkáltatója, a döntéseik erõsen befolyásolják a másik, és általa
az egyetem sikerességét.
BÁRDOS B. EDIT

A cikkek a Magyar Mezõgazdaság
címû hetilap
2017. évi 51-52. számában,
december 20-án jelentek meg

A Kárpát-medence
egy oktatási és gazdasági tér
A közelmúltban tartották a VI. Kárpát-medencei Összefogás Fórumot, ahol bejelentették: a korábbi 40-hez képest 107 falugazdász mûködik majd a Kárpát-medencében. Az õ felkészítésükben, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara mellett szerepe
lesz a Szent István Egyetemnek is. Errõl
Magyar Ferenc tájékoztatott, hiszen mielõtt kancellár lett, a Szent István Egyetem
fõigazgatójaként a külhoni képzésekért felelõs vezetõ volt. Mint mondta, büszkék arra, hogy a SZIE az egyetlen olyan felsõoktatási intézmény, amelynek a külhoni országokban, Vajdaságban, Székelyföldön,
Kárpátalján és Felvidéken egyaránt vannak
képzései és képzõhelyei. Régóta és tudatosan építkeznek ezeken a területeken, hiszen azt vallják, hogy a Kárpát-medence
egy oktatási és gazdasági tér, ezért a külhoni magyarsággal, az ottani hallgatóikkal is
úgy foglalkoznak, mint az anyaországiakkal. Kevesen tudják, hogy Romániában,
1991-ben, a rendszerváltást követõen, ami-
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kor lehetõvé vált a magyar nyelvû felsõoktatás, a Szent István Egyetem jogelõdje, a
Gödöllõi Agrártudományi Egyetem volt az
elsõ, amelyik képzést indított Csíkszeredában. Húsz éves múltra tekint vissza a Vajdaságban, Zentán és a Kárpátalján indított képzésük is. Agrárinnovációs centrumokat hoztak létre Székelyföldön és a Vajdaságban.
Tóth Katalinnal, az FM helyettes államtitkárával évek óta eredményesen dolgoznak
együtt, talán ezért is kapták meg a lehetõséget, hogy a Szent István Egyetem, mint
olyan, amelyik jól ismeri a külhoni problémákat, vegyen részt a határon túli gazdatársadalom felkészítésében, a felnõttképzési
programokban. Ezt most már egy kormányhatározat is megerõsíti. Gödöllõn létrehoztak egy Kárpát-medencei agrár- és vidékfejlesztési innovációs központot, ehhez 5
korszerû videokonferenciás rendszerrel tudnak csatlakozni a külhoni magyar gazdák.
Nem kell tehát senkinek több száz kilométert
utaznia, ha részt kíván venni egy általuk

Fotó: Pelsõczy Csaba/FM

meghirdetett tanfolyamon. Azt, Gödöllõrõl
indítva, négy másik országban tudják egyszerre, egy idõben megtartani. Ezzel együtt
ott is vannak felkészült, agrárvégzettségû
oktatóik, konzulens tanáraik. Innen, a térségi tapasztalaton és a négy országban
meglévõ kapcsolati hálón alapuló ötlet,
hogy a Szent István Egyetem a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarával együttmûködve meghatározza, hogy a jövendõ falugazdászoknak milyen felkészítésen kell
részt venniük, hogy élni tudjanak a magyar
kormány által biztosított lehetõséggel.

fókuszban az Egyetem

Klímaváltozás és vízválság

Elõadás a jövõ kihívásairól
A népességnövekedés miatt 2050-re ötven százalékkal több élelmiszerre és
harminc százalékkal több vízre lesz szüksége az akkorra csaknem 10
milliárd lakost számláló emberiségnek, mondta Áder János köztársasági
elnök november 21-én, a Szent István Egyetem gödöllõi központjában.
rendelkezésre álló
édesvízkészlet csak
0,7 százalék. Ráadásul a felmelegedés
miatt folyamatosan
nõnek a Földön a
vízhiányos területek,
a vízhiány pedig kihat az élet és a gazdaság minden területére.
– Naponta 10 ezer,
hatévesnél fiatalabb
gyermek hal meg a
szennyezett víz miatt
– fûzte hozzá a köztársasági elnök.
Áder János felvázolta, hogy 2050-re a
Föld népességének
75 százaléka nagyvárosokban fog élni,
a növekvõ vízszükséglet ellátásának
megoldása pedig
megoldandó feladat.
A vizek szennyezésével kapcsolatban Áder János rá-

A köztársasági elnök elõadása utolsó harmadában bemutatott néhány korszerû
víztisztítási megoldást.
Az államfõ a jövõ kihívásának nevezte azt a
szemléletváltozást, amely a körforgásos
gazdálkodás megteremtését szorgalmazza,
ami azt jelenti, hogy a felhasznált termékek
elavulásuk után ismét nyersanyagokká válnak és teljes mértékben felhasználásra kerülnek.
Cél a hulladék tervezett és tudatos megszüntetése: Áder János szerint mindez akkor

mutatott, hogy az óceánokon úszó PET-palack szemétsziget már Argentína méretû. Riasztó adat, hogy 20 ezer PET palackot használunk el másodpercenként.

fog megtörténni, ha az újrahasznosítás is jó
üzlet lesz. Az elõadás megtekinthetõ az
egyetem központi YouTube csatornáján:
https://youtu.be/j8GYWj4i2WQ

A köztársasági elnök 2015-ben tartott elõször elõadást a
Szent István Egyetemen. Április 28-án Szarvason, a
Tessedik Campuson is a klímaváltozás volt a téma, akárcsak a gödöllõi eseményen
Balázs Gusztáv felvételei

Az államfõ a Klímaváltozás és vízválság
címmel tartott elõadásában arra kereste a választ, hogy a klímaváltozás és a növekvõ vízfelhasználás tekintetében merre tart a világ,
és milyen lehetõségek állnak rendelkezésre a
jövõben a nagyobb válságok elkerülésére.
Áder János elmondta, hogy az elmúlt tíz
évben egyre magasabb rekordhõmérsékleteket mértek, ami a Föld felmelegedését
jelenti. Hozzátette, hogy ennek egyik oka a
szén-dioxid koncentráció növekedése, aminek a megállítása globális feladat.
A köztársasági elnök kitért arra, hogy a
légkörben található széndioxid 50 százalékát
nyelik csak el az óceánok és az erdõk. A légszennyezés miatt 3,5 millió ember hal meg
évente. Hozzátette, hogy a párizsi éghajlatvédelmi egyezményben megfogalmazott cél,
hogy a globális átlaghõmérséklet emelkedést
2 Celsius fok alatt tartsák, nehezen vagy egyáltalán nem valósítható meg, mivel ehhez a
széndioxid kibocsátást tízévente felezni kellene.
Az államfõ arról is beszélt, hogy a Föld
vízkészletének csak 2,5 százaléka édesvíz,
azonban az édesvízkészlet jelentõs része a
sarki jégtakaróban található, így a valóban

Az elõadás során érzékletesen szemléltették a globális klímaváltozás
hatását
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A GAK Kft-bõl jelentjük

Fejlõdõ tanüzemek hálózata
A GAK Oktató, Kutató és
Innovációs Nonprofit Közhasznú
Kft. 1995-ben jött létre a Szent
István Egyetem jogelõdje,
a Gödöllõi Agrártudományi
Egyetem kezdeményezésére.
Egyik fõtevékenysége napjainkban
a gödöllõi karok oktatásához
kötõdõ tanüzemek mûködtetése.
Az egyes tanüzemek korábban,
mint önálló egységek mûködtek,
nem egységes rendszerként.
Az elmúlt két évben
koncepcióváltás történt.
Az új szemlélet szerint a tanüzemi
hálózatnak rendszerként és
egységben, a piaci alapon mûködõ
társaságokhoz hasonlóan,
rentábilisan kell mûködnie – olyan
módon, hogy azt tanítani is
lehessen a hallgatóknak.
Összeállításunkban Ács Bernadett
tanüzemi-gazdasági koordinátor,
Debreczeni László
növénytermesztési ágazatvezetõ,
Molnár Árpád termelési igazgató
és Mikula Júlia, a Józsefmajori
Tanüzem vezetõje segítségével
pillantunk bele a hálózat
mûködésébe.
Ács Bernadett tanüzemi-gazdasági koordinátor a változásokat összegezve elmondta,
számos felújítás, infrastrukturális és termelési
beruházás történt. Rengeteg energiát, erõt és
pénzt fektettek be a fejlesztés érdekében, ami
a telepek megjelenésében is tükrözõdik. A növénytermesztési ágazat az egész hálózat számára szolgáltat, együttmûködésben a gépészeti tanüzemmel. A telephelyeket irányító
termelési igazgatók még inkább a termelésre
és a szolgáltatásokra koncentrálhatnak. Valamennyi telephelyrõl elmondható, hogy termelés orientáltan mûködik és ehhez megfelelõ
szakmai hátérrel rendelkezik.
Vannak arra irányuló elképzelések, hogy a
teljes tanüzemi rendszert átállítják ökológiai
gazdálkodásra, de ez még a jövõ zenéje. Babaton a növénytermesztés ökológiai gazdálkodási elvek szerint történik. Az állattenyésztésben részben bio-, részben konvencionális
takarmánnyal etetik az állományt.

BABATVÖLGYI TANÜZEM
Az egyetemi tanüzemi hálózat legkomplexebb tagja a Babatvölgyi Tanüzem, amihez
elég sok tevékenység tartozik, tájékoztatott
Molnár Árpád termelési igazgató. Foglal-
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koznak szálláshely szolgáltatással, rendezvényszervezéssel, van lovardájuk – saját lovakkal és bértartással – és foglalkoznak rideg
állattenyésztéssel is.
Több építési beruházást valósítottak meg,
teljes egészében a GAK finanszírozásában. A
2016-ban vásárolt szürke marháknak új ka-

rámot állítottak fel. A lovardai tevékenységgel
összefüggésben új lovas pályákat alakítottak
ki, bõvítették a karámrendszert. A szálláshely
és rendezvényszolgáltatások fejlesztése érdekében felújították a vadászházat, amire már
igen nagy szükség volt. Ennek során létrehoztak egy olyan tálalókonyhát, amelynek
már engedélyezték is az üzemeltetését.
Az õsszel újraélesztették a lúdtelepet, megpróbálják visszaadni a hosszú éveken át kihasználatlan épületek korábbi funkcióját. E
tevékenység bevétele az állagmegóvást is segítheti.
Elsõ lépésként törzslúd tartással kezdtek foglalkozni Bogenfürst Ferenc professzor Dunai
F1-es tenyészetébõl származó tenyészállatokkal. Októberben több mint kétezer ludat telepítettek és február-március környékén várhatóan a keltetõ üzemeltetésének feladatát is
megkapják. A törzslúd tartás kiegészítéseként
a tanüzem kelteti ki az állomány tojásait és értékesíti a napos libát. Mint valamennyi gazdasági tevékenységnek, ennek is megvan a kockázata – de ha nem lépnek, akkor belátható
idõn belül használhatatlanná váltak volna az
épületek.
A rendelkezésre álló istállókban mélyalmos
tartást alkalmaznak. A szerves trágyát a nemrégiben telepített és elég jól mûködõ gyepekre
juttatják majd ki. A Kastélytábla hat hektáros,
villanypásztorral körbekerített legelõjére magyar tarka szarvasmarhákat állítottak be. Jelenleg 22 tehenet tartanak e célból, majd 50

példányra szeretnénk növelni a tenyésztési állományt.
A házi bivalyok kiválóan karban tartják a részükre körülkerített tavat.
Végül, de nem utolsósorban, mezei nyúl zárt
téri tenyésztésével kezdtek el foglalkozni,
aminek a szaporulatát értékesítik. Ennek a
tevékenységnek még nincs
teljes mértékben kiforrott
technológiája,
a helyi adottságokat figyelembe véve
végzik ezt a
munkát.
Babatvölgy
környezetileg
érzékeny terület. Ezért a környezetvédelmi
elõírásokat
maximálisan
szem elõtt tartva igyekeznek
a meglévõk
mellé olyan
tevékenységeket szervezni, amikbõl a
tanüzem prosperálni tud, összegzett Molnár
Árpád.

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TANÜZEM
Az Állattenyésztési Tanüzemre térve a termelési igazgató kiemelte, hogy az utóbbi kéthárom évben megpróbálták a telepi infrastruktúrát használatra alkalmassá tenni. A karámrendszereket teljes egészében felújították.
Bõvítették az állatállományt, annak érdekében, hogy a tejértékesítésbõl származó bevétel fedezze a költségeket.
Szarvasmarhák mellett törzskönyves alpesi
kecskéket is vásároltak. A kecsketej értékesítésbõl idén lesz elõször bevétele a tanüzemnek. A tehén- és kecsketejet is szerzõdött partnereknek értékesítik. Az elõbbit szinte teljes
egészében sajtgyártásra veszik át. A tanüzembõl hosszú évek kihagyása után újra közvetlenül is értékesítenek tejet a lakosságnak.
Szarvasmarhából ötven darabot tartanak,
holstein-fríz, magyar tarka és jersey fajtákból.
Az utóbbi két fajta azért is fontos, mert tejének magas a zsírtartalma, ami sokkal alkalmasabb sajtkészítésre, ezért is szeretik.
A tanüzem profiltisztítása után azon munkálkodnak, hogy nagy létszámú állattartó telepként minden állategészségügyi és ezzel kapcsolatos szakmai elõírásnak megfeleljenek;
olyan volument érjenek el, amely sokrétûen
alkalmas a hallgatók gyakorlati képzésére.

Fókuszban az Egyetem

JÓZSEFMAJORI TANÜZEM
A Józsefmajori Tanüzem nagy változáson
ment át, itt jelenleg tiszta vérû, szürke mangalica állományt tartanak, tudtuk meg Mikula
Júliától, aki elmondta, hogy negyvenkét tenyészállatuk van, ebbõl negyven koca és süldõ, kettõ pedig kan.
A szaporulatot egyelõre 30-35 kiló súlyban
értékesíteni fogják, mert hízlalásra még nincs
lehetõségük. A késõbbiekben szeretnének egy
saját takarmánykeverõt beindítani, aminek révén 20-30 százalékkal tudnák csökkenteni a
költségeiket és az állatok feldolgozását is a telepen tervezik, manufakturális környezetben,
tehát nem a legmodernebb gépek között, de
nem is háztáji jelleggel. Olyan feldolgozó
üzemet szeretnének kialakítani, amelyik képes megvetni a lábát a prémiumtermékek értékesítési körében. Kommersz termékkel
nagyüzemi körülmények között, nagy menynyiségben elõállítva szabad a piacon megjelenni. Kis mennyiségû állattal csak a legjobbat szabad gyártani, a legtöbb munkával és a
legtöbb odafigyeléssel, mert egyébként nem
lehet gazdaságosan termelni.
Mikula Júlia 25 éven át vezetett sertéstelepet,
Hungahib-39-es kanokkal 14 aranyérmet, 6
tenyésztési nagydíjat, ezeken kívül ezüstérmeket, a kiállítás legszebb kanja elismeréseket ért el. Hódmezõvásárhelyen, az állatkiállítások helyszínén található kopjafán is
megtekinthetõ, hogy korábbi vállalkozásához
fûzõdik a legtöbb tenyésztési nagydíj.

NÖVÉNYTERMESZTÉS,
KERTÉSZET, BIOKERTÉSZET
Debreczeni László növénytermesztési ágazatvezetõhöz tartozik a Növénytermesztési
Tanüzem, valamint a Kertészet és a Bio-

kertészet felügyelete, emellett a gyakorlati oktatásra érkezõk irányítása is. A
hallgatókkal fõként
Szárítópusztán találkozik, ahol hetesi
gyakorlatokon vesznek részt a jövõ agrárszakemberei.
Szeretnék felújítani
a szárítópusztai bemutatók hagyományát, amikor is a helyi és Gödöllõ környéki gazdák részére
új fajtákat, technológiákat, termékeket
ismertetnek. Ehhez
jó alapot nyújtanak
az itt folyó, az egyetemi oktatók figyelmével kísért mûtrágyázási,
gyomirtási és növényvédelmi kísérletek többek között a Genezis Zrt. és a DuPont részvételével.
Szárítópuszta a gyakorlati képzés és a szaktanácsadás központi helyszíne volt és lesz a
jövõben is. Az egyetem külhoni képzési helyein tanuló hallgatókat is szívesen fogadják,
csakúgy, mint az energianövény ültetvény látogatóit.
Nagy a szakmai érdeklõdés a talajmûvelési
tartamkísérlet iránt is, amit dr. Birkás Márta
professzor vezet Józsefmajorban. Példaértékû
ez a munka, magam is sokat tanulok belõle,
hangsúlyozta Debreczeni László.
A tanüzemek jelentõs állatlétszám bõvülése a
növénytermesztési ágazatnak is feladatokat
ad. Megpróbálják jó minõségben és elegendõ
mennyiségben megtermelni az állattartáshoz
szükséges tömegtakarmányt. Mivel nem nagy
területen gazdálkodnak és a talajadottságaik is
gyengék – Gödöllõn fõként homokos talajok
vannak –, azokat a növényeket helyezik elõtérbe, amik biztonsággal megteremnek. Ilyen
a rozs és a másodvetésû kukorica. Az állattenyésztés ellátása mellett árbevételre is szert
kell tenniük. Ezt fõként napraforgó, valamint
a „fölös” búza, tritikálé és rozs értékesítésébõl
érik el. Az õszön elvetettek 120 hektár árpát,
110 hektár búzát, 23 hektár tritikálét, 15 hektár rozst. Tavaszi vetésre vár közel 45 hektáron a kukorica és közel 80 hektáron a napraforgó.
Az õszi vetések kezdeti fejlõdése nagyon
szép. Dr. Birkás Márta is kedvezõen nyilatkozott a talajmûvelésükrõl és a határképükrõl,
aminek nagyon örül az ágazatvezetõ, hiszen
mindenkinek jólesik egy kis pozitív hozzáállás.
A gépészeti tanüzemmel is jó a kapcsolatuk.

A termeléshez szükséges gépek hellyel-közel
rendelkezésre állnak, de korszerûsítésre szorul a géppark. Debreczeni László idén szeretné a vezetés elé tárni gépbeszerzési javaslatait a még intenzívebb és még hatékonyabb
gazdálkodás érdekében. Fejleszteni kell a terménytárolást is, amit az állatállomány volumene is megkíván.
A Kertészeti Tanüzem 2016-2017-ben költözött át Szárítópusztára, ahol üvegház és a
fóliaházak létesültek, s elkezdõdött a szabadföldi termesztés is. Gulyásik Zsolttal, a kertészet vezetõjével közösen nagy terveket szõnek az újévben, amihez persze ki kell alakítani a technológiát. Az üvegházba szamócát
telepítenek, a kéthajós fóliaházban alakítják
ki a dísznövény kertészetet, míg a háromhajós
lesz a kísérletek színtere. Fel kell továbbá állítani a régi kertészet területén elbontott négy
kisebb fóliavázat is, azokban indítják el a hidegfóliás termesztést, hogy minél hamarabb
piacra tudjanak kerülni. Lehetõségük van nagyobb mérvû szántóföldi kertészet mûvelésére is. S ami a leglényegesebb: a megtermelt
áru eladása. Tovább folytatják a szerdai és
pénteki piacot a kertészetben, amikor is egész
nap lehet vásárolni a megtermelt termékekbõl. Próbálnak közelebb kerülni az egyetemhez és a városhoz. Céljuk, hogy az egyetem
gödöllõi kampuszán és magában a városban
gödöllõi terményeiket vásárolják az emberek.
A kertészetben foglalkoztatottak létszámát is
bõvíteni szeretnénk.
Összegezve, a kertészet piacorientáltabb
lesz. Számításaik alapján a paprika és a paradicsom elérhetõ bevétele nem igazán finanszírozza meg a komoly energia költségeket. A
szamóca várhatóan rentábilissá tudja tenni a
gazdálkodást. Szeretnék a csomagolásban is
elérni, hogy megfelelõ imázsa legyen a tangazdasági kertészet termékeinek.
A biokertészetben a biotojás-termesztés
prosperál. A többi termék esetében növelni
kell a feldolgozottságot, mert a feldolgozott
biotermékeket hajlandóbb megfizetni a piac.
Mondel István vezeti a biokertészetet, aki
nagy tudással és elszántan igyekszik fenntartani ezt az ágazatot. A bio-tyúktartás Zámbó Sándor égisze alatt fut, õ koordinálja szakmailag, rengeteg energiát fektetve a termelésbe.
A GAK Kft. szaktanácsadási és képzési
területeken is mûködik, továbbá aktív pályázati tevékenységet végez, ezekrõl a késõbbiekben adunk hírt.
Balázs Gusztáv
Címlapunk fotóit és a 8. oldalon közölt képet a Babati
Tanüzemben készítette a szerzõ. A 9. oldalon közölt
fotót Fülöp Melinda Zsófia fényképezte az
Állattenyésztési Tanüzemben, a Kutatók Éjszakáján.
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Török középiskolások
a Környezetipari
Rendszerek Intézetben

Diplomaátadó ünnepség
a Gépészmérnöki Karon

A Gépészmérnöki Kar
diplomaátadó ünnepséggel
nyitotta az évet. A január 5-i
eseményen megjelenteket
dr. Tõzsér János rektor és
dr. Kátai László dékán
köszöntötték.
Mint elhangzott, a téli záróvizsga idõszakban alap- és mesterszakokon, nappali és levelezõ tagozaton összesen 104 hallgató tett
sikeres záróvizsgát. Egy fõ kitüntetéssel kiváló, 2 kiváló, 10 jeles, 44 jó, 46 közepes és
egy fõ megfelelt minõsítéssel záróvizsgázott.
A szakirányú továbbképzési szakokon
összesen 27-en kaptak oklevelet illetve bizonyítványt.

Hagyomány, hogy a Gépészmérnöki Kar a
legjelentõsebb rendezvényén ismeri el a kar
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érdekében kiemelkedõ teljesítményt nyújtók
munkáját. Címzetes egyetemi docens címet
kapott a kar érdekében végzett, az oktatást, a
kutatást és a nemzetközi kapcsolatok erõsítését támogató magas színvonalon és önzetlenül végzett tevékenységének elismeréseként dr. Manfred Mauntz, Németország
(alsó képünkön).
Az A. Holding Csoport elnök-vezérigazgatója, dr. Appel György által 2015-ben létrehozott kiválósági díjban dr. Husti István
egyetemi tanár, Lágymányos Attila egyetemi
adjunktus és Kis Anita egyetemi hallgató részesült.
A végzett hallgatók nevében Bagi Bence
köszönt el az alma mátertõl.
A gépészmérnöki mesterszakon kitüntetéses oklevelet szerzett Csaba Gergely.
Kari pályadíjban részesült Fazekas Marianna okleveles létesítménymérnök, Forgács László okleveles mûszaki menedzser,
Zsély Bence mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, Török Dávid gépészmérnök.
Kiemelkedõ tanulmányi eredménye alapján
Dékáni Dicséretben részesült Csaba Gergely
okleveles gépészmérnök, Tarnóczi Bálint
gépészmérnök.
A Dekra Expert Kft. különdíjban részesítette Fülöp Ferencet és Maldrik Zsoltot.
A Mezõgazdasági Technika egy éves
elõfizetését és egy cikk megjelentetésének
lehetõségét kapta Ullman Dániel.
A Lemken Hungária Kft megvásárolta
Grebely Csaba szakdolgozatát.
Balázs Gusztáv felvételei

Az Erasmus+ program keretében 2017.
december 11-én egy török középiskola
diákcsoportja két kísérõ tanárukkal és a
magyarországi Erasmus iroda képviselõjével a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Környezetipari Rendszerek
Intézetbe látogatott. A vendégeket dr. Kátai László, a Gépészmérnöki Kar dékánja
köszöntötte és ismertette a kar képzési
profilját. Ezt követõen dr. Tarr Zsuzsanna
nemzetközi és külkapcsolati irodavezetõ
mutatta be egyetemünk külföldi felsõoktatási partner intézményi kapcsolatait, továbbá ismertette azokat a lehetõségeket,
programokat, amelyekkel a külföldi hallgatók egyetemünk alap- és mesterképzési
szakjaira jelentkezhetnek.
A csoport elõzetesen jelzett érdeklõdésének megfelelõen a szakmai program
a napenergia hasznosítás területéhez kapcsolódott. Dr. Farkas István egyetemi tanár elõadásában a napenergia hasznosítás
aktuális nemzetközi és hazai trendjeit ismertette. Dr. Seres István egyetemi docens, intézetigazgató a Fizika és Folyamatirányítási Tanszék által koordinált fotovillamos projekteket és az azokhoz
kapcsolódó kutatási eredményeket ismertette. Dr. Buzás János egyetemi docens
elõadásában a napenergia aktív termikus
hasznosítását és a Fizika és Folyamatirányítási Tanszék gondozásában kialakított napkollektoros rendszereket mutatta be.

A szakmai program befejezéseként a
csoport megtekintette a Gépészmérnöki
Kar Tudástranszfer Központban a Környezetipari Rendszerek Intézet vákuumcsöves napkollektoros rendszerét, a napelemes oktató rendszert valamint az
áramlástan és épületgépészet tárgyak
gyakorlati oktatásához rendszeresített laboratóriumi demonstrációs eszközöket és
mérõpadokat. Végezetül a csoportnak
bemutatták a gödöllõi kampusz C kollégiumának tetõfelületén telepített 10 kWp
teljesítményû, hálózatra kapcsolt fotovillamos rendszert.
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Tudományos diákkör

Rektori különdíjakat és elismerõ okleveleket adtak át

Az egyetem nyolc karának tudományos diákköri konferenciáit novemberben rendezték
meg. A 36 szekcióban összesen 326 pályamunkát mutattak be a hallgatók. Ebbõl a szekciók bírálóbizottságai 184 pályamunkát javasoltak az OTDK-ra.
A számok bizonyítják, hogy a tudományos
diákköri tevékenység iránti érdeklõdés folyamatos. Az eredmények, és azok elismerése,
valamint a tehetséges fiatalokért dolgozó oktatók, kutatók munkája egyaránt hozzájárul
ahhoz, hogy a TDK munka egyre ismertebbé
és elismertebbé válik.
Egyetemünk vezetése elkötelezett a több évtizedes múltra visszatekintõ tudományos diákköri mozgalom iránt, hiszen a felsõoktatásban ez a tehetséggondozás legfontosabb és
legjelentõsebb színtere. Ezért nagy örömére
szolgál, hogy ebben a tanévben is lehetõség
volt rektori különdíjjal jutalmazni az arra
legérdemesebb hallgatókat. A kiváló pályamunkákhoz szívbõl gratulál, hasonlóan szép
sikereket kíván az elkövetkezendõ években is.
A rektor a díjban részesülõ hallgatókon kívül
köszönetét fejezte ki a témavezetõknek is, hiszen az õ szakmai munkájuk, elhivatottságuk
nélkül nem születhettek volna ilyen kitûnõ
munkák. Köszönet jár a kari tudományos tevékenység koordinálásában és a konferencia
szervezésében résztvevõ kari TDK felelõs
munkatársaknak is fáradhatatlan és áldozatos
munkájukért.
Dr. Tõzsér János köszöntötte dr. Szilágyi
Tivadar professzort is, és megköszönte, hogy
évek óta kitartóan és rendületlenül szervezi az
egyetem tudományos tevékenységét és támogatja a tehetséges hallgatók tudományos pályafutását.
Adíjazottak:
Agrár- és Gazdaságtudományi Kar
Egri Norbert Zoltán AGK mezõgazdasági
mérnök BSc IV. évf.
Pályamunka címe: Magágy-készítés minõségének vizsgálata különbözõ talajállapotok
mellett Témavezetõ: Dr. Virág Sándor fõiskolai tanár, AGK Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
Élelmiszertudományi Kar
Kaári Dóra ÉTK biomérnök BSc hallgató
Pályamunka címe: Endogén gyógyszer
transzporterek expressziós változásai
MDCKII és Caco2 kísérleti sejtvonalakban

Balázs Gusztáv felvétele

Rektori különdíjak és elismerõ
oklevelek átadásával zárult
december 12-én, Gödöllõn a Szent
István Egyetem tudományos
diákköri konferencia-sorozata.
A megjelenteket dr. Tõzsér János
rektor és dr. Szilágyi Tivadar,
az Egyetemi Tehetséggondozási
Tanács elnöke köszöntötte.

Témavezetõ: Dr. Kovács Mónika egyetemi
adjunktus, SZIE ÉTK Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Baksa Szabina GTK vezetés és szervezés,
üzletviteli tanácsadás MSc II. évf. Pályamunka címe: Az adat, mint eszköz hatása a
vasúti infrastruktúra menedzsment mûködésére új teljesítménymutatókon keresztül Témavezetõ: Dr. Farkasné Prof. Dr. Fekete
Mária egyetemi tanár, SZIE GTK Közigazgatási, Jogi és Módszertani Intézet
Gépészmérnöki Kar
Török Dávid GÉK gépészmérnöki szak, IV.
évfolyam Pályamunka címe: Légszárító patron töltõrendszerének optimális kialakítása a
szemcsemozgások elemzésével Témavezetõk: Dr. Keppler István egyetemi docens,
SZIE GÉK Mechanika és Mûszaki Ábrázolás
Tanszék, Varga Attila számítási mérnök,
Knorr-Bremse Vasúti Jármû Rendszerek Kft.
Kertészettudományi Kar
Tóth Adrienn KERTK növényorvosi MSc
II. évf. Pályamunka címe: Az Acidovorax
citrulli (Schaad et al., 2009) újabb megjelenése hazánkban Témavezetõ: Dr. KaracsVégh Anita egyetemi adjunktus, SZIE
KERTK Növénykórtani Tanszék
Mezõgazdaság- és Környezettudományi
Kar
De Luca Giulia MKK Növénytermesztõ
mérnök szak, III. évfolyam Pályamunka címe: Az arbuszkuláris mikorrhiza szerepe a
növény-talaj rendszerben és a növényegyedek
között megvalósuló anyagáramban Téma-

vezetõ: Dr. Balogh János egyetemi docens,
SZIE MKK Növénytani és Ökofiziológiai
Intézet
Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Ruda Fanni Zsuzsanna tájépítész mérnök
MSc, I. évfolyam Pályamunka címe: Átmeneti stílusjegyek a német szecessziós és modern kertek között – Kitekintés Rerrich Béla
kertmûvészeti alkotásaira Témavezetõ: dr.
Eplényi Anna egyetemi adjunktus, TÁJK
Kertmûvészeti és Kerttechnikai Tanszék
Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Frick Orsolya, Horváth Gabriella, Vöröss
András Bendegúz YMÉK, építészhallgatók
megosztva Pályamunka címe: Sûrûn beépített
városrész fél-privát zónáinak zöldfelületi
potenciálja Témavezetõk: Sugár Viktória tanársegéd, YMÉK, Építészmérnöki Intézet
Baráth Géza doktorandusz, SZIE Mûszaki
Tudományi Doktori Iskola
A kari tudományos diákköri konferenciák
szervezésében végzett kiemelkedõ munkáért
elismerõ oklevélben részesültek: dr. Gombos Béla fõiskolai docens, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, dr. Nguyen Duc Quang
egyetemi tanár, Élelmiszertudományi Kar
Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki
mérnök, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, dr. Zsidai László egyetemi docens
Gépészmérnöki Kar, dr. Pénzes Béla egyetemi tanár, Kertészettudományi Kar, dr. Seres Anikó egyetemi docens, Mezõgazdaságés Környezettudományi Kar, dr. Sallay Ágnes egyetemi docens Tájépítészeti és Településtervezési Kar
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A Vidékfejlesztési Program aktuális helyzete

Váljon vonzóvá a gazdálkodói életforma!
Az Agrár- és Gazdaságtudományi
Kar Agártudományi és Vidékfejlesztési Intézete Magyar vidék –
Perspektívák, megoldások a XXI.
században címmel rendezte meg a
múlt év õszén az I. Vidékfejlesztési
Tudományos Konferenciát.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) által akkreditált
országos rendezvény
a szaktanácsadók továbbképzését
is szolgálta.
H. GY.
Dr. Tõzsér János rektor köszöntõ beszédében kiemelte, ha mindenki a városokba törekszik, akkor mi lesz a vidékkel hazánkban,
amelynek mûvelésre alkalmas földterülete
kiváló teret ad az agrártermelésre. Az elõadók
a vidékfejlesztés lehetõségeit tárgyalják meg,
így a hallgatóság is új információkkal gazdagodik.
Dr. Futó Zoltán, a házigazda kar mb. dékánja leszögezte: az agráriumban dolgozók és a
vidéken élõk számára a vidékfejlesztés létkérdés, a mindennapjaink kérdése, ezért úgy állították össze a konferencia anyagát, hogy minden területet érintsenek.
Hodálik Pál, Szarvas alpolgármestere felidézte, hogy Tessedik Sámuel volt az, aki a
szarvasi evangélikus iskolában elsõként alapított mezõgazdasági képzést, ahol a gyerekek
mellett gazdákat, gazdasszonyokat is képeztek. Reményének adott hangot, hogy az elsõ
vidékfejlesztési konferenciát továbbiak
fogják követni.
***
Dr. Nagy István, a Földmûvelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes azzal kezdte mondandóját, hogy megérett az idõ arra, hogy új Tessedik Sámuelek
érkezzenek a magyar agráriumba. Adósai vagyunk a vidéknek, de elemi érdekünk is azt
kívánja, hogy a magyar vidéket újra megerõsítsük, eltartó képességét növeljük, ügyelve
arra, hogy ne csupán profitérdekeket kiszolgáló termelési térnek, hanem társadalmi, kulturális és természeti értékek összességének tekintsük. Ennek szellemében alkotta meg a
kormány a 2020-ig szóló Nemzeti Vidékstratégiát.
Alapvetõ célunk, hogy a magyar falvak és
kistérségek versenyképessé váljanak, a családok a föld megmûvelésével tisztes megélhetést biztosíthassanak maguknak, és a következõ generációknak. Azt szeretnénk, hogy a
magyar vidéken javuljon az életminõség, minél inkább vonzóvá váljon a gazdálkodói életforma. Ehhez azonban szemléletváltásra van
szükség, amelynek középpontjában a minõségi termelésnek, a környezettudatosságnak, és az élelmiszer-biztonságnak kell állnia.
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Ebben a támogatási ciklusban soha nem látott mennyiségû forrás, több, mint 12.000
milliárd forint érkezik Magyarországra az
Európai Unióból. Ebbõl mintegy 3700 milliárd forint az, ami célzottan a mezõgazdaságot
és a vidékfejlesztést szolgálja. A magyar mezõgazdaság éves kibocsátása 2600 milliárd
forint körül van. 2020-ig a mezõgazdaságra,
és vidékfejlesztésre rendelkezésre álló forrásból csaknem ekkora összeg, mintegy 2400
milliárd forint jut közvetlenül az agrárium
fejlesztésére. A fennmaradó, mintegy 13001350 milliárd forintot a Vidékfejlesztési Program finanszírozására használjuk fel, jelentette
ki Nagy István. A Vidékfejlesztési Programban (VP) fõként olyan innovatív elképzelések
megvalósítását támogatják, amelyek a munkahely-teremtést állítják középpontba, és
nagy hangsúlyt kap a fiatal gazdák indulásának, és a rövid ellátási láncok kiépítésének, és
megerõsítésének támogatása is. Alapvetõ cél,
hogy a magyar tájak, a falvak és kistérségek
versenyképessé váljanak, és a vidék a nemzet
motorja legyen.
***

Dr. Takács Árpád kormánymegbízott (Békés
megyei Kormányhivatal) megerõsítette, hogy
nemcsak az agrárágazatban, hanem a kormányhivatalok munkájában is szükség volt
paradigmaváltásra. Elõtérbe került az együttmûködõ, a konstruktív, a befogadó, a helyi
ügyekre és állampolgárokra, az ügyfelekre, a
gazdákra, a vállalkozókra érzékeny hatóság és
hatósági munka. Az egyetem, a kamara és a
kormányhivatal szövetséget kötött arra, hogy
a megyét a fejlõdés irányába mozdítsák el.
Kis Miklós Zsolt, agrár- és vidékfejlesztésért
felelõs államtitkár (Miniszterelnökség) az EU
pénzügyi keret jövõjérõl szólva elmondta, a
lehetséges forgatókönyvek a jelenlegi állapotban ötféleképpen alakulhatnak. Magyarország azt a verziót támogatja, amely szerint
megnövekedne a költségvetés, s ezzel arányosan a KAP források is növekednének. Mindannyiunk érdeke, hangsúlyozta, hogy a 2020
utáni Közös Agrárpolitika továbbra is hatékony eszközt biztosítson a természeti és gazdasági válságok kezelésére, az európai agrárium versenyképességének növeléséhez, valamint stabilizálja a termelõk jövedelmét. Magyarország kitart azon álláspontja mellett,
miszerint a jövõben is indokolt fenntartani
egy erõs, kétpilléres agrárpolitikát, amely egy,
a jelenlegi szinthez hasonló pénzügyi kerettel
rendelkezik. Magyar álláspont, hogy a KAP
forrásait a jövõben is ténylegesen a gazdáknak
kell megkapniuk, válságintézkedések finanszírozása csak önkéntes alapon, a tagállam
döntése alapján valósulhat meg.
Ifj. Hubai Imre, vidékfejlesztésért felelõs országos alelnök (NAK) a kamarának az öntözésfejlesztési stratégia végrehajtásában betöltött szerepérõl tartott elõadást. Az uniós elõírások nyomán a vízért újra bevezették a fize-

tési kötelezettséget. Az alelnök elmondta,
hogy a Belügyminisztérium (BM) öntözésfejlesztési stratégia megalkotását tervezi a NAK
bevonásával együttmûködve a Földmûvelésügyi Minisztériummal (FM), az Országos
Vízügyi Fõigazgatósággal (OVF), valamint
az Agrárgazdasági Kutató Intézettel (AKI). A
stratégia célja a termelés és a minõség stabilizálása és növelése, a mezõgazdaság és az
élelmiszeripar, mint létfontosságú rendszerelem biztonságba helyezése a klímaváltozás
hatásaira reagálva, valamint a felszíni vizek
hazánkban történõ tartása, a minél nagyobb
arányú felhasználás végett.
***

Az FM szerepvállalásáról a vidéki térségek
fejlesztésében Lantos Gergely fõosztályvezetõ (FM Agrárfejlesztési és Vidékstratégiai Fõosztály) tartott elõadást. A tárca saját programokat indított, így a tanyafejlesztési, a zártkert-revitalizációs programokat, valamint felépítette a Hungarikum-piramist, amely a települési értéktárakra épül. A Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 átfogó célkitûzése a vidéki térségeink népességeltartó, és népességmegtartó képességének javítása. Öt stratégiai
célt tartalmaz a stratégia. A tájaink természeti
értékeinek, erõforrásainak megõrzése; sokszínû és életképes agrártermelés; élelmezési
és élelmiszerbiztonság; a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás
növelése, végül a vidéki közösségek megerõsítése, a vidéki népesség életminõségének javítása. A célok elérését a hét stratégiai területen megfogalmazott vidékstratégiai nemzeti
programok, valamint térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti programok szolgálják.
A plenáris ülés utolsó elõadójaként dr. Káposzta József egyetemi docens, dékán A Szent
István Egyetem szerepe és stratégiai jövõképe a vidékfejlesztésben címû elõadásában
kifejtette, hogy a harmadik generációs egyetem megvalósítása a cél. Ezzel ugyanis a tudás hasznosítása alapvetõ tevékenységgé válik. A nemzetközi piacon a nyitott egyetemek
számos partnerrel mûködnek együtt. Transzdiszciplináris kutatások, egyetemi intézmények alakulnak ki. Közvetlen, állami finanszírozás, beavatkozás nélkül kozmopolita
egyetemek jönnek létre, ahol a tömeg-, és az
elitképzés is együtt van jelen.
Az agrár-felsõoktatás egyik célkitûzése,
hogy az agráriumhoz köthetõ megélhetési
formák presztízsét emeljék és népszerûsítsék;
az összes jelentkezõ számához viszonyítva az
agrár-felsõoktatásba jelentkezõk részarányát
10 százalékra növeljék. További cél új duális
képzési formák bevezetése, farmerképzés elindítása, a felfutó külföldi kereslet arányában
a kétnyelvû képzések bõvítése, valamint az
agrárképzési központok erõsítése, a meglévõ
képzõhelyek profiljának egyértelmû kijelölése, egyes képzési helyek okszerû strukturális ágazati összevonása.

aula

Új fejlesztés a jármûtechnikai
laboratóriumban
A Gépészmérnöki Kar
Folyamatmérnöki Intézete
korszerûsített jármûtechnikai
laboratóriummal gazdagodott.
H. Gy.
Dr. Kátai László, a Gépészmérnöki Kar dékánja köszöntõ beszédében hangsúlyozta,
hogy a mai, korszerû képzésnek elengedhetetlen alkotóeleme az, hogy ne csak elméleti, hanem gyakorlati képzésben is részesüljön a
hallgató. A megfelelõ gyakorlati képzéshez
megfelelõ eszközökre van szükség. Az elmúlt
idõszakban jelentõs laboratóriumi fejlesztés
volt a karon, aminek következtében ma már
tízezer négyzetméteren folyik laboratóriumi,
gyakorlati képzés. Az elmúlt idõszakban adtak át egy diagnosztikai laboratóriumot,
amely elsõsorban a mezõgépekhez kapcsolódik. Ugyancsak a mezõgazdasági gépek,
eszközök, erõgépek gyakorlati képzését segíti
a korszerû fedélzeti informatika laboratóriuma, a táblafigyelõ rendszer. S van már korszerû motorfékterem, ami a motorok diagnosztikai vizsgálatát teszi lehetõvé, és nem utolsó
sorban a megújuló energiával kapcsolatos laboratóriummal is rendelkezik az intézet. Az
elmúlt másfél-két évben mintegy félmilliárd
forint értékû fejlesztést hajtottak végre, de tíz
év távlatában az infrastruktúra fejlesztésekkel
együtt, a fejlesztések meghaladták a kétmilliárd forintot, nagyrészt pályázati forrásokból.
A pályaválasztás elõtt álló fiatalok körében
egyre népszerûbb a Gépészmérnöki Kar, mert
a gyakorlati képzést jól felszerelt mûhelyekben, laboratóriumokban tudják megvalósítani. S azt is tapasztalni, hogy a hallgatók is szívesebben jönnek a gyakorlati órákra, mert nagyobb hatékonysággal, és kedvvel szerezhetik meg a tudást. A hallgatók korszerû eszközök bírtokában sokkal erõsebb indíttatással
veszik az akadályokat, és jobb eredményeket
is érnek el. A jól felszerelt oktatói bázison
piacképes tudást szereznek a hallgatók.
A kar két éve kapcsolódott a duális képzési
formához is, a gépész, és a mezõgépész szakon van lehetõség a duális képzésre. Négy
céggel – Axiál Kft., Bosch hatvani üzeme,
Wamsler SE, Coca-Cola Magyarország Kft. –
van szerzõdésük. A dékán szerint a mezõgépész képzésre helyeznek nagy hangsúlyt,
mert ebben a szakmában nagy a szakember
hiány. Szoros kapcsolatban vannak a
MEGFOSZ-szal, és a MEGOSZ-szal is, és
együttmûködnek abban a kampányban,
amelyet „Legyél te is mezõgépész” címmel
indított el a MEGFOSZ és a Földmûvelésügyi
Minisztérium. A fejlesztésekkel azt üzenik a
felnövõ nemzedéknek, hogy ez olyan szakma,
amit érdemes mûvelni, és olyan eszközöket
talál az egyetemen, ami a kedvet is meghozza
a szakma választásához.
Dr. Kiss Péter, a Folyamatmérnöki Intézet
igazgatója elmondta, hogy a most átadott kor-

szerûsített jármû görgõs fékpad jelentõs átalakításon ment keresztül. Új mérõprogrammal
látták el, hajtóanyag fogyasztásmérõ egységgel egészítették ki, lendítõtömeggel, inerciával szerelték fel a fékpadot, ami azt jelenti,
hogy motorfék üzemet is tudnak rajta vizsgálni. Kipufogó gázelszívó berendezést telepítettek, és egy nagy teljesítményû hûtõberendezéssel látták el a fékpadot. Ez utóbbira azért
van szükség, mert vizsgálat közben nem a menetszél hûti az autó motorját, hanem egy külsõ
ventilátor biztosítja a hûtõ, illetve menetszelet
a jármû számára.
A fejlesztés 12 millió forintba került, és saját
bevételbõl finanszírozták a beruházást,
amelyre azért volt szükség, hogy magas színvonalú oktatást nyújtsanak a hallgatóknak. A
laboratórium most már magasabb szintû kutatási-fejlesztési munkát is lehetõvé tesz, és a
reményeik szerint olyan állapotba került ez a
fékpad, hogy külsõ megbízásokat is el tudnak
vállalni, és a kutatási projektekben való részvételt is lehetõvé teszi. Az intézmény fenntartása jelentõs önerõbõl történik, a fejlesztéshez a saját bevételekbõl különítették el a
forrásokat, mégpedig több évi megtakarítás
után. A fékpadot az Energotest Diagnosztikai
ésAutomatizálási Kft. újította fel.
A felújított laboratóriumban a közúti jármûvek vizsgálatát végezhetik el, de a mezõgépészek, és a mechatronikai mérnökszak hallgatói is tanulnak közúti jármûtechnikát. A gépészmérnöki tanulmányokban a motorok, és a
gépjármûvek tantárgy szerepel.
Ami a tantárgyakat illeti, az intézet oktatói
nagy hangsúlyt helyeznek a tananyagok korszerûsítésére is. Már 1995 óta oktatnak jármû
elektronikát, és jármû informatikát, amely két
olyan tantárgy, amelyet az elsõk között kezdtek el tanítani. Az új diszciplínák tehát idõben

megjelentek az egyetem oktatási palettáján.
Az utóbbi három évben vezetõ nélküli jármûfejlesztés folyik az intézetben, amit az oktatók a hallgatókkal együtt közösen végeznek.
A világ élvonalához tartozó fejlesztésekben
az intézet, és a kar is aktívan részt vesz. Az itt
szerzett tudás piacképes, és a legmodernebb
technikákat tanulják meg a hallgatók a mezõgépész és az általános gépész szakon.
Bán Péter, az Energotest Kft. igazgatója az
egyetemi kapcsolatukról elmondta, hogy nem
csak szállítói partnere az intézménynek, hanem igyekeznek részt venni úgy az egyetem
életében, hogy a szakdolgozatok megírásában
biztosítják a hátteret, konzultációkat vállalnak a cégnél, államvizsga bizottságban vesznek részt. Magyarán az üzleti kapcsolat szakmaivá terebélyesedett. A cég hallgatókat is fogad szakmai gyakorlatra, jelenleg is két gödöllõi gépészhallgató gyakornokoskodik a
dunaharaszti cégnél.
A korszerûsített jármûtechnikai laboratóriummal kapcsolatban az igazgató megjegyezte, hogy ilyen berendezés más egyetemen
nincs, ez a legkorszerûbb laboratórium, alkalmas az elektromos jármûvek síkúti, töltésiürítési ciklus viszonyainak a vizsgálatára is.
Az Energotest Kft. 1990 márciusában alakult, 100 százalékos mértékben magyar
mérnöki tulajdonú vállalkozás. Az ügyvezetõ igazgatók közül Bán Péter gépészmérnök 1990 óta foglalkozik garázsipari és
gépjármû-diagnosztikai berendezésekkel.
Zentai Tamás villamosmérnök 1984 óta
dolgozik a gépjármû-diagnosztika és a számítógépes rendszerek területén. Steigervald
Attila gépészmérnök, minõségügyi szakmérnök, és mérnök közgazdász. 1999 óta,
mint minõségirányítási vezetõ, 2003 óta
gyártásvezetõként dolgozik. A cég jelentõs
energiát fordít ügyfelei speciális igényeinek, a hatósági elvárásoknak, az európai és
Európán kívüli igényeknek és fejlõdési folyamatoknak a megismerésére, kiszolgálására. Ezekben saját fejlesztéseivel részt is
vesz a típus berendezésektõl a speciális autógyári végátvételi és fejlesztõ rendszerekig, a programcsomagokkal együtt.
Negyvenfõs mérnök csoport dolgozik
azon, hogy az Energotest Kft. az aktuális kihívásoknak mindig megfeleljen. A fejlesztések nagyon jól dokumentáltak, a gépészmérnökök 3Ds PROENGINEER tervezõprogramban dolgoznak, a villamos tervezés
EP-LAN rendszerben folyik. A gyártás
többlépcsõs ellenõrzési rendszerén tesztelt
termékek megállják a helyüket mind a magyar, mind az angol, német, osztrák, macedón, finn és ukrán gépjármû szervizekben.
A cég nevével fémjelzett ENERGOLINE
vizsgasori vezérlõ program komplett mérésadatgyûjtõ és kiértékelõ program, melylyel a Közlekedési Hatóság szinte valamennyi, és a Magyar Autóklub minden állomása dolgozik, számos további javító, és
vizsgabázis mellett.Acég határon túl is mûködtet képviseletet, az adott ország jogszabályainak megfelelõen.
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A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MELLÉKLETE

Diplomaátadó ünnepség

"A tudás a legkönnyebben konvertálható tõketípus"
A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar január
16-án tartotta diplomaátadó
ünnepségét a gödöllõi aulában.
Elsõként dr. Stumpf István alkotmánybíró
mondott ünnepi beszédet, aki bevezetõjében
rámutatott arra, hogy egyre nehezebb kiszámítani, mire lesz elegendõ az egyetemen szerzett tudás.
– Itt ma olyan diplomát kapnak, amely feljogosítja önöket arra, hogy felszálljanak a
globális tengeren közlekedõ egyik hajóra és
ott hajóskapitányok, kormányosok vagy egyszerûen matrózok legyenek. A napjainkban
hihetetlen hullámokat vetõ globális tengeren

nagy tudásra van szükség ahhoz, hogy a megfelelõ kikötõbe vezessék a hajót.
Nagyon sokféle tudással rendelkezhetnek.
Én azt tanultam meg falusi parasztgyerekként
elindulva az életpályán, hogy egyetlen dolog
van, amit nem lehet elvenni tõlem és senkitõl,
ez a tudástõke, amelyet megszerzünk az élet
során. Ez a legkönnyebben konvertálható tõketípus. Vigyázniuk kell rá, mert ez biztosítja
az autonómiájukat és az esélyüket arra, hogy a
rendkívül erõssé vált versenyben helytálljanak.
Önök egy fontos generációt képviselnek, a
digitális világ generációját. Ennek a digitális
világnak az a sajátossága, hogy lehet szörfölni
a globális tengeren, de hogyha nem sikerült az
egyetemen elsajátítani, hogyan válasszanak

14

az önökre zúduló információk között, akkor
nagy baj lesz, mert akkor ez az információsokk nem segíteni fogja az életpályájukat, hanem zavarni. Bízom benne, hogy a tanáraik
meg tudták önöket tanítani arra, hogy értékek
alapján szelektáljanak, és abban is, hogy ez a
generáció, a XXI. század magyar generációjaként képes lesz a nemzetet felemelni. Végül
abban is bízom, hogy a külföldi hallgatók,

akik itt szerezték meg a diplomát, hazaviszik
országunk jó hírnevét.
A következõkben dr. Káposzta József dékán
köszöntötte a kar új diplomásait:
– Az év végén az ember visszatekint: vajon
történt-e valami az elmúló esztendõben, ami
megmaradhat az emlékezetben, nem esik át az
idõ rostáján.Az átlagember életében a nyomot
hagyó dátumok jobbára családi eseményekhez kötõdnek. A születés, a házasság, az ünnepek vésõdnek belénk, de túlzás nélkül ide sorolhatjuk a diplomaszerzést is. Emlékezni
fognak rá, hiszen a diploma megszerzése komoly teljesítmény a hallgató és a család részérõl egyaránt.
Természetesen hosszú út vezetett idáig, hiszen jól megfontolt döntések sorozatának,
emberi kapcsolatok kiteljesedéseként választották Önök a Szent István Egyetemet és benne a Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kart. Bátran mondhatjuk, hogy jól választottak, hiszen ez az a kar, ahol az oktatás mellett olyan emberi kapcsolatok kialakításán

munkálkodunk, amelyek egy biztonságos
szakmai tudás mellett, mély emberi nexus
kialakításának lehetõségét is elõtérbe helyezi.
A kar vezetõje arról is szólt, hogy a GTK
több mint 60 képzési formát meghirdetve indítja képzéseit a gödöllõi kampusz mellett
Budapesten, Békéscsabán, Szarvason, a határon túl Csíkszeredában és szeptembertõl Révkomáromban is.
Napjainkra a kar oktatói csapatának 80 százaléka rendelkezik tudományos fokozattal,
46 országból, több mint 400 külföldi hallgató
tanul itt. Országosan a legtöbb mesterképzési
jelentkezéseket regisztrálhatják, így ebben az
évben is több mint 6000 hazai jelentkezés
mellett, további 1000 külföldi diák is ide
nyújtotta be felvételi kérelmét.
Az elmúlt két hét záróvizsgáin 387 hallgató
tett sikeres záróvizsgát, akikbõl 97 fõ kapott
kiváló vagy jeles oklevelet, ami kiemelkedõ
25 százalék.

Avégzett hallgatók nevében Kovács Adrienn
gazdálkodási és menedzsment alapszakos
hallgató búcsúzott, a többi között a következõ
gondolatokkal:
– Szeretettel köszöntök mindenkit a végzõs
hallgatók nevében is diplomaátadó ünnepségünkön. Végre elérkezett a nap, melyre türelmetlenül vártunk. Ahogy végignézek az arcokon, egyaránt látok örömöt és bánatot. Kettõs érzések kavarognak bennünk. Egyrészt
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boldogok vagyunk és ünneplünk, hiszen akik
itt ülünk, mind célba értünk és várjuk, hogy
végre büszkén kezünkben tarthassuk diplománkat, de ugyanakkor szomorúak is vagyunk, mert egy meghatározó, élménydús, vidámsággal teli korszakot zárunk le és hagyunk magunk mögött. Annak idején, a középiskolai tanáraim azt mondták, hogy az
egyetemi évek a legszebbek, használjuk és
élvezzük ki minden percét. Be kell vallanom,
igazuk volt!
Az ünnepség elismerések átadásával folytatódott.
A kari tudományos diákköri konferencián
bemutatott kiváló pályamunkája elismeréseként Rektori Különdíjban részesült Baksa
Szabina hallgató.

Ügyvédi Iroda ügyvezetõje, Vajna István, a
Vajna VSM Kft. ügyvezetõje és dr. Valkó
Gábor, a Központi Statisztikai Hivatal fõosztályvezetõje.
A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok
Doktori Iskola Tanácsa a doktori iskola érdekében kifejtett kiemelkedõ tevékenységért
Doktori Iskoláért kitüntetést adományozott
dr. Székely Csaba professzor emeritus és dr.
Szûcs István professzor emeritus részére.
Jubileumi jutalomban részesült Gréczi Gyuláné igazgatási ügyintézõ, dr. Kenderfi Miklós
egyetemi docens, dr. Kovács László adjunktus, Balaska Lajosné igazgatási ügyintézõ, dr.
Komor Levente egyetemi docens, dr. Pataki
László egyetemi docens, Magyar Ferenc
Attila kancellár, Lukács Attiláné kisegítõ alkalmazott, dr. Farkasné dr. Fekete Mária
egyetemi docens és dr. Káposzta József egyetemi docens, dékán.
Az eseményen együttmûködési megállapodást írt alá a Gazdaság- és Társadalomtudo-

mányi Kar nevében dr. Káposzta József dékán és a Program Centrum Utazásszervezõ
Kft. nevében Tóta Zsolt tulajdonos.
Az ünnepség a végzett hallgatók eskütételével és a diplomák átadásával fejezõdött be.
Balázs Gusztáv felvételei

Gyémántoklevet vett át dr. Kácsor András,
aki 60 éve végzett a Szent István Egyetem
jogelõd intézményében agrárközgazdászként.
Címzetes egyetemi docensi elismerõ címet
vett át dr. Menyhei Ákos, az Aliant-Menyhei

SZIE – NKE közös konferencia

A vidékbiztonság versenyképességi feltétel
Hogy milyen széles témakörû
a vidékbiztonság kérdése,
az a Tradíció és innováció:
a biztonsági környezet hatása
a vidék versenyképességére címû
tudományos konferencián kiderült.
A november 30-i rendezvényt
a Szent István Egyetem (SZIE) és
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
(NKE) közösen szervezte, mivel
a két felsõoktatású intézmény
közösen hozta létre
a vidékbiztonsági kutatómûhelyt.
Ez a grémium valósítja meg a
KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-201600001 számú projektet, amelynek
címe: A jó kormányzást
megalapozó közszolgálat-fejlesztés.
HAJTUN GYÖRGY
Dr. Tõzsér János rektor köszöntõ beszédében hangsúlyozta, hogy a két egyetem 2012ben kötött együttmûködési megállapodást,
amely az oktatásra és a kutatásra egyaránt ki-

terjedt, azzal a céllal, hogy ezek a diszciplínák
gondozottabbak legyenek, és elterjedjenek
annak érdekében, hogy a hallgatók is választhassák. Az együttmûködés azonban régebbre
datálódik, még a Zrínyi Miklós Nemzeti
Egyetemmel kezdõdött a kapcsolat. Ennek az
együttmûködésnek a hatására hozta létre a
SZIE a Civil Biztonság és Védelemtudományi Tanszéket. Ez nagy lépés volt abban, hogy
ez a diszciplína az egyetem oktatási palettáján
erõteljesen megjelent. Érzékelve az együttmûködés jelentõségét, egy, a mostani konfe-

renciához kapcsolódó rendezvényt már 2013ban szervezett a gödöllõi egyetem, mégpedig
a Magyar Tudományos Akadémiával, és a
Corvinus Egyetemmel karöltve. A rendezvénynek nagy sikere volt, mivel az elõadók az
éghajlatváltozás és a biztonság összefüggéseit taglalták. A két intézmény kapcsolatában
nagyra értékelendõ az az esemény is, amelyet
2015-ben rendeztek közösen: nevezetesen a
XXXII. OTDK Rendészettudományi Szekcióját. A két egyetem együttmûködésének eddigi „csúcspontja” a civil biztonság és a védelemtudomány tárgykörével foglalkozó kutató
csoport létrehozása. A kutatás során három
pillér orientálja a kutatókat. A közszolgálati, a
gazdasági biztonság és a versenyképesség.
Dr. Padányi József mk. vezérõrnagy, tudományos rektor-helyettes (NKE) megköszönte Tõzsér János gondolatait, majd azt
hangsúlyozta, hogy az együttmûködés akkor
igazán jó, és eredményes, ha az fenntartható.
A konferenciák a fenntarthatóságot képviselik, s ha befejezõdik a projekt, akkor is tovább tudják a kapcsolatot építeni, erõsíteni. A
projektet a Közszolgálat-fejlesztés Operatív
Programja finanszírozza, amely egy nagy ívû,
11,5 milliárd forintos program keretében
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valósul meg. Az NKE az együttmûködés
egyeteme akar lenni, ezért úgy döntöttek,
hogy megszólítják a felsõoktatási tér szereplõit, köztük a gödöllõi egyetemet is. Ez azt
jelenti, hogy mára sikerült kiépíteni egy olyan
hálózatot, amelynek több mint ötven együtt-

mûködési megállapodás az alapja, és több
mint 800 kutató vesz részt ebben a munkában.
A jelenlegi projekt kulcsszava a versenyképesség. A vidék biztonsága versenyképesség
szempontjából döntõ. Ha ebben a kérdésben
hasznos tanácsok születnek, megvalósítható
megoldásokat mutatnak fel, akkor ez az
együttmûködés, és a kutatási téma rendkívül
fontos lesz a végelszámolásnál.

Dr. Káposzta József, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja A felsõoktatás
szerepe a vidékgazdaság versenyképességében címû elõadásában bemutatta, hogy Magyarország az OECD ruralitás kategóriák tükrében vidéknek számít, kivéve Budapestet és
Pest megyét. A vidékgazdaság állapota mégsem nevezhetõ jónak, mert a centrumok erõforrás elszívó hatása folyamatosan nõ, s a gazdasági-társadalmi erózió erõsödik. A helyi közösségek sorra elveszítették szolgáltató és közösségmegtartó intézményeik többségét. A
vidék közlekedési infrastruktúrája leépült, a
forrásmegkötõ képessége gyakorlatilag megszûnt. A perifériák látható módon elszegényednek, a magyar vidéki társadalom, foglalkoztatási, szociális kiszolgáltatottsága egyre
súlyosabb.Avidéki élet a közgondolkodásban
mára egyenlõ lett a hátrányos helyzettel.
Az egyetemek generációs történelmében
megfigyelhetõ, hogy a fejlett világban a harmadik generációs egyetemeken folyik az oktatás, míg nálunk a második generációs korszak második átalakulási idõszakát élik a felsõoktatási intézmények. A második generációs egyetemre jellemzõ, hogy a kutatás és az
oktatás áll az elsõ helyen, és érdektelen a tudás
hasznosításában. A harmadik generációs
egyetemnél a tudás hasznosítása alapvetõ te-
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vékenység, és harmadik céllá válik. További
megkülönböztetéseket is felsorolhatunk, de
ami a legfontosabb, hogy a harmadik generációs egyetemnél nincs állami támogatás, közvetett állami finanszírozás. A magyar egyetemeknél pedig még az állami finanszírozás
mellett a beavatkozás dominanciája is jelen
van. A dékán kitért arra, hogy miként lehet
versenyképes a felsõoktatási intézmény, s arra
is, hogy milyen fejlesztési feladatokat kell
megoldani ahhoz, hogy a gödöllõi egyetem is
elmozduljon a harmadik generációs egyetem
irányába.

Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes (SZIE GTK) Vidékbiztonság, a biztonsági környezet hatása a vidék versenyképességére címû elõadásában a
kutatási projektet mutatta be. Az NKE és a
SZIE közös kutatásának eredménye, hogy kialakul a vidékbiztonsággal összefüggõ
komplex gondolkodásmód, tudatosság, kultúra és szervezeti keretek. A kutatás három fõ
területre osztható: a vidékbiztonság komplexitásának feltárása; az összetevõk egymásra
hatásának, törvényszerûségeinek rendszerszemléletû meghatározása; a vidékbiztonsági
tudatosság kialakításához szükséges tudástár,
oktatási módszerek kidolgozása. A kutatómûhely a kutatást és eredményeit összhangban a
nemzetpolitikai célkitûzésekkel – egyes esetekben kiterjeszti a Kárpát-medence külhoni
területeire is. A kutatás során prioritást élvez a
fizikai és a gazdasági biztonság, a versenyképesség kapcsolatrendszere.
A pályázat állam-centrikus megközelítéssel
hozzájárul a biztonság-kultúra fejlesztéséhez,
az állam és polgárok biztonság-szemléletének

emeléséhez, a vidék versenyképességének
növeléséhez. Rendszerbe foglalja és leírja a
vidék biztonságának összetevõit, definiálja az
állam és a vidékbiztonság kapcsolatrendszerét, jellemzõit, környezetét különös tekintettel
a fizikai és a gazdasági biztonsági dimenziók
kapcsolatára, melynek eredménye a bizton-

ságos, élhetõ és versenyképes vidéki élettér. A
kutatás alapoz a már meglévõ kutatási eredményekre, a közel- és a régmúlt kapcsolódó
hazai és nemzetközi történéseinek feldolgozására. A kutatások eredményeként összeálló
tudástartalom megjelenik mindkét egyetem
oktatásában, valamint az állami és nem állami
szereplõk képzésében, mint átadható differenciált tudástartalom. A pályázat során jelentõs kutatói kapacitási integráció jön létre a két
egyetem között.
A kutatás várt eredményei között említette a
professzor azt, hogy az Alaptörvény szellemében, a komplex biztonsági környezetelemzést elvégzik, és az értékelés eredményeként
javaslatot tesznek az ágazati stratégiák harmonizálására. A komplex vidékbiztonság
rendszerével összefüggõ gondolkodásmód,
tudatosság, kultúra és szervezeti kereteit
megalapozzák, kidolgozzák a vidékbiztonsági tudatosság kialakításához szükséges tudástárat, oktatási módszereket. Cél a vidékbiztonsági tudástartalom differenciált diszeminációja, felsõoktatási portfolióbõvítés,
valamint a külhoni, Kárpát-medencei országokkal tudásmegosztás kialakítása és erõsítése.
A kutatómûhely – amelyet dr. Szilágyi
Tivadar vezet – kutatási eredményeit konferenciákon mutatják be, és 2018. szeptember
30-ig dokumentálják azokat.
A Magyar Tudomány Ünnepe 2017. évi
eseménysorozatába illeszkedõ konferencián
a fentieken túl a további elõadások hangoztak el:
Dr. Szabó Csaba r. õrnagy egyetemi tanársegéd (NKE): A vidékbiztonság rendészeti
szereplõi és együttmûködésük
Dr. Kaló József egyetemi docens (NKE):
Vidékbiztonság a történelemben: elõzmények, alapok, összefüggések
Dr. Boldizsár Gábor ezredes, egyetemi docens (NKE): A komplex biztonság értelmezése a vidéki térben
Dr. Csányi Sándor intézetigazgató, egyetemi
tanár (SZIE): A vadállomány kockázati/biztonsági tényezõi Magyarországon
Dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes,
egyetemi tanár, (SZIE): A sikeres/jó önkormányzati mûködés gazdaságbiztonsági és
szociális/társadalmi biztonsági dimenziói
Dr. Ritter Krisztián intézetigazgató-helyettes, egyetemi docens, (SZIE): A vidéki tér
versenyképességét befolyásoló alapvetõ
tényezõk, folyamatok
Dr. Jankovics Kornélia jogi szakértõ: Az individuum a vidéki térben
Girhiny Kornél tanár, (NKE): A közrend és
közbiztonság fenntartásának komplex lehetõségei a vidéki térben
Horváth Bálint PhD hallgató, (SZIE): A zárt
anyagáramok hatása a vidéki területek fenntarthatóságára
Nagyné Dr. Pércsi Kinga egyetemi docens,
(SZIE): Az élelmiszerbiztonság és a vidékbiztonság fõbb összefüggései

tallér

Együttmûködés minden szinten
Beszélgetés Béres Anita kari HÖK elnökkel
Béres Anita a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
negyedéves turizmus-vendéglátás
szakos hallgatója és a kar hallgatói
önkormányzatának elnöke.
1995-ben született Budapesten és
1999 teléig a fõvárosban is lakott,
utána költöztek ki Törökbálintra.
A fõvárostól azonban nem szakadt
el, a II. kerületi Petõfi Sándor
Gimnáziumban végezte
középiskolai tanulmányait.
Történelem-matematika szakos
osztálynak volt a tagja,
s a történelem tagozaton
gyarapította tudását, miközben
angol és francia nyelvet tanult.
Már gólyaként bekapcsolódott az
érdekképviselet munkájába és
ez a közösségi szerepvállalás
végigkísérte egyetemista éveit.
B. G.
– Hogy esett a választása a Duna másik
oldalára, s ilyen messzire, Gödöllõre?
– Amikor felsõoktatási intézményválasztás
elõtt álltam, egy ismerõsöm felajánlotta,
hogy megmutatja nekem a gödöllõi kampuszt, hiszen õ is ide járt turizmus-vendéglátás szakra. A kampusz szépsége és az itt
szerzett elsõ benyomások megerõsítettek abban, hogy nekem ezt az intézményt és képzési helyet kell választanom. Nem is bántam
meg ezt a döntésemet!
– Mi vonzotta a turizmus-vendéglátás
szakra?
– Az általános iskolában angol-informatika
tagozatos diák voltam, már akkor megszerettem az idegennyelveket és felsõ tagozatban a történelem iránti érdeklõdésemet is
felkeltették. Ezen szempontok szerint választottam középiskolát, ahol angol és francia nyelvet valamint emelt szintû történelmet
tanultam. Sokáig idegenvezetõ szerettem
volna lenni, de végzõs évemre eldöntöttem,
hogy szeretnék egyetemen tanulni és választásom a turizmus-vendéglátás szakra esett,
ahol idegennyelveket és történelmet is tanulhatok.

Emberekkel foglalkozók
– Kitaposta már valaki ezt az utat a családjában?
– Senki sem dolgozik ezen a szakterületen a
családomban, viszont mindannyian közvetlenül foglalkoznak emberekkel. Édesanyám
gyógyszerész, édesapám építészmérnök,

nagyszülõi ágról orvos és középiskolai tanári
vénák fedezhetõk fel. Én az egyetem elvégzése után pályakezdõként egy szállodában
vagy étteremben szeretnék elhelyezkedni.
Az a távlati célom, hogy egy rendezvényszervezõ cégnél dolgozhassak.

Izgalmas kihívások
– Hogyan kapcsolódott be a hallgatói
önkormányzat munkájába?
– 2014 szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat az egyetemen. Elõtte részt
vettem a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által
szervezett gólyatáborban, és nagyon felkeltette az érdeklõdésemet a munkájuk.
Õsszel „kishökös”
tagfelvételt hirdettek meg, amikor
jelentkeztem is a
szervezetbe, majd
még jobban megszerettem a feladatokat, folyamatokat és a többi „hököst”; nagyon jó
kis csapat gyûlt
össze.
– Mi az, amiben
eltérõ a GTK-s
hallgatók helyzete más kar egyetemistáihoz képest?
– Néha nehézségnek tûnik, hogy a
kar és a HÖK is két
telephelyen mûködik folyamatosan,
de ezt inkább izgalmas kihívásnak tekintem és büszke vagyok rá, hogy egyszerre két város hallgatói
életét lehet és kell koordinálni, aktivizálni és
érdekeikért kiállni. Örülök annak, hogy a
hallgatói rendezvényeken túl az érdekképviseletre is nagy hangsúlyt tudunk fektetni és
a hallgatók megkeresnek bennünket kérdéseikkel, problémáikkal.
– Hogyan sikerül a programjaikat megszervezni, milyen segítséget kapnak ehhez?
– Természetesen nem tudnánk ilyen hatékonyan mûködni, ha nem lenne jó a kapcsolatunk a kari és egyetemi vezetéssel, oktatókkal. A kari vezetés nagy támogatást nyújt
nekünk programjaink során minden tekintetben.
Arra törekszünk, hogy a többi hallgatói
szervezettel együttmûködjünk és így sok

mindent meg tudunk oldani egyetemen,
kampuszon belül is.
– Hogyan lehet a hallgatókat bevonni a
közösségbe?
– Sajnos a többségük arra kényszerül, hogy
tanulmányaik mellett dolgozzon, ezért
csökken a hallgatói aktívitás a rendezvények
terén és a szervezetekben való részvétel iránt
is. Viszont a Budapesti Képzési Helyen tanuló hallgatókat is igyekszünk minél jobban
bevonni és kötõdést kialakítani a két képzési
helyen tanuló hallgatók között. Már a második évben egy csapatba raktuk a gólyatáborokban a gödöllõi és „BKH”-s hallgatókat,
hogy ismerjék meg egymást.

Szívet melengetõ élmények
– Gödöllõn a három helyi
karnak is együtt kell
mûködnie…
– Úgy gondolom, hogy a
hallgatói szervezetek akkor
tudnak hatékonyan mûködni, ha összefognak és együtt
tevékenykednek a hallgatók
érdekében. Mi elkezdtük ezt
a folyamatot két éve a gólyatáborok közös szervezésével. Elõször az Ybl Miklós Építéstudományi Karral
tartottuk együtt a tábort Gödöllõn, 2017-ben csatlakoztak hozzánk a Gépészmérnöki Kar gólyái is és nagyon
jól sikerült a tábor. Szívet
melengetõ érzés volt hallani
a tábor utolsó napján, hogy
a három kar gólyái együtt
skandálják: „SZIE, SZIE!”
Szerintem a sportnapot is
újra közösen szervezzük Gödöllõn egy új
koncepció szerint.
– Nyilván egy HÖK vezetõnek is kell sza
badidõ. Mivel foglalkozik szívesen magánemberként?
– Nagyon szeretek sportolni. Nyolc évig teniszeztem is, így ha idõm engedi, sportolok.
Mivel azonban júniusban szeretnék végezni
a tanulmányaimmal, jelenleg a nyelvvizsgára való készülés és a szakdolgozat
írása köti le minden szabad percemet.
A gödöllõi kampuszon rendezik meg február
2-3-ig a Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók IV. Téli Konferenciát, amire regionális
gazdaságtan, pénzügy, marketing, menedzsment, vállalatgazdaságtan, turizmus, általános közgazdaságtan témakörökben várják a
doktoranduszokat, kutatókat és a doktori tanulmányok érdeklõdõ hallgatókat is.

Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta
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Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar
A Mezõgazdaság- és Környezettudományi
Kar december 15-i diplomaátadóján dr. Posta Katalin dékán, egyetemi tanár ünnepi beszédében elmondta, hogy a kar Magyarország legszélesebb képzési és kutatási palettáját nyújtja agrár- és környezettudományi, valamint vidékfejlesztési területeken.

Mindent el is követnek e képesség megõrzése érdekében, hiszen oktatóiknak több
mint 90 százaléka rendelkezik tudományos
fokozattal, mely messze az országos átlag
fölött van. A téli államvizsga idõszak során
345 hallgató szerzett képesítést, közülük 233
fõ alap-, 108 mester- és 4 szakmérnöki
szakokon. Százötvenen kitûnõ vagy jeles záróvizsga eredményt felmutatva lehetnek
büszkék a teljesítményükre.
Dr. Urbányi Béla egyetemi tanár, a környezetgazdálkodási agrármérnök mesterképzés
szakfelelõse arra hívta fel a figyelmet, hogy
egy felmérés szerint 2050-re a világ népességének 75 százaléka városokban fog élni, és
kritikussá válik a mezõgazdasági nyersanyagokat megtermelõ és feldolgozó munkavállalók száma. Ez igen nagy felelõsséget ró
majd a pályáját most kezdõ generációra.
A diplomaosztó ünnepségen számos kitüntetést és elismerést is átadtak. A kar tanácsa
Doby Géza-díjat adományozott dr. Pék Zoltán, a Kertészeti Technológiai Intézet egyetemi docense részére. A Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar Tiszteletbeli
Tanácsadója címet adományozták Szári
Zsoltnak, a Balatoni Halgazdálkodási Zrt.
vezérigazgatójának.

Dr. Pék Zoltán Doby Géza-díjat, dr. Surányi Dezsõ
Holly László díjat vett át
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Százötvenen kitünõen vagy jelesen záróvizsgáztak

Dékáni dicséretben részesült Garamszegi
Beáta ügyvivõ szakértõ, Kárász Ildikó
ügyvivõ szakértõ, dr. Bodnár Ákos egyetemi
adjunktus, Kende Zoltán tanszéki mérnök.
Az MKK Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézetének Természetvédelmi és
Tájökológiai Tanszéke Holly László díjban
részesítette dr. Surányi Dezsõ c. egyetemi tanárt, az MTA doktorát a kultúrnövények
génmegõrzése területén végzett kiemelkedõ
tevékenységének elismeréseként.
A 2017. évi Bonafarm Ösztöndíj pályázat
nyertesei Gerner Viktor agrármérnök, Kiss
Brigitta állattenyésztõ mérnök és Szalai
Szilvia agrármérnök hallgatók.
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Kukoricatermesztési konferencia Szarvason

Az öntözés jelentõsen javíthatja a termésbiztonságot
Az Agrár- és Gazdaságtudományi
Kar a múlt õszön 3. alkalommal
hívta össze a kukoricatermesztési
konferenciát, amely szántóföldi
bemutatóval párosult.
Az eseményen a kar kutatási
partnerei is részt vettek.
(folytatás elõzõ számunkból)
Tamasi József (FMC Agro Hungary Kft.)
elõadásában cégfúzióról számolt be. Az FMC
2017-ben bejelentette a DuPont növényvédõszer-üzletága jelentõs hányadának a felvásárlását. Az FMC ezzel megszerezte a DuPont globális rágókártevõk elleni rovarölõszer portfolióját, a kalászosgabona-félékhez
világszerte alkalmazott, kétszikû gyomirtó
szereit, valamint a DuPont növényvédelmi
globális kutatási, és fejlesztési kapacitásának
a jelentõs részét. A cégfúziók következtében
óriási változások következtek be a növényvédelmi üzletágban.
Elõadásában az õszi káposztarepce növényvédelméhez mutatta be a termékeiket. A terméklistán megtalálható a teljes technológia
peszticidigénye. Felhívta a figyelmet a forgatás nélküli talajmûvelés következtében fellépõ fokozott fertõzési nyomásra, ami ellen
reprevenciós eszközökkel kötelezõ a védekezés. A jó repcekondíció biztosabbá teszi az áttelelést, emellett jó hatással van a gyökérnyak-átmérõre, és a becõszámra is.
Csatordai László (Biolchim Kft.) okos és
költséghatékony megoldásokat javasolt a csemegekukorica és kukoricatermelõknek a Nova a kukoricatermesztésben címû elõadásában. A csemegekukorica és a kukoricatermesztés sajátosságaival kapcsolatban kiemelte, hogy a növény tápanyag és öntözés igényes, ingadozók a termésmennyiségek, öntözési problémák merülnek fel, változó a hõmérséklet, légköri aszállyal kell számolni, és
jelentõs a tápanyag hiány. A termésmennyiség
fokozása, stabilizálása érdekében több javaslat is elhangzott. Így a termesztés körülményeinek megfelelõen kell a fajtaválasztást
megtenni. Elengedhetetlen a szakszerû növényvédelem, a precíz öntözés (lineár rend-

szert kell alkalmazni, nem a dobost, mert ez
esetben ingadozó a termésmennyiség). Okszerû tápanyag-utánpótlást kell alkalmazni
(alap- és starter trágya, fejtrágya, lombtrágya), a „bio-stimulátorok” nem csodaszerek,
de mûködõ extra lehetõségek a termelõ kezében.
Az elõadó itt mutatta be a Nova talajkondícionáló bio-stimulátort, s a vele végzett kísérletek eredményeit. Az elõadó több más
termékekkel folytatott kísérleteket is ismertetett. Ezek a termékek a termesztés körülményeit javíthatják. A tápanyagigényben a
mikroelem ellátás fontosságára mutatott rá,
álláspontja szerint a Zn, Mn és B segíti az
aszálytûrést. A csemegekukorica a lombtrágyázási kísérletben jó eredményeket hozott.
Mikrogranulált és folyékony starter mûtrágyáik magas foszfortartalmuk által jól segítik
a kezdeti gyökérképzõdést. A kukorica
aszálytûrésének fokozására hosszú hatástartalmú nitrogénes készítményt állítottak össze.
A készítménnyel lehetõséget látnak az erõs
UV sugárzás elleni védekezésre is.
Kiss Ákos (RWA Magyarország Kft.) a cég
innovációs és integrációs tevékenységét ismertette. Az RWA konszern nagykereskedelmi tevékenységet folytat termény, üzemanyag, építõanyag, alkatrész és saját fejlesztésû termékeivel. Leányvállalatai Magyarországon, Szlovákiában, Szlovéniában,
Szerbiában, Horvátországban és Romániában
találhatóak. A központjuk bécsi székhellyel
mûködik 1993-tól, az alapítás évétõl. Figyelemre méltó, hogy 1900 munkatársat foglalkoztatnak, és a tavalyi éves forgalom 2,2
milliárd eurót tett ki. Magyarországon 1996ban jelent meg az RWA, a központot Székesfehérváron alakították ki. Két év múlva
megvették az ikrényi telephelyet, ahol a termény tárolásával kezdték meg a mûködést. S
ekkor kezdték meg a vetõmag-feldolgozási
tevékenységet is. 2001-ben bõvült a cég a
kerekharaszti telephely megvásárlásával,
majd 2009-ben a cégnév is megváltozott
Raiffeisen-Agro Magyarország Kft.-re. 2013ban újabb telephellyel gazdagodtak, a szekszárdi telephely megvételével. Három éve bõvítették az ikrényi telephelyet, és meg-

alakították a Csongrád központú régiót. Tavalyelõtt a 20 éves jubileummal ismét névváltozás történt, ez úttal az RWA Magyarország Kft-re változott a nevük. 2017-ben
tovább terjeszkedtek azzal, hogy megvették a
bajai kikötõt. A cég jelenleg 101 munkatárssal, 4 régióvezetõvel, 21 területi képviselõvel,
és 2 vetõmag technikussal dolgozik. Az RWA
Magyarország Kft. a magyar mezõgazdaság
kis-, közép- és nagytermelõit integrálja (inputértékesítés, termény felvásárlás). Tavalyi
forgalma meghaladta a 34 milliárd forintot.
Az elõadó elmondta, hogy 20 növényfaj több
mint 100 fajtájával dolgoznak. Négyezer hektár szaporító terület integrációjával, évente
négyezer tonna saját vetõmag feldolgozását
végzik. A külsõ partnerekkel együtt több mint
10 ezer tonna vetõmagot forgalmaznak. A TD
hálózatukban folyamatos a fejlesztés, a kísérletek végzése, és az együttmûködés. Kiss
Ákos végül ismertette növény portfolióikat. A
cégcsoportban a vetõmag üzletág nagyon
fontos terület. Bemutatta a kukorica vetõmag
portfoliójukat, napraforgó, repce, kalászosok,
szójavetõmag kínálatukat, valamint a zöldítési ajánlatukat.
Nagy Tamás (Metra Kft.) a cég által is forgalmazott csepegtetõ öntözõ berendezés elõnyeit foglalta össze. A csepegtetõ öntözésnek
igen sok elõnye van, így nincsen párolgási
veszteség, víztakarékos, energiatakarékos,
nincsen nagy nyomás, megtakarít mûtrágya
és növényvédõszert, nõ a termésbiztonság, és
tápanyag is kijuttatható. A szóba jöhetõ vízforrások közül a felszín alatti vizeket emelte
ki, hangsúlyozva, hogy kitermelésükhöz jelenleg nagy adminisztrációs kötelezettségek
társulnak. 2016-ban öntözési kísérletet állítottak be Szarvason, a kísérlet igazolta, hogy
az öntözés gazdaságilag is elõnyös.
A szakmai elõadások után szántóföldi bemutatón értékelték a cégképviselõk a kezelések eredményeit, az érdeklõdõk összehasonlításokat tehettek és tisztázhatták a felmerült szakmai kérdéseket is. A kukoricafajta
kísérletet bemutató cégek: Caussade Kft., Gabona Kutató Nonprofit Kft., Pioneer Hungary
Kft., Euralis Kft., KWS Magyarország Kft.
h-n

DR. VARGA ZOLTÁNT, a Gépészmérnöki
Kar Környezetipari Rendszerek Intézete Matematika Tanszékének emeritusz professzorát a matematikai tudományokhoz való rendkívüli hozzájárulásának és a spanyolországi
Almeríai Egyetemmel folytatott állandó
együttmûködésének elismeréséül, az illetékes testületek egyhangú döntése alapján az
egyetem díszdoktorává fogadta. Ünnepélyes
avatására 2017. november 24-én került sor.

ÖTÖDSZÖR rendezték meg novemberben a Gépészmérnöki Kar házi matematika versenyét a Matematika Tanszék szervezésében, amin 15 hallgató vett részt. Az
elsõ négy versenyzõ képviseli a kart a
2018 tavaszán sorra kerülõ 40. Hajós
György Országos Matematika Versenyen.
A végeredmény: 1. Körmöczi Dávid, 2.
Czakó Patrik Roland, 3. Adamik Gyõzõ, 4.
Uram Szilveszter.
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Emlékezés

Móricz Zsigmond és a gödöllõi egyetem
A 75 éve elhunyt Móricz Zsigmondról (1879 1942), a 20. század eleji realista prózairodalom egyik legismertebb és egyben legolvasottabb alakjáról országszerte tartottak megemlékezést, melynek keretében méltatták írói, újságírói nagyságát. Kiemelendõ újszerû parasztábrázolása, a szegénység, az elégedetlenség, a nyomor bemutatása mûveiben. Én csak
az egyetemmel összefüggésben megjelent tudósításáról szólok a rövid megemlékezõ írásban.
A Szent István Egyetem és jogelõd intézményei fennállása óta sokszor idézett Móricz
Zsigmond egyik írása, amely Az Est címû lap
1919. február 26-i számában jelent meg Egy
koronagyémánt s ezer koldustarisznya címmel. A páratlan egyetemtörténeti adalék –
amire magam is gyakran utaltam az egyetemés könyvtártörténeti emlékezések alkalmával

mint három törvény által is védett s e célra
kijelölt birtokot, ki kell képezni a magyar
földmívesképzés igazi központjává. Ide kell
helyezni a legfõbb gazdasági akadémiát…
Már itt van a méhészeti tanintézet. Lehet itt
felállítani burgonyakísérleti telepet, baromfitenyésztési intézetet: szóval a gödöllõi uradalomból, a mely eddig semmi nemzeti célt nem
szolgált, egy csapásra meg lehetne teremteni a
jövendõ magyar gazdasági kultúra ideális
gócpontját.
Így ez az egy koronagyémánt az egész ország
drága gyémántjává lenne, a mely örök idõkre
áldást hozna az egész magyar mezõgazdaságra. Ez a Rácz Gyula államtitkár nagy ideálja, a
melyért ez a szívós és kemény ember harcol.”
Hozzáteszi Móricz Zsigmond, hogy „Szemben áll azonban a gyémánttal ezer koldustarisznya: Gödöllõ lakosságának vagyontalan

kapcsolata volt. Gödöllõi élményeirõl, benyomásairól hiteles, rendkívül pontos képet
rajzolt írásaiban, mint például Az Est címû
lapban „Gödöllõi séta” címmel megjelent riportjában 1913-ban. (További részleteket az
érdeklõdõk G. Merva Mária Írók és Múzsák
Gödöllõn címû könyvében olvashatnak.)
Végül örömmel osztom meg az alábbi képet
Móricz Zsigmondról. A fotó Kocsis András
(1905 – 1976) szobrász hagyatékában található, abban a budapesti mûteremházban,
amelyben mûvész gyerekeim élnek, s hozzáértõ szeretettel gondozzák a szobrász hagyatékát. Móricz Zsigmondról készült képek
nagy valószínûséggel azért vannak a hagyatékban, mivel a szobrász 1959-ben készített egy Móricz-szobrot, ami a Palotai múzeumban volt, de sajnos elveszett.
Forrás: Fortepan/Zsivkov Anita – Koós Árpád / KocsisAndrás szobrász fényképei
Koósné Török Erzsébet
ny. fõigazgató, fõkönyvtáros

Kiégett a Hortobágy

– arról az ideáról szól, hogy a gödöllõi uradalmat kell a „magyar földmívesképzés igazi
központjává” alakítani.
Az írás rövid története az, hogy 1919. február
20-án Gödöllõn tartották meg az államtitkárok tanácskozását a földosztás kérdésérõl, s
arról, hogy a speciális helyzetben levõ gödöllõi koronauradalmat, melyen akkor már állami gazdálkodás folyt, hogyan lehetne a nemzet javára fordítani. A cikkbõl idézve: „mi lesz
a nagy nemzeti érdekekkel a mai osztozás
éhes és szomorú valóságában.” Az értekezleten jelen volt Móricz Zsigmond is, aki az elhangzottakat az említett tudósításban örökítette meg.
„Most a földmívelésûgyi minisztériumban
az a kitûnõ idea van, hogy ezt az uradalmat,
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családjai, a kiket ki kell elégíteni, mert joguk
van rá…” Majd jól ismerve a józan és megfontolt gödöllõiek felvázolt elképzeléseit, a
cikk végén mintegy összefoglalásként azt írja:
„Nem kell tehát rettegni attól, hogy a nép pillanatnyi éhségében tönkre teszi a jövõt. Csak
szervezni és vezetni kell a népet s akkor végrehajtani az õ akaratát: az lesz a legbölcsebb
törvény.”
Három évtizedet kellett még várni arra, hogy
1950-tõl megvalósuljon az elképzelés, az
idea, amikor is a Premontrei Gimnázium
épületébe költözik folyamatosan az Egyetem.
Meg kell említenem azt is, hogy Móricz Zsigmondnak Gödöllõ településsel, az itt mûködõ
mûvésztelep alkotóival, köztük Nagy Sándorral, továbbá az irodalmi élet szereplõivel is jó

„Mélyen lehangolva pillantok ki az ablakon. Köröskörül, ameddig a szem lát,
rõt, vörös, kopár világ. A megszünt élet,
az eltikkadt vegetáció sírja. Egy irtózatos
seb kicsi magyar földünk kellõs közepén,
vörös folt, mit a természet ütött bélyegül a
magyar világra.
Kiégett a Hortobágy.
Már tegnap, mintha félelmetes mesevilágba vitt volna a kocsi, mikor a szépen
díszlõ kukoricás fekete földekrõl, Debrecen felõl beért a pusztára. Odáig az ember zörgött, zúgolódott, hogy a kukoricának csak a kórója nagy, csöve kevés, hogy
a lucerna nem nõ olyan szépen, mint az
elsõ kaszáláskor: ez mind csak a szakemberek örök elégedetlenségének tûnt fel,
akiknek sose jó; ha nem esik, nem nyõl a
búza, ha esik, kiázik a töve... De ahogy
beszaladtunk a Hortobágy síkságába, a
gyermek is felkiáltott: itt tûzvész volt!
Vörhenyes színek valõrjei egymásra
halmozva. Repedt a föld, és annál különösebb, mert egy véletlen délelõtti permeteg után portalan. De a föld poráig letarolt, leégett, kopárra leborotvált világ.
Már az úton feltûnt, hogy itt-ott néhány
tehenet, tinót láttunk ballagni s ácsorogni, soványak, kiálló bordájú, beesett hátú,
koldus állatokat, akik az útfélen harapdosva ballagtak, mintha egy szörnyû világból menekülök volnának, akik végre
boldog rétre értek, hol az útszéli poros bogáncs is édes és éltetõ .”
(részlet Móricz Zsigmond
1923 augusztusában írt riportjából)
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A múlt és az elõdök tisztelete nélkül
nem lehet a jelenben új értékeket létrehozni
Méltó programmal emlékezett meg
a Szent István Egyetem Kosáry
Domokos Könyvtár és Levéltár a
névadóról, Kosáry Domokos
történészrõl halálának
10. évfordulóján.
H. Gy.
Dr. Tõzsér János rektor köszöntõ
beszédében hangsúlyozta, hogy Kosáry Domokos 1952-tõl 1957. novemberi letartóztatásáig dolgozott az egyetemen. Ezen idõszak
alatt kidolgozta a központi könyvtári koncepciót, könyvtárosként, majd könyvtárigazgatóként megalapozta a mai könyvtár mûködését,
amelyben ma már több mint 370 ezer könyvtári egység található. Mindemellett tudományos és tudományszervezõ munkája is kiemelkedõ volt, neki köszönhetõ, hogy az agrártörténeti kutatás elindult az egyetemen. Kosáry örökségének továbbvitele, fejlesztése
megtisztelõ feladat. Kosáry példát mutatott
emberi tartásból is. A könyvtárban folyó munkát ma is az õ szellemisége hatja át. Hálás köszönet a múltbeli és a mostani kollégáknak
azért, hogy az egyetem könyvtára nem tért le
arról az útról, amit Kosáry Domokos kijelölt,
zárta mondandóját a rektor.
Az emlékülés elsõ elõadását Katona Csaba,
az MTA Történettudományi Intézet tudományos munkatársa Kosáry Domokos pályája
Selmecbányától az Akadémiáig: egy 20. századon átívelõ életút címmel tartotta meg. Az
életrajzi adatokat személyes benyomásokkal,
anekdotákkal színesítette az elõadó. Betekintést adott Kosáry családi hátterébe és bemutatta, hogyan határozták meg az értelmiségi felmenõk Kosáry késõbbi pályaválasztását. A korabeli „elitképzõ”, az Eötvös Collegium tagja lett, 1936-os doktori disszertációja
szakmaiságával és alaposságával nagy feltûnést keltett a történettudomány berkein belül.

Közéleti szerepekben
A szigorúan a tudománynak élõ, történeti
munkáiban az aktuális politikai kurzusok
elvárásait negligáló történész életébõl az elõadó kiemelte azokat a mozzanatokat, amikor
az apolitikus tudós közéleti szerepet vállalt.
Az 1930-as évektõl kezdve aggódva figyelte a
nemzetiszocialista Németország erõsödését
és térhódítását. Teleki Pál megbízásából
1941-ben az USA-ba utazott a magyar külpolitika lehetõségeinek feltérképezésére. 1944ben a Teleki Intézetben embereket bújtatott,
1956-57-ben pedig az 1956-os forradalmat
dokumentálta annak érdekében, hogy annak
bukását követõen valós kép maradjon fenn az
utókor számára. A rendszerváltás idõszakában
s azt követõen dörgicsei háza a magyar értelmiség találkozóhelyévé vált.
Katona Csaba több példát is említett arra vo-

natkozólag, hogy a
különbözõ politikai
rezsimeknek nem sikerült megtörniük a
tudóst. Kosárynak a
politikai nyomás ellenére is volt bátorsága
történettudományi
vitákban ellentmondani a hivatalos történelemszemléletet
meghatározó Andics
Erzsébetnek. Fogsága
alatt a különbözõ retorziók ellenére sem
volt hajlandó több,
alantasnak tekintett
munka elvégzésére. A
börtönéveket mûveltségének elmélyítésére és írásra használta fel,
ekkor született 1981-ben megjelent, Széchenyi Döblingben címû kötetének kézirata is.
Szabadulását követõen a történettudomány
peremén, a Pest és Nógrád megyei Állami Levéltár levéltárosaként helyezkedhetett el,
mely intézmény a politikai okokból eltávolítottak gyûjtõhelyévé vált. 1966-ban lett ismét
az MTA munkatársa. Az elõadó kiemelte,
hogy míg másoknak az öregkor a tudományos
pálya lezárását jelenti, Kosáry pályája 60-as
éveinek végétõl ívelt fel. Tekintettel a korábbi
politikai nyomásra, az 1980-as években néhány év eltéréssel lett az Akadémia levelezõ,
majd rendes tagja, 1990-tõl 1996-ig két ciklusban töltötte be az MTA elnöke címet. Kosáry Domokos élete végéig dolgozott és kutatott, amit jól érzékeltet, hogy doktori disszertációját jelentõsen kibõvítve és átdolgozva 81
évesen adta ki.

Gödöllõi sorsfordulók
Kosáry Domokos könyvtári örökségérõl
Koósné Török Erzsébet, a SZIE központi
könyvtárának nyugalmazott fõigazgatója, fõkönyvtárosa beszélt. Elmondta, hogy Kosáry
mellõztetésének idõszakában Gödöllõn töltött
évei, szakmai, tudományos munkája, könyvtáros arca sem az egyetemen, sem azon kívül,
talán még szakmai körökben sem volt méltó
módon ismert, ezért elhatározták ennek megváltoztatását. Az elmúlt évtizedben azon munkálkodtak, hogy bemutassák, milyen kiváló,
sokat megélt, nagy tudású embert tudhat korábbi igazgatójának az egyetemi könyvtár.
Hozzátette, õ maga pedig igazgató elõdjeként
is tiszteli. A könyvtár munkatársait törekvésükben az a személyes meggyõzõdés vezette,
hogy a múlt és az elõdök tisztelete, megismerése, az átörökíthetõ, hasznosítható tapasztalatok átgondolása nélkül nem lehet a jelenben
új értékeket létrehozni, s egyben a jövõt biztosító feladatokat eredményesen végezni. Az
egyetem vonatkozásában sokat idézett Móricz Zsigmond is igen bölcsen arra tanít törté-

nelmi regénytrilógiájában, hogy „A história
nem arra való, hogy az ember csak éppen
megismerje, mi volt s hogyan, hanem arra való, hogy ami már egyszer megtörtént, tanúságul legyen a késõbbi idõkben mindenkinek,
aki hasonlatos sorsra jut.”
Fõigazgató asszony elõadása elsõ részében
bemutatta Kosáry Domokos könyvtárosként,
tudományszervezõ igazgatóként végzett
szakmai munkáját, széles körû tevékenységét. Kosáry Domokos 1952. október 3-án
jelentkezik munkára az Agrártudományi
Egyetem Központi Könyvtárában, és kezdi el
ténylegesen szolgálatát. Itt dolgozik különbözõ beosztásokban 1957. november 14-én
történt letartóztatásáig. Az Országos Könyvtári Központ (OKI) ideiglenes alkalmazottjaként, mint az egyetemi könyvtárak elõadója
került kapcsolatba az intézménnyel még alkalmazása elõtt. A központi könyvtári szerepköröket megfogalmazó minta-alapszabályzat
tervezetét 1952. január 4-én terjeszti elõbb az
Egyetemi Könyvtárbizottság, majd az Egyetemi Tanács elé. 1960. májusi szabadulása
után 1961 szeptemberében a Pest és Nógrád
megyei Állami Levéltár munkatársaként tért
vissza Gödöllõre, ahol részt vett az Országos
Bibliográfiai Munkaértekezleten. 1995. október 20-án a „GATE Díszpolgára” kitüntetést vette át. Kosáry Domokos jól ismerte az
egyetem épületét, falai közt ette 1945-ben civilként a hadifogolyok szûkösen mért kenyerét. Még korábban pedig érettségi biztos volt
a premontrei rend gimnáziumában.

A tudományszervezõ
Könyvtárosként, könyvtárigazgatóként széles körû programot valósított meg. Elévülhetetlen érdemei vannak az egyetemi központi könyvtár létrehozásában, szakmai megalapozásában, szervezetének és mûködésének
szabályozásában. Kiváló szervezõi tehetségét
kamatoztatva megtervezte a Gödöllõre költözést, mindvégig maga végezte a szakszerû
állománygyarapítást, továbbá olvasó-, és
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kölcsönzõszolgálati feladatokat (esti inspekció) is ellátott. Kialakította az állomány használatát segítõ katalógusokat, megalapozta az
RR különgyûjteményt és a Segédkönyvtár állományát. Elkészítette a személyzeti állomány fejlesztési tervét, elhatárolta a munkaköröket. Kiépítette a hazai és külföldi cserekapcsolatokat. A hallgatók tanulmányainak
segítése mellett törekedett szépirodalmi ismereteik bõvítésére. Hosszasan lehetne még sorolni, mi mindenre terjedt ki a figyelme a mindennapi munkavégzés során. Tudományszervezõ igazgatóként nevéhez köthetõ a központi
könyvtár tudományos színvonalúvá alakítása.
Két kutatási területet jelölt ki: 1. bibliográfia
(könyvtártörténet és módszertan) 2. agrártörténet. Idõszakában hat kiadványsorozat hívta
fel a figyelmet a könyvtárra. Megalakította az
Agrártörténeti Munkaközösséget, s elindította
a mai napig megjelenõ Agrártörténeti Szemle
címû folyóiratot. Könyvtárosi munkája mel-

lett folytatta Bevezetés a magyar történelem
forrásaiba és irodalmába címû nagy ívû
munkáját (1951-1958), melynek 2. kötete
1954-ben jelent meg.

Nyílt, tiszta beszéd
Az elõadás második részében az elõadó felsorolta, miket tett a nevét viselõ könyvtár emlékének megõrzéséért, fenntartásáért. Címszavakban: névfelvételi ünnepség, emléktábla
avatása, centenáriumi események szervezése,
Kosáry Domokos-díj alapítása, kiállítások
rendezése, cikkek, tanulmányok közzététele,
Kosáry forráskiadvány megjelentetése.
Kosáry Domokos kényszerû helyzetében is
mércét állított és példát mutatott megalapozott tudásával, általános és szakmai mûveltségével, széles látókörével, morális tartásával, megtörhetetlen bizalmával. Tanított, s
nem utolsósorban dolgozott. Dolgozott határtalan tenni akarással, megalkuvást nem ismerõ õszinteséggel és bátorsággal, magabiztos
kutatói fegyelemmel. Kiegyensúlyozottsága,
jóindulat motiválta gondolkodása és ítélete,
derûje, nyílt, tiszta beszéde, logikus érveléssel, lendületes stílusban megfogalmazott
írásai, külsõségekben is egyedüli megjelenése
megmarad bennünk örökre, mondta Koósné
Török Erzsébet.
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Az idén 90 éves Lator László költõ, mûfordító, esszéista Kosáry Domokosról írt megemlékezését Horváth Zoltán egyetemi docens, rendezõ, a Gödöllõi Fiatal Mûvészek
Egyesületének mûvészeti vezetõje olvasta fel.

A forradalom és Gödöllõ
Az Agrártudományi Egyetem 1956-os eseményeirõl Kissné Bognár Krisztina, a Veritas
Történetkutató Intézet fõlevéltárosa, a Kosáry
Domokos Könyvtár és Levéltár egykori levéltárvezetõje tartott elõadást. A gödöllõi Agrártudományi Egyetem oktatóit, hallgatóit is elérte a forradalom szele. Az elõadó kronológiai
sorrendben ismertette az egyetemen zajlott
eseményeket. Már 1956. október 18-án megfogalmazásra kerültek az elsõ hallgatói követelések, részt vettek az október 23-án tartott
budapesti tüntetésen, megválasztották az Ideiglenes Nemzeti Tanácsot, majd Ideiglenes
Forradalmi Bizottság
alakult, amelynek Kosáry Domokos is tagja
volt. November 21-én
újra megkezdte mûködését az Egyetemi Tanács, és december 7én szervezeti kérdésekkel foglalkozó bizottság jött létre. A budapesti Gépészmérnöki Fõiskolán, amely a
késõbbi gödöllõi gépészmérnöki kar jogelõde volt, szintén
fontos események zajlottak. Sajnos, áldozatokról is be kellett számolni, négy egyetemi
áldozatról van tudomásunk. Kissné Bognár
Krisztina a forradalmi eseményeket követõ
számonkérés, megtorlás ismertetésével zárta
elõadását.
Kosáry Domokos és a Görgey-kérdés
címmel Fóris Ákos, a SZIE Kosáry Domokos
Könyvtár és Levéltár levéltárosa tartott elõadást. Kosáry egyik fõ mûve A Görgey-kérdés
és története, amely az 1936-ban megvédett és
kiadott doktori disszertációja volt. Az ifjú történész célja az volt, hogy a Kossuth-Görgey
szembenállás utóéletét „a napi politikával való érintkezés helyett” „kizárólag történeti
módszernek” alávetve vizsgálja meg. Kosáry
szerint az ún. Görgey-kérdés alakulása és
ezen belül a szabadságharc megítélése a
szakirodalomban és a közvéleményben „maga is olyan történeti jelenségnek, folyamatnak
tekinthetõ, amely szinte diagramként jelezte a
hazai politikai irányzatok mozgását, küzdelmeit. Téves értelmezései, negatív tünetei
ugyanis általában abból adódtak, hogy közvetlenül függésébe került olyan politikai tendenciáknak, amelyek saját igazolásuk céljából igyekeztek a történeti múltat felhasználni,
vagy éppen módosítani.” A monográfia második, jelentõsen átdolgozott és kibõvített 1994es kiadásában az MTA elnöki tisztét betöltõ
történész leszögezte, hogy az tette lehetõvé
mûvének megírását az 1930-as évek derekán,

A Kosáry Domokos-díj plakettje

hogy „a forradalom és szabadságharc megítélése mindenesetre kiszabadult a pártpolitika
közvetlen függõségébõl.”

A valós Görgey portré
A kötet nem csupán Görgey Artúr utólagos
megítélését, hanem a szabadságharc hadvezérének 1848/49-es szerepét is értékeli. Kosáry
megállapította, hogy Görgey „a magyar szabadságharcnak nem árulója, hanem kitûnõ, és
a hazájához mindvégig hû hadvezére volt.” A
történész által felvázolt portréban Görgey
nem a politikai játszmák intrikusa, hanem a
hazájáért és a katonáiért felelõsséget vállaló
katonatiszt. Figyelme elsõsorban nem a politikai, hanem a katonai kérdésekre összpontosult.
Kosáry Kossuth vidini levélben megfogalmazott vádjait áttekintve arra jutott, „hogy a
nemzeti önbizalom félreismert kérdését az
egykori politikai céloktól függetlenül kell
megítélnünk. A nemzetet a kétségbeesésbõl
nem az árulás tudata, s nem a »bûnbakra« zúduló átok emelte fel, hanem a kitartás hirdetõinek nyugalma. Az »árulás« az emigráció
gondolkodásának volt feltétele, s nem a paszszivitás politikájával függött össze. A Görgey-vádat nem a nemzet, hanem a menekültek politikai önbizalma kívánta meg. Ha a
túlerõ gyõzött, elhitetni a nemzettel ennek
ellenkezõjét: hamis nemzeti illúzió ápolása.”
Az emlékülés a kamarakiállítás megtekintésével zárult, mely Kosáry Domokos XX. századon átívelõ életét, tudományos, szakmai tevékenységét mutatta be. Az Egyetem jogelõd
intézményében, annak központi könyvtárában végzett tevékenységét eredeti dokumentumok felhasználásával mutatták be.
A megemlékezést megtisztelte jelenlétével
többek között Hanák Gábor történész, filmrendezõ, Ferch Magda, az MTA Széchenyi
Irodalmi és Mûvészeti Akadémia (SZIMA)
volt ügyvezetõ titkára, Palkovics László és
Tóth Tamás rektorhelyettesek, Molnár József
professor emeritus, az Egyetemtörténeti Bizottság elnöke, Füleky György professor
emeritus, Kosáry-díj kitüntetett, Horváth Tamás, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Mezõgazdasági Szervezetének elnöke.
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Hároméves projekt indult öt ország részvételével

Szociális farm képzés a felsõoktatásban?
A szociális farm egy kooperatív gazdálkodási forma, amely a szociális megfontolásokat és szolidaritás elvét szem elõtt tartva,
a társadalmi és környezeti szemléletformálás
érdekében mûködik. A szociális farm mezõgazdasági termelõ, feldolgozó, vagy szolgáltató tevékenységet folytat hátrányos helyzetû személyek – fizikai vagy mentális problémákkal küzdõ emberek, fogyatékkal élõk,
börtönviseltek, hajléktalanok, idõsek stb.
bevonásával, illetve mezõgazdasághoz kapcsolódó oktatást is végezhet a társadalom
számára (pl. kisiskolások, óvodások). Ez a
komplex modell a multifunkcionális mezõgazdaság egyik megnyilvánulási formája,
amelyet a Közös Agrárpolitika is követendõ
irányzatnak tart.
A hátrányos helyzetû emberek társadalmi
integrációja valódi kihívás Magyarországon
is. A magyar szociális farm mozgalom már
közel tizenöt éves tapasztalattal rendelkezik
és kétségtelenül nagy a szociális farmok mûködtetésében rejlõ potenciál, azonban még
számos nehézséggel kell megbirkózni. Az
adminisztratív akadályok és a termékértékesítési gondok mellett az átfogó fejlesztési
stratégia, a jogi keretek és a képzések hiánya
jelenti a legjelentõsebb kihívást. Ennek tükrében, növekvõ igény mutatkozik mélyreható multidiszciplináris tudásra, amelybõl a
felsõoktatás meghatározó szerepe is fakad.
Elõzetes felmérések szerint, ha a szociális
farmok jövõbeli mûködtetõi (egyetemi hallgatók, akik gazdálkodással fognak a késõbbiekben foglalkozni) megfelelõ ismeretekre
tennének szert már az egyetemi tanulmányaik során, a szociális farmok száma gyors
ütemben növekedne, hiszen a hallgatók ismernék a mûködtetés elvét, elõnyeit, gazdasági vonatkozásait, és nem utolsó sorban a
fenntarthatóság követelményeit. A Magyarországon sikeresen mûködõ szociális farmok

jobb megismerését és megismertetését is célszerû lenne képzésbe ágyazva hangsúlyosabbá tenni (a már létezõ nyugat- és északeurópai jó gyakorlatok alkalmazásával, mint
pl. Angliában Camphill mozgalom vagy
Norvégiában a Green Care rendszer).
Ezen túl, a szociális farmok mûködtetéséhez kapcsolódó tudás átadásához szükség
van az oktatók képzésére is, valamint oktatási anyagok kidolgozására, amelyek támogatnák a munkájukat és a hallgatók számára lehetõvé tennék az ismeretek megszerzését.
A Szent István Egyetem részvételével 2017.
szeptember 1-jén indult a SoFarEDU (Social
Farming in Higher Education, Szociális farm
képzés a felsõoktatásban) EU által finanszírozott Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerség
projekt. A három éves projekt célja a szociális farm MSc képzés struktúrájának kidolgozása (elméleti-gyakorlati órák aránya,
készségek elsajátításához kapcsolódó tantárgyi struktúra meghatározása), oktatói
módszertani ajánlást is tartalmazó összefoglalók gyûjteményének elkészítése oktatók
számára és ennek alapján oktatási segédlet
kidolgozása, amely egy-egy fontosabb témakört (pl. a szociális farm elvei és tevékenysége, a sikeres gazdasági mûködtetés alapjai)
részletesen fejt ki.
A projektben a Thüringer Ökoherz e.V.
TÖH (Németország) konzorciumvezetõn
kívül partnereink még az Eberswalde
University for Sustainable Development
HNEE (Németország), University of South
Bohemia USB (Csehország), Academy of

Social Pedagogy and Theology JABOK
(Csehország), University College for
Agrarian and Environmental Pedagogy
UCAEP (Ausztria), Norwegian University
College ofAgriculture HLB (Norvégia).
Ujj Apolka és Dr. Jancsovszka Paulina
A projekt címe: Social Farming in Higher
Education
Rövid név: SoFarEDU
Aprojekt idõtartama: 3 év
Aprojekt indulási ideje: 2017. szeptember 1.
Aprojekt vége: 2020. augusztus 31.
Projektkoordinátor: Thüringer Ökoherz
e.V. TÖH
A programban résztvevõ országok: Németország, Ausztria, Csehország, Magyarország, Norvégia
A program megnevezése: Erasmus+ KA2
Stratégiai partnerségek
Az alprogram megnevezése: Felsõoktatás
Szerzõdésszám: 2017-1-DE01-KA203003583
Elérhetõség: ujj.apolka@mkk.szie.hu;
jancsovszka.paulina@mkk.szie.hu

Kiemelték a Szent István Egyetem innovációs törekvését
A vállalkozókészség és az innováció hatékony támogatása érdekében maguknak a felsõoktatási intézményeknek is vállalkozó
szellemûnek és újítónak kell lenniük az oktatásszervezés, a kutatás és az üzleti szférával
való együttmûködés terén – többek között
ezt tartalmazza az Emberi Erõforrások Minisztériuma felsõoktatási államtitkársága, az
Európai Bizottság és az OECD közös, 2017.
évi jelentése.
A jelentés a HEInnovate kutatás eredménye,
amelyet az OECD és az Európai Bizottság az
Emberi Erõforrások Minisztériumával és a
Tempus Közalapítvánnyal együttmûködve

2015. december és 2016. november között
végzett Magyarországon.
A felsõoktatási államtitkárság közleménye
szerint számos magyar felsõoktatási intézmény kísérletezik is újító eszközökkel: új
tanítási módszereket épít a tantervbe, a
vállalkozói szemléletet fejlesztõ tevékenységekbe kezd, támogatja a startupokat, erõsíti
vállalati és társadalmi partnerségeit és törekszik a nemzetközi mûködésre. A Debreceni Egyetem, a Semmelweis Egyetem, a
Szent István Egyetem, a Széchenyi István
Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem
több nagyon ígéretes gyakorlatát ismerték

meg a kutatók, amelyekrõl az országjelentésben is beszámolnak.
A tanulmány emellett számos fejlesztési területet is megnevez, eszerint meg kell határozni, hogy mit jelent a felsõoktatási intézmények harmadik missziója, az ehhez kapcsolódó tevékenységek támogatására pénzügyi és humánerõforrás-fejlesztési ösztönzõ
rendszert kell kialakítani. Fokozni kell a
hallgatók és a fiatal kutatók részvételét a vállalkozási tevékenységekben. Különös figyelmet kell fordítani a nemzetközi mobilitásból hazaérkezõ diákokra és munkatársakra, a külföldi hallgatókra és oktatókra.
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Ihász Tina képriportja a gödöllõi kampuszon
november 24-én megrendezett Gólyabálon készült.
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