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Prime Rate Kft.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szer-
vezésében rendezik meg április 23-25. kö-
zött Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont-
ban az V. SkillsHungary Nemzeti Döntõt és
Bemutatót. A versenyen idén elsõ alkalom-
mal indulhatnak a mezõgazdasági szakterü-
leten tapasztalatot szerzett fiatalok, nehéz-
gép-szerelõ (Heavy Vehicle Maintenance)
versenyszámban. Az eredményes szereplés
mellett fontos cél a versenyek elõkészítése
során a versenyeken tapasztaltak beépítése a
magyar szakképzési rendszerbe.

A SkillsHungary programban részt vevõ
versenyszámok elõdöntõit országosan ren-
dezik meg és bonyolítják le és a budapesti
döntõ a szakmai megmérettetés mellett
nagyszabású fesztivál keretében zajlik. A ne-
hézgép-szerelõ versenyszámban a Mezõgaz-
dasági Eszköz- és Gépforgalmazók Orszá-
gos Szövetsége (MEGFOSZ) az elõválogató
szakmai támogatója és a rendezvény fõ tá-
mogatója azAxiál Kft.

A MEGFOSZ ezzel a szakmát és tagjait is
összefogja, mert fontos számukra, hogy a te-
hetséges fiatalok megmérettessék magukat
és megfelelõ elismerésben részesüljön a tu-
dásuk.
A SkillsHungary program nehézgép-sze-

relõ szakma versenyfelhívására 8 fiatal je-
lentkezett. Az elõválogatót lapzártánk után,
április 11-én rendezték meg a Gépészmérnö-
ki Kar jármû- és szerviztechnikai oktató la-
boratóriumaiban, valamint a Mérnökinfor-
matikai Központban. Az elõválogató egy
többfordulós és több feladatból álló, egész
napos verseny, ahol a 8 jelentkezõ közül vá-
lasztják ki azt a 4 fõt, aki képviseli ezt a ver-
senyszámot SkillsHungary budapesti verse-
nyén.

Aki a szakmák magyar bajnokságán elsõ
helyezést ér el, az indulhat a szeptemberben
megrendezésre kerülõ Európa-bajnokságon
az Euroskills 2018-as szakmák versenyén is.

Debütáló mezõgazdasági nehézgép-szerelõk

V. SkillsHungary Nemzeti Döntõ és Bemutató

A Tájépítészeti és Településtervezési Kar
sikeres hallgatói ötletpályázatot folytatott
le a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
felkérésére, melynek kapcsán a pályázók
javaslatot tehettek a jelenleg fejlesztés
alatt álló Eurovelo 6, Balatoni Kerékpár-
körút és a Budapest – Balaton kerékpár-
utak megállói és azok közvetlen környe-
zetének kialakítására.
Amagas színvonalú pályamûvek közül a

bíráló bizottság elsõ díjjal megvalósításra
javasolta a Bringaõrület címû pályamû-
vet, melynek alkotói

és I. évfolyamos
településmérnök MSc hallgatók. II. díjat
nyerte el Tekerj Bele címû munka, melyet

és I. évfo-
lyamos tájépítészmérnök MSc hallgatók
készítettek. III. díjjal pedig a Plexi címû
alkotást jutalmazták, melyet
és II. éves tájépítész
és kertmûvész MA hallgatók készítettek.
Adíjakat kerékpározásért
felelõs kormánybiztos és
dékán adta át a Budai Campuson.

Kardos Bálint, Sun-
kel Diána Sugár Cindy

Rózsa Anna Vincze Vivien

Czél Izabella
Varga Viktória Lilla

Révész Máriusz
dr. Fekete Albert

Kikerülheti-e a ma már kevésbé nyaktörõ
ütemben fejlõdõ Kína a „közepes jövedelmû
ország” csapdáját úgy, ahogy korábban Dél-
Koreának, Japánnak, Szingapúrnak vagy Taj-
vannak sikerült? Késõbb pedig sikerül-e meg-
elõznie az egy helyben járást, a gazdasági tel-
jesítmény csökkenését és a deflációt? Ez volt
a témája az MTA Világgazdasági Tudomá-
nyos Tanács (VTT) legutóbbi tanácskozásá-
nak.

Az Akadémián 2017 novemberében újjáala-
kult VTT második ülésén a kínai növekedési
kilátásokat elemezték a szakemberek. Az
MTASzékház felolvasótermében március 28-
án tartott tanácskozást , az MTA
fõtitkára, a VTT elnöke nyitotta meg. Köszön-
tõjében a világgazdaság növekedési epicent-
rumának fogalmáról beszélt. Mint mondta, ez
különféle gazdasági jellemzõk alapján meg-
mutatja, hogy területileg hova esik a világ-
gazdaság aktuális középpontja. „A 80-as évek
közepén ez az epicentrum valahol az Azori-
szigetek környékén volt, Nyugat-Európa és
Észak-Amerika között. Most Irán környékén
lehet – Ázsia és a Nyugat között. Húsz év múl-
va pedig biztosan Ázsiában lesz, Kína, Japán
és Dél-Korea környékén.”
Errõl a keletre tolódó epicentrumról, a kelet-

ázsiai gazdasági modellek kilátásairól tartotta
a tanácskozás vitaindító elõadását

, az MTA Közgazdaság- és Regionális
Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági
Intézetének tudományos munkatársa, a Fejlõ-
dés-gazdaságtani Kutatócsoport vezetõje. Az

Török Ádám

Szunomár
Ágnes

elõadás felkért opponense
egyetemi tanár, intézetigazgató (Budapesti
Corvinus Egyetem Világgazdasági Intézet) és

, az MTA doktora, egyetemi
tanár (Szent István Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar) volt. A vitában
felkért hozzászólóként , a Ma-
gyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-helyettese,
valamint egyetemi docens
(Nemzeti Közszolgálati Egyetem) vett részt.
Az ötvenes években Japán, majd a hatvanas,

hetvenes, nyolcvanas években számos továb-
bi, elsõsorban ázsiai és latin-amerikai fejlõdõ
ország produkált látványos és gyors gazda-
sági növekedést, részben az exportösztönzõ
és – ezt kiegészítendõ – az egyes iparágak vé-
delmét és/vagy elõmozdítását támogató kor-
mányzati intézkedéseknek köszönhetõen.
Gazdasága fejlesztése érdekében ilyen termé-
szetû lépéseket tett, illetve bizonyos tekintet-
ben tesz Kína ma is. Az említett, gyors fej-
lõdést produkáló gazdaságok nagy része ese-
tében azonban elõbb-utóbb a növekedés ki-
fulladt: stagnált, vagy a korábbiakhoz képest
alacsonyabb szinten maradt, s az országok, ha
bekerültek is a világbanki besorolás szerinti
közepes jövedelmû országok valamelyik cso-
portjába, ott meg is rekedtek. E jelenség „hi-
vatalos” elnevezése – a „közepes jövedelmû
országok csapdája” (middle income trap) –
csak a 21. században született meg.

Benczes István

Muraközy László

Urbán László

Hosszú Hortenzia

További részletek:
http://mta.hu/mta_hirei/mivel-jarhat-a-gazdasagi-
csoda-kina-novekedesi-kilatasaival-foglalkozott-a-
vilaggazdasagi-tudomanyos-tanacs-108578

MTA Világgazdasági Tudományos Tanács

A kínai növekedési kilátásokról
Kerékpáros
pihenõhelyek
hallgatói
ötletpályázat

A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTU-
DOMÁNYI KAR Társadalomtudományi és
Tanárképzõ Intézete negyedik alkalommal
rendezi meg nagyszabású, nemzetközi kon-
ferenciáját Multikulturalitás a XXI. század-
ban címmel május 11-én Gödöllõn. A kon-
ferenciára beküldött, a szakmai lektorok által
elfogadott tanulmányokból digitális kiad-
ványt (ISBN) szerkesztenek, amelyet a kon-
ferencia napján kézhez kapnak a szerzõk.
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Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási Program támogatásával
március 24. és április 1. között dr. Tarr Zsuzsanna nemzetközi és
külkapcsolati központvezetõ vezetésével oktatói csoport tett látogatást
Kenyában a Kenyatta University Nairobi Campusán. A látogatás célja
kettõs volt: az eddig is meglévõ kétoldalú oktatási kapcsolatok, a diák- és
oktató csereprogramok további alakítása, valamint szakmai elõadások
tartása kenyai hallgatók részére.

DR. JOLÁNKAI MÁRTON
A Kenyatta Universityvel a 2014-2017 kö-

zött megvalósult KITE Erasmus Mundus
projekt keretében mûködtünk elõször si-
keresen együtt. A SZIE öt kenyai diákot fo-
gadott, közülük hárman kiváló diplomával
zárták az eredetileg részképzéses tanulmá-
nyaikat. Velük közösen véglegesítettük a

SZIE nemzetközi kreditmobilitási pályá-
zatát, hogy a projekt futamideje után is le-
hetõség legyen a két intézmény közötti mo-
bilitások finanszírozására.

A kreditmobilitási projekt keretében idén 3
kenyai hallgató tanul a Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Karon és áprilisban
egy oktatót várunk a Gazdaság- és Társa-
dalomtudományi Karra.

A kenyai házigazdai tisztet
professzor asszony, az egyetem

nemzetközi programokért és együttmûködé-
sért felelõs igazgatója látta el. A kiválóan
megtervezett és felépített program során le-

Agnes W.
Gathumbi

hetõség nyílt a Ke-
nyatta University
megtekintésére, kü-
lönbözõ intézményei,
így a könyvtár és a
konferenciaközpont
meglátogatására. A
látogatás során agrár-

és környezettudo-
mányi alap- és mes-
terszakos hallgatók
vettek részt szakmai
elõadásainkon, kon-
zultációkon.

hallgatók minél nagyobb számban külföldre
küldését, másrészrõl, az egyetem oktatóhiá-
nyát enyhítendõ, minél hosszabb idejû ven-
dégprofesszúrák kezdeményezését.

Természetesen ezeken túl szívesen fogad-
nak hallgatókat is, valamint oktatókat és
egyetemi tisztségviselõket is küldenének
csereutakra tapasztalatszerzés céljából. A

két egyetem külügyi munkatársai jelenleg a
megállapodások elõkészítésén dolgoznak.

A szakmai programokat kiegészítendõ ven-
déglátóink városnézéssel, kulturális esemé-
nyek bemutatásával is színesítették ott tar-
tózkodásunkat. Legnagyobb élményként
azonban minden bizonnyal az Amboseli
Nemzeti Park és a közelében található Kili-
manjaro (címlapunkon) meglátogatása volt.

Túlmenõen a természeti értékek és a
turisztikailag is jelentõs látnivalók meg-
tekintésén, megismerkedhettünk a termé-
szet- és környezetvédelem mai kihívásaival
és problémáival, valamint az azokra adott
kenyai intézkedésekkel.

Utunkat összességében eredményesnek és
elõremutatónak értékelhetjük, mely minden
bizonnyal jól illeszkedik a Szent István
Egyetem nemzetközi képzési struktúrájának
formálásához, jövõbeli sikerének elõse-
gítéséhez.

A Szent István Egyetem és a Kenyatta University
oktatási kapcsolatainak fejlõdése

Csoportunkat a Kenyatta University felsõ
vezetése részérõl fogadta
professzor (Deputy Vice-Chancellor). A
tárgyaláson részt vettek az érintett karok és
intézmények vezetõi is:
professzor asszony, dékán (School of
Agriculture and Enterprise Development),

professzor, dékán (School of
Environmental Studies), és
professzor, dékán (School of Engineering
and Technology).

A bensõséges, konstruktív találkozó során
csoportunk áttekintette a lehetséges együtt-
mûködési területeket, mind hallgatói, mind
oktatói szinteken.

A Kenyatta University kettõs célt fogalma-
zott meg. Elsõként a hallgatók, közülük is a
mesterszakos, posztgraduális, valamint PhD

John Okumu

Waceke Wanjohi

James B. Kung
Martin N. Nzomo

Elõadások,
konzultációk

Agroökológiai potenciál
1.

2.
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Kenya kelet-afrikai ország, amely hazánk-
nál közel hatszor nagyobb területû, lakos-
sága 47 millió.

Klímája, földrajzi helyzete agroökológiai
szempontból igen szerencsésnek tekinthetõ.
Az egyenlítõi ország éves csapadéka és
egyúttal felszíni és felszín alatti víz-
ellátottsága jelentõs, ugyanakkor esõerdõi
nincsenek, területének jelentõs részét sza-
vannák borítják. A fotoszintetikusan aktív
sugárzás mintegy 3 ezer MJ négyzetmé-
terenként, ami lényegében a hazánkéhoz ké-
pest mintegy kétszeres éves biomassza ter-
melést tesz lehetõvé.

Az ország mezõgazdasági terményei közül
jelentõs a kukorica, valamint a kalászos ga-
bonák termesztése, kiemelkedõ a tea és a ká-
vétermesztés. Tea tekintetében a világ leg-
nagyobb exportõre, megelõzve ebben Srí
Lankát, Indiát és Kínát is.

Számos zöldségnövényt és gyümölcsöt
termesztenek igen magas színvonalon.
Emellett kiterjedt az olajosmagvak ter-
mesztése, így például a kesudióé vagy a
földimogyoróé. Jelentõsnek tekinthetõ a fû-

szernövények termesztése és exportja is.
Állattenyésztésében döntõ a legeltetéses ál-
lattartás, amely elsõdlegesen a szarvas-
marha, a juh és a kecske tartására irányul.

Kenya kiemelkedõ helyet foglal el a világ
természetvédelmi és környezetvédelmi te-
vékenységében is.

A nemzeti parkok rendszere, az államilag
felügyelt és tudományosan is megalapozott

vadgazdálkodás, a biodiverzitás védelme év-
százados múltra tekint vissza. De nemcsak a
természeti értékek megõrzésének területén,

h a n e m a
modern kor
környezetet
érintõ társa-
dalmi prob-
l é m á i n a k
k e z e l é s é -
ben is élen
járó ország.
Egyike a vi-
lág azon ál-
lamainak,
melyekben
betiltották a

nylonzacs-
kók, illetve
s z a t y r o k
használatát,
éppen az af-
rikai orszá-
gokban ta-
pasztalható
elképesztõ
környezet-
szennyezés
mérséklése
okán.

KÉPEINKEN:

1. A SZIE látogató csoportja
Agnes W. Gathumbi
professzor asszony társaságában
2. Mangófa az egyetemi
konferenciaközpont belsõ udvarán
3. A XXI. századot idézõ modern
egyetemi könyvtárépület
4. Csoportkép a Vice-Chancellor
tárgyalójában
5. Tárgyalás a Kenyatta University
vezetõivel

Budapesti székhelyû mérnökiroda keres hosszútávra pályakezdõ és

tapasztalattal rendelkezõ gépész, villamos, mechatronikai, karbantartó

mérnököket, energetikusokat és karbantartó technikusokat.

Elérhetõség: Planwork Kft. tel: +36 702857023,

email: web:planwork@t-online.hu www.planwork.hu

Afrikai példák

3.

4.

5.
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A növényi diverzifikáció kihívásai
ökológiai mûvelésû szántón
címmel rendezett az Ökológiai
Mezõgazdasági Kutatóintézet
(ÖMKi) szakmai napot
Kompolton, csaknem napra
pontosan egy évvel a 2017
márciusában Mezõberényben
megtartott szántóföldi szakmai
napot követõen, hasonlóan
széleskörû érdeklõdéssel övezve.
A fokozott érdeklõdést mi sem
mutatta jobban, mint
a helyszínváltozás, az Eszterházy
Károly Egyetem Fleischmann
Rudolf Kutatóintézetének
helyisége már nem volt elegendõ
a közel 70 regisztrált résztvevõ
befogadására. A rendezvény
témája, az ökológiai
szántóterületek diverzifikációja
aktuális problémára kereste
a megoldási lehetõségeket, ugyanis
a jelenlegi talajhasználat a hazai
ökológiai szántón is gabona-
centrikus, a maghüvelyesek,
alternatív kisgabonák részaránya
csekély.

A Fleischmann Rudolf Kutatóintézet, me-
lyet igazgató mutatott be,
szintén célul tûzte ki az alkalmazkodó nö-
vényfajok biológiai alapjainak bõvítését, a
régebbi nemesítésû fajták fenntartását és
tesztelését. Kiemelte az õszi és tavaszi kom-
polti árpafajták kiváló adaptációs képes-
ségét, a talaj-növény rendszer egyensúlyá-
nak fontosságát, a talajmûvelés hosszú távú
hatásait a talaj kultúrállapotára és vízgaz-
dálkodására, ami az idei fokozott belvízve-
szély során is tapasztalható.

"Diverzifikáció az ökológiai gazdálkodás-
ban új fajok, tájfajták és részvételi nemesítés
az ÖMKi kutatásaiban" címmel mutatta be
az ÖMKi témába vágó tevékenységét

ügyvezetõ. Kiemelte az on-
farm kutatások szerepét az ökológiai gaz-
dálkodásban megtermeszthetõ új fajok, faj-
táik és tájfajtáik azonosításában. Az azo-
nosítás után a felszaporításában, és a részvé-
teli alapú tovább-nemesítésében is szerepet
vállal a kutatóintézet. A cél a talajhasználat
változatosabbá tételére alkalmas növénykul-
túrák minél szélesebb körû megismertetése.
Az alakor és a tönke õsi búzafajok és táj-
fajtáik felszaporítása például jelenleg is zaj-
lik. Tavaly õsszel indult el az elsõ on-farm kí-
sérlet, Füzesgyarmaton. Az idei szezonban

dr. Tóth Szilárd

dr.
Drexler Dóra

további gazdaságok bekapcsolását tervezik.
A vizsgálatok új termékpályák kialakítását is
szolgálják, hogy a termény eljusson egészen
a fogyasztókig. Az ökotermékeknél külö-
nösen fontos a termõföldtõl az asztalig tartó,
nyomon követhetõ rendszerek kialakítása, a
termékekkel kapcsolatos bizalom és gazda-
ságossági szempontok miatt is.

ÖMKi szántóföldi szakre-
ferens a kenyérbúza fajták elmúlt években
végzett vizsgálata során szerzett tapaszta-
latokról beszélt. Az ország búzatermõ terü-
leteit csaknem teljesen lefedõ kísérleti hely-
színeken évente 8-10 búzafajta vizsgálata
valósítható meg, és a hozam és minõségi
mutatók mellett nagy hangsúlyt kap a gyom-
elnyomó képesség és a betegség-ellenállóság
felvételezése is. Ugyanazon fajtáknak na-
gyon eltérõek lehetnek a terméseredményei,
akár az évek, akár a termõhelyek vonatko-
zásában. Különösen jó példa volt erre 2017,
amikor egyes termõhelyeken a fajták több-
sége takarmány minõséget ért el, míg máshol
kiemelkedtek a prémium minõségû termést
hozók.

a szója öko-
termesztése kapcsán az importra alapozott
fehérjegazdálkodás kockázatairól, a fehér-
jenövények szerepé-
rõl beszélt az ökoló-
giai gazdálkodásban.
Összefoglalta az ÖM-
Ki 2013 óta tartó szó-
jatermesztéssel kap-
csolatos kutatási
eredményeit és jö-
võbeni perspektíváit.
Az öntözés hiánya
miatt az évjárat ha-
tása hazánkban na-
gyon meghatározó,
de a termésstabilitá-
son sokat javíthat a
termõhelyhez iga-
zodó fajtaválasztás és
a z a g r o t e c h n i k a
(magkezelés, talaj-
oltás, gyomszabá-
lyozás). Mindezek-
hez segítséget nyújt
az ÖMKi szójater-
mesztési kiadványa,
melyhez minden ér-
deklõdõ hozzájut-
hatott a rendezvé-
nyen.

A kisgabonák ter-
mesztésének bioló-
giai alapjairól tartott
elõadást

osztályvezetõ,

Földi Mihály

Borbélyné Dr. Hunyadi Éva

Horváth La-
jos

melyben a Növényi Diverzitás Központ te-
vékenységét mutatta be az alternatív szántó-
földi gabonafélék genetikai bázisának fenn-
tartásában és vizsgálatában. A pelyvás gabo-
nafélék mellett említésre került például a ku-
korica még fellelhetõ széles genetikai bá-
zisa, a cirok, köles, pohánka, amaránt, rizs
génbanki tételei is. Ezeknek a fajoknak, faj-
táknak a felszaporítása kívánatos lenne a jö-
võben is, hogy megismerhetõk és hasz-
nálhatók legyenek a mindennapi gazdálko-
dásban és a minõségi élelmiszer elõállí-
tásában.
Az elõadásokat követõen a Sersia Farm Kft.

és a Terragro Kft. tartott szakmai elõadást,
majd az Agro-Largo Kft-t, és a BUSA Kft. új
talaj- és sorközmûvelési rendszerét ismer-
hették meg a résztvevõk. Ezután kerek-
asztal-beszélgetés következett a résztvevõk
bevonásával a vetõmagellátástól az értékesí-
tésig megvalósuló integráció lehetõségeirõl,
akadályairól és a megoldandó feladatokról.
A program kötetlen szakmai beszélgetéssel

zárult, mely során a gazdálkodók tapasztala-
tokat cserélhettek, közvetlen kapcsolatot te-
remthettek az elõadókkal, az input anyago-
kat forgalmazó és terménykereskedõ cégek
képviselõivel. (biokutatas.hu)

ÖKMi szakmai nap a változatos ökológiai szántóföldi gazdálkodásról

A biológiai alapokat bõvíti a kompolti kutatóintézet
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Az ENSZ kezdeményezésére 1993.
óta minden évben március 22-én
ünnepeljük a Víz Világnapját.
A világnap célja, hogy ráirányítsa
a figyelmet a tiszta víz
fontosságára, az édesvíz készletek
csökkenésére. 2018-ban a Szent
István Egyetem erre a jeles napra
tudományos tanácskozást
szervezett a szarvasi karán
(SZIE AGK) kutatók,
szakemberek, szaktanácsadók
bevonásával.

A helyszínválasztást az öntözés fél évszá-
zadra visszanyúló képzési-kutatási hagyo-
mányai, Tessedik Sámuel Szarvashoz kötõdõ
munkássága indokolta, másrészt a szarvasi-
ak nagy büszkeségére a város a vizek városa
is.
A szakmai programokban a mezõgazdasági

vízgazdálkodás minden területe megmutat-
kozott. A hazai vízkészletek mennyiségi és
minõségi megõrzéséhez kapcsolódó kuta-
tásokat a NAIK ÖVKI képviselte. A szél-
sõséges vízháztartáshoz alkalmazkodó ne-
mesítési programokat és eredményeket a Ga-
bonakutató Nonprofit KFT mutatta be. A
NAK fontos egyeztetõ szerepet vállalt fel a
gazdák és a kormány között az öntözés-
fejlesztés tervezésére, ennek keretében már a
2. körös öntözési igény felmérés is meg-
történt.

A SZIE Víz Világnapja alkalmából Szar-
vason megrendezett konferenciáján a víz-
gazdálkodással kapcsolatos hazai és nem-
zetközi kutatási eredmények közlésére is
mód nyílt, 4 szekcióban közel 60 publikáció
került bemutatásra, több mint 10 ország kép-
viseltette magát.

A Szent István Egyetem zászlójára tûzte a
mezõgazdasági vízgazdálkodáshoz kötõdõ
alkalmazott kutatási/képzési programok el-
indítását.Akutatásokhoz 2015/16-ban 4 igen
komoly infrastrukturális fejlesztést is meg-
valósított szarvasi tanüzemében.

Kialakított egy 2000 négyzetméter alap-
területû, 6 méter magas légterû hidrokultúrás
üvegházat, amelyben kókuszroston paradi-
csomtermesztés és ehhez kapcsolódó kuta-

tások zajlanak. A bemutató kertbe egy Cen-
ter-Pivot öntözõ berendezést telepített,
amely precíziós vízadagolású, automatizált
rendszer, jelenleg az öntözött és öntözés nél-
küli termesztés összehasonlító kutatásait
szolgálja ki. Kialakított egy Vízgazdálkodási
Bemutató Területet, különbözõ csatornapro-
filokkal, burkolatokkal, mûtárgyakkal, drén-
csõ hálózattal.

A kar új Hidrológiai és
Hidraulikai Laboratóriu-
mában oktatáshoz, kutatás-
hoz kapcsolódó alapméré-
sek, csatorna modellezések,
talajnedvességgel kapcso-
latos vizsgálatok mutatha-
tók be.

Az infrastruktúrális beru-
házások egyaránt szolgál-
ják a vízgazdálkodási kuta-
tásokat, a technológiai fej-
lesztéseket, az új eredmé-
nyek oktatásba való beépí-
tését. Az eredményeket az
egyetem fel kívánja hasz-

nálni az alapképzésbe, a
felnõtt- és posztgraduális
képzésekbe.

A Víz Világnapja ren-
dezvényt és a megelõzõ
kutatásokat az EFOP-

3.6.1-16-2016-0016 SZIE Szarvasi Cam-
pusának kutatási és képzési profiljának spe-
cializálása intelligens szakosodással: me-
zõgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás
növénytermesztés, alternatív szántóföldi nö-
vénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós
gépkezelés fejlesztése címû projekt támo-
gatta.

Fotók: Lovász Gergely

Az öntözésfejlesztés kutatások nélkül nem megy
– kiváló helyszín ehhez a SZIE AGK
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Március 21-én ismét szakmai
napot rendezett az Ybl Miklós
Építéstudományi Kar Hallgatói
Önkormányzata, amin az ország
legismertebb építõipari cégei
jelentek meg elõadásokkal,
termékeik és szolgáltatásaik
bemutatójával, sõt,
állásajánlatokkal is.
A kari HÖK saját standján
igyekezett gyakorlati helyszíneket
ajánlani a hallgatóknak, továbbá
mesterképzésekrõl is tájékoztatták
az érdeklõdõket.

Az eseményt , a SZIE
Médiaközpont vezetõje nyitotta meg. Kie-
melte: a Thököly úti karon a múlt, jelen és a
jövõ, a hagyomány és modernitás megfér
egymás mellett, a fantázia szárnyalhat, a kre-
ativitás erõre kaphat. Az egyetem büszke a
karra, ahol kimelkedõ tanárok tanítanak,
pályázatokat, díjakat nyerõ hallgatók tanul-
nak. A vállalatoknak a gyakorlati oktatásban
kiemelkedõ szerepük van, jól felfogott saját
érdekükbõl is, hogy magasan képzett után-
pótláshoz jussanak.

A szakmai nap résztvevõi érdekes elõ-
adásokat is hallgathattak. Elsõként

Pusztay Gabriella

Anthony

Gall beszélt éle-
térõl, Ausztráliá-
ban és hazánkban
megvalósult ter-
veirõl. Az Építész-
mérnöki Intézet
egyetemi docense
nemzeti ünnepünk
alkalmából része-
sült a magyar sze-
cessziós és népi
építészet szakértõ-
jekéntYbl-díjban.

Ebben az évben a
középfokú oktatás
iskoláiból is ér-
keztek látogatók,
akik a korszerû
technológiák mellett a kar oktatási kínála-
tával is ismerkedtek.
Belépéskor minden érdeklõdõ egy útlevelet

kapott, amelyben rögzíthette, hogy milyen
programokon vett részt. Minél több ponton
jelent meg, annál jobb ajándékkal lepték meg
rendezvény végén.
A 2018-as Ybl Szakmai Napon a következõ

cégek vettek részt: Appentum, Austrotherm,
CÉH+, Colas, CRH, Duna Aszfalt, EB
Hungary Invest, Egy
Építésvezetõ Blogja,
Epronex, Equitone -

Creaton, Siniat, Fatrafol, Grabarics,
Graphisoft, HB Reavis, HBM, Horizont,
KÉSZ, Kingspan, Krause, Lábatlani
Vasbeton Gyár, Leier, Limes Model, Mabesz
– Cemkút, Magyar Építõ, Mapei, Market,
Monge, Most-Épker, MTB Group,
Nemetschek, Óbuda Group, Platio, Prefa,
Sequriton, Sika, Terc, Terrán, Térváz,
Weinberg93, Wienerberger

Balázs Gusztáv felvételei

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Nyílt nap – útlevéllel a kiállítók között
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A LOGISZTIKA A DÉL-ALFÖLDÖN címû
Tudományos Konferencia Programja
Rendezvény ideje: 2018. április 19.
Rendezvény helye:
Szervezõ: és a
A rendezvény moderátora: fõiskolai tanár, SZIE AGK

– egyetemi docens, a SZIE AGK mb. dékánja

10.00 Logisztikáról 100 percben (ahogyan azt 20 éve láttuk).
ügyvezetõ alelnök, Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara

10.15 Szolgáltatásérték növelése értékdimenziók mentén.
egyetemi docens és egyetemi docens, SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,

Gödöllõ
10.30 Vasúti árufuvarozás helyzete közép-európai kitekintéssel.

területi árufuvarozási vezetõ, Rail Cargo Hungaria ZRt.
10.45 Az M6 autópálya hatása a gazdaság fejlõdésére.

és , Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Enyedi György Regionális
Tudományok Doktori Iskola
11.00 Az autópályák és a gazdasági fejlettség kapcsolata Kelet-Magyarországon.

fõiskolai docens, SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas
11.15 Automatizálás és együttmûködés a közúti fuvarozók és logisztikai szolgáltatók ügymenetében.

vezetõ fejlesztõ, OPTIN Kft.

11.45 Ipar 4.0. Informatikával támogatott gyártási logisztika.
Innovation Engineering & Services GmbH, Németország

12.00 Logisztikai innováció és a szabad zónák.
Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ”King Michael I of Romania”

fromTimisoara, és Romanian Academy, Branch of Timisoara, Románia
12.15 Az étkezési paprika útja a termelõtõl a fogyasztóig.

elnök-ügyvezetõ, marketing vezetõ, Délalföldi Kertészek Szövetkezete
12.30 A területalapú támogatások helyszíni ellenõrzésének logisztikai háttere.

fõigazgató, Békés Megyei Kormányhivatal
12.45 A nyúlhús termékpálya hazai kihívásai.

fõiskolai tanár, SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas

A programváltozás jogát fenntartjuk.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött (gk.szie.hu).
További információ: (bodnarkaroly.dr@gmail.com), telefon: +36-30-9434324.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk!

MTA SZAB Logisztikai Munkabizottság

SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas, Szabadság u. 1-3. „Tessedik” elõadó, földszint
MTA SZAB Logisztikai Munkabizottsága SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Kar

Dr. Bodnár Károly

09.00 Regisztráció

09.30 Megnyitó Dr. Futó Zoltán

Elõadások:

Jójárt Miklós

Dr. Gyenge Balázs Dr. Kozma Tímea

Dr. Jerney Zoltán

Arany Ferenc Szabó Csaba

Dr. Egri Zoltán

Szabó Ádám

11.30 Szünet

Gyõri István

Dr. Fehér Andrea
Dr. Raicov Miroslav

Ledó Ferenc Gyuricza Kitti

Dr. Rákóczi Attila

Dr. Bodnár Károly

13.00 Vita, a rendezvény zárása

Dr. Bodnár Károly Dr. Egri Zoltán

Dr. Bodnár Károly

,

elnök

Dr. Futó Zoltán
mb. dékán

SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Kar
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A gépgyártás során készülõ
termékek különbözõ nagyságú és
tömegû alkatrészeinek egyre
nagyobb részét rögzítik
ragasztással, ám ehhez
a felhasználni kívánt korszerû
mûszaki polimerek jelentõs
hányadát tapadás-elõsegítõ
felületkezelési eljárásnak kell
alávetni. Egy hazánkban végzett
méréssorozat eredményei szerint
a nehezen vagy egyáltalán nem
ragasztható mûanyagok
ragaszthatóvá tételében
a hidegplazmával történõ kezelés
is segítséget nyújthat.

FARKASALEXANDRA
A napjainkban tapasztalható rohamos fejlõ-

dés a különféle anyagváltozatok között is
igazi versenyt teremt. A szintetikus szerke-
zeti anyagok egyik nagy csoportját alkotó
mûszaki polimereket például kiváló tulaj-
donságaik révén elsõsorban olyan gépele-
mek gyártására és készítésére használják,
melyeknél a méretpontosság, a kiemelkedõ
mechanikai szilárdság, a hõ-, vegyszer- és
kopásállóság, valamint a jó elektrotechnikai
jellemzõk egyaránt kiemelten fontos para-
méternek számítanak. E népes csoport a po-
liamidok, a poliolefinek, a poliéterek, az
éterketonok, az akrilátok, a fluorpolimerek, a
polikarbonátok és a hõre lágyuló poliuretá-
nok mellett számos egyéb eltérõ tulajdon-
ságokkal bíró polimerfajtát foglal magába,
melyek közös tulajdonsága, hogy általában
speciális technológiával készülnek, ezért a
hétköznapokból jobban ismert tömegmû-
anyagoknál némileg drágábbak.
Manapság az egyik leggyakrabban használt

mûszaki mûanyag az 1970-es években kifej-
lesztett PEEK – azaz teljes nevén a poli(éter-
éter-keton) –, melyet egyedülálló mechani-
kai és termikus jellemzõi és rendkívüli vegy-
szerállósága révén számos területen alkal-
maznak fémek, kerámiák és egyéb mûanya-
gok kiváltására. Jó kopásállósága és kis sûrû-
sége miatt használható többek között fogas-
kerekek, csapágyak és alátétek gyártására, de
az ember nélküli repülõeszközök gyártásá-
ban és az ûrhajózásban egyaránt hasznát ve-
szik.

Az utóbbi években a gépgyártás során a
mûszaki mûanyagokból álló részegységek
egyre nagyobb részét rögzítik ragasztással,
mely esztétikusabbá teheti a késztermék
megjelenését. Ám ahogy minden konstruk-
ciós megoldásnak vannak elõnyei és hát-
rányai, a ragasztással elõállított kötésekre is
megfogalmazható néhány jellegzetesség. Az

elõnyök közé sorolható például,
hogy a különbözõ méretû és tö-
megû alkatrészek egyaránt jól
ragaszthatók, sõt ezzel a techno-
lógiával gond nélkül kombinál-
hatók az eltérõ szerkezeti anya-
gok is. További elõnynek te-
kinthetõ, hogy a ragasztott köté-
sek minden esetben egyenletes
feszültségeloszlást biztosíta-
nak, és a ragasztóanyag a he-
gesztéssel ellentétben az anya-
gok tulajdonságait sem csorbít-
ja. Ráadásul a ragasztás más
rögzítési módszerekhez képest
gyorsan, egyszerûen, különö-
sebb szakértelem nélkül vagy
akár automatizáltan is elvégezhetõ. Hozzá
kell tenni ugyanakkor, hogy a kötés teljes szi-
lárdságnak elérésére csak a száradási vagy
keményedési idõ eltelte után van lehetõség,
továbbá a ragasztott kötés a késõbbi folya-
matos igénybevétel mellett kevésbé számít
ellenállónak.

A mûszaki polimerek korszerû felhaszná-
lását akadályozhatja, hogy többségük ala-
csony felületi energiával jellemezhetõ víz-
taszító (hidrofób) felületnek számít, a magas
felületi energiájú vízkedvelõ (hidrofil) mûa-
nyagok ugyanis lényegesen jobban ragaszt-
hatók. Épp ezért sok esetben a felhasználást
megelõzõen ragasztás-elõsegítõ felületkeze-
lés alkalmazására van szükség. Néhány
mûszaki mûanyagot azonban a rendelkezés-
re álló kezelési technológiák ellenére is ne-
hezen vagy egyáltalán nem ragaszthatónak
minõsítettek. Épp ezért , a
Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kará-
nak kutatója annak járt utána, hogy néhány
polimer hidegplazmával történõ kezelése
miként javíthatja az anyagok ragaszthatósá-
gát. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az el-
járás hatására a polimerek felületi energiája
megváltozik, felszíni rétegük szénláncai pe-
dig néhány mikrométer vastagságban fel-
bomlanak. Az így létrejövõ szabad kémiai
gyökökhöz a ragasztóanyagok jobban képe-
sek kapcsolódni, azaz a polimer végered-
ményben ragaszthatóbb lesz.
Egy korábbi kutatás során azonban kiderült,

hogy ezek a változások nem tartósak: a hi-
degplazmával kezelt felület ragasztására
ugyanis csak egy bizonyos fazékidõn belül
van lehetõség, hiszen az energiaminimumra
való törekvés elve miatt az anyag belsõ szer-
kezete elõbb-utóbb visszarendezõdik eredeti
állapotába, ezzel együtt pedig a szabad ké-
miai gyökök is eltûnnek. Felmerülhet tehát a
kérdés, hogy egy-egy hidegplazmával tör-
ténõ kezelés milyen hosszú ideig eredmé-
nyezi a különféle mûanyagok ragasztható-
ságának javulását?

Mivel a kezelés egyik következményeként

dr. Szakál Zoltán

megváltozik a polimerek felületi energiája, e
paraméter változásának nyomon követése
lehetõséget ad a ragasztásra alkalmas fazék-
idõ hosszának becslésére is. Dr. Szakál Zol-
tán a kutatásba bevont mûszaki polimerek
felületi energiájának idõbeli változását
csepp-analízissel vizsgálta, ami a gyakorlat-
ban azt jelentette, hogy bizonyos idõ-
közönként közeli makrófelvételeket készí-
tett a vizsgált felületekre tapadt folyadék-
cseppekrõl, majd lemérte a különbözõ for-
májú cseppek érintkezési szögét. A kutató
késõbb a szabvány szerint összeragasztott
mûanyag lapok ragasztásának szakítószi-
lárdságát is mérte.
Az eredmények alapján kijelenthetõ, hogy a

hidegplazma-kezelés nem azonos mérték-
ben változtatja meg a vizsgált mûanyagok
felületi energiáját: míg a PP, a HD500, a
HD1000, a PTFE, a PA6E és a POMC néven
ismert mûszaki polimerek tekintetében a
felületi feszültség mindössze 10-20 szá-
zalékkal nõ, a PETP és a PEEK esetén ez a
növekedés akár 70 százalék is lehet. Emellett
a mûanyagok típusától függetlenül az is
megállapítható, hogy a kezelés hatása az elsõ
24 órában csak csekély mértékben csökken,
a felületi feszültség értéke pedig a kezelés
utáni 72 órában sem változik jelentõsen.
Mindez a mûszaki gyakorlat szempontjából
azt jelenti, hogy a ragasztást a hidegplazmás
kezelést követõ 3 napon belül kell elvégezni.
A jelenleg csak a kémiai kutatásban használt
hidegplazmás kezelésnek tehát a késõbbiek-
ben fontos szerep juthat abban, hogy a ko-
rábban nem vagy nehezen ragaszthatónak
minõsített polimereket értéknövelt termékké
alakítsák.

A kutatás az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai
Intézet közremûködésével, valamint az Új Nemzeti
Kiválóság Program és az OTKA NKFIH K113039
pályázat (Atmoszférikus hidegplazma eljárással ke-
zelt polimer-felületek adhéziós és tribológiai tulaj-
donságai) támogatásával valósult meg.

A cikk eredetileg a magazin 2018/2.
számában jelent meg.

New technology

Ragaszkodó
polimerek
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Március 23-24-ig rendezték meg
Tiszafüreden a Tisza-tavi Napokat és
az I. Tisza-tavi Mezõgazdasági és
Élelmiszeripari Kiállítást és Vásárt
(TÓMÉK), ahol a közel 100 kiállító között
a Médiaközpont szervezésében
a Szent István Egyetem
és a Hello Modern Agrárium is részt vett.

FARKAS ALEXANDRA
A négy megye – Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Bor-

sod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar – kezdeményezé-
sével, hagyományteremtõ céllal életre hívott kétnapos
nagyszabású rendezvény célja, hogy értékeinket elõ-
térbe helyezve és széles körben népszerûsítve növelni
tudjuk az agrár életpálya-modell ismertségét és elis-
mertségét, továbbá bõvítsük az agrár életpályát válasz-
tók számát.

A szabadtéri programok között mezõgazdasági gép-
és állatkiállítással, kézmûves bemutatókkal és játszó-
házzal is várták a családokat, továbbá a magyar vidék
termékei mellett népszerû hazai elõadók koncertjei is
színesítették a TÓMÉK programjait.
ABenedek Gábor Városi Sportcsarnokban megrende-

zett pályaorientációs workshopon szintén jelen volt az
egyetem, ahol a Tájépítészeti és Településtervezési Kar
képzéseit dékánhelyettes, az
Élelmiszertudományi Kar képzéseit

egyetemi tanár, mb. dékánhelyettes, az Agrár-
és Gazdaságtudományi Kar képzéseit

nyelvvizsgahely-vezetõ, beiskolá-
zási referens, a Mezõgazdaság- és Környezettudomá-
nyi Kar képzéseit MSc hallgató mutatta be.

Érdeklõdõk nemcsak a környezõ településekrõl,
hanem az ország más szegleteibõl is érkeztek a pálya-
orientációs napra, ahol egyetemi agrárkarok mellett
mezõgazdasági szakgimnáziumok is bemutatkoztak.

dr. Boromisza Zsombor
dr. Nguyen Duc

Quang
Molnárné Kraj-

csovicz Magdolna

Bekõ Dóra

A Tisza-tó (születéskori nevén Kiskörei víztározó)
Kelet-Magyarország Balatonja. A Tisza mestersé-
ges tava, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-
Nagykun-Szolnok megye ölelésében fekszik. 127
négyzetkilométer területén nyílt vízfelületek, szige-
tek, holtágak, sekély csatornák váltakoznak. Ten-
gerszint feletti magassága 21 méterrel alacsonyabb
a Balatonnál. Természeti és más turisztikai értékeit
évrõl évre jobban megismeri Magyarország.

Tisza-
tavi
Napok
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A 2017. szeptember 19-24-ig megrendezett
78. Országos Mezõgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállítás és Vásáron (OMÉK) a Tej Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács standján felállított
tejtermékfogyasztást népszerûsítõ óriás 'Tejkamion'
nyerte el az OMÉK Közönségdíját. Nem véletlen
tehát, hogy ezt követõen országos útjára indult
a Tejkamion, amelynek egyik állomása a Szent István
Egyetem gödöllõi kampusza volt 2018. március 19. és
20. között az Aula elõtti szökõkút mellett.

Akezdeményezés célkitûzése, hogy az általános és középiskolás di-
ákok körében népszerûsítse a hazai tej és tejtermékek fogyasztását.

A látványos, interaktív programokkal mutatta be a láto-
gatók, elsõsorban általános iskolás diákok számára a „Tej Útját”, va-
gyis azt, hogy miként kerül a tej a termelõ üzemekben található te-
henektõl a boltok polcaira. Ezt egy hatalmas, kinyitott felépít-
ményben 5 élményállomáson keresztül, interaktív formában ismer-
hették meg a gödöllõi iskolák diákjai.

A gyerekeknek lehetõségük volt különbözõ interaktív, virtuális já-
tékokat kipróbálni, informatív, animációs kisfilmet nézni. Sõt a leg-
ügyesebbek, akik összegyûjtötték az összes, élményállomás után
kapható pecsétet, a bemutató végén kisebb ajándékok reményében
megpörgethették a Tej Szerencsekerekét is.
A program ugyanakkor a Szent István Egyetem hallgatói számára is

rendkívül hasznos volt, hiszen megismerhették, hogy milyen mar-
keting eszközöket használatunk a gyakorlatban a tudatos tejfo-
gyasztás növelése érdekében.
A rendezvény az AMC támogatásával, a Tej Szakmaközi Szervezet

és Terméktanács és a Szent István Egyetem Intézeteinek (GTK Üzleti
Tudományok Intézete, MKK Állattenyésztés-tudományi Intézet)
közremûködésével jött létre.

Tejkamion

A Szent István Egyetemen járt a Tejkamion

OMÉK közönségdíjas kezdeményezés
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XIII. évfolyam, 4. szám

Workshop a biztonsági környezet
hatásáról a vidék versenyképességére

A kutatás három fõ területre osztható: a
vidékbiztonság komplexitásának feltárása;
az összetevõk egymásra hatásának, tör-
vényszerûségeinek rendszerszemléletû meg-
határozása; a vidékbiztonsági tudatosság ki-
alakításához szükséges tudástár, oktatási
módszerek kidolgozása.

, aki a vidékbiztonsági
kutatócsoportot is vezeti, arról adott tájé-
koztatást, hogy a két egyetem kutatóinak
együttmûködésével 115 íves kutatási jelen-
tés készül el szeptemberre.

egyetemi docens, a
GTK dékánja köszöntõjében hangsúlyozta,
hogy a kar számára nagyon fontosak a vi-
dékhez kapcsolódó kutatások, kiemelten a
felsõoktatási partnerekkel közösen folytatott
munka. Ezt célzó törekvéseiknek mintegy
kicsúcsosodása a közös kutatócsoport meg-
alakítása.

A komplex biztonság értelmezése a vidéki
térben címû elõadásában

, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egye-
temi docense kifejtette, hogy veszélyek nél-
küli világ nem létezik. Biztonságról akkor
beszélhetünk, hogy ha felmérve és reagálva a
veszélyekre, együtt tudunk azokkal élni
egyéni, közösségi és állami dimenziókban
egyaránt.
Az elõadó nemzetközi példákat ismertetve,

a koszovói és az afganisztáni katonai misz-
sziókban szerzett információit megosztva ki-

Dr. Szilágyi Tivadar

Dr. Káposzta József

dr. Boldizsár Gá-
bor

tért a század új kihívásaira is, a megváltozott
terrorizmusra, aminek bárki, bárhol, bár-
mikor áldozatává válhat és a hibrid hadvi-
selésre, aminek példájaként az ukrán-orosz
konfliktust említette..
A vidékbiztonság pilléreit a következõkben

állapította meg: politikai-kormányzati,
fizikai, gazdasági, szociális-társadalmi,

környezeti-környezetvédelmi, élelmiszer-
élelmezés, infrastruktúra, fenntarthatóság és
megújulás, vidékbiztonsági öngondoskodás.

A versenyképesség fogalma, összetevõi, jel-
lemzõi különös tekintettel a vidék gazdasági
szereplõire címû elõadásában

a SZIE professzora, az NKE
egyetemi magántanára, a Ludovika Kiemelt
Kutatómûhely vezetõje rámutatott arra,
hogy a nemzeti versenyképesség nem
mérhetõ csak a „gazdasági sikerrel”, a GDP
értékével. A nemzeti és nemzetközi verseny-
képesség egymással ellentmondásba is
kerülhet. Ha egy nemzetközi vállalat hazai
beruházását támogatjuk, azzal vagyont
adunk át.

A professzor biztonsági kérdésnek tekinti
hogy mennyire építi egy ország az ener-
giapolitikáját a megújuló energiákra. Az
úgynevezett puha tényezõk egyre fontosab-
bak a versenyképesség alakulásában.

A versenyképesség regionális javítását is
nemzetbiztonsági kérdésnek tartja. Ennek
során helyi értékekre építõ és épülõ helyi
fejlesztéseket javasolt a regionális egyen-
szilárdság kialakítása érdekében. Meggyõ-
zõdése, hogy Magyarországnak a tudással
kell beszállnia a nemzetközi versenybe, a
humán vagyonba kell beruházni. Ha csak

dr. Csath
Magdolna,

A „Jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projekt keretében
A biztonsági környezet hatása a vidék versenyképességére címmel
rendezett workshop-ot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Szent István
Egyetem Gödöllõn, március 27-én. Mint az esemény levezetõ elnöke,
dr. Szilágyi Tivadar professzor, a SZIE Gazdaság- és Társadalom-
tudományi Karának tudományos dékánhelyettese elmondta, a két
intézmény a civil biztonság és a védelemtudomány tárgykörével foglalkozó
kutatócsoportot hozott létre, és a mostani tanácskozás a harmadik a
sorban. Az elsõt Csíkszeredán, a másodikat Gödöllõn tartották tavaly.
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A SZIE és a Zhejiang Business Technology Institute együttmû-
ködése keretében vendégtanár érkezett a Gazdaság- és Társada-
lomtudományi Karra. Vele beszélgettünk.

– Nagy szeretettel köszöntjük Önt a Szent István Egyetemen.
Kérjük, mutatkozzon be pár mondatban!

–Az egyetem elvégzése után hol kezdett dolgozni?

– Ez az elsõ útja Magyarországra?

– Mi a legkedvesebb emléke a tavalyi magyarországi látogatásá-
ról?

– A 4 hónapos itt tartózkodása alatt milyen tárgyakat fog
elõadni és milyen témaköröket érintenek majd a hallgatókkal?

– Mit gondol, a kínai hallgatók szívesen jönnének hozzánk, a
SZIE-re tanulni?

– A nevem Zhao Nan, de szólítsanak Maggie-nek. Kína északi ré-
szén születtem, jelenleg Ningbo városában lakom és dolgozom.
Ningbo egy gyönyörû tengerparti város, amely virágzó gazdaságáról
és kereskedelmérõl híres. Az ausztráliai University of New South
Wales egyetemen végeztem, nemzetközi üzleti kereskedelem sza-
kon.

– Elõször egy óriásvállalaIatnál dolgoztam, majd 2011-tõl tanítok a
Zhejiang Business Technology Institute-nál (ZBTI). Fõbb tárgyaim a
nemzetközi kereskedelem, marketing és menedzsment.

– Nem, hiszen tavaly nyáron már jártam Magyarországon és szinte
azonnal beleszerettem ebbe az országba. Gyönyörûek az épületek és
a magyar emberek nagyon barátságosak.

– A Duna parti séták, miközben a naplementét nézem. Ezért voltam
nagyon boldog, hogy visszajöhetek Magyarországra a ZBIT és a
SZIE közötti együttmûködési megállapodás keretében. Érkezésem
elsõ napjától kezdve rengeteg segítséget kapok az egyetemen és na-
gyon jól érzem itt magam.

– Nagyon örülök, hogy olyan órákra tudok bemenni, ahol nemzet-
közi hallgatók vannak, eltérõ kulturális hátterekkel. Nagy élmény
lesz számomra velük dolgozni, és az õ gondolataikat, véleményeiket
meghallgatni. egyetemi docenssel együtt
szervezzük az elõadásokat, és azt tervezzük, hogy a kínai
gazdaságról és ahhoz kapcsolódó témákról fogunk beszélni az
órákon.

– Magyarország és Kína között régi barátság van és a két ország
közötti kommunikáció is jó. Bízom abban, hogy az én egyetemem és
a SZIE közötti kapcsolat továbbra is fennmarad. Sok kínai hallgató
szeretne a SZIE-re jönni tanulni és mi is nagy szeretettel várjuk a
nálunk tanulni vágyó magyar hallgatókat és a hozzánk látogató okta-
tókat.

Dr. Dunay Anna

Interjú kínai vendég-
tanárunkkal, Zhao Nan-nal

A GTK-n részismereti képzésben résztvevõ japán hallgatók mun-
káját március 23-án

dékán. Vendégeink power point prezentáció segítségével mu-
tatták be élményeiket, tapasztalataikat, melyekkel úgy érzik, gazda-
gabbak lettek a SZIE GTK-n és Magyarországon. A rendezvény
zárásaként japán ételkülönlegességekkel kedveskedtek az oktató
kollégáknak, amiket maguk készítettek. Bízunk benne, hogy a
jövõben is hasonlóképpen eredményesen meg tudjuk majd tartani ezt
az immár tradicionálisnak nevezhetõ programot.

elismerõ oklevéllel köszönte meg dr. Káposzta
József

(gtk.szie.hu)

Véget ért a japán hónap

egy kalapácsot adunk az emberek kezébe, akkor minden problémát
szögnek látnak, hangsúlyozta.

A biztonság komplex értelmezése a vidéki desztinációk turizmu-
sában címû elõadásában d egyetemi docens (SZIE)
elmondta, hogy a turizmus biztonságában minden szereplõ érintett és
felelõsséget visel, a hatóságok, a turizmus irányítói és vállalkozásai,
a desztináció lakossága és maga a turista is. Az a terület verseny-
képes, amely biztonságos, az élelmiszerbiztonságtól a fürdõi csúsz-
dák biztonságáig.
A (vidék)biztonság a

turizmus összetevõi
közül az a faktor, ami-
nek elemei a szubjek-
tív biztonságérzetre
hatva, vagy egy meg-
határozott negatív
esemény megvalósu-
lásával közvetlen
vagy közvetett mó-
don befolyásolják egy
adott desztináció láto-
gatottságát, tehát ver-
senyképességi ténye-
zõ. A biztonságos vi-
dék az a hely, ahol
lehet élni: mert hiány-
zik a fizikai veszély
vagy létezik az együt-
télés képessége a ve-
széllyel; ahol érde-
mes élni: a lakosság
számára vonzó élet-
és munkakörülmé-
nyek vannak; s ahol jó
élni.

r. Molnár Csilla
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18 éves a „Gödöllõi
Pályaorientációs Iskola” címmel
országos szakmai konferenciát
rendezett a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
Társadalomtudományi és
Tanárképzõ Intézete április 6-án.
Az esemény plenáris üléssel
kezdõdött, majd
munkacsoportokban tekintették át
a pályaorientáció gyakorlatát
az általános iskolákban,
a szak/gimnáziumokban és
az iskolai oktatáson kívül.

B. G.

Dr. Ugrósdy György

Csehné dr. Papp Imola

dr. Borbély - Pecze
Tibor Bors

, a kar általános és ok-
tatási dékánhelyettese köszöntõjében el-
mondta, a négyezer hallgatót oktató fakultás
a minél szélesebb utánpótlás érdekében
igyekszik minden szóba jöhetõ középis-
kolába eljutni, toborozni a pályaválasztás
elõtt álló diákokból széles képzési palettája
számára. A pályaorientáció szerepe az ok-
tatási intézmények részére annál fontosabb,
minél mélyebb a demográfiai hullámvölgy,

, a Tár-
sadalomtudományi és Tanárképzõ Intézet
igazgatója elmondta, hogy 8 szakot gon-
doznak, 1128 hallgatót tanítanak. A pálya-
orientációs tanárképzés 18 éves, de a pálya-
orientáció, mint pályaválasztást elõkészítõ
folyamat fontosságát már az 1800-as évek
végén felismerték jeles szakemberek. Mára
eljutottunk a pályacirkuláció fogalmáig.
Vannak olyan emberek, akik nem jó döntést
hoznak a pályaválasztásnál, ezért sem tehet-
ségük, sem tudásuk legjavát nem tudják
nyújtani munkájuk folyamán. Ezért is fontos
a pályaorientáció.

Az elsõ plenáris elõadó
, a Magyar Pedagógiai Társaság

Pályaorientációs szakosztályának elnöke –

az egyetem volt hallgatója – a Pálya- és
Szakképzési Tanácsadók Világszövetségé-
nek (IAEVG) 1995-ben Stockholmban el-
fogadott, majd 2017-ben Mexikóban felül-
vizsgált etikai irányelveirõl beszélt.

A megújított dokumentum preambuluma
szerint

Az etikai kódex felülvizsgálatát számos je-
lenség indokolta. Ezek között említette a di-
gitalizációt, a globalizációt, a migrációt, a
társadalmi polarizációt, a szociális biztonság
megingását, az atipikus karrierpályák töme-
gessé válását, a nem-kognitív készségeket
igénylõ feladatok arányának és fontosságá-
nak jelentõs növekedését.
Az elõadó hangsúlyozta: a kulcskompeten-

ciák segítenek hozzá jó minõségû álláshe-
lyekhez.

egyetemi tanár-
segéd Információ és (pálya)orientáció cím-
mel tartott elõadást.
Az információ olyan tény, amellyel bizony-

talanságot szüntethetünk meg, elérhetõséget,
hozzáférhetõséget teremtünk, csökkent-
hetjük az esélykülönbségeket, és amikre he-

"...a tagok az emberi méltóság,
szabadság és integritás jegyében támogatják
az embereket az élethosszig tartó döntésho-
zatalban, bármely életkorban és élethelyzet-
ben, hogy megküzdhessenek a munkaerõpiac
és a munkahelyek turbulens világával ... a
tagoknak fontos társadalmi szerepe van a
közbeszéd alakításában, a közintézmények
szakmai tevékenységének befolyásolásá-
ban..."

Dr. Suhajda Csilla Judit

"A hazai és nemzetközi szakirodalom a
80-as évek eleje óta egyre kevésbé hasz-
nálja a pályaválasztás fogalmát és egy új
fogalmat vezetett be, a pályaorientáció
fogalmát. A fogalom használat megválto-
zása azt a szemléletet tükrözi, amely a pi-
acgazdaságok mûködésének tapasztala-
tán alapszik, melynek lényege az, hogy a
pályaválasztási döntés nem egyszeri, irre-
verzibilis lépés, hanem a pályaválasztást
folyamatként kezeli, amely több apróbb,
vagy nagyobb döntésbõl épül fel. E dön-
téssorozatot nevezi a szakirodalom pá-
lyaorientációnak. (A magyar szóhasz-
nálat ellentmondásos, hiszen a "pálya"
szó köznapi értelemben nem életpályát
jelent, hanem egy meghatározott szak-
mát, például gépész, mezõgazdász stb.Az
orientáció idegen szó, leggyakoribb for-
dítása tájékozódást jelent.Aszóösszetétel
nem sugallja azt a folyamatszemléletet és
a döntéssorozatot, amelyet a pályaorien-
táció fogalma valójában kifejezni kí-
ván.)"

Dr. Szilágyi Klára - Dr. Völgyesy Pál:
Pályaorientációs foglalkozások

tapasztalatai a szakképzésben
Szakképzési szemle, 14. Évf. 1998. 3.

90-95.p.
*

"Manapság már az is nagy elõrelé-
pés lenne itthon, ha a pályaválasz-
tási tanácsadást és a pályaorientációt
nem egymás szinonimájaként használ-
nánk. Ugyanakkor az európai és angol-
szász szakirodalom ezt a típusú, sziszte-
matikus és fejlõdéslélektani, életkori
sajátosságokhoz alkalmazkodó pályaori-
entációs pedagógiai szolgáltató tevé-
kenységet hívja az életpálya készségek
kialakításának, fejlesztésének (career
skills development – CSD). Az Európai
Tanács és a tagállamok kormányainak
2008. évi határozata is ezt a fogalmat al-
kalmazza, kifejtve továbbá, hogy az
életpálya-menedzselési készségek elsa-
játítása beágyazódik az életen át tartó
tanulás folyamatába, azaz nem ér véget
a formális ifjúsági képzéssel. Bár a
hazai szóhasználatban (több más uniós
nyelvvel egyetemben) ez a fajta szem-
lélet újszerû, mégis érdemes a szakma
további fejlõdése érdekében azonos fo-
galmi körök kialakítására és bevezetésére
törekednünk.

Kenderfi Miklós: A pályaorientáció
folyamatának korszerû értelmezése

A pályaorientáció szerepe  a társadalmi
integrációban ELTE TáTK 2012 6.p.

Felnõtt a Gödöllõi Pályaorientációs

Országos szakmai konferenciával ünnepelték

"Bármely életkorban
és élethelyzetben"

A jó minõségû
álláshelyek kulcsai
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lyes döntést alapozhatunk, fogalmazott.
A pályaorientáció során a következõ infor-

mációkat keressük:

A továbbiakban diákok pályaválasztáshoz
kapcsolódó információforrásairól végzett
kutatások eredményeit ismertette; összegez-
te mi áll rendelkezésre a pályaorientáció gya-
korlásához, továbbá mit kell tenni ennek si-
keres mûveléséhez.

Az óvodai nevelés országos alapprogramja
is foglalkozik a gyermekek munka jellegû te-
vékenységével. A pedagógusok sokat te-
hetnek azért, hogy ez örömmel és szívesen
végzett aktív tevékenység legyen, elõsegítve
a tapasztalatszerzést, a környezet megisme-
rését, az önállóság, a felelõsség a céltuda-
tosság, a közösségi kapcsolatok kialakítását.

egyetemi tanársegéd A
pályaorientáció módszertana egy óvodai kí-
sérleti program tükrében címû elõadásában
ismertette a Gödöllõi Kikelet Óvodában

pszichopedagógus ve-
zetésével 15 gyermek bevonásával megva-
lósult kisérleti programot. 2017-ben január-
tól márciusig öt darab, egyenként 40-70 per-
ces strukturált csoportos foglalkozás való-
sult meg. Ugyanabban az évben a járás 98
óvodapedagógusát keresték meg kérdõíven a
pályaorientációhoz, mint pedagógiai tevé-
kenységhez köthetõ kérdésekkel, a gyer-
mekek közvetlen információiról, azaz a
munka világáról szóló kérdésekkel valamint
a gyermekre jellemzõ tényezõk és a

Ki vagyok én, merre tar-
tok, milyen céljaim vannak? Mi az, ami iga-
zán érdekel? Milyen képességekkel, kompe-
tenciákkal rendelkezem? Mi számomra az
ideális munka? Mit szeretnék elérni? Hol
képzelem magamat a jövõben? Miképp jut-
hatok el oda? Mit tudok a munkaerõpiacról?
Hogyan tudok sikeresen elhelyezkedni? Mi-
lyen karrierutakat járhatok be? Hogyan tu-
dok rugalmasan alkalmazkodni a változó kö-
rülményekhez?

Visztenvelt Andrea

Majsai László

pályaorientáció alappillérei – érdeklõdés,
értékek, képességek – vonatkozásában feltett
kérdésekkel.
Abeérkezett kérdõívek feldolgozása szerint

az óvodapedagógusok 95 százaléka ismeri a
pályaorientáció fogalmát, a kitöltõk munka-
helyén 88 esetben megjelennek a foglalko-
zások a pedagógiai programban, a válasz-
adók 96 százaléka beszélget a munkáról
gyermekekkel, a megkérdezettek 62 száza-
léka szerint a 6-7 éves gyermekek releváns
ismerettel rendelkeznek szüleik foglalko-
zását tekintve.

egyetemi docens vál-
lalkozott a plenáris ülés legnehezebb
feladatára, a Nagykorúvá vált a „Gödöllõi
Pályaorientációs Iskola” címû elõadásában e
18 év eseményeit, eredményeit kellett
összefoglalnia. De egyben hálás is volt ez a
vállalás, mert õ köszönthette a két alapítót,

professor emeritust és
professor emeritát.

Apályaorientációs tanár szakirányú tovább-

Dr. Kenderfi Miklós

dr. Völgyesy Pál dr.
Szilágyi Klára

képzési szak indításáról szóló határozatot
1999 májusában írta alá ok-
tatási miniszter.
Az iskola munkatársai jegyzetek, tanköny-

vek, publikációk, PhD értekezések írásával,
konferenciák szervezésével, gyakorlatok
tartásával, pályázatok elkészítésével és meg-
valósításával járultak hozzá az iskola csepe-
redéséhez, s jelenlegi nagykorúvá válásá-
hoz. Továbbképzések, szakértések, fejlesz-
tések kerekasztal-beszélgetések, csoport-
foglalkozások révén keresztül-kasul járták
az országot.

2200 diplomadolgozat született szellemi
mûhelyeik vonzáskörzetében.
Érzékenyen reagáltak a változó társadalmi-

gazdasági környezet jelenségeire, amiket
gyakran kihívásként fogadtak el. A legfris-
sebb példa az úgynevezett iskolai közösségi
szolgálat intézménye, amit a pályaorientáció
egyik lehetõségeként értelmeznek és kutat-
nak.

Pokorni Zoltán

Iskola

Dr. Szilágyi Klára professor emerita és dr.
Völgyesy Pál professor emeritus a konfe-
rencián
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a Kikelet Óvodában
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A múlt évhez hasonlóan az idén is
március elsõ péntekén, a Szent
István Egyetem Aulájában
rendezték meg a FruitVeB évnyitó
konferenciát, amely a 2017-es
gazdasági év értékelése mellett az
ágazat versenyképességét
nagymértékben befolyásoló két
kérdéskörrel, az adórendszerrel és
az öntözéssel foglalkozott.

A FruitVeB nevében , a Fruit-
VeB elnöke, a Szent István Egyetem nevében

, az MTA doktora, tudomá-
nyos rektorhelyettes köszöntötte a hallgatósá-
got, üdvözölve, hogy a FruitVeB a gödöllõi
egyetemen tartja nyitórendezvényét egyben
jelezte, szeretné, ha ez hagyománnyá válna.
Véleménye szerint ugyanis rendkívül fontos,
hogy a felsõoktatási intézmények szoros kap-
csolatban legyenek a termelõkkel és az ágazat
egyéb szereplõivel annak érdekében, hogy az
egyetem hallgatói már tanulmányaik alatt
megismerkedjenek annak eredményeivel és
gondjaival egyaránt.

Ezt követõen a FruitVeB
alelnöke, a Gyümölcstermesztési Fõbizottság
elnöke, majd Ledó Ferenc értékelte az ágazat
2017. évi eredményeit. Mindketten kiemel-
ték, hogy a 2017-et mindkét alágazat jó ered-
ménnyel zárta, annak ellenére, hogy az idõjá-
rás több esetben jelentõs terméskiesést oko-
zott. Továbbra is jelentõs kockázatot jelent az
ágazat számára a rendelkezésre álló munka-
erõ számának csökkenése, melynek pótlása a
közeljövõben komoly feladatot jelent majd.

Az ágazat teljesítményének értékelése után
, a FruitVeB ügyvezetõ igaz-

gatója mutatta be a FruitVeB 2017. évi kö-
zösségi marketingmunkáját, amelyet a TÉSz-
ek Nemzeti Támogatásának közösségi marke-
tingtevékenységeként valósított meg a szer-
vezet. A bemutató során ismertette a 2018-as
programok néhány elemét, kitért a szakta-
nácsadók továbbképzési programjának ter-
vezett eseményeire is. Eszerint a jó gyakor-
latok bemutatásával folytatódik a „Merre to-
vább szabolcsi alma?” rendezvénysorozat,
valamint kerül sor a meggytermelõket érintõ
idei elsõ szakmai rendezvényre is.

A konferencia második témaköre a zöldség-
gyümölcs ágazatot igen érzékenyen érintõ
adózási kérdéskör volt. Az elsõ elõadás, me-
lyet dr. Apáti Ferenc és , a
FruitVeB TÉSz Fõbizottságának vezetõségi
tagja jegyzett, az áfa-csökkentés hatásait ele-
mezte a zöldség-gyümölcs ágazatban. A ta-
valy ebben a témában elhangzott Nagypéter
Sándor által tartott elõadás folytatásaként a
szerzõk összehasonlító elemzést végeztek
azokkal az ágazatokkal, amelyekben már le-
zajlott az áfa-csökkentés.Az adatok jól mutat-
ják, hogy a fogyasztók kevéssé érzékelik

Ledó Ferenc

dr. Helyes Lajos

dr. Apáti Ferenc

dr. Domján Erika

Nagypéter Sándor

hosszútávon ezeket az intézkedéseket, mert a
piac általában felfelé korrigálja az intézkedés
bevezetésekor jellemzõ alacsonyabb árakat.
Az elõadó pozitívumként emelte ki, hogy a ki-
esõ adóbevételek más termékek fogyasztásá-
nak növekedésén keresztül csökkentik az ál-
lami adóbevételek kiesését, valamint ezek az
intézkedések jelentõs mértékben hozzájárul-
hatnak a gazdaság kifehérítéséhez.
Az ágazatot érintõ adórendszer elemzését

, az Agrárgazdasági Kutató In-
tézet információs igazgatója folytatta „Az
egyéni gazdaságokat érintõ jövedelemadó- és
járulékrendszer” címû elõadásával. A rendkí-
vül érdekes elemzés statisztikai adatokkal alá-
támasztva mutatta be, milyen típusú és mér-
tékû adófizetési kedvezményben részesülnek
az õstermelõk, amelynek azonban hosszú tá-
von a járulékfizetés alacsony szintje miatt
számos hátránya is van az adóalanyok szá-
mára.

, az FM agrárgazdaságért
felelõs helyettes államtitkára „A kertészeti
ágazatok versenyképességének aktuális
kérdései” címû elõadásában azokkal a ténye-
zõkkel foglalkozott, amelyek az ágazat ver-
senyképességét jelentõsen befolyásolják. Ki-
tért a támogatási rendszer nyújtotta lehetõ-
ségekre, valamint ismertette a munkaerõ-
piaci egyensúlytalan-
ság mérséklésére ter-
vezett központi intéz-
kedéseket. Kiemelte a
fogyasztást ösztönzõ
programok fontossá-
gát és jelentõségét,
valamint a piaci és
egyéb kockázatok ke-
zelésére alkalmas esz-
közrendszer pénzügyi
hátterét. Az elõadó
felhívta a figyelmet a
KSH most zajló gyü-
mölcs ültetvény ösz-
szeírásának fontossá-
gára is, ugyanis pon-
tos információk nél-
kül nem lehet jó dön-
téseket hozni.
A délutáni program a

konferencia harmadik
kérdéskörével, az ön-
tözéssel foglalkozott.
Elsõként

, az OTP
szakértõje az „Öntö-
zés szükségessége és
a hatékonyság össze-
függései” címû elõ-
adásában a kérdés
ökológiai és ökonó-
miai vonatkozásait
egyaránt elemezte. Az
elõadó kiemelte, hogy

dr.
Kemény Gábor

Dr. Feldmann Zsolt

dr. Kapron-
czai István

az öntözés gazdaságosságát nagyban befo-
lyásolja a talaj minõsége is, tehát csak akkor
érdemes ilyen jellegû beruházásokba invesz-
tálni, ha a talajok alkalmasak a modern ön-
tözési technológiák alkalmazására.

agrár-vidékfejlesztési stra-
tégiai ügyekért felelõs helyettes államtitkár
„AVP pályázatok aktualitásai, különös tekin-
tettel az öntözési pályázatokra” címû elõadá-
sában kiemelte, hogy az Európai Unió ide vo-
natkozó szabályait betartva értékelik a pályá-
zatokat és megtesznek mindent annak érde-
kében, hogy a gazdák minél egyszerûbben,
minél kisebb költségek mellett bõvíthessék
öntözési kapacitásaikat.

, a Magyar Öntözési Egye-
sület vezetõségi tagja „Az öntözés gyakorlati
problémái, az öntözésfejlesztés lehetõségei és
korlátai” címû elõadásában kiemelte, hogy a
felszíni és a talajvizek között technológiai és
hasznosítási szempontból is jelentõs a kü-
lönbség, amit nem minden esetben vesznek
figyelembe a gazdák.

, a Plantor Kft. projektmene-
dzsere „Az öntözés vízjogi engedélyezésének
helyzete, problematikája” címû elõadásában
ismertette az engedélyeztetési eljárás mene-
tét, kiemelve az elmúlt évben bekövetkezett
változások hatásait is.

Dr. Mezei Dávid

Dr. Tóth Árpád

Cifka Gábor

forrás: fruitveb.hu

Gödöllõn tartotta évnyitó konferenciáját a FruitVeb

Az adórendszertõl az öntözésig
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének
95. évében, 2018. március 4-én elhunyt dr.
Perédi József c. egyetemi tanár, az MTAdok-
tora, egyetemünk nagy tiszteletnek örvendõ
professzora.

Perédi József 1944-ben szerzett vegyész-
mérnöki diplomát a Budapesti József Nádor
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
temen. 1948-tól visszavonulásáig az élelmi-
szertudományok, ezen belül is a növényolaj-
ipari kutatások területén dolgozott. A Nö-
vényolaj-és Mosószeripari Kutatóintézet, il-
letve annak jogelõdjeinél végzett ki-
emelkedõ jelentõségû tudományos munkát
tudományos osztályvezetõként, majd az in-
tézet vezetõjeként.

1986-ban dr. Gasztonyi Kálmán professzor
meghívására az akkori Kertészeti és Élel-
miszeripari Egyetem frissen megalakult Ga-
bona és Iparinövény Technológia Tanszékére
került egyetemi docensként. Megszervezte a
növényolajipari diszciplína oktatását, amit
nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel irányított
is. Tanítványai ma az ágazat elismert szak-

Török Szilveszter 1931. április 22-én szüle-
tett Budapesten. Vegyészmérnöki diplomá-
ját 1954-ben szerezte kitüntetéssel a Buda-
pesti Mûszaki Egyetem Vegyészmérnöki
Karán. 1961-tõl 1978-ig a Konzervipari Ku-
tató Intézetben dolgozott.

1968-tól a Kertészeti és Élelmiszeripari
Egyetem címzetes egyetemi tanára, 1982 –
1991 között rendes tanára és egyben tu-
dományos rektorhelyettes volt, valamint a
Konzervtechnológiai Tanszék tanszékveze-
tõje. Elõdeit követve szervezte és újította
meg a tartósítóipari diszciplína oktatását.
Munkája során mindvégig a tudományos
eredmények gyakorlati hasznosítására
törekedett, ezt igazolják az általa irányított
sikeres K+F projektek is.

Munkásságát meghatározták az új élel-
miszeripari technológiák bevezetése, új élel-
miszervizsgálati módszerek fejlesztése, va-
lamint a táplálkozástudomány és az egész-
ségmegõrzõ élelmiszerek közötti kapcsola-
tok kutatása. Nevéhez fûzõdik az Interkoz-
mosz program keretében megvalósult ûréte-
lek fejlesztése is.

Egyetemi tevékenysége mellett dr. Török
Szilveszter az ország egyik legismertebb és
legelismertebb természetgyógyásza, a Ma-
gyar Természetgyógyászok és Életreforme-
rek Tudományos Egyesületének elnöke volt.

Tóti tanárnõ! Számtalan tanítványa sok sze-
retettel említi, aki törõdött tanítványaival,
szívén viselte sorsukat és tartotta a kap-
csolatot vele a diplomavédést követõen is
még évekig, vagy akár a legutóbbi idõkig.

Építészmérnöki diplomával Tóti Magda
elõször egy tanács mûszaki osztályán kezdte
pályáját, majd az ÉGSZI-ben dolgozott egé-
szen addig, amíg az Ybl Miklós Építõipari
Technikumból 1972-ben mûszaki fõiskola
lett és új tantárgyakat vezettek be.

Az Építésszervezési Tanszékre alapítóként
dr. Nagy Bélával együtt többen mentek át
oktatónak az ÉGSZI-bõl, köztük Tóti Magda
is. A fõiskolából 2000-ben egyetem lett, a
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építés-
tudományi Kara és ekkor, de korábban is a
tanszék, ahol Tóti Magda dolgozott szám-
talan néven, társulásként más tanszékek ke-
retében mûködött, új vezetõk jöttek, mentek,
de az építésszervezés, mint tantárgy mindig
megmaradt.

emberei. Doktori témavezetések, diploma-
munkák sokaságának irányítása, tehetség-
gondozás és az igényes oktatómunka fû-
zõdnek nevéhez. Az élelmiszertudományi
szakma õszinte elismerése mellett élvezte ta-
nítványai szeretetét és megbecsülését is. Kö-
zülük többen is folytatták az általa fémjelzett
tudományos kutató és oktató munkát.

Perédi professzor nemzetközi szinten is el-
ismert tudós volt, több száz közleményben,
több szakkönyvben, illetve tudományos kon-
ferenciák sokaságán ismertette eredményeit.

Számos kitüntetés, így az „Élelmiszeripar
Kiváló Dolgozója”, a „Kiváló Feltaláló”, a
Sigmond Elek Emlékérem” birtokosa. 2003-
ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Lo-
vagkeresztje kitüntetésben részesült.
Egyetemünk, illetve a jogelõd intézmények

címzetes egyetemi tanári státusz, illetve vas-
diploma adományozásával ismerték el mun-
káját.
Perédi professzor nagy tudása szerény, ked-

ves, derûs személyiséggel párosult. Elhunyta
mindannyiunk nagy vesztesége.

Több tankönyv, jegyzet, szakmai segéd-
anyag szerzõje. Tanított mûszaki menedzse-
reket, építõ- és építészmérnököket, új tan-
tárgyakat, diplomásokat képzett és diplo-
madíj pályázatokat szervezett. Ez utóbbiakat
az ÉTE keretén belül, szervezte és zsûrizte a
pályamûveket. Az ÉTÉ-hez a kezdetektõl
kötõdött, aktív tagja volt az Építéskivitelezé-
si Szakosztály vezetõségének, az épületláto-
gatásokra mindig egy nagy csoport hallga-
tóval jött, lelkesen magyarázta a látottakat, a
folyamatokat, szerepet vállalt az ÉTE Etikai
Bizottságának munkájában, választmányi
tagként képviselte az Építéskivitelezési
Szakosztályt.

Munkája elismeréseként megkapta az ÉTE
legmagasabb elismeréseit az Alpár Ignác-
díjat 2005-ben, és az ÉTE Érdemérmet 2003-
ban. Nyolcvanon felül is ugyanolyan lelke-
sedéssel vett részt a vezetõségi üléseken,
mint korábban. Hiányozni fog közülünk.
Nyugodjék békében.

Bálint Péter

(megjelent az Építéstudományi Egyesület
honlapján)

Dr. Perédi József
(1922 – 2018)

Tóti Magda
(1934 – 2018)

Dr. Török
Szilveszter
(1931 – 2018)

Az Élelmiszertudományi Kar II. évfolyamos
élelmiszermérnök, valamint élelmiszerbiz-
tonsági és minõségi mérnök MSc hallgatói
és 19 oktatója egy olyan világszínvonalú
élelmiszeripari gépeket és berendezéseket
bemutató kiállításon jártak Németországban
március 21-24-ig, amely bemutatja a legtöbb
vezetõ élelmiszeripari ágazatot. A kiutazók
olyan új ipari fejlesztéseket ismerhettek
meg, melyek a legmodernebb technológi-
ákat alkalmazzák.

Az Anuga FoodTec kiállítás nagyon hasz-
nos és szükséges volt mind a hallgatók, mind
az oktatói delegáció számára. Láthatták
olyan fejlesztések megvalósulását, amin a
kar oktatói is dolgoztak különbözõ kutatás-
fejlesztési projektek keretében. Megismer-
hették a legmodernebb élelmiszeripari tech-
nológiákat és a legújabb fejlesztésû gépeket,
akár a technológia, akár az automatizálás
vagy a robotika szemszögébõl.

Látogatás
az Anuga FoodTec
kiállításon

Magyarország tizedik natúrparkját Gyõr-Moson-Sopron megyében, a Szigetközben ta-
lálható Lipóton avatták fel. A hivatalos natúrpark névhasználati címet jelképezõ oklevelet

, a Földmûvelésügyi Minisztérium államtitkára, a térség országgyûlési kép-
viselõje adta át , a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnökének. A Szigetköz
Natúrpark alkalmas lehet a térség specifikus problémáival kapcsolatban az érdek-
képviseletre és lobbi-tevékenységre is. Ilyen például a csípõ szúnyog kérdése, a hód
kártételek megelõzése, valamint az elárasztásos vízpótlás.

Nagy István
Petõ Péternek
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AMBERG NÓRA
SZIE-GSZDI, I. évf. PhD hallgató
nora.amberg@gmail.com

„Kozmetikai termék: minden olyan anyag
vagy keverék, amely azt a célt szolgálja, hogy
az emberi test különbözõ részeivel (hámréteg,
haj és testszõrzet, körmök, ajkak és külsõ nemi
szervek) vagy a fogakkal és a szájüreg nyálka-
hártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag
vagy elsõsorban azok tisztítása, illatosítása,
kinézetük megváltoztatása, védelme, megfe-
lelõ állapotban tartása céljából, vagy a test-
szag megszüntetése érdekében.” (Forrás:
1223/2009/EK rendelet a kozmetikai termé-
kekrõl)

(Forrás: Marton Csóka, Olaj, szappan, koz-
metika, 54. évfolyam, 2005. 3. szám, 110-113.
o.).

Nem kozmetikai termék

(Forrás: 1223/2009/EK rendelet a koz-
metikai termékekrõl)

A kozmetikumokon belül megközelítõleg 20
fajta fõbb készítmény-csoport határozható
meg melyek a következõk:

– bõrrel (kéz, arc, láb) érintkezõ kré-
mek, emulziók, tonikok, gélek, olajok

– arcmaszkok
– színezett alapozók (folyadék, paszta,

púder)
– hintõporok, púderok (higiénés, fürdés

utáni, make-up)
– szappanok (toalett, dezodoráló)
– parfümök, toalettvizek, kölnik
– fürdõ- és tusoló termékek (sók, olajok,

habok, gélek)
– szõrtelenítõk
– dezodoráló, izzadásgátló termékek
– hajkezelõ és hajápoló termékek (szí-

nezõk, hullámosítók, fixálók, tisztítók, kon-
dicionálók, fodrászati termékek)

– borotválkozó termékek (krém, hab,
lóció)

– sminkelõ és sminkeltávolító termékek
az arcról, a szem környékérõl

– ajakápoló, ajakdíszítõ termékek
– fog- és szájápoló termékek
– körömápolók, körömdíszítõk
– külsõ intim higiénés termékek
– napozáshoz használatos termékek
– napfény nélküli önbarnítók
– bõrfehérítõ termékek
– ránckisimítók

a lenyelés, belé-
legzés, befecskendezés vagy beültetés útján
az emberi testbe kerülõ anyagok vagy keve-
rékek.

Léteznek lebomló, újrahasznosítható, kör-
nyezetbarát összetevõjû és csomagolású koz-
metikumok, melyek egyre nagyobb teret
nyernek a kozmetikumok piacán motiválva a
fogyasztókat arra, hogy ezeket válasszák. A

kozmetikumokon belüli kategória tehát a bio-
kozmetikumok (a bio görög eredetû szó, je-
lentése szóösszetételek elõtagjaként: élet-),
vagyis a biokozmetikumok

, azaz természetes összetevõket tar-
talmazó szépség- és egészségápolási cikkek.
Pl. gyógyfüveket tartalmazó kozmetikumok,
étel alapú natúrkozmetikumok (pl. narancs,
citrom)

Ezen a kategórián belül
megkülönböztethetünk bio csomagolású és
összetevõjû, bio csomagolású, de nem bio
összetevõjû, illetõleg bio összetevõjû, de nem
bio csomagolású termékek, pl. a BioHair
hajpakolásai természetes összetevõkkel.

Ezeket a natúrkozmetikumokat természetes
alapanyagokból állítják elõ, vagyis a környe-
zetet egyáltalán nem vagy csak nagyon kis
mértékben terhelik, nem szennyezik, ezáltal
kisebb vagy gyakorlatilag szinte semmilyen
ökológiai nyomot hagyva maguk után.

Kissé másfajta megközelítésben beszél-
hetünk még vegyes kozmetikumokról is,
melyek tartalmaznak természetes és mester-
séges összetevõket is. Ezeknél közepes vagy
nagyobb az ökológiai lábnyom a természetes
és mesterséges alkotóelemek, összetevõk ará-
nyától függõen.

Természetes összetevõk azok, amelyek a ter-
mészetben megtalálhatók és nem estek át ké-
miai átalakításon. Közel természetes össze-
tevõk azok, amelyeket kizárólag természetes
összetevõkbõl nyertek vegyi eljárással.
NaTrue kémiai úton elõállított természet-
azonos anyagok azok, melyek csak tartósítók
és ásványi anyagok esetében engedélyezettek,
amennyiben azok a kívánt minõségben
és/vagy mennyiségben a természetbõl nyer-
hetõk ki.

A kozmetikumok tartalmazhatnak mester-
séges és természetes összetevõket is vegye-
sen, illetve csak mesterséges és csak termé-
szetes összetevõket, mely utóbbiakat nevez-
zük natúrkozmetikumoknak. Az igazán natúr
kozmetikumok csomagolóanyaga is környe-
zetbarát termékjellemzõkkel bír, vagyis le-
bomló vagy újrahasznosítható csomagolás-
ban kapható. Azért fontosak ezek a kozmeti-
kumok, mert egészségvédõk és környezetkí-
mélõk. Lényeges tulajdonságuk a természe-
tesség, a bio összetevõk, tehát ökobarát ter-
mékkategóriáról van szó. A natúrkozmeti-

natúrkozmetiku-

mok

(Forrás: Új trend – a piacon hódíta-
nak az étel alapú natúrkozmetikumok
http://szamartej.hu/2016/09/16/uj-trend-a-
p i a c o n - h o d i t a n a k - a z - e t e l - a l a p u -
naturkozmetikumok)

(Forrás: Weyergans
Szépségápo lás , kozmet i ka i t rend ,
http://www.szepsegmagazin.hu/cikkek/01_sze
pt_szepsegapolas_kozmetikai_trend.html)

(Forrás: Markovics, 2010
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/kemeny-
verseny-kozmetikai-minosito-rendszerek-
kozott)

kumok iránti kereslet is jelentõsen megnö-
vekedett az elmúlt évtizedben derül ki

alapján. A 2010. évi
elõrejelzett adatok 2 Mrd euró forgalomról
szóltak. A válság ellenére is töretlen volt a ke-
reslet a vegyszermentes termékek iránt. En-
nek a nagy keresletnek köszönhetõen már
nem csupán a specializált boltok, hanem a
nagy áruházláncok is egyre szélesebb körben
árusítanak különféle bio termékeket. A nagy
kozmetikai cégek is egyre jobban kezdik fel-
ismerni a potenciált a natúrtermékek piacán,
ezért õk is versenyeznek ebben a termékcso-
portban.

Akülönféle jelzõk: öko, bio, szerves, organi-
kus, natúr, természetes, növényi hatóanyagot
tartalmazó gyakorlatilag ugyanazt jelentik.
Olyan kozmetikumokról van szó, melyek ter-
mészetes, növényi vagy a természetben is
megtalálható – például algák, ásványok –
anyagokból készültek. A bio és organikus jel-
zõk azt jelentik, hogy a felhasznált növénye-
ket vegyszermentesen termesztették.

A fogyasztónak szükséges tájékozódnia a
kozmetikum eredetérõl, vagyis hogy vajon
természetes alapanyagokat tartalmaz-e a koz-
metikum, amely felkeltette az érdeklõdését,
ha elolvassa az

,
vagyis a Kozmetikai Összetevõk Nemzetközi
Nómenklatúráját, jegyzékét.

Egyszerûbb és gyorsabb módszer viszont a
tanúsítványok keresése. Mivel a különféle
tanúsítványokhoz tartozó logókat nem lehet
engedély nélkül elhelyezni a kozmetikumo-
kon, vagyis ezek „tanúsítják”, hogy a kozme-
tikumot természetes összetevõkbõl állították
elõ. Ilyen logók lehetnek:

az Or-
ganic Monitor felmérése

(Forrás: Organic Monitor, 2014
www.natrue.org/fileadmin/natrue/downloads
/ P r e s e n t a t i o n s / S a h o t a _ G l o b a l -
N O C s _ M a r k e t - U p d a t e - _ - F u t u re -
Evolution.pdf)

Forrás:https://naturkozmetikum2.files.word
press.com/2012/03/01_naturkozmetikum.jpg
?w=570

(Hogyan tudja a fogyasztó eldönteni, hogy
egy adott kozmetikum natúrkozmetikum-e?)

INCI (International
Nomenclature of Cosmetic Ingredients)

A natúrkozmetikumokról
dióhéjban

A natúrkozmetikumok

A kozmetikumok fajtái

De mitõl natúr
a natúrkozmetikum?
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Elismert kozmetikum tanúsítványok
Európában a német BDIH, a francia
Cosmebio és Ecocert, az olasz Icea és az angol
Soil Association. A fenti szervezetek együtt-
mûködése révén, 2010 elején létrejött a
COSMOS (COSMetics Organic Standard),
ami azt a célt tûzte ki maga elé, hogy egy-
ségesítse Európában a natúrkozmetikumok
címkézésére vonatkozó szabályokat. A
COSMOS Natural címkét olyan kozme-
tikumok viselhetik, amelyek többek között
mentesek parabénektõl, génmódosított
összetevõktõl és a legtöbb kõolaj származék-
tól is. A különféle krémek elõállítása során
viszont bizonyos környezeti elõírásoknak is
meg kell felelni. A COSMOS Organic címkét
akkor viselheti egy kozmetikum, ha a benne
lévõ mezõgazdaságból származó összetevõk
minimum 95%-a organikus, azaz bio termesz-
tésû, és ezek az összetevõk a krém legalább
20%-át adják összesen.

Az egészséghez való jog alapvetõ emberi
jog, az Alaptörvény ezzel kapcsolatban így
rendelkezik:

Az egészség fogalma komplex állapotot,
jólétet (biológiai, pszichikai, szociális) jelent.
Biológiai oldala a homeosztázis (a belsõ kör-
nyezet dinamikus állandósága). A pszichikai
jólét alapja a viszonylagos autonómia, amely
elengedhetetlen a normális beilleszkedéshez,
az alkotó tevékenységhez és a konfliktusok
vállalásához, megoldásához és a felelõsség-

(Forrás: Mitõl natúr a natúrkozmetikum?,
2011http://blog.kremmania.hu/2011/03/mitol
-natur-naturkozmetikum.html)

XX. cikk
(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki

egészséghez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesü-

lését Magyarország genetikailag módosított
élõlényektõl mentes mezõgazdasággal, az
egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez va-
ló hozzáférés biztosításával, a munkavédelem
és az egészségügyi ellátás megszervezésével,
a sportolás és a rendszeres testedzés támo-
gatásával, valamint a környezet védelmének
biztosításával segíti elõ. (Forrás: Wolters
Kluver, Magyarország Alaptörvénye, 2011)

vállalás feltétele is. Az anyagi biztonság, a
megélhetés az alapvetõ szociális tényezõ. Ez a
három tényezõcsoport szoros kölcsönhatás-
ban áll egymással. Csak a kutatásokban lehet-
séges õket szétválasztani egymástól, hiszen az
ember egy egységes egész. Az ember egész
voltának elfogadása az alapja a fenntartható
megélhetés antropológiai-etikai összetevõi-
nek.

Korunk civilizációs ártalmai az urbanizáció,
az információ túlkínálat, a stressz egész-
ségünk fenntartását mindinkább megnehezí-
tik. Testünk és lelkünk védelme érdekében az
ember egyre befelé fordulóbb, beszûkültebb
és önteltebb lesz. A környezettudatosság és a
társadalmi együttélés nélkülözhetetlen a fenn-
tartható fejlõdéshez, a jövõbeli generációk
életéhez. A XXI. század társadalma tudás-
alapú, egészségfejlesztõ társadalom, mely a
természeti környezet, a természetes módsze-
rek és alapanyagok felé fordulásban látja a
megoldást. A test megbetegedése összefügg a
rá ható környezeti ártalmakkal, a lélek (a
psziché) megbetegedésével, melybõl létrejön-
nek a pszichoszomatikus (a lélek és a test egy-
sége) kórképek, illetve a genetikával, mely
minden emberbe bele van kódolva.

Az egészség-magatartás
olyan komplex rendszer, amelynek része a hi-
giénia, a testmozgás, a lelki egészség, a káros
élvezeti cikkek kerülése és a tudatos táplál-
kozás.

Az összes egészség-magatartás tényezõ kö-
zül cikkem szempontjából a személyi higiéné
a legfontosabb, hiszen bizonyos kozmetikai
csoporthoz ez áll a legközelebb. Itt elsõsorban
nem a dekorkozmetikumok használatán, a
szépségápoláson van a hangsúly, hanem a

(Forrás: Nánási Irén (szerk.): Humán-
ökológia A természetvédelem, a környezetvé-
delem és az embervédelem tudományos alap-
jai és módszerei, Medicina Könyvkiadó Rt.,
Budapest, 2005.)

(Forrás:
Orey, Cal: Egészségmegõrzés felsõfokon,
Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2005)

„Az egészség-magatartás az egészséggel
kapcsolatos magatartásformák összessége,
amelyek az egészséges életmód elemeként az
egészségi szükségletek és az egészségindíté-
kok következtében létrejövõ viselkedésben
nyilvánulnak meg.”

(Forrás: Szakály Zoltán: Táplálkozás-
marketing, Mezõgazda Kiadó, Budapest,
2011.)

Forrás: Szakály Zoltán: Táplálkozás-
marketing, Mezõgazda Kiadó, Budapest,
2011., p. 11-12. alapján saját, átszerkesztett
változat

1. ábra: Az egészség-magatartás alkotó-
elemei

testápoláson. Ezek közé a termékek közé so-
rolhatóak a különféle habfürdõk, tusfürdõk,
szappanok, samponok, fogkrémek.

A természetes kozmetikumok kevesebb
mellékhatást okoznak, mint a kémiai alapú
kozmetikumok.

Egy egyszerû felmérés a kozmetikumok
használatának gyakoriságáról:

– A gyógynövény alapú kozmetikumok
sokkal olcsóbbak, mint a szintetikus alapú
kozmetikumok.

– A felhasználók 94%-a úgy véli, hogy a
kémiai alapú kozmetikumok mellékhatásokat
okoznak.

Az emberek környezetérzékenysége egyre
inkább növekszik a világban, a kormányzatok
és a vállalatok foglalkoznak a fenntartható
fejlõdéssel, az élhetõ, egészséges környezet
hosszú távú kialakításával, mely fontos ten-
dencia a környezeti ártalmak okozta kataszt-
rófák felszámolásában. Minden elkezdõdött
negatív folyamatot sajnos nem lehet már visz-
szafordítani, de amire lehetõség nyílik, min-
denképpen fel kell számolni. A natúrkozme-
tikumok természetes összetevõik és/vagy
csomagolásuk alapján alkalmasak arra, hogy
egyre kevésbé terheljék a környezetet, így
ökológiai lábnyomunk egyre kisebbé válik.

A környezetszennyezés globális, mindenkit
és mindent érintõ probléma. Környezetünk
megóvásáért tehát mindannyian felelõsek va-
gyunk, ezért gondolnunk kell a jelen fogyasz-
tási magatartásunk hosszú távú következ-
ményeire, a jövõ generációira.Afelelõs egyé-
ni magatartást a szemléletformálás, a környe-
zettudatos, a környezet állapotáért felelõssé-
get érzõ, a potenciális szennyezést megelõzõ,
illetve minimálisra csökkentõ gondolkodás-
mód kialakításával lehet elérni.

2. ábra: A természetes és a vegyi alapú
kozmetikumok összehasonlítása

Összegzésként megállapítható, hogy a na-
túrkozmetikumok preferálása kedvezõen
hat mind az egészségi állapotunkra, mind
az ökológiai lábnyomunk nagyságára!

Forrás: International Journal of Chemistry,
Vol. 1., No. 2., (2009.08.) alapján saját, át-
szerkesztett változat

(Forrás: International Journal of
Chemistry, Vol. 1., No. 2., (2009.08.))

(Forrás: Törõcsik Mária: Fogyasztói maga-
tartás trendek, KJK-Kerszöv, Budapest,
2003)

(Forrás:
Buzás-Fabula-Hazayné-Hubai-Kerekes-
Kobjakov-Kovács-Medvéné-Mocsy-Vass: A
környezet-gazdaságtan alapjai, Perfekt
Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó
Részvénytársaság, Budapest, 2004.)

Az egészségmegõrzés
és a környezettudatosság,
mint kiemelt szempontok
a natúrkozmetikumok
választásában




