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Prime Rate Kft.

Különdíjas
honlap
Idén 17. alkalommal hirdették meg az
online marketing kommunikációs
szakma legrangosabb hazai esemé-
nyét, Az Év Honlapja pályázatot, me-
lyen a Hello Modern Agrárium honlap-
ja ( ) különdíjas lett
az agrár kategóriában.
A Magyar Marketing Szövetség és az

Internet Marketing Tagozat által szer-
vezett versenyre 200 nevezés érke-
zett. Az ünnepélyes díjátadóra no-
vember 14-én a Magyar Marketing
Szövetség konferenciája, a Marketing
Summit Hungary elsõ estéjén került
sor a Park Inn by Radisson Hotelben.

, a Magyar Marketing Szö-
vetség alelnöke és
, a pályázat alapítója, ünnepélyes ke-

retek között hirdették ki az idei nyer-
teseket.

modernagrarium.hu

Tonk Emil

Varga István Lász-

ló

Folytatódik a dr. Nagy István agrár-

miniszter által 2018 júniusában meg-

hirdetett Gödöllõi Program, amelynek

legfõbb célja, hogy megújítsa a hazai

agrárszakképzést, kutatást és felsõok-

tatást, ezáltal tovább fokozza az elmúlt

8 esztendõben a kibocsátását 50 szá-

zalékkal növelõ magyar agrárium ver-

senyképességét.
A dokumentumot a Nemzeti Agrárku-

tatási és Innovációs Központ (NAIK) ré-
szérõl fõigazgató, a
Szent István Egyetem részérõl pedig

rektor látta el kézjegyé-
vel. A megállapodás kitér az agrárium
minden területére, ennek értelmében a
két intézmény a jövõben kiemelt figyel-
met szentel többek között a precíziós
gazdálkodási, állattenyésztési, halgazdál-
kodási, mûszaki, kertészeti és szõlészeti,
élelmiszertudományi és vízgazdálkodási
területeken történõ hazai tudományos
munka erõsítésének, a két intézmény kö-
zötti együttmûködés újjászervezésének.
A NAIK kutatói a jövõben intenzíven
részt vesznek a BSc és MSc hallgatók el-
méleti és gyakorlati képzésében és tö-
rekednek a pályázati lehetõségek széles-
körû kihasználására. Az agrárkutatási
központ betekintést enged mindennapos
szakmai munkájába, továbbá fogadja és
elõnyben részesíti a tantárgyi gyakor-
latokra jelentkezõ SZIE hallgatókat.

agrárminiszter az ese-
ményen kijelentette, hogy az Agrármi-
nisztérium stratégiai célja a generáció-

dr. Gyuricza Csaba

dr.

Palkovics László

Dr. Nagy István

váltás a mezõgazdaságban, ezért, ebben
a szellemben hozták létre a Gödöllõi
Programot. Ezzel az agrártárca támogatja
a korszerû tudás gyakorlatba ültetését, a
precíziós gazdálkodás elterjedését, a klí-
maváltozással kapcsolatos feladatok ha-
tékony ellátását, valamint a kedvezõtlen
adottságú területek földhasználatát, tette
hozzá a miniszter.

Gyuricza Csaba felszólalásában kifej-
tette, hogy új korszakot kíván nyitni a tu-
dásalapú hazai agrárium megszervezésé-
ben. Az a cél, hogy ne csak adottságaink-
ban és lehetõségeinkben, hanem teljesít-
ményünkben is meghatározó és megke-
rülhetetlen európai szereplõk legyünk,
ehhez pedig a legmagasabb szintû tudo-
mányos hátteret kell felsorakoztatni az
agrárszakpolitika mögött.

Dr. Palkovics László az aláírást köve-
tõen hangsúlyozta, hogy az egyetemen
folyó kutatás-fejlesztési projektek elõ-
segítik a tudásalapú és versenyképes ag-
rárium kiépítését a gazdasági-társadalmi
fejlõdés érdekében. A sikeres együttmû-
ködés lehetõséget kínál a felsõoktatás és
a tudomány területén még több közös
kutatási projekt megvalósítására.

A NAIK kutatói a jövõben
intenzíven részt vesznek a
BSc és MSc hallgatók el-

méleti és gyakorlati
képzésében.

NAIK – SZIE
stratégiai megállapodás
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AZ MTA JERMY TIBOR akadémikus
végakarata szerint és a Biológiai Tudomá-
nyok Osztályának kezdeményezésére 2017-
ben Jermy Tibor-díjat alapított. Az idei há-
rom díjazott egyike , a Me-
zõgazdaság- és Környezettudományi Kar
elsõ éves mesterhallgatója és a Magyar
Természettudományi Múzeum segédmuze-
ológusa, aki a szaproxilofág fajok adatai-
nak gyûjtéséért, több új faj felfedezéséért,
a múzeum bogárgyûjteményének digitalizá-
lásában játszott meghatározó szerepéért,
faunisztikai feltárómunkáiért, valamint
olyan ritka fajok elterjedésének pontos
körvonalazásáért kapta a rangos elisme-
rést, mint a kék pattanó.

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

A Szent István Egyetem Szenátusa no-
vember 28-án tartotta tanévi harmadik
rendes ülését Gödöllõn. A testület mun-
káját elsõ alkalommal vezette dr. Pal-
kovics László egyetemi tanár, aki no-
vember elsejétõl kapott rektori meg-
bízást öt esztendõre.

Az elõzõ ciklus akadémiai veze-
tésének köszönetet mondva arról adott
tájékoztatást, hogy egye-
temi tanárt, korábbi rektort és

egyetemi tanárt, volt külügyi és
külkapcsolati rektorhelyettest új felada-
tokkal kívánja megbízni.
Az új akadémiai vezetés összetételét is

ismertette. December elsejétõl
egyetemi tanár az oktatási rektor-

helyettes,
egyetemi tanár a nemzetközi és külkap-
csolati rektorhelyettes. A folytonosságot

egyetemi tanár tudomá-
nyos rektorhelyettes képviseli.

napirend elõtt
megköszönte a Szenátusnak, hogy rektori
pályázatát nagy többséggel támogatta. El-
mondta, pályázatában felvázolta azokat a
stratégiai célokat, amelyek elérését kie-
melten fontosnak tartja az egyetem fejlõ-
déséhez.

A rektori megbízás miatt megszûnt dr.
Palkovics László Kertészettudományi kari
szenátusi mandátuma. A karon

egyetemi docenst választották

Dr. Palkovics László

dr. Geösel
András

dr. Tõzsér János
dr. Szabó

István

dr. Markó
Balázs

Simonné dr. Sarkadi Livia

dr. Helyes Lajos

meg helyette a Sze-
nátus tagjának. A
Doktorandusz Ön-
kormányzat eddigi
elnökének,

meg-
szûnt a hallgatói
jogviszonya. Õt a
Szenátusban is vált-
ja , a
DÖK új elnöke.

A Szenátus egy-
hangúlag támogatta

egye-
temi docens pályá-
zatát a Kertészettu-
dományi Kar,

egyetemi do-
cens pályázatát az Élelmiszer-tudományi
Kar dékáni beosztásának ellátására.

*
A Szenátus megtárgyalta, 23 igen és

egy nem szavazattal elfogadta az egyetem
Szervezeti és Mûködési Rendjének és or-
ganogramjának módosítására elõterjesz-
tett határozati javaslatokat.

kancellár az egyetem
Szervezeti és Mûködési Rendjének és
organogramjának módosítására tett elõ-
terjesztéseket – a nemzeti felsõoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény 13/A. § (2)

Deke-
mati Igornak

Keszte Szilvia

Nyitrainé dr. Sárdy
Diána Ágnes

dr.
Friedrich László Fe-
renc

Magyar Ferenc

bekezdés b) pontjában rögzített vé-
tójogával élve – nem támogatta.

*
A Szenátus következõ – cikluszáró –

ülésén, amit december 12-én, lapzártánk
után tartott, egyhangúlag elfogadta a dr.
Palkovics László rektor és Magyar Ferenc
kancellár által közösen beterjesztett,
konszenzusos javaslatot az organogram
módosítására.
Felsõ képünk e szavazás után készült.

Balázs Gusztáv felvételei

Tájékoztató a Szenátus üléseirõl
Konszenzusos döntés az egyetem új organogramjáról

Dr. Markó Viktor (Kertészettudományi Kar, Rovartani
Tanszék) egyetemi tanári kinevezését vette át a rektortól

Nyitrainé dr. Sárdy Diána Ágnes egyetemi docensnek a
dékáni megbízólevelét adja dr. Palkovics László
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Magyar Ferenc kancellár meghívására
december 5-én, Gödöllõn, a Szent Ist-
ván Egyetemen tartotta az Emberi Erõ-
források Minisztériuma Oktatásért Fe-
lelõs Államtitkársága a Kancellári Kon-
ferenciát. Az eseményen Prof. Dr. Bódis
József oktatásért felelõs államtitkár, dr.
Horváth Zita felsõoktatásért felelõs he-
lyettes államtitkár és munkatársaik tá-
jékoztatták a felsõoktatás intézmények
kancellárjait a folyamatban lévõ
ügyekrõl és válaszoltak a kérdéseikre.

A konferencián
államtitkár mondott köszöntõt, majd

helyettes államtitkár asz-
szony tartott elõadást.
Az aktuális jogszabályváltozásokról szó-

ló tájékoztató keretében , az
EMMI Felsõoktatási Képzési Fõosztály
fõosztályvezetõ-helyettese a nemzeti fel-
sõoktatásról szóló törvény tervezett mó-
dosítását ismertette, majd képzési, tanul-
mányi és hallgatói ügyekrõl szólt.
Az intézményirányítási és finanszírozá-

si témakörökrõl , a tárca
Felsõoktatási Intézményirányítási és Fi-
nanszírozási Fõosztályának fõosztályve-
zetõ-helyettese tájékoztatta a kancelláro-
kat.

A konferencián a szociális és tanulmá-
nyi ösztöndíj emelésérõl, a felvételi köve-
telményrendszer felülvizsgálatáról is szó
esett.

Az elhangzottak megvitatása után
helyettes államtitkár stra-

tégiai elképzelésekrõl és projektekrõl,
majd a Fokozatváltás a felsõoktatásban
felsõoktatási stratégiában kiemeltként
kezelt képzési területek (orvos-egész-
ségügyi-, természettudományi-, mûszaki-,
informatikai-, agrár-, pedagógusképzés)
helyzetérõl adott áttekintést.

államtitkár tartal-
mas és hasznos fórumnak értékelte a
Kancellári Konferenciát, amelyre ezután
várhatóan havonta kerül sor. A kancel-
lárok részérõl elhangzott: a felsõoktatás
hatékonyságának növelését segítheti a
kancellárokkal folytatott rendszeres kon-
zultáció és kommunikáció, amelyre az ál-
lamtitkárság részérõl a nyitottság meg-
van.

Prof. Dr. Bódis József
dr.

Horváth Zita

Ádám Zoltán

Dormány Dániel

dr.
Horváth Zita

Prof. Dr. Bódis József

Kancellári
Konferencia
Gödöllõn

Prof. dr. Bódis József államtitkár Dr. Dietz Ferenc, a Budapesti Gazda-
sági Egyetem kancellárja
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Jelentõsen hozzájárulhatnak a mezõ-
gazdaság és a hozzá kapcsolódó feldol-
gozóipar fejlõdéséhez az ipar 4.0 megol-
dásai, ugyanakkor a teljesen új elven
mûködõ rendszerek bevezetése óriási ki-
hívást is jelent a szakembereknek,
hangzott el a Szent István Egyetem Élel-
miszertudományi Karán megrendezett
FoodConf Science, Technology & Inno-
vation háromnapos nemzetközi konfe-
rencián.

FARKAS ALEXANDRA

A konferencia résztvevõit
rektor, majd , az

Élelmiszertudományi Kar dékánja köszön-
tötte. Beszédükbõl világossá vált, hogy az
élelmiszeripari ágazat sikere több olyan
fontos pilléren nyugszik, mint a minõségi
alapanyag elõállítása, a kiszámítható, gaz-
daságos és fenntartható termelés, valamint
az állandó minõség biztosítása egészen a
késztermékek szintjéig, melyhez a megfele-
lõ humánerõforrás jelenléte és az értékesí-
tési szektor szerepvállalása is kulcsfontos-
ságú.

dr. Palkovics
László dr. Friedrich László

Az elmúlt idõszakban zajló dinamikus fej-
lõdésnek köszönhetõen ugyanakkor az élel-
miszeripar hazánk második legtöbb árbe-
vételt és kibocsátást realizáló ágazatává
vált és 90 ezer emberrel a második leg-
nagyobb foglalkoztató is. Az élelmiszeripar
nyeresége az elmúlt öt évben megduplá-
zódott, árbevétele 2017-ben meghaladta a
3600 milliárd forintot, az export aránya
pedig e bevétel harmadát tette ki, muta-
tott rá , az Agrárminisztérium
élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs államtit-
kára, aki beszédében azt is kiemelte, hogy
a digitalizációt elõtérbe helyezõ ipar 4.0
megoldásai megfelelõ választ adhatnak az
iparágat jellemzõ magas munkaerõhiány
miatti kapacitáskorlátokra is. Amint ezeket
a lehetõségeket az élelmiszeripar is ésszerû-
en kiaknázza, gördülékenyebbé és kiszá-
míthatóbbá tehetõ az ellátási lánc, növel-
hetõ az energiahatékonyság, elõre diagnosz-
tizálhatók a meghibásodások, elkerülhetõk
a nem tervezett leállások, és óvatos becs-
lések alapján akár 10 százalékos hatékony-
ságnövekedés is elérhetõ, fûzte hozzá az ál-
lamtitkár.

, az Innovációs és Techno-

Zsigó Róbert

Szepesi Balázs

lógiai Minisztérium gazdaságfejlesztésért
felelõs helyettes államtitkára ugyanakkor
rámutatott, hogy az ipar 4.0 kapcsán az
egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a
fogyasztói igényeket pontosan felmérjék és
a termelést azokhoz optimalizálják, ám ha
a szakemberek sikerrel járnak, hazánk az
európai és a globális térben is erõs pozíci-
óba kerülhet. A kormány feladata ezen a
téren legfõképp az, hogy megfelelõ jogsza-
bályi környezetet teremtve támogassa az
innovációs erõfeszítéseket és az új techno-
lógiák beillesztését, továbbá segítse a hazai
cégeket abban, hogy megtalálják igazi erõs-
ségeiket.
A kétnapos nemzetközi konferencián tíz

országból közel négyszázan vettek részt. Az
ötven szakmai elõadáson fõként az élel-
miszerinnováció és technológia kapcsolódá-
si lehetõségeit keresték a szakemberek, így
bemutatták például egy kalácsfonó robot
fejlesztésének lépéseit és annak mûködé-
sét, továbbá szó esett az ipari automatizá-
lás lehetõségeirõl, az újonnan felmerülõ
élelmiszeripari kockázatokról, a hungariku-
mokról és a különbözõ korú személyek
speciális étrendigényeirõl is.

Új kapukat nyit meg az élelmiszerágazat számára az ipar 4.0

A díjakat az adományozók és az adomá-
nyozottak hitelesítik, hangsúlyozta de-
cember 5-én a Gödöllõi Királyi Kastély
dísztermében dr. Gyuricza Csaba egye-
temi tanár, a Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ fõigazgatója a Ma-
gyar Mezõgazdaság Kft. által alapított
Adorján János-díj átadó ünnepségén. Az
elsõ alkalommal kiadott kitüntetésben
dr. Birkás Márta, a Szent István Egyetem
professzora részesült. Az eseményen dr.
Palkovics László rektor is köszöntõt
mondott.
A díjátadó kiemelkedõ jelentõségû volt az

egyetem számára is, hiszen
, a díj fõvédnöke, , a Ma-

dr. Gyuricza
Csaba Sári Enikõ

gyar Mezõgazdaság Kft. ügyvezetõ igazga-
tója és (bal oldali képün-
kön), a Magyar Mezõgazdaság hetilap fõ-
szerkesztõje egyaránt Gödöllõn végeztek és
mind tanítványai voltak dr. Birkás Mártá-
nak.

A díjjal a Magyar Mezõgazdaság Kft. az
idén 73. évfolyamába lépett hetilap elsõ fõ-
szerkesztõjének állít emléket, aki az 1946.
október 1-jén megjelent elsõ szám vezércik-
kében így írt: „Célunk: a tudomány erejé-
vel segíteni a parasztságot”. Dr. Birkás
Márta az újság külsõ munkatársaként kap-
ta a díjat. Jelezve, hogy nemcsak szakmai
tudása példamutató, hanem íráskészsége is.
A szaknyelv ápolása hasonlóan fontos,
mint a jó földmûvelés.

Bárdos B. Edit
Az elismerést Gyuricza Csaba és

, a Magyar Mezõgazdaság Kft. ügy-
vezetõ igazgatója adták át.

Egy egyetemi vezetõ akkor a legbüsz-
kébb, amikor a kollégái kapnak díjakat,
mert az elismerések jelzik, hogy elhivatott,
a szakmát elõrevivõ munkatársai, oktatói
és kutatói vannak az intézménynek, emelte
ki . Hozzátette: a kuta-
tókat publikációik alapján méri a szakma.
A szintén a díjazottat köszöntõ

érzékletesen jellemezte a mindig szû-
kebb tudományterületének a lényegét, a
talajmûvelést szem elõtt tartó tudósi szem-
léletét, amikor idézett a professzor asszony
korábban neki írt levelébõl: „Szeretem a
földjeiteket és szeretlek Titeket is.” .

Hájos
László

dr. Palkovics László

Macháty
Béla

B. G

Kitüntetés
a szaksajtótól
Kitüntetés
a szaksajtótól
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Agrárpolitikai aktualitásokról, a növény-
védelem és az élelmiszerbiztonság stra-
tégiai kérdéseirõl, továbbá a hazánkban
is várhatóan megjelenõ kártevõkrõl és
baktériumokról egyaránt szó esett no-
vember 14-én, az egyetem Gödöllõi
Campusán megrendezett XIII. Növény-
orvosi Napon.

FARKAS ALEXANDRA

A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Nö-
vényorvosi Kamara által szervezett rangos
szakmai rendezvény közel hatszáz részt-
vevõjét rektor (felsõ
képünkön) köszöntötte elsõként. Mint azt
beszédében kiemelte, a hazai felsõoktatási
intézmények eddig is komoly szakmai szín-
vonalon végezték a növényorvosok képzé-
sét, a tanterveket ugyanakkor a közeljövõ-
ben még inkább a napi igényekhez kell
majd alakítani, a gyakorlati tudást elõtérbe
helyezve.
A megnyitó után , az Agrár-

minisztérium helyettes államtitkára színvo-
nalas szakmai munkájáért Miniszteri elis-
merõ okleveleket adott át

, és
; ezt követõen pedig

, az NMNK elnöke kamarai kitünte-
tésekkel méltatta

és
növényvédelmi szakem-

berek munkásságát.
Az agrárpolitikai, növényvédelmi és élel-

miszerbiztonsági aktualitások említése után
szakmai elõadások következtek, melyekbõl
kiderült, hogy az utóbbi idõben egyes kár-
tevõk olyannyira elszaporodtak térségünk-
ben, hogy záros határidõn belül magyaror-
szági megjelenésük is borítékolható. Az
egész Ázsiában elterjedt
megjelenése például számos ágazatban je-
lenthet majd problémát, hiszen a lárvák és
a kifejlett rovarok egyaránt szívesen rágják
a fás- és lágyszárú növényeket, ráadásul
mindezt csoportosan teszik. Jó hír ugyan-
akkor, hogy a csoportos viselkedésüket sza-
bályozó ún. aggregációs feromonok ponto-
sabb megismerése hozzásegíthet a kártéte-
lük elleni védekezéshez, mutatott rá elõadá-
sában , a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Erdõmûvelési és Erdõvé-
delmi Intézet egyetemi adjunktusa.

Hogy a növényorvosoknak szinte évrõl
évre új problémákkal kell szembesülnie, azt
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a
szakértõ által bemutatott további négy
kártevõnek egyelõre még magyar neve
sincs. A napjainkban tapasztalható trendek
azonban azt mutatják, hogy a cserebogarak

dr. Palkovics László

Bognár Lajos

Böröczky Károly-
nak Huszárné Bodor Évának dr. Kiss
Lászlónak Tarcali Gá-
bor

Dövényi-Nagyné Szabó
Anikó, Benke Mihály, Balogh László, Szántó
Dávidné Lengyel Mária, Németh Csaba
Simonfalvi Elemér

japán cserebogár

dr. Tuba Katalin

közé tartozó ,
az Ázsiában nagy területen
elõforduló és a fák leg-
egészségesebb háncsrészét
kirágó , a klí-
matoleráns juhart is káro-
sító ,
valamint a lombkorona
megritkulását, majd a ké-
reg pusztulását okozó

fajok
magyarországi megjelené-
sére egyaránt számítani le-
het a következõ években.
A XIII. Növényorvosi Nap
szakmai elõadásain szó
esett az idén lényegesen nagyobb egyed-
számban megjelenõ vetésfehérítõ bogarak-
kal kapcsolatos problémákról is, melyek
közül Nyugat-Magyarországon a

, a déli megyékben pedig a
fordul elõ inkább.

Amint azt növényvédelmi
szakügyintézõ, a Vas Megyei KH NTO
munkatársa elõadásában elmondta, az áp-
rilisi idõjárás és az elhúzódó meleg a szo-
kásosnál hosszabb ideig nyújtott kedvezõ
körülményeket a bogarak rajzásához, páro-
sodásához és peterakásához. A rovarok fo-
lyamatos utánpótlása, a szokásosnál erõ-
sebb párolgás és UV-sugárzás, továbbá a
napos órák magas száma befolyásolhatta a
védekezés hatékonyságát. Hazánkban a ve-
tésfehérítõ bogarak elleni védekezés egyéb-
ként akkor javallott, ha négyzetméteren-
ként 5-8 kifejlett rovar, azaz imágó fordul
elõ a területen, az optimális idõzítés ugyan-
akkor kulcskérdésnek számít.

Egyre több helyen okoz problémákat és

Mimela junii

Aromia bungii

Eutypella parasitica

Cryptosoma corticale

vörösnya-
kú árpabogár
vörösnyakú zabbogár

Farkas István

félreértéseket a je-
lenléte (TuYV) is mutatott rá elõadásában

, a Limagrain Szántóföl-
di Vetõmagok Üzletág kereskedelmi veze-
tõje. A legfõbb gondot az jelenti, hogy a ví-
rus okozta tünetek a tápanyaghiány tüne-
teihez nagyban hasonlító anticiános elszí-
nezõdést és terméscsökkenést okoznak a
repce esetében, e tünetek azonban késõbb,
a tápanyagok adagolása után sem csökken-
nek. A vírust épp ezért rendkívül nehéz
tetten érni, kimutatásához, s a megfelelõ
védekezés kezdeményezéséhez labordiag-
nosztikai vizsgálatok szükségesek. Bár a
zöld õszibarack-levéltetû révén terjedõ ví-
rus már széles körben elterjedt Európában,
a gazdáknak mentsvárat jelenthet, hogy
egy speciális repce-hibrid rezisztens a vírus
ellen.

Alsó képünkön sok kéz emelkedik a ma-
gasba, arra kérdésre, hogy kik végeztek az
egyetemen és jogelõd intézményeiben.

tarlórépa sárgaság vírus

Garamvölgyi Péter

Évrõl évre új kihívásokkal
kell szembenéznie a növényorvosoknak
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Napjaink modern egyetemének sok terü-
leten egy multinacionális vállalathoz hason-
lóan kell mûködnie. Meg kell felelnie a pi-
ac elvárásainak, követelményeinek – ma
már nemzetközi szinten is, reagálnia kell a
versenykörnyezet kihívásaira, márkát kell
építenie, és követnie kell a trendeket. Aki
ezt nem teszi, akarva-akaratlanul is, de le-
morzsolódik. Követni kell a marketingtren-
deket is, hiszen ami 5-10 éve mûködött,
ma már nem biztos, hogy mûködik vagy
közel sem olyan hatékonysággal mûködik.
Úgy gondolom, hogy Egyetemünk e téren

úttörõ tevékenységet folytat, amikor olyan
rendezvényeken vesz részt, mint a külön-
bözõ tudományt népszerûsítõ fesztiválok
vagy mint a Magyar Marketing Fesztivál,
ahol például egyedüliként van jelen a fel-
sõoktatási intézmények közül. Mint min-
den újszerû ötlet megvalósítása, természe-
tesen ez is egy kicsit bizonytalanul indult,
de a rengeteg pozitív visszajelzés igazolta:
igenis megéri merészen gondolkodni és
„vásárra vinni a bõrünket”!

2019. január 31-én a Szent István Egye-
tem már harmadszor csatlakozik kiállító-
ként az immáron hatodszor megrendezésre
kerülõ Magyar Marketing Fesztiválhoz. A
fesztivál honlapja szerint az „ország legna-
gyobb, a látogatók szerint a legszínesebb”
KKV-marketingtrendeket bemutató üzleti
fesztiválja évrõl évre egyben egy üzleti év-
nyitó is a KKV-k vezetõinek, marketingesei-
nek és a vállalkozóknak. És ha már egy
egyetemet egy multinacionális vállalathoz
hasonlítottam, azon belül egy kisebb, né-
hány fõs szervezeti egységet (mint például
a Nyelvvizsgaközpontot, ahol dolgozom),
vagy egy tanszéket hasonlíthatunk egy kis-
vállalkozáshoz, hiszen a kettõ mûködésé-
ben sok a hasonlóság. Egyre több.
Egyetemünket az idei rendezvényhez ha-

sonlóan jövõre is a Gazdaság- és Társada-
lomtudományi Kar Üzleti Tudományok In-
tézetének Marketing Menedzsment Tan-
széke, a Médiaközpont, a Tehetséggondo-
zási és Karrier Iroda, valamint a Zöld Út
Nyelvvizsgaközpont képviseli. Nagyon
büszke vagyok arra, hogy évrõl évre egy
igazi csapatmunka keretében tudjuk meg-
valósítani a szervezést és a lebonyolítást,
és együtt tudjuk elérni egyéni és közös cél-
jainkat. Öröm együtt dolgozni egy ilyen
motivált és elkötelezett csapattal!

Kiállítóként célunk a különféle – nem-
csak üzleti – képzések, nyelvi tréningek,
nyelvvizsgák népszerûsítése. Ezek iránt

mind a többi kiállító, mind a látogatók
körében nagy érdeklõdés mutatkozott az
elmúlt években. Öregdiákok is meglátogat-
ták standunkat, és olyan szülõk is, akiknek
gyermeke jelenleg épp valamelyik karun-
kon tanul. A Zöld Út Nyelvvizsgaközpont
kiadványai pedig nemcsak a nyelvvizsgára
készülõk körében népszerûek: a Zöld Út
nyelvvizsgán ugyanis a szakmai levelezés
és a szakmai-üzleti szituációk valós élet-
helyzetekre épülnek, így a cégvezetõk szá-
mára is hasznos szókincset, szófordulatokat
tartalmaznak, melyet – különösen nemzet-
közi piacon – akár azonnal alkalmazni tud-
nak. Emellett célunk még kiállítóként az
Egyetem szakmai és partnerkapcsolatainak
bõvítése is. Ez utóbbira az elmúlt évekbõl
több példát is hozhatnék: számtalan meg-
keresés érkezett cégektõl szakmai gyakor-
noki program és az egyetemi állásbörze
kapcsán, de szponzorációs megkereséseket
is kaptunk.

Ugyanakkor nemcsak kiállítók vagyunk a
rendezvényen, hanem látogatóként is részt
veszünk, és igyekszünk beosztani úgy az
idõnket, hogy mindenki ki tudja választani
és meg tudja nézni az õt leginkább érdeklõ
elõadásokat. Látogatóként célunk a tanulás,
a naprakész és gyakorlati tudás, a bemu-
tatott esettanulmányok átültetése saját te-
rületünkre, a napi oktatásba, a napi mun-
kába. Mindezen célok megvalósításához re-
mek lehetõséget kínál a közel 10 órás kon-

ferencia, a szakkiállítás és vásár, az irá-
nyított kapcsolatépítési lehetõség és a VIP
terem nyújtotta kényelem.

, mondta
KKV marketing szak-

értõ, a Magyar Marketing Fesztivál ötlet-
gazdája és fõszervezõje, amikor az elmúlt 3
évrõl beszélgettem vele.

Norbival egyébként hamarosan, több íz-
ben is találkozhatnak az Egyetem hallgatói
és polgárai, ugyanis tervben van, hogy szo-
rosabbra fûzzük vele a kapcsolatunkat: a
tavaszi szemeszterben vendégelõadóként,
és – ha sikerül leszervezni, egy kicsit kötet-
lenebb keretek között – szakest keretében
is lehetõség lesz közvetlenül tõle tanulni és
kérdezni KKV marketing és értékesítés té-
mában, vagy akár kifaggatni egy 1200+ lá-
togatót vonzó rendezvény sikeres megszer-
vezésének titkairól.
A Magyar Marketing Fesztivállal kapcso-

latos további információk a fesztivál hon-
lapján érhetõk el. Jegyek december 31-ig
kedvezményesen rendelhetõk:

„Nagyon boldog és egyben büszke va-
gyok, hogy az egyetemetek is a kiállítók
között van! Egyrészt sok cégvezetõ akarja
JÓ helyen tovább taníttatni gyermekét, és
annak, hogy Ti megjelentek a rendezvé-
nyen, az az üzenete, hogy Ti itt vagytok és
készen álltok fogadni a jövõ nemzedék üz-
letembereit. Sok visszajelzést kapunk, hogy
milyen menõ, hogy egy egyetem is
kiállítóként keresi a kapcsolatait az üzleti
szférában.

A második oka, amiért hálás vagyok a
közös munkának: mint minden rendez-
vénynek, minden cégnek, Nekünk is szük-
ségünk van utánpótlásra és vérfrissítésre.
Mindenképpen szerettünk volna nyitni egy
egyetem felé, ahol a diákoknak elmesélhet-
jük, hogy mit csinálunk, milyen rendezvé-
nyeket szervezünk – késõbb pedig vissza-
térhetünk hozzátok és beszélgethetünk ér-
dekes témákról, tapasztalatokról. Úgy gon-
dolom, hogy kellõképpen megágyaztunk az
együttmûködésnek ezzel a 3 évvel, és bí-
zom benne, hogy a jövõ évben sikerül
szélesíteni az egyetem és a Marketing112, a
Magyar Marketing Fesztivál szervezõje
közötti szakmai kapcsolatot”
Miklovicz Norbert

Zöld Út Nyelvvizsgaközpont irodavezetõ
marketingért és kommunikációért felelõs

munkatárs
a kezdeményezés ötletgazdája, a projekt

koordinátora

www.marketingfesztival.hu
Györe Bence

VI. Magyar Marketing Fesztivál
– gyümölcsözõ partnerkapcsolat

Üzleti évnyitó

Keresett az egyetem

Kedvezményes jegyek
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A Pannon Egyetem csapatának gyõzel-
mével zárult Magyarország elsõ digitá-
lis-agrártechnológiai versenyének dön-
tõje november 15-én a Gödöllõi Campu-
son, amiben az elõválogatáson legjob-
ban teljesítõ 8 egyetemista csapat mérte
össze tudását. A dr. Palkovics László in-
novációs és technológiai miniszter fõ-
védnökségével megvalósult Agrovirtus
döntõseinek egy somogyi gazdaság mo-
dernizálására és profitnövelésére vonat-
kozó tervet kellett készíteniük, melyhez
4 óra és 200 millió forintos keretösszeg
állt rendelkezésükre. A párhuzamosan
zajló Agrárinnovációs Ifjúsági Fórum az
érdeklõdõ szakemberek, diákok és a
nagyközönség számára is hasznos idõ-
töltést kínált, bemutatva a mezõgazda-
ság legújabb innovációit és az agrár-
pályában rejlõ lehetõségeket.
Napjainkban digitális eszközök és adatke-

zelési szolgáltatások széles tárháza könnyíti
a gazdák mindennapi munkáját és terme-

léshez kötõdõ döntéseit, hangzott el az Ag-
rárinnovációs Ifjúsági Fórum keretében
megrendezett kerekasztal-beszélgetéseken.
A rendezvény látogatói bepillantást nyertek
az agrárinformatikai eszközök, megoldások,
alkalmazások és szolgáltatások széles kö-
rébe, az adatgyûjtés, adatfeldolgozás, dön-
téstámogatás és a döntésekre épülõ be-
avatkozás, valamint a mezõgazdasági folya-
matok „okosítása” révén elérhetõ haté-
konyságnövelésbe is.
Az agrárszakma elismert képviselõi a ke-

rekasztal-beszélgetések során arra is rámu-
tattak, hogy a színvonalas, megfelelõ téma-
körökre összpontosító elméleti és gyakorlati
képzések, az innovatív okoseszközökhöz
köthetõ géphasználati továbbképzések, va-
lamint az agrárszakemberek, informatiku-
sok, programozók, mérnökök és jogászok
közti kommunikáció elõsegítése egyaránt
kulcskérdésnek számít a digitális-agrár-
technológiai megoldások elterjedésében. Az
innovatív módszerek bevezetése és alkal-
mazása ráadásul nemcsak termés- és pro-
fitnövekedést hozhat a gazdák számára, de

segítséget nyújt a fenntarthatósági irány-
elvek betartásában is.
Az Agrovirtus Magyarország elsõ digitális-

agrártechnológiai versenye, melynek célja,
hogy a fiatalokat gyakorlatorientáltan, valós
problémákat szimulálva ismertesse meg az
agrárvállalatok világával, melyekre a csa-
patoknak a legkorszerûbb agrártechnoló-
giák bevonásával kell reagálni.

Az egyhónapos, online környezetben zajló
selejtezõk során a 80 nevezett egyetemi
csapat 4-5 napi rendszerességgel kapott
szituációs termeléstechnológiai feladatokat,
melyeket egy 500 hektáros, virtuális gaz-
daságra vonatkozóan kellett helyesen meg-
oldaniuk. A döntõbe jutott 8 legjobb csapat
legfontosabb feladata a gazdaságban elér-
hetõ profit maximalizálása volt, amit tet-
szõleges módszerekkel, például innovatív
precíziós technológiák bevezetésével, a ve-
tésszerkezet átalakításával, a géppark és az

öntözés modernizálásával vagy akár turisz-
tikai fejlesztéssel is megoldhattak. Ötletei-
ket ezután nagyközönség és neves szakem-
berekbõl álló zsûri elõtt tíz percben kellett
prezentálniuk. A döntõ résztvevõit

, az Agrárminisztérium mezõgaz-
daságért felelõs államtitkára,

, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara el-
nöke, , a SZIE rektora,
valamint , a SZIE
kancellárja köszöntötte.

A digitalizációra nyitott cégekre, gazdál-
kodókra, felsõoktatási és kutatás intéz-
ményekre, valamint diákokra van szükség
fogalmazott a megnyitón dr. Feldman
Zsolt, mert a digitális fejlõdéshez való al-
kalmazkodás ma már az agráriumban is
alapfeltétele a versenyképességnek.

Az agráregyetemek hallgatóinak nyitott-
nak kell lenniük az innovációkra. Ebben
komoly szerepük van az egyetemeknek is,

dr. Feld-
man Zsolt

Gyõrffy Ba-
lázs

dr. Palkovics László
Magyar Ferenc

Agrovirtus

A gyõztes csapat, az Agro-Masz AT (Pannon Egyetem) tagjai nyilatkozták:
– Mivel a verseny gyakorlatias jellegû volt, ez már közvetlenül a szakmai

életre készített fel – életre szóló élményekkel.
– Az olyan gyakorlatias feladatsorok, amiket az Agrovir rendszerében

elvégezhettünk, jelentõs mértékben hiányoznak a mintatantervekbõl, ezeket be kellene
illeszteni az oktatásba.

– Különbözõ személyiségek vagyunk, de a végére sikerült összecsiszolódnunk
és szép eredményt értünk el.

Hasznos volt a verseny, mert sok innovatív eljárásra hívta fel a figyel-
münket, amiket a késõbbiekben hasznosítani tudunk.

Czibere Tamás:

Kutas Bendegúz:

Szász Villõ:

Váradi Bálint: –
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A kerekasztal-beszélgetések után az azokon
résztvevõ szakemberek nyilatkoztak a SZIE
Médiaközpontnak, ezekbõl szemlézünk.

VARGA PÉTER

DARABOS TAMÁS

DR. GÁL ANDRÁS LEVENTE

– A Digitális Agrárstratégia kiválasztott
néhány olyan területet, amelyek komoly
akadályai a digitalizáció elterjedésének a
gazdaságban. Ilyen a kompetencia hiány a
termelõk között. Éppen az egyetemeknek
jut az a szerep, hogy megtöltsék tartalom-
mal a Digitális Agrárakadémia nevû intéz-
ményt, amely ismeretterjesztést és attitûd-
váltást próbál elérni a termelõknél és ki-
képzi azokat a szaktanácsadókat, akik érte-
nek a digitális világhoz és el tudják vinni a
termelõknek a megfelelõ ismereteket.

– Kamaraként az agrárágazatot segítjük,
ahol az egyik idõszerû feladat a generáció-
váltás. Felkészült, modern ismeretek birto-
kában lévõ fiatalokra nagy szükség van az
élelmiszertermelésben. A most zárult ver-
seny egy megméretési lehetõség volt szá-
mukra a digitalizáció jegyében. A kamará-
ban olyan szakemberekre van szükség,
akik segíteni szeretnék a gazdatársadalmat.
Falugazdász és élelmiszeripari koordinációs
hálózatunk remélhetõleg lehetõséget kínál
a fiataloknak csatlakozni egy olyan munká-
ba, ahol egyre több szakmai ismeretet sa-
játítanak el.

Programunk elsõdleges célja a magyar
gazdaság, a magyar vállalkozások verseny-
képességének fokozása. A digitalizáció nap-
jaink talán legrobosztusabb folyamata. A
magyar gazdaság teljesítményében az ag-
rárium meghatározó jelentõségû. Nagyon jó
az együttmûködésünk a szaktárcával, ka-

IVSZ, Digitális Agrár
Stratégia:

Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara:

Digitális
Jólét Program:

–

marával, egyetemekkel. Újraírjuk a jogi fo-
galomrendszert is az agráriumban. Koráb-
ban az adatokról mint egyedi, védendõ
adatokról beszéltünk. A digitalizált, precí-
ziós mezõgazdaságban szabályozni kell az
adatvagyon felhasználhatóságát. A digita-
lizáció minden ágazatot vonzóvá tesz a fia-
talok számára, de tisztában kell lenni azzal,
hogy azért, mert digitális eszközöket hasz-
nálunk, nem kell kevesebbet dolgozni.

– A technológiákban folyamatos fejlõdés,
elõrelépés van. Az egyetemekkel szorosan
együtt kell mûködniük a gyártóknak, ke-
reskedõknek és az utóbbiakkal együttmû-
ködve lehet bemutatni ezeket a hallgatók-
nak. Nagyon jó alapképzést kell adni az
egyetemeken, míg a céges oktatásban meg-
mutatni a legmodernebb technológiákat.
Sokan nem látják az agrárium szépségeit,
hogy nem csak a forróság van és az olaj,
hanem a szántóföldek szabadsága, a nyu-
godt környezet is.

– A start-up világ boomjáról szól az el-
múlt 10-20 év. Ma már nem jön létre iga-
zán áttörõ vállalkozás start-up támogatás
nélkül. Rengeteg inkubátor cég mûködik
fõleg Amerikában, de Európában és Ma-
gyarországon is, akik tanácsadással, mód-
szertannal, esetleg kis tõkével adnak tá-
mogatást ilyen cégek indulásához. Az agrá-
rium Magyarországon a szokásos megké-
settségben van, de nincs lekésve róla. Na-
gyon sok megoldás kering már technológiai
szinten az informatikai és közgazdasági
köztudatban. Ha az agrárhallgatók erre
nyitottak, akkor egészen biztos, hogy van
jövõjük.

A Syngenta a világ egyik vezetõ agrár-

UMENHOFFER PÉTER

BÜKI ZSOLT

HEICZ PÉTER

Axiál Kft.:

E-NET Zrt.:

Syngenta Magyarország
Kft.:
–

vállalkozása. Növényvédõszert és vetõma-
got állítunk elõ. A világ 90 országában
több mint 28 ezer munkavállalót foglalkoz-
tatunk. Magyarországon is rendkívül kiter-
jedt a hálózatunk. Van a kereskedelmi egy-
ség, emellett számos kísérleti állomás. Gö-
döllõn a növényvédelmi termékeinket tesz-
teljük. Európai színtû vetõmagüzem mû-
ködik Mezõtúron, ahol kukoricát és napra-
forgót termeltetünk partnereink számára.
Ha az egyetemrõl valaki kikerül, növény-
termesztõtõl marketingesig, jó eséllyel pá-
lyázik nálunk pozícióra és természetesen
gondoskodunk a továbbképzésrõl is.

– Az emberi tényezõt nem lehet kihagyni
a termelésbõl. Folyamatosan azon dol-
gozunk, hogy a vezetõi döntéseket elõse-
gítsük, ez a feladatuk a digitális eszközök-
nek. Azt is el tudom képzelni, hogy gépek
veszik át a táblákon vagy a gyümölcsösben
a munkát, de a végén biztos kell ott is egy
ember, aki az intuíciói alapján döntéseket
hoz. Minél több digitális adatot kell hasz-
nálni, összefésülni, hogy minél jobb dönté-
seket hozzunk a jövedelmezõség érdeké-
ben. Sok szoftverfejlesztõre lenne szükség,
fõként olyanokra, akik az agráriumhoz is
értenek. Ilyen ember nagyon ritka a mun-
kaerõpiacon.

– Nagy az igény az információra, mert
egyre gyorsabbak a változások. Mindin-
kább olyan kollégák kapcsolódnak be a
szerkesztõségi munkába, akik akár külön-
bözõ szakíróktól származó tartalmakat
tesznek fel, osztanak meg különbözõ
csatornákon a hírlevéltõl a közösségi mé-
diáig. A mai médiaszakembereknek min-
den eszközt használniuk kell a hírek, infor-
mációk gyors és komplex átadásához.

MARÓTI MIKLÓS

BOLYKI BENCE

Agrovir Kft.:

Agroinform.hu:

amelyeknek inspiratív környezetet kell
nyújtaniuk a tanuláshoz és a tanulmányok
melletti munkavállaláshoz.
E célt az államtitkár értékelése szerint ki-

válóan szolgálja az egyetemek közötti di-
gitális agrártechnológiai verseny. Az Agro-
virtus képes segíteni a mezõgazdasági gene-
rációváltást és növelni az ágazat népsze-
rûségét a pályaválasztók körében, ösztönzi
a mezõgazdasággal foglalkozó családban
felnövõket az ágazatban maradásra.
A zsûri nevében szóló Gyõrffy Balázs kie-

melte: ilyen versenyt elõször rendeztek
hazánkban.

Javasolta a versengõ hallgatóknak, hogy
még több lehetõséget keressenek egyete-
mista éveik alatt elõadások tartására, meg-
alapozottabb gazdasági számításokat végez-
zenek és az üzleti tervek készítésénél job-

ban számoljanak a lehetséges munkaerõvel.
Dicséretet érdemel a hallgatók versenybe
fektetett komoly munkája és az is, hogy jól
megértették a feladatukat.

A zsûri mindegyik csapattól hallott ér-
tékes ötleteket, bebizonyosodott, hogy a je-
lentkezõk jó pályán vannak, s ha szak-
májukban dolgoznak majd, akkor velük az

agrárium lesz a legfõbb nyertes, hangsú-
lyozta a kamarai elnök.

A döntõ további résztvevõi voltak:

1. Agro-Masz AT (Pannon Egyetem)
2. Szlúszács (Szent István Egyetem)
3. Földes Urak (Szent István Egyetem)

Agro-
bit – Kaposvári Egyetem, Rapidrones –
Szent István Egyetem, Made in Keszthely –
Pannon Egyetem, Georgikon, Kaposvári
Gazdászok – Kaposvári Egyetem, Óvári
TSZCS – Széchenyi István Egyetem.

A verseny
végeredménye

A digitalizáció minden ágazatot vonzóvá tesz
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Tudtunk betegségérõl, mégis megdöb-
bentett halálának híre. Egyike volt azon
„nagy öregeknek”, akik meghatározó ha-
tást gyakoroltak rám. Egyetemi oktatói
pályafutásom kezdetétõl, 1986-tól ismer-
tem õt. Akkor már megszerezte doktori
fokozatát, hiszen 1967 óta dolgozott az
akkor még Gödöllõi Agrártudományi
Egyetem Üzemtani Tanszékén. Ma már
kevesen tudják, hogy a tanszék, de az
egész üzemtanos szakma szempontjából
milyen meghatározó jelentõségû volt az
az oktatásfejlesztés, amit ausztráliai ta-
nulmányútját követõen megvalósított,
megteremtve a korszerû mezõgazdasági
vállalati gazdaságtan alapjait. Emlék-
szem, hogy fiatal oktatóként milyen sok-
szor kerestem meg õt valamilyen prob-
lémával a számomra új ismeretek megér-
tése miatt, és õ mindig a rá oly jellemzõ
világos fogalmazással igazított el. Közben
persze sokat beszélgettünk is, nemcsak a
szûken vett szakmáról. A rendszerváltás
idõszakában számára nem volt elég a fo-
lyamatok érdeklõdõ szemlélése, hanem
aktív alakítója lett azáltal, hogy a Ke-
reszténydemokrata Néppárt újjáalakulá-
sakor jelentkezett a pártba, és 1989-
1994 között a gödöllõi szervezet elnöke
volt. Politikai szerepvállalása szakmai
munkáját cseppet sem gátolta, hiszen
gõzerõvel kezdett foglalkozni a környe-
zeti szempontok ökonómiai problémái-
val. Emiatt aztán nem volt kérdéses, hogy
a 90-es évek elején az alakuló környe-
zetgazdálkodási agrármérnöki szak kiala-
kításában, késõbb a szakot menedzselõ

intézet (KTI) munkájában jelentõs szere-
pet vállalt. Az õ nevéhez fûzõdik a Kör-
nyezetgazdaságtani Tanszék létrehozása,
ami országosan is egyedülálló formáció-
nak bizonyult. A tanítás volt az igazi kö-
zege. Sikerült nemcsak elfogadtatni,
hanem megszerettetni is a hallgatókkal
az ökonómiát – talán a legendás „csi-
csõrkés” hasonlatai is segítették ebben.

Emlékét mindannyian megõrizzük.
Nyugodjék békében.

Podmaniczky László

Dr. Szakál Ferenc
(1941 – 2018)

Életének 90. évében, november 25-én el-
hunyt dr. Lõkös László, a Szent István
Egyetem professor emeritusa.

Dr. Lõkös László 1953-ban végzett az
Agrártudományi Egyetem Agrárközgazda-
sági Karán. 1958. január elseje óta dolgo-
zott alma materében. Élete összefonódott
az egyetem történetével. Három alkalom-
mal látta el az általános rektorhelyettesi
teendõket. 1987-1992-ig a Gazdaságtu-
dományi Intézet igazgatója volt.
Oktatómunkája az agrárgazdaságtan és

az agrárpolitika tárgyak mellett az agrár-
történet, agrár világgazdaságtan és gaz-
daságtörténet tudományterületeket is fel-
ölelte. Tevékenységét számos tankönyv
és jegyzet fémjelzi. Több mint száz dok-
torandusza és aspiránsa volt.

Dr. Lõkös László
1929 – 2018)

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderõfej-
lesztési Program páratlan lehetõséget bizto-
sít, ugyanakkor újfajta megközelítéseket
követel minden érintettõl, mondta

, a Honvédelmi Minisztérium közi-
gazgatási államtitkára november 7-én, a
Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely
és a Szent István Egyetem konferenciájá-
nak megnyitóján a fõvárosban.

, a Szent István Egyetem
kancellárja beszédében elmondta: az egye-
tem és a honvédség között hosszú évtize-
dekre visszanyúló kapcsolat van, s számos
olyan témában dolgoznak együtt, amelyek
indokolttá teszik, hogy a konferencia szer-
vezésében mint társrendezõk vegyünk
részt. Ezt támasztja alá az is, hogy korunk-

dr. Ká-
dár Pál

Magyar Ferenc

ban a biztonság fogalma tágabb értelme-
zést kapott, s jóval túlnyúlik a politikai,
katonai, illetve társadalmi megközelítésen,
és kiegészül például a fenntartható kör-
nyezet, a gazdaság, az élelmiszer és a víz
biztonságával is. A biztonság megteremtése
ugyanakkor egy össztársadalmi feladat,
amiben minden szereplõnek szerepet kell
vállalnia, a Magyar Honvédségnek pedig
szüksége van a civil kutatóhelyek, egye-
temek által létrehozott tudásra.

altábornagy, a Hon-
véd Vezérkar fõnökének helyettese el-
mondta: egy állam és egy társadalom el-
lenálló képességét jelzi diplomáciájának si-
kere, gazdaságának ereje, illetve hírszer-
zésének és hadseregének hatékonysága.

Dr. Böröndi Gábor

KÓS KÁROLY ÉPÍTÉSZ isztambuli tevé-
kenységét, valamint a Konstantinápolyi
Magyar Tudományos Intézet történetét be-
mutató kiállítás nyílt Budapest Fõváros Le-
véltárában október 25-én. A több éves le-
véltári kutatáson alapuló háromrészes in-
stalláció elsõ része Kós Károly pályáját mu-
tatja be 1917-ig, a második az építész isz-
tambuli tevékenységébe enged bepillan-
tást, míg a harmadik a tudományos intézet
másfél éves történetét mutatja be, mondta
el építész, az Ybl Miklós Épí-
téstudományi Kar oktatója, a tárlat egyik
kurátora. Kós Károly elkészítette a város
térképét, tanulmányozta az oszmán építé-
szetet és az általa Michelangelónál is na-
gyobbra becsült Szinán mester munkáit.

Anthony Gall

A biztonság megteremtése
össztársadalmi feladat



Pályaorientáció, pályaválasztás
– a társadalmi élet olyan
területei ezek, amelyekkel
minden évben szembesül az

éppen felnövekvõ nemzedék. Sorsok,
életutak dõlnek el a választással.

Örvendetesen megnõtt az olyan
események száma hazánkban, ame-
lyek segítik a fiatalokat a válasz-
tásban.

A Szent István Egyetemnek is
elemi érdeke részt venni az ilyen
fesztiválokon, hiszen a hallgatói ér-
deklõdést ezeken az alkalmakon
lehet erõsíteni vagy egyáltalán
felkelteni. A
a karokkal és a nem kari jog-
állású szervezeti egységekkel
együttmûködve igyekezett min-
denhová eljutni. Négy oldalun-
kon errõl a tevékenységrõl
adunk képes összefoglalót.

SZIE Médiaközpont

Tudományok Fõvárosa
Tudományok Fõvárosa
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II. ZöldgömbFesztivál
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III. Tudomány Mozaik
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Összeállításunkat fotózta:
Budavári Eszter, Farkas Alexandra,
Potyó Imre és a Tudományok Fõvárosa
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A Szent István Egyetem és a mezõhe-
gyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangaz-
daság Zrt. stratégiai megállapodást írt
alá október 17-én. Partnerünk kiemelt
oktatási, kutatási és fejlesztési bázisként
kapcsolódik az egyetem oktatási és ku-
tatási tevékenységéhez.
H. GY.

Dr. Tõzsér János

Pap István

rektor az ünnepélyes alá-
íráson elmondta, hogy a Ménesbirtokkal
már korábban megkezdõdött az együttmû-
ködés és az aláírással csak szorosabbá tet-
ték a kapcsolatot. Nagy a jelentõsége an-
nak, hogy a vállalat tulajdonosa, fenntar-
tója egy olyan szakközépiskolának, amely
az agrár-mûszaki terület egyik fontos kép-
zõhelye, hiszen fontos az ágazat számára,
hogy a fiatalok visszataláljanak az agrár-
felsõoktatáshoz. A professzor azt is hangsú-
lyozta, hogy reméli, az együttmûködés ke-
retében gyakorlatorientált kutatásokat vé-
gezhetnek a Ménesbirtokon.

, a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. vezérigazgatója beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy jogelõdjüket 1784-
ben hozta létre II. József császár, egy ma-
gyarországi törzsménes alapítása céljából.
Az elsõ száz évben a céloknak megfelelõen
mûködött az intézmény, majd a kiegyezést
követõen kezdett kialakulni az a mezõgaz-
dasági nagyüzem, amelyet ma Ménesbirtok
névvel illetnek.

A századfordulóra Európa egyik legmo-
dernebb, legnagyobb mezõgazdasági üzeme
épült ki saját telefon-, távíró- és kisvasút-
hálózattal, ipari üzemekkel, mint a kender-
gyár, cukorgyár, fa- és állatifehérje-feldolgo-
zó, malom, vágóhíd, szeszgyárak, szeszfi-
nomítók. A birtoknak saját templomai, óvo-
dái, iskolái, kórháza, gyógyszertára, és az
idõseknek külön otthona épült. A két világ-
háború közötti években a Ménesintézet jog-
utódja Magyarország, és Európa egyik leg-
öregebb, legnagyobb, legmodernebb mezõ-
gazdasági nagyüzemei közé tartozott. Saj-
nos, ezt a státuszt a II. világháború után, il-
letve a rendszerváltást követõen folyamato-
san elveszítette, mondhatni kilátástalan
helyzetbe került a 2010-es évek közepére.

A kormány ekkor kezdett foglalkozni a
Ménesbirtok helyzetével, és az Országgyû-
lés elfogadta a Mezõhegyesrõl szóló tör-
vényt, amelyben minden olyan feladatot
meghatároztak, amelynek elvégzésével a
Ménesbirtok ma is foglalkozik. A cél az
volt, hogy Európa legszínvonalasabb állami
tulajdonú mezõgazdasági vállalkozása jöj-
jön létre reorganizációval. Ennek érdekében
jelentõs fejlesztéseket indítottak el. Az el-
múlt két évben csaknem három milliárd
forint értékben vásároltak mezõgazdasági

gépeket, eszközöket, 4,5 milliárd forintból
újul meg az 1500 férõhelyes szarvasmarha
telep, és mintegy hétmilliárd forintból épül
meg egy új szárítóüzem. A fejlesztések ré-
vén valóban az egyik legmodernebb mezõ-
gazdasági nagyüzem lesz Mezõhegyesen.
A cég nevében nem véletlenül szerepel a

tangazdaság szó, mivel az oktatás az egyik
alaptevékenységük. Ennek érdekében át-
vették azt a szakiskolát, amelyet 106 éve a
Ménesbirtok alapított, és elsõsorban mezõ-
gazdasági jellegû képzésekkel foglalkozik.
Második lépésként több egyetemmel írtak
alá együttmûködési szándéknyilatkozatot.
A fejlesztések révén valóban a legmoder-

nebb technológiákat tudják bemutatni
mind a szántóföldi növénytermesztés, mind
az állattenyésztés területén. Jelenleg a Nem-
zeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tíz-
ezer hektár földterületen (ebbõl 8200 hek-

tár az egybefüggõ szántó, és 1500 hektár
az erdõ) gazdálkodik, mintegy 500 munka-
vállalót foglalkoztat, 1100 tejelõ tehenet,
és 400 lovat tart.

kancellár kiemelte, az
egyetem folyamatosan vizsgálja, hogy a je-
lenlegi képzési színvonal mennyire elégíti
ki a gyakorló gazdák, és a munkaerõpiac
igényeit. Keresik azokat a képzési, tovább-
képzési formákat, kereteket, amelyek már
az egyetemi évek alatt lehetõvé teszik a
jövõ szakembereinek a gyakorlati tudás
megszerzését. A Ménesbirtokkal való
együttmûködés növelheti az egyetem kü-
lönbözõ szintû képzési, és kutatóhálózati
tevékenységének hatékonyságát, másrész-
rõl lehetõvé teszi a tudományos ismeretek-
nek a gyakorlati agrárgazdálkodás minden-
napos gyakorlatában történõ alkalmazását,
mondta az egyetemi vezetõ.

Magyar Ferenc

Pap István Tibor

Dr. Tõzsér János

lapunknak elmondta, hogy a szakiskolában a beiskolázási számok nö-
vekedést mutatnak. Az idei tanévben 253 diákot képeznek. Jelenleg még nincs gé-
pésztechnikusi képzés, amely lehetõvé tenné közvetlenül az egyetemen történõ to-
vábbtanulást, de a jövõ tanévben már beiskoláznak technikusi hallgatókat, akik az
egyetemi felvételt is megcélozhatják.
Az együttmûködési megállapodásban négy közös területet jelöltek meg: a gyakorlati

képzést, a szak-, és a diplomadolgozatok témakörének meghatározását, a közösen vég-
zendõ kutatás-fejlesztést, illetve a duális, és kooperatív képzésben való együttmûkö-
dést. A duális képzésrõl sokat tárgyaltak az egyetemekkel, de a vezérigazgató szerint a
kooperatív képzés sokkal szélesebbre tárja a kaput a diákok és az egyetemi hallgatók
elõtt.

kérdésünkre elmondta, hogy az egyetem gépészkari munkatársai, ha
igénylik, el tudnak menni Mezõhegyesre, ismertetni az ottani diákokkal a legújabb
technológiákat és annak sincs akadálya, hogy a gödöllõi campus tanmûhelyeiben fo-
gadják a mezõhegyesi diákokat. Patinás múzeumunkban végig kísérhetik a mezõgaz-
dasági gépek fejlõdésének történetét, míg a laboratóriumokban a legmodernebb beren-
dezések élõben tanulmányozhatók. Az önjárás, a digitalizálás, az automatizálás egy-
aránt megtalálható az egyetemen
A professzorról köztudott, hogy az állattenyésztés a szakterülete, így külön is érdekes

számára, hogy a Ménesbirtokon kétszáz éve foglalkoznak szarvasmarha tenyésztéssel
is. Az ott elindult fejlesztések a legmodernebb tartástechnológiát, állat-jólétet képvise-
lik. Ehhez igazodik majd a takarmányozás, mégpedig tudományos színvonalon, ilyen
értelemben a kutatásnak, a diplomaterv témaválasztásnak is lesz helye, szerepe a
tejelõ szarvasmarha-állomány tekintetében.

A SZLOVÁK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

A MAGYAR ORSZÁGOS ÁLLATORVOS EGYESÜLET

Hidrológiai Intézetének jubileumi konfe-
renciája alkalmából november 7-én , az MKK Növénytermesztési In-
tézetének igazgatója az intézmények között lévõ több mint egy évtizedes együttmûködés
elismerése okán szlovák akadémiai kitüntetést és elismerõ oklevelet vehetett át. A két
intézmény az elmúlt idõszakban számos közös bilaterális és európai projektben folytatott
és folytat ma is kutatási együttmûködést, e határokon átívelõ tudományos tevékenység
mindkét intézmény számára kölcsönös haszonnal jár.

és az Állatorvostudományi Egye-
tem által szervezett Országos Állatorvos Nap alkalmából november 7-én Nádaskay-Hagen-
locher Díjjal tüntették ki , a SZIE Médiaközpont munkatársát, lapunk fe-
lelõs szerkesztõjét, az UNIVET újság fõszerkesztõjét az Állatorvostudományi Egyetem, an-
nak oktatói tevékenysége, valamint az oktatók és hallgatók mindennapjait bemutató sok
éves színvonalas újságírói munkássága elismeréseként.

dr. Kassai M. Katalin

Balázs Gusztávot

Együttmûködés a Nemzeti Ménesbirtok
és Tangazdaság Zrt-vel
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XIII. évfolyam, 9. szám

Tradíció és Innováció – a turizmus új útjai
A Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar november 15-én rendezte meg a
Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcso-
lódó Tradíció és innováció címû ha-
gyományos konferenciáját, amelynek
elõadásai ezúttal a turizmus új útjait
tárták a résztvevõk elé.

Az eseményt dékán
és tudományos dé-
kánhelyettes nyitották meg. Az elsõ elõ-
adást a Magyar Turisztikai Ügynökség
képviseletében vezér-
igazgató tartotta, majd ezt követõen az

dr. Káposzta József
dr. Szilágyi Tivadar

dr. Guller Zoltán

Oktatási Hivatal Szakmai Gyakorlatok és
Duális Képzések Osztálya képviseletében

osztályvezetõ a Tudomány
a gyakorlatban, gyakorlat a tudományban
címû prezentációját adta elõ.

A továbbiakban , a Da-
nubius Hotels Zrt. igazgatója A digitális
turizmusról, a turizmus (r)evolúciójáról
beszélt, majd , a Gö-
döllõi Királyi Kastély és hatvani kastély
ügyvezetõ igazgatója Innovatív prezen-
táció hagyományos környezetben – a 21.
századi örökségturizmus címmel tartott
elõadást.

Géczi Mónika

Magyar Csaba

dr. Ujváry Tamás

A meghívott vendégek színvonalas elõ-
adásai után , a Regio-
nális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési In-
tézet egyetemi docense Egy hagyomá-
nyos turisztikai termék új megközelí-
tésben – Kihívások és lehetõségek az
egészségturizmusban címmel tartott elõ-
adást.

A folytatásban kerekasztal beszélgetés
zajlott a turizmus-vendéglátás szak duá-
lis partnerintézményeinek képviselõi és
meghívott vendégek részvételével.

dr. Molnár Csilla

Balázs Gusztáv felvételei

Magyar Tudomány Ünnepe

Dr. Guller Zoltán elõadását tartja Dr. Szilágyi Tivadar köszönti a résztvevõket

Dr. Molnár Csilla elõadását tartja A konferencia résztvevõi
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A Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar november 21-i Tudományos Diák-
köri Konferenciáján 12 szekcióban 80
pályamunka bemutatása történt meg.
A szekció bizottságok véleménye sze-
rint a hallgatók többsége kimagasló
kutató munkával szerepelt a megmé-
rettetésen. 36 pályamunka bemuta-
tását javasolták a szakmai zsûrik a
2019. év tavaszán megrendezésre ke-
rülõ XXXIV. Országos Tudományos Di-
ákköri Konferencia szekcióiban.

A rendezvényen szekciónként
az elsõ helyezett hallgatók:

SZIE GTK,
Ellátásilánc-menedzsment szak
MSc 3. féléves hallgató: A kis-
és középvállalkozások logisz-
tikai problémái. Témavezetõ:

egyetemi
docens SZIE GTK RGVI,

egyetemi docens
SZIE GTK ÜTI

SZIE GTK, Emberi erõ-
forrás tanácsadó szak MA 4. féléves hall-
gató: Mobbing, azaz pszichoterror a mun-
kahelyen. Témavezetõ:

egyetemi docens SZIE GTK
TTI, adjunktus SZIE
GTK KJMI

SZIE GTK, Gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnöki szak BSc 7.

Agrárökonómiai és logisztikai

szekció

Alkalmazott pszichológia

szekció

Gazdaságfejlesztés és versenyképesség

szekció

Balogh Antal

Dr. Kozma Tímea
Dr.

Lajos Attila

Major Szandra

Dr. Budavári-Ta-
kács Ildikó

Dr. Bruder Emese

Mezei Martin

féléves hallgató: Szolnok Megyei Jogú Vá-
ros területi versenyképességének vizsgá-
lata a jövõ generációjának szemszögébõl.
Témavezetõ:

egyetemi docens SZIE GTK RGVI

SZIE GTK, Kereskedelem
és marketing szak BA 7. féléves hallgató:
A sorozatipar marketing szemléletû elem-
zése a Netflix példáján keresztül. Téma-
vezetõ: tanárse-
géd SZIE GTK ÜTI

SZIE GTK, Emberi
erõforrás tanács-
adó szak MA 4.
féléves hallgató:
STEM hiányszak-
mák az Európai
Unióban. Témave-
zetõ:

egyetemi docens
SZIE GTK TTI

SZIE

GTK, Pénzügy szak MSc 4. féléves
hallgató: A Magyar Államkincstár és az
Önkormányzatok kapcsolatrendszere. Té-
mavezetõ: adjunktus
BGE PSZK, PhD hall-
gató SZIE GTK ÜTI

SZIE GTK, Vezetés és szer-
vezés szak MSc 3. féléves hallgató: Ver-
senyben a munkavállalókért – Az emplo-
yer branding hatása a munkavállalók
munkahely-választási preferenciáira. Té-
mavezetõ: egyetemi do-

Dr. Nagyné Dr. Molnár Me-
linda

Csabai Ádám

Horváth Ádám Benedek

Rátai-Dobi Réka

Csehné Dr.
habil Papp Imola

Jakab Tekla

Dr. Hegedûs Szilárd
Molnár Petronella

Kovács Kata

Gõsi Imréné Dr.

Marketing szekció

Munkaerõpiac szekció

Pénzügy szekció

Szervezeti mûködés szekció

cens SZIE GTK TTI,
egyetemi docens SZIE GTK KJMI

SZIE GTK, Gaz-
dasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
szak BSc 7. féléves hallgató: „Mama, kér-
lek…” A családtámogatási rendszer be-
mutatása. Témavezetõ:
egyetemi adjunktus SZIE GTK KJMI

SZIE GTK, Gazdasági
és vidékfejlesztési agrármérnöki szak
BSc 7. féléves hallgató: Hová növekszel
Dunakeszi? Dunakeszi szolgáltatásokkal
való ellátottságának vizsgálata és jelen-

tõségének mérése a buda-
pesti agglomerációban. Té-
mavezetõ:

tanszéki
mérnök SZIE GTK RGVI

GTK, Turiz-
mus-vendéglátás szak BA 7.
fél. hallgató: Hagyomány
és megújulás az újpesti
vendéglátásban. Témaveze-
tõ:

adjunktus GTK RGVI

Elemér
SZIE MKK, Mezõgazdasági

Dr. Ugrósdy György

Mihályi-Gömöri Júlia

dr. Kovács László

Popovics Nikolett

Urbánné Ma-
lomsoki Mónika

Szabó Gergõ

Dr. Varga-Nagy Adri-
enn

Pintér Levente

Társadalmi folyamatok szekció

Település- és térségfejlesztés szekció

Turizmus szekció

Vállalatgazdaságtani I.

szekció

GTK TDK

mérnök szak BSc 7. féléves hallgató: A
precíziós gazdálkodás vállalati beveze-
tésének lehetõségei a növénytermesztés-
ben. Témavezetõ:
egyetemi adjunktus SZIE GTK ÜTI,

adjunktus SZIE GTK ÜTI

SZIE GTK, Gaz-
dálkodás és menedzsment szak BA 7.
féléves hallgató: Irodaház vásárlás gazda-
ságossági és megtérülési elemzése. Téma-
vezetõ: egye-
temi tanár SZIE GTK ÜTI

Dr. Kovács Attila Zsolt
Dr.

Lencsés Enikõ

Lukács Emese Anna

Dr. habil Illés Bálint Csaba

Vállalatgazdaságtani II. szekció

5th VUA Ifjúsági

Tudományos

Konferencia
A Gazdaság -és Társadalomtudományi
Kar idén ötödik alkalommal rendezte
meg a VUA Ifjúsági Tudományos Kon-
ferenciát a Visegrádi Egyetemek Szö-
vetségével karöltve. A konferenciát,
melynek címe „Smart developments
and sustainability” volt, november
20-án tartották. A számok magukért
beszélnek: 3 szekció, 26 elõadás, 28
elõadó, 4 kontinens és 17 ország.

12 szekció, 80 pályamunka
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A Budapesti Corvinus Egyetem csapa-

tának gyõzelmével zárult a Diplomácia

és protokoll címû, meghívásos szakmai

verseny a Szent István Egyetem (SZIE)

Gödöllõi Campusán, ahol a részt vevõ

11csapatnak közel 4 órán keresztül kel-

lett összemérnie tudását a legkülön-

bözõbb diplomáciai és protokoll sza-

bályokban. A Diplomácia és protokoll

verseny úttörõnek számít, mivel ehhez

hasonló eseményt még nem rendeztek

a SZIE-n. Ezzel egyidõben Gödöllõn a

SZIE Gazdaság- és Társadalomtudo-

mányi Kara (SZIE GTK) stratégiai

együttmûködési megállapodást kötött

a Nemzetközi Protokoll Szakemberek

Szervezetével (NPRSZ), amelyben a

két intézmény a jövõre nézve kölcsönö-

sen adja össze a rendelkezésére álló

kapacitásait elsõsorban az oktatás, a

továbbképzések és az utánpótlás-neve-

lés területén.

A Diplomácia és protokoll szakmai verse-
nyen olyan oktatási intézmények vehettek
részt, ahol protokollt tanítanak, valamint
csak meghívásos alapon lehetett jelentkez-
ni. A 11 ötfõs csapat versenyzõinek egy
igen bonyolult és hosszas feladatsorban
kellett helytállniuk.

Az elsõ feladatokban a vendéglátással
kapcsolatos alapvetõ protokoll ismereteket
mérték fel, majd egy 50 kérdésbõl álló
tesztfeladat következett, ahol az állami,
diplomáciai, vallási, valamint a nemzetközi
szervezetekrõl szerzett elméleti tudásukat
vizsgálták, melyet a transzparencia jegyé-
ben laptopon, a Kahoot! applikáció segít-
ségével lehetett megoldani.

Diplomácia és protokoll verseny

A versenyre a földszinti rektori díszteremben került sor, ahol érdeklõdõk
is figyelemmel kísérhették a hallgatók szereplését. A csapatok hét in-
tézményt képviseltek, három egyetemrõl több csapat érkezett.

A versengés során izgalmasnak bizonyult
a rangsorolási és szituációs készségfelmérõ
is. Az elõbbiben miniszterelnöktõl Nobel-
díjas tudósig 18 személyt kellett leültetni
megfelelõ sorrendben egy asztalhoz – egy
vidéki tudományegyetem díszdoktor avatá-
si ünnepségét követõ protokoll ebédre. Vé-
gül azonnali válaszadással kellett reagál-
niuk a csapatoknak a feltett kérdésre egy
szituációs helyzetnél. Valamennyi feladat-
ról kiderült, hogy a való életbõl vették azo-
kat. Bár a protokoll a társadalmi élet egyik
legszervezettebb területe, az élet a leggon-
dosabb forgatókönyvet is átírhatja.

A zsûri tagjai Nagy József, Horváth Attila, Bokor Balázs, az
NPRSZ alelnökei, Hossó Nikoletta, az NPRSZ elnöke és dr.
Nagy Henrietta, a SZIE GTK dékánhelyettese voltak

Kezdeményezõkészségbõl mindenki jól "vizsgázott"
Balázs Gusztáv felvételei

Három egyetem több csapatot is küldött
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"Úttörõnek lenni
jó, mert egy olyan
munkát indítunk
el az NPRSZ-szel,
amiben elsõk
vagyunk. Nagyon
fontos, hogy mer-
jünk belefogni ab-
ba, amit elõtte
senki más nem
tett. Ezeknek az
újdonságoknak az
eredményei fog-
ják meghatározni
a jövõnket.
A Gazdaság- és

Társadalomtudo-
mányi Kar jövõjében a nemzetközi kapcsolatok és a protokoll fejlesztését is a kö-
zéppontba helyezi. Ennek jeleként írtunk alá együttmûködési megállapodást az
NPRSZ-szel, ami példaértékûnek számít a hazai felsõoktatásban. A GTK számára
megtiszteltetés, hogy az NPRSZ méltónak ítélte a kart a közeli és hosszú távú jövõbeni
közös munkára" – emelte ki dékán.
Az együttmûködési megállapodást , az NPRSZ elnöke, valamint dr.

Káposzta József, a GTK dékánja látta el kézjegyével. A megállapodásban vállalt célok
megvalósítása érdekében az aláírók együttmûködnek és kölcsönösen biztosítanak egy-
más számára szakmai elõadókat a saját és a közös szervezésû rendezvényeken. A
megállapodás további területén az együttmûködés célja az NPRSZ és a GTK tevé-
kenységét érintõ körben az oktatási tevékenység elõsegítése, az NPRSZ tagjai által
megvalósított, valódi tapasztalatokra épülõ tudásmegosztás és utánpótlás-nevelés,
amely összességében nagymértékben hozzájárul a GTK gyakorlati támogatásához, kü-
lönösen a protokoll, a diplomácia, a rendezvényszervezés és a nemzetközi kapcsolatok
területeit érintõ szaktémákban megrendezett programok által.

dr. Káposzta József

Hossó Nikoletta

A résztvevõ
csapatok:
Budapesti Corvinus Egyetem
Debreceni Egyetem I. csapat
Debreceni Egyetem II. csapat
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szak-
gimnázium
Kodolányi János Egyetem I. csapat
Kodolányi János Egyetem II. csapat
Kodolányi János Egyetem III. csapat
Nemzeti Közszolgálati Egyetem I. csapat
Nemzeti Közszolgálati Egyetem II. csapat
Selye János Egyetem
Szent István Egyetem

A gyõztes a Budapesti Corvinus Egyetem csapata: Hom-
lok Dániel, Nagy Franciska, Tulbán Rebeka, Lázár Luca
és Fallmann Bálint

A SZIE GTK csapata: Góg Cintia, Lotz András, Farkasné
Inkret Judit (felkészítõ oktató), Dõry Viktória, Kovács
Réka, Nagy Veronika

Hossó Nikoletta és dr. Káposzta József

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: SZIE
GTK, SZIE Médiaközpont, SZIE Kárpát-
medencei Agrár- és Vidékfejlesztési Innová-
ciós Központ, SZIE Szaktanácsadási és To-
vábbképzési Központ, HVG Kiadó Zrt., Gö-
döllõi Királyi Kastély, Bonafarm Zrt., City-
rama Utazási Iroda, Zöld Út Nyelvvizsga-
központ, Hotel Silver**** superior Hajdú-
szoboszló, Hollóházi Porcelángyár Kft.,

Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szerve-
zete (NPRSZ), Éghajlat Kiadó, Molinari
Caffe, Kaméleon Papír-Írószer, Diplomata
Magazin, Magyar Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeum, Hossó Nikoletta, az
NPRSZ elnöke, Bokor Balázs, az NPRSZ
alapító alelnöke, nagykövet, Dr. Suha
György, az NPRSZ alapító tagja, nagykö-
vet, a Külgazdasági és Külügyminisztérium

miniszteri biztosa, Deregán Gábor, az
NPRSZ alapító tagja, a MOB Fair Play Bi-
zottságának fõtitkára, Agrárminisztérium
Hungarikum Fõosztálya, Nagy József, az
NPRSZ alapító alelnöke, Müller Béla, az
Asztalitenisz világbajnokság sajtófõnöke,
Budapest 2017 Nonprofit Kft., a Duna
Aréna üzemeltetõje, Hatvani Serfõzde, Sixt
– Rent a Car, Centervill Kft.

A verseny
végeredménye:
1. Budapesti Corvinus Egyetem
2. Kodolányi János Egyetem

III. csapat
3. Nemzeti Közszolgálati Egyetem

I. csapat
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Örültem, amikor dr. Palkovics László, a SZIE új rektora megkért arra, hogy ne csak
az eseményekrõl, a tanárokról, a hallgatókról írjak, hanem mutassam be a Budai
Campus két portását, a színes hajú urat, és a Roki urat. Mindkét úrnak
természetesen neve is van: Kiss Ferencrõl és Zámbó Istvánról van szó. Két,
merõben eltérõ életúttal ismerkedtem meg, de a portásfülkében találkoztak, és a
munka összeköti õket. Decemberi számunkban Kiss Ferencrõl olvashatnak.

Hajtun György
Kiss Ferenccel találkoztam elõször. Bár

tilos idegennek a portásfülkében tartóz-
kodni, engedélyt kaptam a beszélgetésre.
Nem gondoltam volna, hogy egy félórás
interjú másfél óráig tart, de olyan for-
galom bonyolódik ebben a 20 négyzet-
méteres kis helyiségben, hogy gyakran
meg kellett szakítani a beszélgetést. De a
„szaggatott” riportban sem veszítettük el
a fonalat. Az elsõ pillanattól kialakult a
kölcsönös szimpátia, és gyorsan ráérez-
tem, hogy Feri – Karinthy Frigyestõl sza-
badon – humorban nem ismeri a tréfát.
Azt is mondhatnám, hogy a „zord” külsõ-
ben jólélek lakozik. A látszat ellenére ke-
rüli a feltûnést, de mielõtt a színes hajról
kezdenénk beszélgetni, Feri inkább a ka-
landoktól sem mentes életútjába avat be.
Feri 1969. január 22-én született, a szü-

lõk munkásemberek voltak, az édesapa
víz-gázszerelõként, az édesanya varrónõ-
ként dolgozott (sajnos már egyikük sincs
közöttünk). Gyönyörû téli nap volt, ami-
kor Feri a francia Provance borvidéktõl
(ennek még lesz jelentõsége!) mintegy
3000 kilométerre, Kispesten meglátta a
napvilágot. Már az óvodás korában meg-
mutatkoztak a születési jeggyel járó tulaj-
donságok, amelybõl ez úttal azt kell meg-
említeni, hogy az igazságvágya hatalmas,
és nem tudja elviselni, ha igazságtalansá-
got tapasztal. Feri egyszerûen hazament
az óvodából, mert úgy érezte, hogy igaz-
ságtalanul megbántották. Az iskolában
sem fogadták el az extravagáns tulajdon-
ságait, s hûen a Vízöntõ karakterhez, kü-
löncsége ott is megmutatkozott. Feri so-
hasem sem akart beállni a sorba, mert
fontos volt számára, hogy megõrizze szu-
verenitását. Mindebbõl persze, sok konf-
liktusa, ebbõl adódóan keserûsége is
származott. Az általános iskolában akár
mókamesternek is hívhatták, mert min-
denbõl viccet csinált. „Állandóan mókáz-
tam, de nem mindig jó idõpontban”, is-
merte el a gyerekkori botlásokat.

Szakmunkástanulóként a szobafestõ-
mázoló szakmát sajátította el. De itt sem
mentek simán a dolgok, már az elsõ hé-
ten ki akarták rúgni, amit Feri nem is ér-
tett. Egy hét gyakorlat után egy hét ok-

tatás volt a menet-
rend. A gyakorlati
hét után, mindjárt
az elsõ tanórán az
osztályfõnöknõ az
ismerkedés elõtt
megkérdezte, hogy
ki az a Kiss Ferenc?
Miután nem volt
más jelentkezõ, Fe-
ri feltette a kezét,
ami után az osz-
tályfõnöknõ azt
mondta, hogy tud-
ja-e, hogy a szak-
oktatója ki akarja
rúgatni? Feri ugya-
nis megõrizte vicces
kedvét, és a gya-
korlati órákon is el-
eresztett néhány
poént, amit a szak-
oktató nem vett jó
néven. De végül
megúszta az ügyet, és elvégezte a szakis-
kolát. Több mint harminc évet dolgozott
szobafestõként, kezdetben a szintén szo-
bafestõ szakmát gyakorló keresztapjánál
segédkezett, aztán saját lábra állt. Az el-
múlt évtizedekben a létrázás nagyon is
igénybe vette az izületeit. Tavaly novem-
berben egy barkács webáruházat nyitott
a barátjával. A portásfülkébe idén má-
jusban ült be, mégpedig úgy, hogy a só-
gora révén az ismerõs ismerõse hívta ide.

Az állásinterjún természetesen szóba
került a hajszíne. Megkérdezték, hogy
ilyen marad-e a frizurája. Feri csendesen
mondta, hogy igen, de ha valakinek ez
problémát okoz, akkor szívesen megbe-
széli vele az ügyet. Május óta már min-
denki elfogadta ezt a különcséget, pozití-
vak a visszajelzések, mert a munkáját be-
csülettel, tisztességesen végzi. A színes
frizurát régóta viseli, amelynek okát a
gyerekkorban kell keresni. Kispesten
pank haverokkal teltek a napok, akkor
jött be a skinhaed mozgalom, Feri pedig
mindig is az alternatív kultúrához vonzó-
dott, ezt a zenét kedvelte, s különcsé-
gébõl adódóan a színes hajviseletet meg-
szerette.

– Ez nem kifele szól az embereknek,
pedig volt egy idõszak, amikor pol-
gárpukkasztó módon öltözködtem,
viselkedtem, viszont akkor nem volt a
hajam megfestve. Így alakult az életem.
De a kritikát jól kezelem, megtanultam

bánni az embe-
rekkel. Szívesen be-
szélgetek bárkivel,
nyitott vagyok a vi-
lágra – mondta. Ezt
e sorok írója is iga-
zolhatja…

Május óta hét-
nyolc 24 órás szol-
gálatot töltött el az
egyetemen, így még
nem ismer minden-
kit név szerint. Na-
ponta 1000-1500
ember, tanár, hallga-
tó, vendég stb., for-
dul meg a Campu-
son, gyakran olyan a
K épület bejárata,
mint a hangyaboly.
Feri állja a „roha-

mokat” is, minden-
kihez udvariasan,
kedvesen szól, türel-
mesen válaszol a

Színes világ ez is
Életutak a portásfülkébõl

kérdésekre, készségesen teljesíti a kéré-
seket. Az egyetem tudásközpont, Feri ezt
is humorral veszi:

– Sokkal okosabbnak érzem magam!
De komolyra fordítva a szót, kertészek-
kel szoktam beszélgetni a fák kezelé-
sérõl, metszésérõl.

, az egyetem kertészérõl van szó)
roppant okos ember, régóta dolgozik itt,
és mindent tud az egyetemrõl is. Tõle
sokat tanulok…
Feri végül nem titkolta, hogy kedveli a

bort (itt kap jelentõséget a francia Pro-
vance borvidék). Már 12 évesen belekós-
tolt édesapja zöldszilváni borába. Idõ-
södve azonban, csak akkor fogyaszt al-
koholt, amikor erre megfelelõ alkalom
adódik. Feri egy híján harminc éve nõs, a
felesége szerint Feri, ha idõnként „legu-
rít” a torkán egy korsó sört, nem válik
agresszívvá, viszont fárasztó, mert sokat
beszél. Munkaidõben sohasem ivott,
mert vezet, s azt sohasem kockáztatta,
hogy alkohol fogyasztása miatt elvegyék
a jogosítványát.

Karcsi (Megyes Ká-

rolyról

A szerzõ felvétele
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Periferialitás, jelentõsebb (legalább
százezres népességû) nagyváros elér-
hetõségének hiánya, erõteljes demográ-
fiai erózió, közlekedésföldrajzi elmara-
dottság, gyenge népesség-megtartó ké-
pesség, jó minõségû földterületek, ki-
váló agrárpotenciál – ugyanakkor a nö-
vénytermesztés, az állattenyésztés és a
feldolgozóipar egymásra épülõ egysé-
gének hiánya, a határon átnyúló kapcso-
latok alacsony száma és szerény erõssé-
ge, belvíz-, árvíz- és aszálykockázat fo-
kozott jelenléte…

Sorolhatnánk tovább a negatív jellem-
zõket, amelyek Békés megyét érintik. A
számos elõny mellett ugyanakkor ezen fen-
ti sajátosságok alapvetõen hátráltatják a
megye felzárkózását, versenyképességének
növekedését.
Mi ilyenkor a teendõ? A minõségi és gya-

korlatorientált képzésen túl mit tehet egy
ilyen társadalmi-gazdasági-természeti kör-
nyezetben mûködõ felsõoktatási intéz-
mény?
A válasz: szakmai és tudományos tanács-

kozást szervez, amely összehozza az érintet-
teket.
Tehát a SZIE Agrár- és Gazdaságtudomá-

nyi Kara hagyományteremtõ szándékkal új-
ra megrendezte vidékfejlesztési célú tudo-
mányos és szakmai konferenciáját, amely
idén a tanácskozás központjába a hozzá-
adott érték növelését emelte. Rendezvé-
nyünk továbbra is a gyakorlati és a tudo-
mányos élet metszéspontjában helyezte el
önmagát: a vidékfejlesztés gyakorlati sze-
replõi, alakítói és a tudományos élet rep-
rezentánsai számára kínált lehetõséget a
közös gondolkodásra és a hatékony problé-
makezelési módszerek felvázolására.

A hatékony fejlesztéspolitika egyik leg-
fontosabb alapelve a

.

Miért is fontos ebben
az esetben ez az elv? Azért mert jelen volt
az összes megyei szereplõ, aki érintett a
problémák feltárásában és megoldásában.
Plenáris elõadás keretében megjelent a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal

), amely intézmény a megyei társa-
dalmi-gazdasági folyamatok fõ szervezõje-
ként mindennapjainkban is képviseli ezt az
alapelvet. A hivatal két – a megye szem-
pontjából kiemelkedõen fejlesztendõ terü-
letét érintõ – fõosztályának vezetõje (Agrár-
és Vidékfejlesztést Támogató:

szubszidiaritás és a
decentralizáció (A szubszidiaritás és a de-
centralizáció, azt az elvet képviseli, hogy
minél több lokális akarat és elképzelés, s
egyben erõforrás is megjelenhessen. (Pálné
Kovács et al., 2012))

(Dr. Rákóczi
Attila

Magyarné dr.

Knap Diána
Pántya Imre

partnerség (A partnerség elve
az együttmûködést tûzi ki célul az egyes
szintek között oly módon, hogy a kezdemé-
nyezõ szerep elsõsorban a helyi szintre há-
rul. (Pálné Kovács et al., 2012))

, valamint a Társadalombizto-
sítási és Foglalkoztatási: ) tudo-
mányos elõadást tartott, ismertetve a té-
mák megyei tendenciáit és összefüggéseit.
Emellett a megyei hatáskörrel rendelkezõ
Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Fõosz-
tálya három osztállyal (Földmûvelésügyi,
Vetõmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti,
illetve a Növény- és Talajvédelmi) izgalmas
elõadásokkal képviselte magát a tudomá-
nyos szekciókban. A megyei agrár-közigaz-
gatás szereplõi mellett a hazai agrár- és
élelmiszerszektor érdekérvényesítését, ver-
senyképesség-fokozását és a szaktanács-
adást képviselõ Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) megyei elnöksége is köszön-
tötte a rendezvényt.

A elvének

megvaló-
sulását a fenti szervezeteken túl a Kar több
gyakorlati és tudományos szereplõvel reali-
zálja. A helyi fejlesztéspolitikát elsõsorban
a Békés megyei települések fejlesztéséért
felelõs KBC Nonprofit Kft., a megyében te-
vékenykedõ lokális vidékfejlesztési tevé-
kenységeket pedig a LEADER Helyi Akció-
csoportok vezetõi reprezentálták az egyes
szekciókban. A falusi, az agro- és a vidéki
turizmus érdekeit a FATOSZ országos el-
nöke képviselte. A lokális szereplõk táborát
gyarapította a helyi termékeket elõállító és
a Campuson promotáló termelõi szféra, il-
letve a szaktanácsadói társadalom.
A konferencián több nemzetközi partner

tette tiszteletét, elõsegítve a Kar és a me-
gye határon túlnyúló kapcsolatainak széle-
sítését. a Bánáti Mezõgaz-
daság- és Állatorvos-tudományi Egyetemet,

rektorhelyettes az
aradi Aurel Vlaicu Egyetemet képviselte.
Elõbbi intézménnyel ünnepélyes keretek
között a SZIE nevében

rektor együttmûködési megállapo-
dást kötött. A dokumentum kiemelt terüle-
tei a víz- és környezetgazdálkodást, a vi-
dék- és területfejlesztést, valamint a mezõ-
gazdálkodást érintõ kutatások, ezen kívül a
hallgatói és oktatói mobilitási programokra
terjed ki, különösen a Tessedik Campus vo-
natkozásában. Emellett az Újvidéki Egye-
tem Mezõgazdasági Kar, a belgrádi John
Naisbitt Egyetem és a fenti intézmények
professzorai emelték a szekciók tudomá-
nyos presztízsét. Társkarunk dékánja,

a konferencia témájához il-
leszkedve a vidékfejlesztés „smart” össze-
függéseit világította meg.

Prof. Ioan Brad

Conf. dr. Teodor Cilan

Prof. dr. Palkovics
László

dr.
Káposzta József

A fenti elveken túl a területi szintû fej-
lesztésben a t is
szükséges kiemelni. Eszerint a közös célok
eléréséhez az összes intézmény részvételére
van szükség, azok között párbeszéd szük-
séges. Az alsóbb (helyi) szint képviselõi
felsoroltattak, a felsõbb szintet ez esetben
az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési prog-
ramok végrehajtásáért felelõs helyettes ál-
lamtitkára képviselte. ple-
náris elõadásában az agrár- és vidékfej-
lesztés forrásairól, jövõbeli lehetõségeirõl
tájékoztatta a résztvevõket.

A délutáni órákban a tanácskozás öt
szekcióban zajlott, ahol közel száz magyar
és angol nyelvû tudományos dolgozat ke-
rült bemutatásra. A „Lokális erõforrások –
Helyi fejlesztés” címû a LEADER Akció-
csoport-vezetõk részvétel valósult meg, míg
az Agrárigazgatási, agrártámogatási és fog-
lalkoztatási szekció a megyei Kormányhi-
vatal közremûködésével ment végbe. Emel-
lett az „Erõforrások hasznosítása az agrá-
riumban”, a „Social and economic
trends”/„Társadalmi és gazdasági tren-
dek”, valamint a posztereket bemutató
szekcióban folyt tudományos diskurzus. A
szekciók elnökségét a Campus vezetõ ok-
tatói mellett a meghívott külföldi egye-
temek professzorai adták, ezzel is bizto-
sítva a tudományos nézõpontok sokszínû-
ségét.

A szekcióelõadások végeztével szakem-
ber-találkozóra került sor, amely során a
résztvevõk a helyi és térségi gasztro-, il-
letve borkultúra kiválóságaival ismerked-
hettek meg.

A Magasabb (helyi) hozzáadott érték,
mint a vidék kitörési lehetõsége c. II.
Nemzetközi Vidékfejlesztési Tudományos
Konferenciával a szakmai és a tudományos
párbeszéd megkezdõdött. Hogy mit hoz a
jövõ? Ennek megválaszolására egyelõre
nem vállalkozunk. Fórumot viszont tovább-
ra is biztosítunk a megvitatásra, 2019-ban
újra megrendezésre kerül a Nemzetközi
Vidékfejlesztési Tudományos Konferencia!
A konferencia teljes mértékben önszerve-

zõdésen alapult, megvalósítása során pá-
lyázati forrást nem vett igénybe. Kiemelt
szakmai támogatóink és szponzoraink vol-
tak: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Bé-
kés Megyei Kormányhivatal, Falusi és Ag-
roturizmus Országos Szövetsége, KBC Bé-
kés Megyei Települések Fejlesztéséért
NKft. (Békés), Balla Géza Pincészet (Arad-
Hegyalja), Bor & Gravír (Szarvas), Galli-
coop Pulykafeldolgozó Zrt. (Szarvas), KWS
Magyarország Kft. (Murony) és a Szarvasi
Mozzarella Kft.

többszintû kormányzás

Dr. Viski József

„
”

„
”

Sikeres vidékfejlesztési konferencia Szarvason
Helyi fejlesztés – lokális és határon átnyúló együttmûködések a periférián



22

aula

„Az újkori magyarországi forradalmi
megmozdulásokban mindig kezdemé-
nyezõ szerepet játszott az egyetemi és
fõiskolai ifjúság. Így volt ez 1848 tava-
szán, az elsõ világháború végén és 1956
õszén egyaránt”, fogalmazza meg Szö-
gi László a Magyarországi felsõoktatási
intézmények az 1956-os forradalomban
és szabadságharcban címû könyv be-
vezetõjében. S így volt ez Gödöllõn is, az
egyetemen. Sajnos az egyetemi közvéle-
mény még mindig keveset tud az akkor
történt eseményekrõl, amihez persze
nagyban hozzájárult az, hogy hosszú év-
tizedeken keresztül ezekrõl alig lehetett
hivatalosan beszélni. Kötelességünk,
hogy egyetemünk e fontos idõszakának
történetét bemutassuk, feltárjuk a széle-
sebb, elsõsorban egyetemi közvélemény
elõtt, ezzel is emlékezve s tisztelegve a
jeles professzorokra, oktatókra, egyete-
mi hallgatókra, azokra a fiatalokra, akik
életüket is áldozták.

KISSNÉ BOGNÁR KRISZTINA
Veritas Történetkutató Intézet, mb. levél-
tárvezetõ, a SZIE KDKL volt fõlevéltárosa,
levéltárvezetõje
Az egyetemi szintû agrárképzés elsõ ön-

álló intézménye, a Magyar Agrártudo-
mányi Egyetem 1945-ben jött létre bu-
dapesti székhellyel. Az alapításakor négy
karral (állatorvostudományi, erdõgazda-
ságtudományi, kert- és szõlõgazdaságtu-
dományi, mezõgazdaságtudományi) ren-
delkezõ egyetem mûködésének elsõ év-
tizedében számos szervezeti változást élt
meg. Az állatorvosok, erdészek, kertészek
és borászok képzésére az ötvenes évek
elején önálló fõiskolák alakultak. A deb-
receni, keszthelyi és mosonmagyaróvári
mezõgazdasági akadémiák beolvasztásá-
val létrehozott Mezõgazdaságtudományi
Kar vidéki osztályait 1949-ben Buda-
pestre vonták össze, majd 1951-ben négy
önálló kart (agronómiai, állattenyésztési
agrárközgazdasági, gépesítési) hoztak lét-
re belõle. Újabb átszervezés eredménye-
ként 1954-tõl a gépészmérnök hallgatók
is külön fõiskolán tanulhattak.

A szervezet mellett ezekben az eszten-
dõkben született döntés az egyetem vég-
leges elhelyezésérõl. 1949-ben miniszter-
tanácsi határozat jelölte ki új székhely-
nek Gödöllõt, az elsõ hallgatók 1950
õszén kezdték meg tanulmányaikat a volt
Premontrei Gimnázium épületében.

Az 1956-os forradalom így a több
éven át tartó költözés közben érte az
egyetemet. A felsõbb évesek már Gödöl-
lõn tanultak, míg a három kar gólyái, va-
lamint a Továbbképzõ Intézet hallgatói
budapesti kollégiumokban laktak és a
Villányi út 57. számú épületben (a mai
Szent Margit Gimnáziumban) megtartott
órákat látogatták. Az egyetem központi
hivatalai még a fõvárosban mûködtek,
Gödöllõn Pecznik János, az Agronómiai
Kar dékánja képviselte a vezetést és vett
részt a történések irányításában. Az elsõ
– még csak az egyetemi tanulmányok re-
formját tartalmazó – „határozatok” meg-
fogalmazására 1956. október 18-án került
sor. Az október 20-án tartott gyûlésen a
hallgatókat foglalkoztató jelentõs kérdés,
az agrármérnöki cím megszerzésével kap-
csolatos egyeztetések sikertelenségének
bejelentése növelte a feszültséget. A ki-
alakult helyzet kezelésére az egyetemi
DISZ Bizottság október 22-én újabb gyû-
lést hívott össze. Az elsõ felszólalások
még az egyetemi reformokkal foglalkoz-
tak, de a Szegedi Egyetem, valamint a
Kertészeti és Szõlészeti Fõiskola képvise-
lõi már kényesebb politikai kérdéseket is
felvetettek, majd hatásukra a MEFESZ
megalakítására is sor került. A tanács-
kozás végén felszólaló Máthé Imre rektor
Arany János címû versének
sorait idézve fejezte ki egyetértését a
diákság követeléseivel.

Október 23-án az agráregyetem fõvá-
rosban élõ hallgatói is gyûlést tartottak
(hasonlóan a Gépészmérnöki Fõiskola di-
ákjaihoz), a helyi MEFESZ szervezetek
megalakítása után csatlakoztak a felvonu-
láshoz. Néhányan a fegyveres harcokban
is részt vettek, közülük Dombóvári János
I. éves gépészhallgató a Rádió elõtti sor-
tûz elsõ áldozata lett.

A forradalmi események még három

Magányban

ifjú életet követeltek: Benedicty Ernõ I.
éves agronómus hallgató, Biliczky And-
rás II. éves állattenyésztõ és Papp Gábor
IV. éves gépész hallgató.

A forradalmi napok kronológiájában
hasonló események zajlottak a három
helyszínen. A gödöllõi diákok meghatá-
rozó szerepet játszottak a település for-
radalmi eseményeinek elindításában, hi-
szen október 25-én a Pestrõl vissza-
érkezett és elfogott egyetemisták szaba-
don bocsátását követelõ tömeget fogadta
halálos áldozattal járó sortûz a Rendõr-
ség épülete elõtt.

Október 26-án eltávolították a vörös
csillagot az egyetem épületérõl, 27-én
magalakult az Ideiglenes Nemzeti Tanács
(Budapesten erre október 31-én került
sor, míg a Gépészmérnöki Fõiskolán no-
vember 1-én alakították meg a Forradal-
mi Bizottságot). A gödöllõi diákok mind-
végig jó kapcsolatban álltak a helyi la-
kossággal. Bejártak a község gyáraiba, in-
tézményeibe, bekapcsolódtak az Ideigle-
nes Nemzeti Bizottság munkájába, csat-
lakoztak a Nemzetõrséghez, részt vettek
a kistarcsai Rendõrtanosztály lefegyver-
zésében, az ottani õrzési feladatok ellátá-
sában. Mindhárom helyszínen megszer-
vezték az épületek védelmét, össze-
állították a kitiltásra, eltávolításra java-
solt alkalmazottak, tanárok listáit. Az
október végén tartott egyetemi gyûlése-
ken a bizottságok megalakítása mellett
határozati javaslatok összeállítására is
sor került, amelyek egyöntetûen a forra-
dalmi célok megvalósítását támogatták
és mindenhol az intézmények helyzetére
vonatkozó követeléseket is tartalmaztak
(egyetemi autonómia biztosítása, mezõ-
gazdasági mérnöki cím megadása, Me-
zõgazdasági Mûszaki Egyetem létrehozá-
sa). A nemzeti tanácsok és forradalmi bi-
zottságok ugyanakkor mindenhol a rend
biztosítására, az emberi életek és az

Az Agrártudományi Egyetem az 1956-os

1. kép
Dombóvári János I. éves gépész hallgató a
Rádió ostrománál veszítette életét

2. kép
Benedicty Ernõ I. éves agronómus hall-
gató törzskönyvi bejegyzése

Múltidézõ



egyetemi tulajdon megvédésére töreked-
tek. Gödöllõn november 4-én még meg-
kísérelték a fegyveres ellenállást, de no-
vember 11. után megszûnt a Nemzeti
Tanács mûködése. November 21-én az
újjáalakult Egyetemi Tanács vette kezébe
az intézmény vezetését, de az egyetemi
élet csak február elejétõl tért vissza
megszokott medrébe.

A forradalmi eseményekben részt ve-
võ egyetemi alkalmazottak és hallgatók
elszámoltatására 1957 áprilisában indul-
tak meg a vizsgálatok. A jegyzõkönyvek
alapján 21 mezõgazdász és 15 gépész
hallgató kapott büntetést, amely a figyel-
meztetéstõl az ország összes felsõoktatási
intézményébõl való kizárásig terjedt. Az
egyetemi alkalmazottak közül 30 sze-
mélyt vontak felelõsségre, hat neves pro-
fesszort fosztottak meg katedrájától (Mát-
hé Imre rektor, Manninger G. Adolf,
Horn Artúr, Klinger Pál, Erdei János, Kut-
hy Sándor professzorok). Az egyetemi
központi könyvtár akkori igazgatója, Ko-
sáry Domokos letartóztatására 1957
õszén került sor.

Az Agrártudományi Egyetem életét, a
professzorok és hallgatók kapcsolatát, a
forradalmi eseményekhez történõ vi-
szonyulását és a korabeli politikai álla-
potokat is jól tükrözi a Horn Artúrnak
1958-ban megküldött levél részlete. (A
levél a

címû kötet 135.
oldalán található.)

Horn Artúr életútja (1911-2003),
Tisztelgés Horn Artúr professzor úr szak-
mai munkássága elõtt születésének 100.
évfordulója alkalmából”

„Kedves Professzor Úr!
Ezek a sorok százhúsz fiatal agrármér-

nöknek a köszönetét és érzéseit tolmácsol-
ják. Fiatalok és tettre készek vagyunk.
Szeretjük ezt a drága magyar földet, sze-
retjük véres rögeit, hullámzó kalásztenge-
rét, és szeretjük legelõn kóborló gulyáit,
harangkonduláskor hazatérõ embereit a
mezõrõl. És ezt a szeretetet Professzor Úr
oltotta belénk. Most, hogy szétszóródtunk
szerte az országban, […], magunkkal vit-
tük azt a tudást, azt a szeretetet, melyet a
gödöllõi egyetem falai közt tanultunk meg.
Köszönjük, Professzor úr. Mi dolgozunk

azon, hogy tanításait, gondolatait megva-
lósítsuk. Ránk mindig számíthat, nem fog
bennünk csalódni.

Professzor Úr nem lehetett jelen, mi-
kor átvettük diplomáinkat, nem hall-
hatta, amint tanáraink felé köszönetet
mondtunk áldozatos munkájukért, de
ezek a szavak Professzor Úr felé is száll-
tak. És az a néhány arc, akiket letöröltek
a tablóról erõsebb kezek, nem fog eltûnni
szívünkbõl. Mert odáig még a legerõsebb
kéz sem érhet el. Mi tudjuk, hogy mit kö-
szönhetünk mindnyájan Professzor Úr-
nak. Köszönjük azt is, hogy megtanított
magyar embernek lenni, megtanított ge-
rinces embernek lenni.

Tanításait, oktatásait, emlékét szí-
vünkbe zártuk […] És ne felejtse el Pro-
fesszor Úr, hogy erre a százhúsz fiatalra
mindig számíthat…

Tanítványi hálával az 1958 telén vég-
zett állattenyésztõ diákok.
Gödöllõ, 1958. április
Amennyiben Professzor Úr gondolja, elol-
vasás után semmisítse meg, nehogy
kellemetlensége legyen.”

forradalom napjaiban

Elindult a Kárpát-medencét lefedõ falugazdász-program, a
hálózat mûködtetésére évi 420 millió forint magyar kor-
mányzati támogatás áll rendelkezésre, hangzott el december
5-én, a VII. Kárpát-medencei összefogás fórumon.

parlamenti államtitkár, agrárminiszter-helyettes a
tanácskozást köszöntõ beszédében elmondta, hogy az összegbõl
több mint száz külhoni szakember láthatja el fontos informá-
ciókkal és a gazdálkodáshoz szükséges tanácsokkal a határon túl
élõ magyar termelõket. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az ag-
rártárca 2012-ben kezdte el kiépíteni külhoni agrárkapcsolatait,
amelynek köszönhetõen a minisztérium mostanra egy jól mûködõ,
az agrárium teljes területét átfogó kapcsolati hálóval rendelkezik.

nemzetpolitikáért felelõs államtitkár is azt
hangsúlyozta, hogy a gazdaság, a mezõgazdaság támogatása fontos
érdek. A jövõ évi költségvetési törvényben 50 milliárd forint áll
rendelkezésre a gazdaságfejlesztési programok megvalósítására a
Kárpát-medencében, a határon túli magyar régiókban.

, a MAGOSZ elnöke azt említette, hogy a külhoni
magyarsággal az országot összeköti és segíti a Kárpát-medencei
Magyar Gazdák Egyeztetõ Fóruma (KEF), valamint a Magyarok
Kenyere 15 millió búzaszem jótékonysági program. ,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke a fórumon el-
mondta, a Szent István Egyetem képzési tematikájával és felsõok-
tatási tudásbázisával, valamint az infrastrukturális hátteret biz-
tosító partnerszervezetek háttérmunkájával kiegészülve minden
esély megvan rá, hogy a program eredményes legyen.

Farkas Sándor

Potápi Árpád János

Jakab István

Gyõrffy Balázs

(nak.hu)

aula
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Idén november 8-án rendeztük meg a Budai Cam-
pus és az YBL Gólyabálját, november 23-án a Gö-
döllõi Campus Gólyabálját. Mindkettõ nagy sikert
aratott. Ez annak is köszönhetõ, hogy olyan elõ-
adókat sikerült elérnünk, akik a nagyközönség
kedvencei.
A Budai Campus Gólyabálján több mint 1300-an

vettek részt. A mûsor elején Rektor úr köszön-
tötte a hallgatókat, majd a gólyaeskü követ-
kezett. Ezután egy keringõvel nyitották meg az
estét. A gólyatáncokat a négy kar elsõéves hall-
gatói táncolták el. Majd következett egy megle-
petés: az oktatók is készültek egy igazi retrotánc-
cal, amely végén a hallgatók is csatlakoztak hoz-
zájuk. Az est fellépõi a Necc Party, a Fish zenekar,
Katapult DJ és DJ Tõtöttcigi volt.

*
Gödöllõn a résztvevõk száma elérte az 1700 fõt.

Nagy örömünkre szolgált, hogy az est házigazdái
és egyik fellépõje az Animal Cannibals együttes
volt. Az estét a Forduló Néptáncegyüttes nyitotta
meg legújabb koreográfiájával, melyet Nyárád-
magyarós táncaiból állítottak össze. Rektor úr,
majd a campus kari vezetõi üdvözölték a legifjabb
hallgatóinkat. Ezután meghallgathattuk a gólya-
esküt, majd három elsõéves hallgató hitelesítette
a tanulmányi osztály gólyaszalagjait. A hagyo-
mányoknak megfelelõen a karok vezetõsége és a
tanulmányi osztály munkatársai kitûzték a
gólyáknak az elsõ évet szimbolizáló gólyaszala-
got. A bálon a következõ elõadók szórakoztatták
a hallgatókat: Horváth Tamás, Animal Cannibals
Drop The Cheese, Juhász Laci, BanDJ, Pete Lo-
gan, a NeoSteps, Alex Weld, Ultimate és az
Abonyi Mulatós.

Köszönjük, hogy a hallgatók mellett az oktatók,
és volt hallgatóink is tiszteletüket teszik ezen ese-
ményeken. A hagyományokat nemcsak megtar-
tani, de ápolni is kell! Jövõre találkozunk Budán
és Gödöllõn ugyanekkor!

Balogh Barbara
EHÖK elnök
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