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Keresztféléves képzés

Dobogón
A keresztféléves képzés felvételi eljárásában a legnépszerûbbek a mûszaki és a
gazdaságtudományi mesterképzések voltak: ezekre mintegy 1300, illetve 1000
hallgatót vettek fel. A legtöbb jelentkezõ
(979) a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre jutott be, ezt követi
a Szent István Egyetem (486) és a Debreceni Egyetem (406).
Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint
a közel öt és félezer jelentkezõbõl mintegy 4100-an jutottak be valamely szakra.
A 2018. évi keresztféléves felvételi eljárásban alapképzésre 428, felsõoktatási
szakképzésre 62, mesterképzésre pedig
3622 jelentkezõt vettek fel.
A 2017. november 15-én lezárult felvételi eljárás során összesen 5390-en
nyújtottak be jelentkezést a felvi.hu honlapról elérhetõ e-felvételiben.
Az elsõ helyes jelentkezéseket figyelembe véve mesterképzést 4659-en jelöltek
meg, alapképzésre 666-an, felsõoktatási
szakképzésre pedig 65-en nyújtottak be
kérelmet.

A precíziós gazdálkodás
terjesztésében is partner az egyetem
Együttmûködési megállapodást
kötött a Magyarországi Precíziós
Gazdálkodási Egyesület
Budapesten, az AGROmashEXPO kiállítás és vásár
nyitónapján, január 24-én a Szent
István Egyetemmel, az Agrármarketing Centrummal, a Magyar
Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarával, továbbá a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs
Központtal.
A dokumentumot a SZIE képviseletében dr.
Tõzsér János rektor és Magyar Ferenc kancellár, az MPGE részérõl Milics Gábor elnök
írta alá.
Az együttmûködési megállapodást kötõk egyetértenek abban,
hogy a magyar mezõgazdaság
olyan élelmiszertermelési potenciállal rendelkezik, amelyet meszsze nem használ ki. A digitalizáció
az élet minden területéhez hason-

üzemirányítási alkalmazások használata a
gazdaságok vezetésében, döntések elõkészítésében. Törekednek továbbá a termék nyomon követési rendszerek és az online üzletkötés valamint az élelmiszergazdasági
szereplõk digitális kompetenciájának fejlesztésére, a digitális agrárszaktanácsadás
elérhetõvé tételére a termelõk részére.
Dr. Tõzsér János rektor az aláírás alkalmából elmondta, hogy összefogással lehet
eredményeket elérni. A precíziós gazdálkodással a hatékonyságot lehet javítani és ez
a technológia különbözõ méretû gazdaságokban is alkalmazható. A Szent István
Egyetem kutatógárdája valamint szakkínálata alkalmassá teszi az intézményt arra,
hogy az egyesület hasznos partnere legyen

Az Év Agrárembere
Mutsy Árpádot, a Bio-Fungi Kft. vezetõjét
választotta 2017-ben az Év Agráremberének
a 70 fõs szakmai zsûri Siófokon február 11én. Mutsy Árpád 42 éves, Zentán született.
1990-ben végzett a budapesti Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem zöldségtermesztési
szakán. Cége, a családi vállalkozásként indult Bio-Fungi Kft. bevételének több mint 60
százaléka exportból származik. Az ócsai telephelyén elõállított gombát Magyarországon kívül Szlovákiában, Szlovéniában és
Ausztriában értékesíti.
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lóan a mezõgazdaságban és az élelmiszertermelés területein is megjelent és jelentõs
hatást gyakorol a technológiai folyamatokra,
a kommunikációra és az adatgazdálkodásra.
Azzal kell számolni, hogy a termelési technológiát, a folyamatokat, a vezetõi döntéshozást és a termékpályák mûködését jelentõsen átalakítják.
A partnerek közös célkitûzése az agrár- és
élelmiszergazdaság versenyképességének
növelése, piaci pozícióinak javítása; a precíziós gazdálkodás, mint termõhely-specifikus adat, információ, tudás alapú gazdálkodási mód szélesebb körben való alkalmazása, elterjedésének támogatása; az

az együttmûködésben az alap- és alkalmazott kutatásoktól a szakmai és tudományos rendezvények közös szervezéséig.
A Szent István Egyetem az oktatásban és a
kutatásban is az innováció útját választotta,
tette hozzá Magyar Ferenc kancellár. Konzorciumvezetõként, a Szegedi Tudományegyetemmel és a Kaposvári Egyetemmel kö
zösen, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
támogatásával olyan pályaorientációs programot indított, amely a fiatalok szemléletváltását szeretné elõsegíteni annak érdekében, hogy – felismerve az agráriumba végbement modernizációt –, minél többen válasszák hivatásul ezt az ágazatot.

fókuszban az Egyetem

A Szenátus napirendjén

Újabb öt évre akkreditálták az egyetemet
A Szenátus január 24-i ülésén napirend elõtt
dr. Tõzsér János rektor bejelentette, hogy tanulmányi elfoglaltságuk miatt Kincses Péter,
Kiszel Péter és Szabó Gellért hallgatók lemondtak szenátori mandátumukról. Az új
szenátorok Szunyog Bálint, Szvák Szilárd és
Tollas Máté.
A Magyar Akkreditációs Bizottság plénuma
egyhangú döntésével a Szent István Egyetemet 2022. december 31-ig akkreditálta. A
rektor köszönetet mondott mindazoknak,
akik az eljárás sikerének érdekében fáradoztak az egyetemen. Az Enyedi György
Regionális Tudományok Doktori Iskola
2020. december 31-ig nyert akkreditációt.
Az egyetem rektora kiemelte, a SZIE modern, átlátható, tágas standdal vett részt a 18.
Educatio Nemzetközi Oktatási Kiállításon és
jól szolgálta a hallgatótoborzást. A kiállítás
három napja alatt mintegy 50 ezren látogattak el a kõbányai vásárvárosba. Az érdeklõdõket tájékoztató egyetemi munkatársak, a
Médiaközpont dolgozói és a kari szakemberek, valamint a hallgatók az intézmény iránti
elkötelezettséggel végezték feladatukat.
Ugyancsak napirend elõtt adott tájékoztatást az új Szervezeti és Mûködési Rendrõl

dr. Szabó Linda Zsófia fõosztályvezetõ, majd
a Szenátus elsõként kiegészítette a rektori
megbízásra kiírandó pályázat szövegét; e
szerint a pályázat nyertese határozott idõre,
2018. november 1-jétõl 2023. október 31-ig
kap majd megbízást.
A Szenátus módosította az SzMR Élelmiszertudományi kari kiegészítését. Az oktatási tevékenységek egyre sokrétûbbé válását,
a vállalati kapcsolatok fontosságát, valamint
a sikeres kutatások szerepének erõsödését
mérlegelve a korábbi 3 helyett a karnak 4,
oktatási, kutatás-fejlesztési és innovációs,
nemzetközi kapcsolatok valamint vállalati
kapcsolatok és kommunikációs dékánhelyettese lesz. A Kari Tanács testületeit is átalakítják, hogy feladatkörük jobban illeszkedjen a kari munkához és optimálisan segítse a vezetõség szakmai munkáját.
Új szakfelelõse van a kertészmérnök felsõoktatási szakképzésnek. Dr. Erõs-Honti
Zsolt egyetemi docens közalkalmazotti jogviszonya január 9-ével megszûnt. A Kertészettudományi Kar Tanácsa az új szakfelelõsre dr. Geösel András egyetemi docenst
javasolta, akit a Szenátus is támogatott.
Az Egyebekben Aranyos Lajos szenátor el-

3 Dékán Találkozó Gödöllõn

mondta, hogy az egyetem szolgáltatói háttere nagyon leterhelt, javasolta ezért az ügymenet egyszerûsítését. Magyar Ferenc kancellár válaszában kifejtette, arra törekednek,
hogy olyan szervezete és ügyviteli rendszere
legyen az egyetemnek, amely elõsegíti, hogy
a kollégák jól érezzék magukat, elismertek
legyenek és a „termelõ ágazatok”, azaz az
oktatás és a kutatás a legnagyobb hatásfokkal mûködjenek.
Dr. Tõzsér János a szenátorok figyelmébe
ajánlotta az egyetemi honlap felvételizõknek
készített új felületét, s kérte, népszerûsítsék
azt, hiszen egyik eszköze a leendõ hallgatók
megnyerésének. Nagyon gyorsan kell reagálni a változó kihívásokra. Rövidesen például emelt szintû érettségi és nyelvvizsga
lesz szükséges a felvételi jelentkezéshez.
A rektor arról is szólt, hogy a kancellárral
egyetértésben egy tudományos tanács felállítását tervezik, amely véleményezi az elérhetõ pályázatokra beérkezõ javaslatokat. A
tanács a javaslatokat aktualitásuk, az egyetemi érdekek szolgálata, valamint a karok
bevonási lehetõségének szempontjai szerint
értékeli majd.

Oracle Academy – ingyenesen!
Egyetemünk hallgatói és oktatói részére ingyenesen elérhetõ az
Oracle Academy Program, amely az Oracle Academy összes tananyagát és segédanyagát tartalmazza.
Intézményünkben minden oktató és minden hallgató, aki regisztrál
a felületre, jogosult a rendszer használatára. A regisztrációt követõen
az oktatók egy átkonvertálással érik el a rendszert, míg hallgatóink az
adott kurzusra való bejelentkezéskor férnek hozzá a tananyagokhoz.
A programhoz való hozzáférést a „Programozd a jövõd!” GINOP3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 az „Oktatási intézmények és IKT
vállalkozások közötti együttmûködés ösztönzése és támogatása”
kiemelt kormányzati projekt biztosítja. (szie.hu)

Idén Gödöllõn került sor február elsején a 3 Dékán Találkozóra. Dr.
Czigány Tibor akadémikus, egyetemi tanár, a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánja, dr.
Kátai László egyetemi docens, a SZIE Gépészmérnöki Karának dékánja és dr. Siménfalvi Zoltán egyetemi docens, a Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Karának mb. dékánja megosztották
tapasztalataikat az új képzési és kimeneteli követelményekrõl, a közös pályázati lehetõségekrõl és az idegennyelvû képzésrõl, majd
Balázs Gusztáv felvétele
laborlátogatáson vettek részt.

SZAKGIMNÁZIUMI TANULMÁNYI VERSENY. Az I. Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek elõdöntõjét a gödöllõi campuson, január 26-án rendezték. A Földmûvelésügyi Minisztérium
hatáskörébe tartozó és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett országos tanulmányi versenyek elõdöntõjére összesen 450
középiskolai hallgató jelentkezett. A SZIE beiskolázási programja
keretében tájékoztató elõadásokat szervezett a diákokat kísérõ pedagógusoknak, bemutatva színes képzéseit nemcsak az agrár-, hanem az élelmiszertudományi, a gépészeti és a gazdaságtudományi területeken is.

PATÓCS AUTÓHÁZ
2100 GÖDÖLLÕ, Rigó u. 10. Tel: (06) 28/515-710
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Szervezeti és személyi változások

Új SZMSZ-t fogadott el a Szenátus
Magyar Ferenc kancellár február
9-én az Egyetemi Hírlevélben
tájékoztatta az intézmény
munkatársait a Szent István
Egyetem szervezeti és személyi
változásairól.
A tájékoztatás szerint a Szent István
Egyetem Szenátusa 2018. február 2-i hatállyal új Szervezeti és Mûködési Szabályzatot fogadott el.
A Szenátus múlt év november 29-i ülésén
támogatta a Szent István Egyetem Alapító
Okirata módosításának kezdeményezését és
elfogadta a szervezeti változásokat tartalmazó organogramot. A 2017. december 14-i
ülésén az Agrár- és Gazdaságtudományi Kar
Gazdasági Campusa átadásával összefüggõ
módosításáról döntött.
A Kormány 1006/2018 (II.1) határozata
alapján az Agrár- és Gazdaságtudományi
Kar Gazdasági Campusa 2018. február 1-tõl
a Gál Ferenc Fõiskola szervezetébe olvadt
be.
Fentiekre tekintettel, Rektor úrral egyetértésben olyan szervezeti átalakítást készítettek elõ, melynek célja a magas színvonalú
oktatáshoz, kutatáshoz szükséges üzemeltetési, gazdálkodási és igazgatási feladatokat
még hatékonyabban ellátó kancellári szervezet kialakítása.
Ezen elõzmények alapján a következõ változásokról tájékoztatott a kancellár.
Rektori-Kancellári Kabinetet alakítottak ki
annak érdekében, hogy az intézmény akadémiai és kancellári irányítása közötti egység, transzparencia és információáramlás
mindenkor biztosított legyen.
A kancellár munkáját három kancellárhelyettes segíti, akiknek feladatát a kancellár
feladatainak strukturált felosztása alapján
határozták meg. Az egyes tevékenységtípusokkal kapcsolatos feladatok, felelõsségek
és kompetenciák vezetõi szinten érvényesíthetõk és számon kérhetõk lesznek.
A gazdasági és mûszaki kancellárhelyettes a
szakmai felügyelete alá tartozó szervezeti
egységekkel a költségvetési intézmény
mûködtetésével kapcsolatos feladatokat látja
el. A gazdálkodás és az üzemeltetés témakörei egymással szorosan összefüggnek, egy
vezetõ által is elérhetõ kompetenciakörben
megszervezhetõk.
Az egyetem megbízott gazdasági és mûszaki kancellárhelyettese Biró Terézia.
A Számviteli, Kontrolling és Pénzügyi Fõosztály megbízott fõosztályvezetõje Gazdig
György, megbízott fõosztályvezetõ-helyettese Vadon Norbert.
Az Informatikai Fõosztály fõosztályvezetõje Gál György.
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A Biztonságszervezési és Vagyongazdálkodási Fõosztály megbízott fõosztályvezetõje Kristóf Krisztina.
A gazdálkodás, mûködtetés és üzemeltetés
jelenleginél célszerûbb megszervezése érdekében az egyetem valamennyi campusán
campusigazgatóságok kerülnek kialakításra,
melyek a campushoz tartozó szervezeti egységek mûködését támogató, központi irányítású szervezeti egységek, ezáltal megteremtve a funkcionális és szolgáltató szervezeti
egységek átláthatóságát is.
A Budai Campus Igazgatóság campusigazgatója Tóth Edit.
A Gödöllõi Campus Igazgatóság megbízott
campusigazgatója Kristóf Krisztina.
A Tessedik és az Ybl Campus Igazgatóság
kialakítása folyamatban van.
A jogi, igazgatási és humánpolitikai kancellárhelyettes a szakmai felügyelete alá tartozó
szervezeti egységekkel az Egyetem jogi,
igazgatási, belsõ szabályozási és humánerõforrás-gazdálkodási feladatrendszerét,
valamint jogi szempontból erõs kontrollt
igénylõ mûködési feladatrendszereit (beszerzés, szerzõdések, jogszabályváltozások)
fogja össze.
Az Egyetem megbízott jogi, igazgatási és
humánpolitikai kancellárhelyettese dr. Szabó Linda Zsófia.
Az Adminisztrációs és Koordinációs Fõosztály fõosztályvezetõje dr. Szabó Linda
Zsófia.
A Jogi és Beszerzési Fõosztály megbízott
fõosztályvezetõje dr. Varga Zsolt.
A Humánerõforrás Gazdálkodási Fõosztály
megbízott fõosztályvezetõje dr. Szilágyi Veronika.
A szolgáltatási központokért felelõs kancellárhelyettes a szakmai felügyelete alá tartozó
szervezeti egységekkel az egyetemi belsõ
szervezetek, személyek, valamint a külsõ
partnerek, szereplõk számára mûködtetett
szolgáltatásokat felügyeli. Az elõzõektõl je-

lentõsen eltérõ feladatokat lát el, a kontrollfunkciók helyett szolgáltatási típusú
feladatok koordinálása az elsõdleges.
Az Egyetem megbízott szolgáltatási központokért felelõs kancellárhelyettese dr. Kozári József.
A Médiaközpont központvezetõje Pusztay
Gabriella.
A Kárpát-medencei Agrár- és Vidékfejlesztési Innovációs Központ központvezetõje
Balog Eszter.
A Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ központvezetõje dr. Kozári József.
A Pályázat-menedzsment és Tudáshasznosítási Központ megbízott központvezetõje
dr. Fekete Rita.
A Stratégiai és Koordinációs Fõigazgatóság
megszûnt, egyes feladatai és szervezeti egységei a kancellár irányítása alá kerültek át,
valamint a humánpolitikai feladatokat ellátó
fõosztály feladatköre kibõvült.
A pályázati, innovációs és projektmenedzsment feladat ellátása új szemlélet szerint
szervezõdik. Az akadémiai szféra feladata a
pályázatok, innovációs ötletek megvalósítási törekvéseirõl való döntés meghozatala
és a projektek szakmai elõkészítése. A pályázatok megvalósítását egy szolgáltató szemléletben kialakított szervezeti egység támogatja, mely valamennyi adminisztratív feladatot ellát.
A rektor irányítása alá tartozó szervezeti
egységek esetében az alábbi módosításra került sor:
A Klímairoda és a Zöld Ipari Innovációs
Iroda önálló szervezeti egységként megszûnt, feladatait a Pályázatmenedzsment és
Tudáshasznosítás Központ veszi át.
A Nemzetközi és Külkapcsolati Iroda a
jövõben Nemzetközi és Külkapcsolati Központ néven mûködik.
Két új szervezeti egység jött létre, a Regionális Élelmiszeripari Innovációs Központ és a Duális Képzési Központ.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában mûködõ Gál Ferenc Fõiskola (GFF) rektora, Kozma Gábor az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a SZIE három alapképzési szakot
(gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel, valamint mûszaki menedzser) és
két felsõoktatási szakképzési szakot (gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel) adott át a fõiskolának, valamint néhány végzés elõtt álló hallgatót andragógia alapképzési és emberi erõforrások felsõoktatási szakképzési szakon. Ezeken jelenleg 346 hallgató tanul. A GFF a gazdasági kampuszból létrehozta a békéscsabai telephelyû gazdasági
kart, amelynek dékánja Árpási Zoltán egyetemi docens, korábbi békéscsabai dékánhelyettes lett.
A korábban Békéscsabán folytatott mesterszakos képzéseket (emberi erõforrás tanácsadó, pénzügy, vezetés és szervezés, valamint agrár-mérnöktanár) nem adta át a SZIE, azokat más telephelyeire helyezte át.
A GFF a szarvasi pedagógiai kart 2014-ben, a gyulai egészségügyi és szociális felsõfokú
képzést tavaly februárban vette át a SZIE-tõl. 2015 óta fenntartója a békési szakképzõ
intézménynek is. A GFF-en több mint 1100 hallgató tanul, saját fenntartású iskoláiba
(MTI)
mintegy 700 diák jár.
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Konferencia Gödöllõn és Budán

A SZIE kiváló tehetségei

A plenáris ülést dr. Szilágyi Tivadar, a SZIE
Tehetséggondozási Tanács elnöke nyitotta
meg, majd dr. Tõzsér János rektor mondott
köszöntõt. Elmondta, hogy az egyetemen
több ösztöndíj szolgálja a tehetséggondozást, amelyeket jól kiegészít az Új Nemzeti
Kiválóság Program. A nap során 16 szekcióban 131 elõadás és 6 tehetséggondozási
elõadás hangzott el, igazolva, hogy a jó kutatási ötlet kitartó munkával eredményt hoz.
A tehetséggondozás új kihívásai a változó
felsõoktatási környezetben címmel ezután
dr. Szendrõ Péter, az Országos Tudományos
Diákköri Tanács (OTDT) elnöke szólt a meg-

jelentekhez és az eseményeket videóközvetítés révén, Budán figyelemmel kísérõkhöz.
Emlékeztetett rá, hogy 2008-ban az Országgyûlés egyhangúlag elfogadta a 20 évre szóló Nemzeti Tehetség Programot. A tapasztalatok szerint a tehetségsegítõ mozgalmak
egyre inkább egymásra találnak. Kiemelte:
sosem volt még akkora állami támogatása az
Országos Tudományos Diákköri Konferenciáknak, mint amiben a 2019-ben sorra kerülõ XXXIV. OTDK részesül majd. Ez az öszszeg egymilliárd forint.Aprofesszor azt is elmondta, hogy a hallgatók 8-11 százaléka
vesz részt a hatvanéves múltú tudományos
diákköri munkában. Az oktatók és kutatók
felelõssége, hogy ezt a hallgatói réteget évrõl évre meg tudja szólítani, el tudja érni.
Nem kis gondot okoz, hogy miként lehet
azokat a hallgatókat kutatásra sarkallni, akik
tanulmányaik mellett dolgoznak. Arra is törekedni kell, hogy a középiskolát végzett tehetséges fiatalok inkább a hazai felsõoktatási
intézményeket válasszák továbbtanulásukhoz.

Balázs Gusztáv felvételei

SZIE kiváló tehetségei címmel
rendeztek konferenciát február 9én az egyetem gödöllõi és budai
campusán azzal a céllal, hogy az
Új Nemzeti Kiválóság Program
ösztöndíjasai és az intézmény
tehetséggondozási programjaiban
résztvevõk bemutassák kutatásuk
aktuális állapotát.

A tudományos diákköri mozgalom a határon túli magyar nyelvû felsõoktatásban tanulók számára is természetes közeggé vált.
Ezek támogatásában a SZIE példát mutat, állapította meg az OTDT elnöke.
Dr. Szendrõ Péter a szakkollégiumi mozga-

és kutatásstratégiai fõosztályvezetõje kiemelte: fontos, hogy már az elsõéves hallgatók rendelkezzenek kutatási tervvel a tanév
végére. Említette, hogy az új képzésekbe
már be kell építeni a mobilitási ablakot, azaz
a külföldi részképzésen való részvételt.

lomról szólva hangsúlyozta, a fiatalok maguk döntik el, melyik közösségbe jelentkeznek. A közösségek a tudományos életben
is rendkívül fontosak. A tehetség csak akkor
érték, ha a társadalom szövetébe illeszkedve
érezteti hatását mindannyiunk javára.
Az Új Nemzeti Kiválósági Programról tartott elõadásában dr. Szabó István, az Emberi
Erõforrások Minisztériumának felsõoktatás-

Arról is szólt, hogy szükséges a kutatások
minõségének javítása.
Dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes elmondta, az Új Nemzeti Kiválóság Program
az elõzõ tanévben 140, a jelenlegiben 240
millió forinttal támogatja a SZIE hallgatóit
és fiatal oktatóit, tavaly 51, idén 131 fõt. A
2019-es OTDK Társadalomtudományi
Szekcióját a GTK szervezi.
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Megjelent a Talajmûvelési ABC

Egy hiteles ember hiteles információi

Annak ellenére, hogy január 26-án, az
AGROmashExpóval egy idõben tartották a
könyvbemutatót a Szent István Egyetemen, a
Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar
tanácsterme zsúfolásig megtelt érdeklõdõkkel: a könyv kiadását támogatókkal, volt és
jelenlegi tanítványokkal, gazdálkodókkal, a
szerzõ kollégáival, a média képviselõvel, a
professzor munkásságának tisztelõivel.

Házigazdaként Posta Katalin, a kar dékánja
is egy idézetet hozott: Nagyváthy János
1821-ben megfogalmazott gondolatait idézte, mintegy kétszáz év távlatából. „A termesztõnek tulajdonságai: az értelem, a serénység, a jó rend, a takarékosság, és a megkímélés.” Mint mondta, ahhoz, hogy napjaink gazdálkodóit is e mai napig érvényes tulajdonságok jellemezzék, Birkás Márta most
megjelent könyve jelentõs mértékben hozzájárul. A dékán egy érdekes történetet is
megosztott: fültanúja volt két hallgató arról
folytatott vitájának, hogy érdemes-e megvenni ezt a könyvet, vagy elég az internetrõl
beszerezni az információkat. Egyikük szerint minden megtalálható az interneten, de a
másik annak a véleményének adott hangot,
hogy az ott található információk jó része
nem hiteles. Posta Katalin ez utóbbi véleménnyel egyetértve azt mondta: ez a könyv
egy hiteles embertõl származó hiteles információ.
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Lelkes Lajos, a könyvet közreadó Mezõgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. igazgatója,
cikkünk bevezetõjével ellentétben, rossz híreket is megosztott a hallgatósággal. Mint
mondta, nagyon kevés könyvbemutatón tud

részt venni manapság, és a korábbi 40-50hez képest kifejezetten kevés, évente mindössze 8-15 könyvújdonság jelenik meg a mezõgazdaságtudomány területérõl. Az okok
között említette a gazdálkodást segítõ könyvek támogatásának hiányát. Mint mondta,
szakkönyv ma csak piaci körülmények között állítható elõ. A kiadók nem tudják kifizetni a szerzõket, ahogy a nyomdaszámlát
sem, és ha mégis megjelentetnek egy könyvet, annak – éppen ezen okok miatt – olyan
magas lesz az ára, amit különösen a hallgatók
nem tudnak megfizetni.
Ma válságos helyzetben van az elmúlt húsz
évben szép pályát befutott, mintegy 1500 –
1800 új mûvet kiadó hazai mezõgazdasági
szakkönyvkiadás mondta az igazgató. Az,
hogy Birkás Márta könyve ilyen körülmények ellenére is megjelenhetett, az szintén a
szerzõnek köszönhetõ – mert van egy jó
szerzõnk! Egy olyan szerzõnk, aki betartja a
leadási határidõt, és – mint Birkás Mártának
– megvan az a jó tulajdonsága, hogy nem kér
szerzõi honoráriumot! Sõt, maga szerzi meg
azt a támogatást, azokat a szponzorokat,
akiknek a támogatásával a könyv megjelenhetett – mondta Lelkes Lajos.
Erre reagálva Birkás Márta elmondta, hogy
az örömért dolgozott, ahogy a könyv lektorai, Búvár Géza, Pepó Péter és Szemõk András is. Bár nem sorolta fel, mert – mint
mondta – a könyvben szerepelnek, mi fontosnak tartjuk bemutatni a könyv kiadását támogatókat: az Abaúji Papp Charolais Kft.-t,
a szentgáli Agroszen Kft.-t, a bácsbokodi
Albert Agro Egyéni Vállalkozást, a Bevárdgyulai Mezõgazdasági Zrt.-t, Búza Tamás
egyéni vállalkozót, a bekecsi Czina Györgyöt és a Czinagro Kft.-t, a gyomaendrõdi
Dobó Anitát, a tiszadobi Gyomvadász Kft.-t,
a szerencsi Harangod Kft.-t, a hódmezõvásárhelyi Hód-Mezõgazda Zrt.-t, a léhi Hordeum 2000 Kft.-t, az enyingi Mikó&Mikó
Kft.-t, a szerencsi Szerencs Zrt.-t, a szentesi
TERRA-COOP Kft.-t, a kápolnásnyéki Va-

Dekemati Igor felvétele

„Óh ne mondjátok azt, hogy
a Könyv ma nem kell, hogy
a Könyvnél több az Élet és
az Ember: mert a Könyv is Élet,
és él, mint az ember – így él:
emberben könyv, s a Könyvben az
Ember.” Digitális világunkban
balzsamként hathatnak Babits
Mihály sorai minden
(szak)irodalommal foglalkozónak,
írónak, szerkesztõnek, kiadónak.
Birkás Márta Talajmûvelési ABC
címû könyvének bemutatóján
kiderült, hogy ezek a sorok
a szerzõ életét és munkásságát is
jól példázzák, mert a könyv hûen
tükrözi magát az embert.

derstad Kft.-t és a hódmezõvásárhelyi Vásárhelyi Róna Kft.-t. E magánszemélyek és
gazdaságok anyagi támogatásával születhetett meg a könyv, és õk biztosították a határszemléket is. Mert, mint megtudtuk, a
könyvben szereplõ fotók közül sok ezeken a
helyeken, illetve a GAK Kft. Józsefmajori és
babati földjein készült. Azonkívül találhatók
benne boszniai, horvátországi, szlovákiai és
szlovéniai helyszínekrõl származó felvételek is, merthogy Birkás Márta ezekben az országokban is ellátja tanáccsal a gazdálkodókat.
Az eddiginél nehezebb klímakörülmények
arra intenek, hogy többet kell tudni a talajnak
az idõjárási jelenségekre adott válaszairól.

Errõl a könyv elõszavában így ír a szerzõ: „A
talajok és állapotuk alapos megismerésére
idõt kell szánni mindenkinek, akinek köze
van vagy köze lesz hozzá. A talaj megújulása, minõségének megmaradása vagy javulása csak tartósan kímélõ mûvelés és
gazdálkodás eredményeként várható. E
szakkönyv a talajminõség-javító, talajszerkezet-, víz-, szervesanyag- és költségkímélõ mûvelésre való áttérés hasznosságát
sugallja, bemutatva azokat a feltételeket is,
amelyek teljesítésével ezek a célok sikerülhetnek. 2009-2012 között a hazai szán-
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Praktikus
tanácsok
tóterület felét kímélõ módon mûvelték. A
csapadékos õszi idényekben azonban
visszaesik a kímélve mûvelt területek
aránya, a talajokban nehezen javítható, a
termesztés biztonságát veszélyeztetõ károk
keletkeznek; olyan károk, amelyek nagyobb
részét kellõ tudás birtokában el lehetne kerülni. Ez a tapasztalat vezetett arra, hogy ezt a
könyvet meg kell írni és közre kell adni.”
Azonban másképp kell írni tudományos
igényességgel, és másképp a gazdálkodóknak.
Nem azért, mintha a gazdák nem értenék a
tudományos cikkeket, de más az elõadói és
más az írásbeli stílus – mondta Birkás Márta,
hozzátéve, hogy ezt õ is nehezen tanulta meg.
Mára már kialakította saját stílusát, ahogy
fogalmazott, az „ösvényét”, és bízik benne,
hogy tanítványai és doktoranduszai is
megtalálják majd saját ösvényeiket. Birkás
Márta sajátos, senkiével össze nem téveszthetõ ösvényt taposott, aminek szerinte nincs
más titka, mint a kemény munka és az önkritika. De ahogy mi látjuk, ebben a munkában sok szeretet és bizalom is van!
Bárdos B. Edit
Az eseményen a kiadást támogatók közül
sokan méltatták a szerzõ munkásságát. A
Gödöllõn végzett Czina György, a bekecsi
Czinagro Kft. tulajdonos-ügyvezetõje azt
hangsúlyozta, hogy Birkás Márta profeszszornak óriási szerepe van abban, hogy a
talajmûveléssel kapcsolatos szemlélet
megváltozott.
Ezen elvek mentén mûvelik õk is a földjeiket, talajaikat tíz éve nem szántják,
mulcshagyó lazítással végeznek alapozó
mûvelést. Azóta az országos átlagtól 30
százalékkal rosszabb körülmények között
30 százalékkal nagyobb termésátlagokat
érnek el.
Mikó Ferenc, az enyingi Mikó&Mikó
Kft. tulajdonosa szintén a kimagasló
eredményeket hozta példának. Mint
mondta, rekordok szántás nélkül is elérhetõk, õk 18,3 tonna/ha kukorica termésátlaggal büszkélkedhetnek.
Mások azt említették, hogy még aszályos
években is 8-9 tonnás a kukoricatermésük, ami Birkás Márta tanácsainak köszönhetõ, s volt aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a szerzõ – a korábban tanultakhoz képest – a megújult elméleteket viszi
el a gazdaságokba.
Egy dologban mindenki egyetértett: az
olvasmányos formában megírt könyv
mindenki számára tanulságos lehet.
Az összeállítás elõször
a Magyar Mezõgazdaság címû hetilap
február 7-i számában jelent meg.

Ha létezik – márpedig létezik – Birkás-iskola, én mindenképpen a tanítványának tartom
magam – köszöntötte a szerzõt Kalmár Tibor, a Vaderstad Kft. ügyvezetõje. Mint
mondta, bár Birkás Márta összes korábbi
mûvét ismeri, a most megjelent könyv mégis
rengeteg újdonságot, már-már meglepetést
tartogatott számára. Ezért arra kértük, ossza
meg a tapasztalatait a hazai gazdálkodók talajmûvelési szokásairól.

Számos másik tisztelõje mellett Kalmár Tibor is gratulált Birkás Mártának új könyve megjelenése alkalmából

– Jó irányba változnak, de ez nem egy befejezett folyamat. Ezért is van helye és ideje ennek az új könyvnek: még mindig sokat kell
tanulniuk a magyar gazdálkodóknak. A mûszaki háttér adott ahhoz, hogy megfeleljünk a
kihívásoknak. Ezek közül a legnagyobb a
klíma változása, bár ez is egy olyan folyamat,
aminek nincs vége. Még azt is sokan vitatják,
hogy egyáltalán létezik-e a klímaváltozás.
Egy valami azonban tény: szélsõségek vannak, és sajnos egyre gyakrabban. Az elmúlt
év, 2017 is bõvelkedett ilyenekben, ezért a
mindennapok gyakorlatává kell válnia a hozzájuk való alkalmazkodásnak, és ebben a talajmûvelés is benne van. Mindenkinek új ismeretekkel kell felvérteznie magát, és ezért
jó a most megjelent, könnyen forgatható,
ABC-rendbe szedett ismeretanyag. A mindennapokban ugyanis kevés idõ jut az új ismeretek elsajátítására: az emberek egyre
gyorsabban szeretnének információhoz jutni, amit a Talajmûvelési ABC nagyban megkönnyít. Rövid, lényegre törõ információkat
nyújt, és minden benne van, amit errõl a témáról tudni kell.
– Ön szerint forgatnak könyveket a gazdálkodók?

– Egyre többen, a fiatal generáció még inkább, õk nagyon nyitottak. Náluk nincsenek
rossz beidegzõdések, megszokások. Sokan
közülük ezekbõl a padokból kerültek ki, és
találkoztak már a szerzõ korábbi mûveivel,
tehát nem ismeretlen számukra ez a szemléletmód. Mert ez egy szemléletmód. Én 17
éve, amikor a Vaderstad élére kerültem, akkor kezdtem olvasni Birkás Márta tanulmányait, könyveit. Rájöttem, hogy ugyanazt az
irányvonalat képviseli, amit mi mint gyártók
és amit én mint magánember magaménak
vallok, és amit teljes mértékben el tudunk fogadni. Az ugyanis nagyon fontos, hogy megkötések nélkül tudjunk azonosulni azzal,
amit képviselünk, mert így nem kellett meghasonulnunk egyetlen kérdésben sem.
– De nemcsak könyvet, hanem talajt is
forgatnak a gazdálkodók. Forgassuk vagy
ne a talajt?
– Nem feltétlenül kell, de ha már forgatjuk,
csináljuk jól. Szántással vagy forgatás nélkül, mindkettõ lehetséges alternatíva. Egy
valamivel tisztában kell lenni: a szántás, a
forgatás, a fedetlen felszín; a forgatással, a
szántással sok esetben nyitva hagyott, szénés vízvesztõ felszín abszolút nem felel meg a
klímakártudatos talajmûvelésnek. Márpedig
klímakár van, ez nem vitatható. Véleményem szerint leginkább ezért sebezhetõ a
szántás. A szántás ráadásul sokszor nem okszerû. Az okszerûség azt jelenti, hogy mindig alkalmazkodom a talaj nedvességi állapotához, és tudom, hogy szánthatok-e. Ezt a
kérdést kell eldönteni elõször. Az okszerûség másik tényezõje a minõség. Ha azért
szánt valaki, hogy leforgassa a kórokozók,
kártevõk melegágyát jelentõ szármaradványokat, akkor annak a minõsége legyen jó,
és mindig párosuljon elmunkálással. A növényvédelemnek együtt kellene mûködnie a
talajmûveléssel. Közben nem szabad elfeledkezni arról, hogy a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás ennek éppen az ellenkezõjét
diktálja: minél kevesebb talajbolygatásra
van szükség, és védeni kell a felszínt – amihez szükség van a szármaradványokra.
– Ahogy Birkás Márta szokta mondani:
szalmakalap és esõkabát a földekre.
– Igen, mert hiába alakítunk ki jó talajszerkezetet akár a szántással, azt fenn kell tudni
tartani, a morzsás szerkezetet meg kell tudni
védeni. A felszín védelme nélkül ez elképzelhetetlen, ez csak szármaradvánnyal biztosítható. Ez nem jelenti azt, hogy térdig kell
gázolnunk a szármaradványban, mert ilyenkor mindenki erre gondol. De nem errõl van
szó! Ez azt jelenti, hogy még vetéskor is 1520 százaléknyi nagyon szépen eloszlatott,
jól kezelt szármaradvány legyen a talajon.
Forgatás nélkül is elkerülhetõ a fuzárium, a
moly, a gyomosodás vagy a rágcsálók felszaporodása. Birkás Márta új könyvében erre is
vannak praktikák.
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2002-ben alapították

Átadták a Szent István-ösztöndíjakat
Dr. Tõzsér János rektor és dr. Tóth
Tamás oktatási rektorhelyettes
január 16-án adták át a 2018. évi
Szent István-ösztöndíjat az
egyetem gödöllõi központjában.
A Szent István Egyetem tanácsa
által 2002-ben alapított, 300 ezer
forint összegû ösztöndíjat évente
pályázat útján lehet elnyerni.
B. G.
Az idei ösztöndíjasok: Bakos Benjámin – Ybl
Miklós Építéstudományi Kar, Czakó Patrik
Roland – Gépészmérnöki Kar, Csenki Eszter
Zita – Élelmiszertudományi Kar, Egri Norbert Zoltán – Agrár- és Gazdaságtudományi
Kar, Földi Péter – Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Horváth Máté – Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Mezõfi László – Kertészettudományi Kar, Zimmermann
Zita – Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar
Lapunk hagyományaihoz híven a következõ körkérdésekkel fordult az ösztöndíjasokhoz.
1. Kérjük, mutatkozzon be olvasóinknak!
2. Miért választotta tanulmányaihoz a
Szent István Egyetemet?
3. Milyen tudományterület iránt érdeklõdik, és mivel szeretne hozzájárulni annak gazdagításához?
4. A díjat Bolyai János születésének 200.
évfordulója alkalmából alapította az egyetem. Önnek van-e tudós példaképe,
egyáltalán úgy gondolja, szükség van még
ideálokra a tudomány világában?
5. Miben segíti Önt a Szent István-ösztöndíj?
Következzenek a válaszok!

BAKOS BENJÁMIN
1. Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar építõmérnöki alapképzési szak másodéves hallgatója
vagyok. Építõmérnöki tárgyaim mellett részlegesen az építészmérnöki képzésben is részt veszek. Tanulmányaim mellett a
Hallgatói Önkormányzat gazdasági alelnökeként próbálom a
hallgatói életet támogatni és javítani.
2. A testvérem úgyszintén az egyetem és
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Az ünnepség résztvevõi. Az elsõ sorban balról jobbra Bakos Benjámin, Csenki Eszter Zita, Czakó Patrik Roland, Egri Norbert Zoltán. A hátsó sorban Mezõfi László, Földi Péter, dr. Tóth Tamás, dr. Tõzsér János és Horváth Máté
Farkas Alexandra felvétele

egyben a kar hallgatója. Az egy éves külföldi
tanulmányaimból hazatérve az õ javaslatára
és az Ybl Kar gyakorlatias oktatása miatt választottam a Szent István Egyetemet.
3. Az építõipar sok kutatás hatására tud folyamatosan fejlõdni. Összetettsége miatt másodéves hallgatóként nem szeretnék elkötelezõdni még egyik tudományág mellett sem.
Elsõsorban a környezettudatosság és fenntarthatóság az, ami érdekel jelen pillanatban,
ezért a tudatos anyaghasználattal és elõállítással foglalkoznék szívesen.
4. Amennyiben nevezhetjük Ybl Miklóst az
építéstudomány egyik atyjának, akkor igen,
van. Persze, hogy szükség van rájuk. Az õ hatásuk az, ami ráveszi az embert, hogy mindig
van elõre, és mindig van hova fejlõdni.
5. Fontosnak tartom a mai világban, hogy
minél több nyelvet beszéljen az ember, ezért
nyelvtanfolyamokra szeretném fordítani
majd az összeget. Így új nyelvek és annak segítségével kultúrák megismerésében segít
majd az ösztöndíj.

CSENKI ESZTER ZITA
1. Az Élelmiszertudományi Kar Élelmiszermérnök alapszakján szereztem meg elsõ
diplomámat, tavaly decemberben, Tartósítóipari technológia és minõségügy szakirányon. Idén februártól az Élelmiszerbizton-

sági- és minõségi
mérnök mesterképzésen, nappali tagozaton
folytatom tanulmányaimat.
2. A gimnáziumi
éveim alatt nagyon sok lehetõség megfordult
a fejemben a pályaválasztással
kapcsolatban, de
amikor elõször
hallottam az élelmiszermérnök szakmáról, szinte azonnal eldöntöttem, hogy ez lesz az én utam. Az ország legszínvonalasabb élelmiszertudományi képzését kínálja a Budai Campus, ezért
nem is volt kérdés számomra, hogy ide felvételizzek. Az alapképzést befejezve is itt
folytatom tanulmányaimat, mivel az elmúlt
három és fél évben meggyõzõdtem arról,
hogy jól választottam.
3. Az alapképzés során sütõ- és édesipari
termékek fagyasztásos tartósításával kapcsolatos vizsgálatokat végeztem, melynek
célja az iparágban alkalmazott tartósítószerek, adalékanyagok felhasználásának minimálisra csökkentése, illetve teljes elhagyása. A mesterképzés ideje alatt valami

Fókuszban az Egyetem
egészen más, új kutatási témakörbe szeretném beleásni magam, mivel az élelmiszeripar számos iparága érdekel.
4. Abban hiszek, hogy mindenkinek szüksége van valakire, aki motiválja. Ez lehet egy
tudós, egy példakép, egy családtag, vagy az
ember saját maga. A tudományhoz szükséges egyfajta alázat, a múltban elért eredmények tisztelete, hiszen ezen információk nélkül a mi generációnk sem lenne képes tovább építeni a jövõt. Konkrét tudós példaképem nincsen, de nagyon tisztelem azt, ha
valaki képes célokat kitûzni maga elé és
belefektetni a szükséges munkát, hogy elérje
azt. Ez a legtöbb jelentõs tudósra, kutatóra
igaz.
5. Az ösztöndíj nagyon nagy elismerés, egyfajta visszaigazolás, amire mindig szüksége
van az embernek. A pénzösszeg jelentõs részét jövõbeli tanulmányaimra teszem félre,
mivel gondolkodom egy más tudományághoz tartozó alapképzés elvégzésén is.
Emellett szeretnék elkezdeni németül tanulni, ezért az ösztöndíj egy részébõl a
nyelvtanfolyam költségét is szeretném fedezni.

CZAKÓ PATRIK ROLAND
1. A Gépészmérnöki Kar másodéves gépészmérnök hallgatója vagyok. Egyetemi tanulmányaimat a Bosch
által szervezett
duális képzés keretein belül folyt a t o m . Ta n u l mányi kötelezettségeimen felül jelenleg TDK munkát végzek, amibõl a 2017-es kari
Tudományos Diákköri Konferencián évközi
beszámolót tartottam. Továbbá az idei kari
matematikaversenyen elért eredményemért,
a tavalyihoz hasonlóan idén is képviselhetem
karunkat a Hajós György Országos Matematikaversenyen. Ezen túl bekapcsolódtam
a HÖK munkájába is.
2. Már általános iskolás koromban is egyértelmû volt, hogy mérnöki pályára készülök,
mivel a matematika és fizika tárgyak iránti
érdeklõdésem kiemelkedett a többi közül. A
számomra megfelelõ egyetem választásánál
elsõsorban hallgatók véleményét és az oktatás színvonalát vettem figyelembe, azonban fontos szerepet játszott a duális képzés
lehetõsége, illetve az egyetem közelsége is.
3. Eddigi tanulmányaim során a mechanika
szilárdságtani része, illetve a mûszaki hõtan
keltette fel az érdeklõdésemet. Ennek megfelelõen tudományos diákköri tevékenységem folyamán 3D nyomtatott fém-kerámia
dugattyú hõtechnikai viszonyok alapján való

rekonstrukciós tervezésével foglalkozom.
4. Személy szerint nincs kimondottan példaképem, azonban, ha választanom kéne, Albert Einsteint mondanám, mivel az õ életérõl, és munkásságáról tudok a legtöbbet. Véleményem szerint, a legfontosabb a tudomány iránti érdeklõdés, és egy tudós ideál
ennek növelését segítheti elõ leginkább.
5. Megfelelõ motivációt nyújt az eddigi
eredmények fenntartásához szükséges tanuláshoz, illetve a tanulmányi kötelezettségeimet meghaladó tevékenységek folytatásához. Személy szerint az ösztöndíj eszmei értékét részesítem elõnyben, de természetesen az anyagi támogatás is rendkívül jól
jön egy egyetemista számára

EGRI NORBERT ZOLTÁN
1. Az Agrár- és
Gazdaságtudományi Kar Tessedik Campusának
harmadéves mezõgazdasági mérnök szakos hallgatója vagyok. A
természet szeretete illetve a mezõgazdasághoz
való kötõdésem
már gyermekkoromban kialakult
családom gazdálkodó tevékenysége által, mely az idõ elõre
haladtával egyre nagyobb mértékben keltette
fel érdeklõdésemet. Gimnazistaként leginkább a reáltárgyakat sajátítottam el, tudniillik eredetileg mûszaki pályára készültem.
Pályaválasztáskor ezzel szemben a szakmához való lojalitásom diadalmaskodott, így
nagy derültséggel indultam útnak az agrárfelsõoktatásba. A képzés keretében az alapkövetelmények teljesítésén túl tudományos
diákköri tevékenység keretében magágykészítési mûveletek minõségvizsgálatával
foglalkoztam, mely eredményeképpen megírt dolgozatommal a helyi TDK-n 1. helyezést értem el.
2. Középiskolás tanulmányaim végéhez érve elhatároztam, hogy a mezõgazdasággal
szeretnék foglalkozni, ekképpen csakhamar
látóterembe került a Szent István Egyetem.
Mivel Békésszentandráson lakom, így a környék, sõt az ország számos lakosa körében
ismert a szomszédos városban található hajdani Tessedik Sámuel Fõiskola, mely mostanság az egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi kar Tessedik Campusaként folytatja tovább a mély történelmi múlttal és
hagyományokkal rendelkezõ szarvasi agrárképzést. Választásomat a nagy múltú képzési hely és az egyetem hírneve alapozta
meg, valamint e hivatást az Alföld „közepén” megvalósuló oktatás keretében képzeltem a leghitelesebbnek. Mindent összevetve három év elteltével nyugodtan kije-

lenthetem, hogy tökéletes döntést hoztam.
3. Mindig is nagy érdeklõdéssel tekintettem
a teljes agráriumra, ugyanakkor az elmúlt
évek alatt érdeklõdésem tovább nõtt a
növénytermesztés illetve a növényvédelem
iránt. Tudományos munkám gyakorlati
jellegû, mellyel igyekszem a mindennapi
életben helytálló és naprakész eredményeket
elérni, a 2017-es Tudományos Diákköri
Konferencián való részvétel során tavaszi
vetésû növények talaj-elõkészítésének minõségvizsgálatával foglalkoztam. A jövõben
a növénytudományokra szeretnék figyelmet
fordítani. Innen eredõen az alapképzés abszolválása után tanulmányaimat növénytermesztõ mérnök avagy növényorvos mesterképzés keretében folytatni szeretném.
4. Személy szerint nekem nincs tudós példaképem, de munkásságukat tisztelem, minden egyes kutatási eredményüket elismerem. Mindegyik tudományterület kultiválása rendkívül fontos annak érdekében, hogy
természetünket és világunkat megismerjük,
a benne rejlõ lehetõségeket maradéktalanul
kihasználjuk. Ehhez szükség van kutatókra,
akik leginkább elõre mozdítják e folyamatokat, egyszóval nélkülözhetetlenek. Úgy
gondolom, hogy nem feltétlenül tudós ideálokra van szükség, hanem érdeklõdésre, elhatározásra és egyfajta szeretetre az adott
terület iránt, ha ezek a feltételek adottak, a
kutató maga is tudóssá válhat.
5. Számomra a Szent István-ösztöndíj hatalmas megtiszteltetés és visszaigazolás,
mely lelkesít és motivációval lát el a továbbiakban a tanulás, a munka és a kutatás folytatásához. A díjat a jövõbeli mesterképzés finanszírozására valamint esetleg egy új nyelv
elsajátítására szeretném fordítani.

FÖLDI PÉTER
1. Jelenleg harmadéves PhD
hallgató vagyok
a Gazdálkodásés Szervezéstudományok Doktori Iskolában.
Alap- és mesterszakos diplomámat is a Szent István Egyetemen
szereztem. Az
alapszakot pénzügy- és számvitel
szakon végeztem
el, míg a mesterszakot pénzügy mesterszakon. Tanulmányaim során idõt fordítottam a hallgatói életre, ezen belül is a
hallgatói önkormányzat tevékenységére.
Ebben az idõben munkacsoport vezetõi tevékenységet és diákjóléti bizottsági feladatokat is láttam el. Doktori tanulmányaim
mellett jelenleg is a doktorandusz önkormányzat tagja vagyok, emellett a Doktoranduszok Országos Szövetsége Közgaz-
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daságtudományi Osztályának gazdasági
alelnöke. Mindig is törekedtem a pontosságra, így mindent nagy precizitással látok el. A
három képzési formát tekintve mindenhol az
évfolyam felelõsi pozíciót töltöttem be.
2. Ez egy hosszú történet, így próbálom röviden összefoglalni. Eleinte mûszaki pályán
képzeltem el magam, informatikusként, aztán rájöttem, hogy nem nekem való. Utána
besegítettem édesanyámnak a könyvelésbe,
így kézenfekvõ volt, hogy ezen a vonalon
folytatom tanulmányaimat. Ugyan második
helyen jelöltem a Szent István Egyetemet, de
azt, hogy ide vettek fel, nem bántam meg.
Hiszen megannyi élmény, tapasztalat, feladat megoldása van mögöttem.
3. A pénzügy- és számvitel mindig is érdekelt, így nem bántam meg, hogy nagyszerû és nagy tudású oktatóim hozzásegítettek, hogy ezen tudományterületet válasszam. Ezen szakterület ismerete fontos a
mindennapokhoz. Hiszen a fogyasztói piacok kereslet és kínálat kielégítéséhez a pénz,
mint fizetõeszköz elengedhetetlen.
4. Megannyi példaképem van, akiknek köszönhetõen e tudományterületet gyarapítom.
Úgy vélem, hogy szükség van az embereknek példaképekre a mindennapokban, hiszen ez eltökéltté teszi õket, bármilyen nehéz
idõszakon is mennek keresztül. Évfolyamfelelõsi tevékenységem során láttam, hogy
mennyire nagy szükség van egy karakán és
rátermett személyre, aki motiválja és ösztönzi az adott évfolyamot, így egy összetartó
egységet kovácsolva vezeti õket a közösen
kitûzött cél felé.
5. A Szent István-ösztöndíj elnyerése megerõsít abban, hogy az áldozatos és kemény
munka meghozza gyümölcsét. Örömmel veszem ki a részem a hallgatói-, tudományosés oktatói élet adta feladatokból és kihívásokból. Az ösztöndíjat tudásom gyarapítására fogom használni.

HORVÁTH MÁTÉ
1. A Tájépítészeti és Településtervezési Kar
végzõs településmérnök mesterszakos hallgatója
vagyok. Alapképzésben tájrendezõ és kertépítõ mérnöki oklevelet szereztem, a Magyar
Urbanisztikai
Társaság által
diplomadíjjal kitüntetett szakdolgozatomban a dualizmuskori, Budapesten végrehajtott állami nagyberuházások városfejlõdésre gyakorolt hatását és ennek mai vonatkozásait vizsgáltam.
Tanulmányaim mellett aktív szerepet vállalok a kari hallgatói életben, évek óta a kari
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Hallgatói Önkormányzat tagja vagyok,
emellett a Kari Tanácsban és a Kari Hallgatói
Felülbírálati Bizottságban is képviselem
diáktársaimat.
Eddig kétszer nyertem el a Nemzeti Felsõoktatási (korábban Köztársasági) Ösztöndíjat, valamint szintén kétszer szülõvárosom,
Sopron önkormányzata által kiváló tanulmányi eredmények elismerésére adományozott Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjat.
Az idei tanévben az Új Nemzeti Kiválóság
Program és a Budapest Ösztöndíj Program
segít következõ kutatásom megvalósításában.
2. Alapképzésem befejezését követõen magától értetõdõ volt számomra, hogy a számomra legérdekesebb és a BSc-re legszervesebben épülõ mesterszakot, a Szent István
Egyetem településmérnöki mesterszakját
válasszam. Ebben a döntésben nagy szerepet
játszott a korábban már kialakított jó kapcsolatom karunk oktatóival és hallgatótársaimmal.
3. Gimnáziumi tanulmányaim befejezése
elõtt sokáig a jogi pálya iránt érdeklõdtem,
azonban mindig is kiemelten foglalkoztatott
a kreatív alkotói, és azon belül is elsõsorban
az építészeti, tájépítészeti tudományterület.
Az alapképzés alatt kialakult bennem az érdeklõdés a nagyobb léptékû településmérnöki hivatás iránt, azon belül is elsõsorban a
történelmi városközpontok – és furcsa ellentétként – a vidéki, falusias térségek fejlesztése áll hozzám legközelebb. Diplomám
megszerzését követõen az ilyen települések
helyzetének javításával szeretnék foglalkozni, gyakorlati és kutatási téren egyaránt,
kiemelt figyelmet fordítva az épített örökség,
a környezet és természet védelemének problémáira.
4. Nehéz napjaink ellentmondásos világában példaképeket találni, azonban úgy
gondolom, sokszor szükség lenne rájuk.
Számomra mindazok a szakemberek iránymutatást jelentenek, akik a nehéz szakmai
környezet ellenére is képesek az elveiket és a
hivatásbeli alapvetéseket szem elõtt tartva
maradandót létrehozni.
5. A Szent István-ösztöndíj igen nagy elismerést jelent számomra, bizonyítja, hogy az
Egyetem elismeri eddigi szakmai és tanulmányi erõfeszítéseimet, és hogy jó úton járok. Számomra elsõsorban a szakmai perspektívámat szélesítõ tanulmányutak megszervezésében jelent komoly segítséget.

MEZÕFI LÁSZLÓ
1. Kisgyermekkorom óta érdeklõdöm a természet, ezen belül fõleg az ízeltlábúak iránt.
A középiskola befejezése után az egykori
Budapesti Corvinus Egyetem kertészmérnöki alapképzésére jelentkeztem, majd tanulmányaimat növényorvos hallgatóként folytattam. Jelenleg a Kertészettudományi Doktori Iskola harmadéves PhD hallgatója

vagyok. A Rovartani Tanszéken
doktori munkám
részeként a pókok mint gyümölcs-ültetvények egyik leggyakoribb ragadozó szervezetei
izgalmas életét,
illetve kártevõ
korlátozó szerepét kutatom.
2. Elsõsorban a
kiírt doktori téma
volt az, ami megfogott. Növényorvos MSc
hallgatóként is hasonló volt a diplomadolgozatom tárgya, ekkor kezdtem el komolyabban érdeklõdni a pókok és ökológiai
funkciójuk iránt. Kézenfekvõ volt, hogy
PhD tanulmányaim során is ezzel a kérdéskörrel foglalkozzak, mivel számos számomra izgalmas és megválaszolatlan kérdést tartogatott még ez a terület. A témában
való elmélyüléshez csak a Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszékén volt adott a
lehetõség.
3. Vizsgálataim elsõsorban a pókok és különbözõ hasznos ízeltlábú szervezetek biológiájára és agrárterületeken betöltött ökológiai szerepére fókuszálnak. Célom, hogy minél részletesebben megismerjem gyümölcsültetvényekben a pókegyüttesek faji
összetételét, kártevõ korlátozó funkcióját,
illetve, hogy feltárjam a különbözõ növényvédelmi kezelések a pókok viselkedési mutatóira gyakorolt direkt és indirekt hatásait.
Reményeim szerint kutatásaim egy környezetbarátabb növényvédelmi szemlélet kialakításához járulnak hozzá.
4. Konkrét példaképem nincs. Úgy gondolom, hogy nincs is ahhoz szükség egy ideálra, hogy valaki sikeres legyen az életben, a
szakmájában. Persze egy példakép lehet motiváló, de elsõsorban akkor is a saját képességeinkbõl építkezünk. A tudomány világában
pedig szerintem tipikusan nincs szükség ideálokra. Itt megoldandó problémák vannak.
Ki-ki a képességeihez mérten választ megoldandó problémát és a kíváncsiság az, ami
folyamatosan hajt és újabb és újabb megválaszolandó kérdésekkel szembesít minket.
5. Az ösztöndíj a második nyelvvizsgám
megszerzésében nyújt majd nagy segítséget,
mely szükséges a doktori fokozat megszerzéséhez. Továbbá egy ideje egy saját mikroszkóp beszerzést tervezem, mely eszköz
nagyban segítené további kutatómunkámat.
Az ösztöndíj elnyerésével így ez is lehetségessé vált.

univerzitás

Konzultáció az élelmiszerágazat
és a mezõgazdaság jövõjérõl

FARKAS ALEXANDRA
Az éghajlatváltozás, az Európai Unió tagországainak változó hozzáállása és elvárásai,
a bizonytalan gazdasági környezet és a globális kereskedelem változásai mind befolyásolják a mezõgazdasági termelõk mindennapi tevékenységét, a jogalkotók feladata
pedig mindeközben az, hogy segítsék õket
ezen hatások kezelésében, valamint, hogy
közép- és hosszú távon jogi egyértelmûséget
és átláthatóságot biztosítsanak számukra. Az
Európai Unió ezeknek a kihívásoknak a kezelésére hozta létre és hajtja végre a közös
agrárpolitikát, és bár a 2020-ig tartó ciklus

intézkedései még javában tartanak, már most
szükség van arra, hogy az ezután következõ
idõszakban esedékes módosításokról szó
essen – hangzott el a Szent István Egyetem
Rektori Dísztermében megrendezett nyilvános konzultáción. Amint azt dr. Helyes Lajos
tudományos rektorhelyettes köszöntõ szavaiban is kiemelte, igen kedvezõ, hogy a
konzultációnak a Szent István Egyetem adhatott helyet, hiszen annak nyolc kara az agrárágazat szinte minden szegmensét lefedi.
A közös agrárpolitikával kapcsolatos eddigi
tapasztalatok azt mutatják, hogy a 2020-tól
kezdõdõ új ciklusban többek között erõsíteni
kell a kutatás és az innováció szerepét és a
vidéki térségek versenyképességét. Továbbá
fejleszteni kell a támogatások elosztásának

igazságosságán, fel kell készülni az éghajlatváltozás és a környezetszennyezés okozta
problémák megfelelõ kezelésére, valamint ki
kell dolgozni az állategészségügyi és élelmiszerhulladékokkal kapcsolatos problémakör
megoldását és a nemzedékek közti hatékonyabb tudástranszfer alappilléreit is. Emellett a jelenlegi tervek szerint egyszerûbb és
rugalmasabb keretek között kerül majd sor
azoknak a részletes intézkedéseknek a meghatározására, amelyek az uniós szinten elfogadott célkitûzések elérését szolgálják.
Amint az a nyilvános vitán elhangzott, az
élelmiszerellátás biztosítása érdekében a
közvetlen kifizetések szerepe az új ciklusban
is alapvetõ fontosságú kell, hogy maradjon,
emellett pedig nagyobb hangsúlyt kellene
fektetni a modern technológia és a digitális
eszközök használatára. Számos kiaknázatlan
lehetõség rejlik még például a Sentinel mûholdak által gyûjtött, szabadon hozzáférhetõ
adatokban is, melyeket a gazdálkodók a késõbbiekben a földek állapotfelmérésére is
használhatnának.
Az elkövetkezõ hónapok során párhuzamosan fognak folyni a jövõbeli szakpolitika

konkrét célkitûzéseire, felépítésére és kialakítására irányuló tárgyalások és munkálatok,
valamint a következõ többéves pénzügyi keretre vonatkozó munka. A következõ többéves pénzügyi keretre vonatkozó, 2018 májusára várható bizottsági javaslat ismertetését követõen a jövõbeli közös agrárpolitikára vonatkozó jogalkotási javaslatok a
tervek szerint 2018 nyarára készülhetnek el.
A nyilvános konzultáció az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, a Europe
Direct Tájékoztató Központ – Pest Megye, a
SZIE valamint a Földmûvelésügyi Minisztérium szervezésében valósult meg.

Balázs Gusztáv felvételei

A világ gyorsan változik, ennek
következtében pedig változnak
azok a kihívások is, amelyekkel
a mezõgazdasági termelõknek és
a társadalom egészének egyaránt
szembe kell néznie. Ezeknek
a folyton változó igényeknek és
kihívásoknak megvitatására
került sor Gödöllõn, február 7-én
az Európai Bizottság
Magyarországi Képviselete által
életre hívott nyilvános társadalmi
konzultáción, melyen mintegy
százan vettek részt az ország
minden tájáról.
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SZIE – Selye
együttmûködés
A Szent István Egyetem Kárpátmedencei szerepvállalásának
legújabb célközönsége a felvidéki
magyarság, melynek mentén
a SZIE Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kara
a révkomáromi Selye János
Egyetem Gazdaságtudományi
Karával együttmûködésben
szeptembertõl tervezi megindítani
a vidékfejlesztési agrármérnöki
alapszakot a felvidéki városban.
A Selye János Egyetem február 14-én megtartott nyílt napján a Szent István Egyetem
részérõl dr. Káposzta József dékán, dr. Péli
László egyetemi docens és Balog Eszter, a
Kárpát-medencei Agrár- és Vidékfejlesztési
Innovációs Központ vezetõje vett részt az új
képzés népszerûsítésének jegyében.
Az eseményre több száz jelentkezés elõtt
álló fiatal érkezett. A SZIE-Selye stand az
egyik leglátogatottabb helyszíne volt a rendezvénynek. A külhoni fiatalok nagy érdeklõdéssel és kíváncsisággal tekintettek az
újonnan induló képzésre.
A Révkomáromba tervezett alapszak leendõ
hallgatói – más határon túli területeken tanuló SZIE-s társaikhoz hasonlóan – videokonferencia rendszer segítségével vehetnek
majd részt azokon az órákon, melyeket oktatóik Gödöllõrõl tartanak, ezzel is erõsítve
szülõföldön maradásukat.
A SZIE GTK számára nem ismeretlen az
újabb külhoni feladat, ugyanis nagy múltra
visszatekintõ tapasztalattal rendelkeznek a
témában az egyetem székelyföldi képzése
kapcsán. Jelenleg is nagy sikerrel fut csíkszeredai vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzésük.
A Szent István Egyetem a Kárpát-medencét
egy egységes térben értelmezi. Ezen elvek
mentén mûködteti külhoni hálózatát, melynek kárpátaljai, székelyföldi és vajdasági lábához csatlakozott a révkomáromi helyszín.
A felvidéki szerepvállalás következõ eleme a
szintén idén õsztõl indítani tervezett kertészmérnöki alapképzés lesz a Kertészettudományi Kar gondozásában, akik ugyancsak gyakorlottak a határon túli oktatásban,
hisz sokéves tapasztalatukat jelenleg is folyó
képzéseik mentén gyarapítják Beregszászon
és Zentán.
szie.hu
KONFERENCIA. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és
Tanárképzõ Intézetében negyedik alkalommal rendezik meg a Multikulturalitás a XXI.
században címû nagyszabású, nemzetközi
konferenciát május 11-én.
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Norvég – magyar innovációs konferencia

1. BME, 2. DE, 3. SZIE
Kutatási és innovációs konferenciát szervezett február 15-16-ig Budapesten a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI)
Hivatal és a Norvég Kutatási Tanács (RCN).
A tanácskozás feltérképezte azokat a tudományos területeket, nemzeti kutatás-fejlesztési programokat, ahol ígéretes együttmûködésre nyílik lehetõség a két ország kutatói
között, mondta dr. Pálinkás József, az NKFI
Hivatal elnöke, aki ismertette a magyarországi egyetemi és akadémiai kutatóhálózatot, valamint kutatásfinanszírozási rendszert.
Az NKFI Hivatal tájékoztatása szerint a
2014-ben indult Horizont 2020 európai uniós
keretprogramban eddig 89 projekt kezdõdött
norvég-magyar együttmûködésben. Az Európai Bizottság pályázatain nyertes norvégmagyar projektek többsége az élelmiszerbiztonsághoz, fenntartható mezõgazdasághoz, infokommunikációs technológiákhoz,

valamint kutatási infrastruktúrák fejlesztéséhez kapcsolódik. A közös projektekben a
magyar résztvevõk eddig mintegy 16 millió
eurót, vagyis mintegy ötmilliárd forintot
nyertek el. Az egyetemek közül a legtöbb
forrást a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) nyerte el, amelyet a Debreceni Egyetem (DE) és a Szent
István Egyetem (SZIE) követett.
Olav Berstad, Norvégia budapesti nagykövete kiemelte: a 2014 és 2021 közötti finanszírozási ciklusban Magyarország összesen
214 millió euró (66 milliárd forint) támogatást hívhat le többek között kutatási célokra is a Norvég Alaptól, valamint a Norvégia, Liechtenstein és Izland által létrehozott
EGT Alaptól. A támogatások felhasználásáról azonban még nem született együttmûködési megállapodás a donor országok és
Magyarország között.
MTI

Ballonnal a világûr elõszobájába
Magyar szakértõk egy 2,5
kilogrammos tömeget elbíró
meteorológiai ballont juttattak fel
a sztratoszférába a Szent István
Egyetem Gödöllõi Campusáról,
mely egészen 30 km magasságig
emelkedett. Ezzel a technológiával
lehetõvé válik annak tesztelése,
hogy az egyes elektronikai
mûszerek és biológiai minták
miként viselkednének még
magasabban, a világûrben.
Az eseményrõl készült videó itt érhetõ el:
https://www.youtube.com/watch?v=nEjDv
PCPb4I&t
Az, hogy miként viselkedik egy elektronikai eszköz vagy egy biológiai minta a világûrben, többféle módon is tesztelhetõ. Az
egyik bevett módja, hogy a mintákat rakéta
segítségével juttatják fel az ûrbe, de az is lehetséges, hogy laboratóriumi körülmények
között mesterségesen állítják elõ a kívánt körülményeket. A roppant költséges megoldások mellett azonban magyar kutatók egy
széles körben elérhetõ megoldással is kísérleteznek: meteorológiai ballonok segítségével juttatják fel a mintákat 30-40 km magasra, ahol már az ûrbéli körülményekhez
hasonlót lehet tapasztalni.
Értelmezéstõl függõen, 100 km magasságban kezdõdik a világûr, így bátran mondhatjuk, hogy a ballon által elérhetõ magasság
annak elõszobája. A sztratoszféra tulajdonságai és környezeti tényezõi jóformán meg-

egyeznek a világûrben tapasztalható körülményekkel, leszámítva a mikrogravitációt.
Ennek köszönhetõen kiválóan alkalmas ez a
módszer arra, hogy elektronikai és biológiai
minták ûrbéli viselkedését teszteljük,
mondta el Szing Attila, a kutatást végzõ Stratolab Kutató, Fejlesztõ és Innovációs Kft.
ügyvezetõje. A meteorológiai ballonokat
egyébként jellemzõen idõjárás-elõrejelzésekhez használják. Többféle méretben léteznek attól függõen, hogy mekkora terhet,
milyen magasra kell felrepíteniük, fûzte
hozzá.
A ballont a Szent István Egyetem Gödöllõi
Campusáról engedték fel, ezzel is szimbolizálva a tudományos oktatás és munka elengedhetetlen voltát. „Egyetemünkön az elméleti oktatás mellett a gyakorlatra is nagy
hangsúlyt fektetünk, és örömmel állunk az
olyan innovatív kutatások mellé, mint
amilyen a mostani, meteorológiai ballonos
is. A jelen tudományos felfedezései itt történnek, többek között a mi egyetemünk falai
között is, így igyekszünk megtalálni minden
módot, hogy támogassuk a hallgatókat,
mondta dr. Káposzta József, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja.
Az ilyen tesztek mezõgazdasági vonatkozásban is hozhatnak érdekes és jelentõs
eredményeket például arról, hogy mely növények és baktériumok képesek kibírni az
ilyen extrém körülményeket, illetve, hogy
van-e olyan növény, amit például fel lehetne
vinni az ûrállomásra, vagy késõbb akár a
Marsra is.
szie.hu
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A Multiple Higher Educational Institutions – Masters in Entrepreneurship
(MHEI-ME) Erasmus+ on-line program indítása a Szent István Egyetemen
Erasmus+ támogatást nyert egy 6 európai partnerintézménybõl álló,
a Szent István Egyetemet is magába foglaló konzorcium a máltai
Advenio eAcademy vezetésével, amelynek eredményeképpen vállalkozásfejlesztéssel foglakozó on-line mesterkurzust indítanak. A
konzorcium további tagjai a görögországi Ionnina Egyetem, az
olaszországi Bari (Aldo Moro) Egyetem, a Zilinai Egyetem (Szlovákia)és a Poltavai Gazdasági és Kereskedelmi Egyetem (Ukrajna).
A 18 hónapos, 90 ECTS kredites 7-es szintû on-line program során a
hallgatók az általános
vállalkozói ismeretek
mellett többek között
pénzügyi, számviteli,
marketing, menedzsment és humán erõforrás
ismereteket is elsajátíthatnak, továbbá a résztvevõk minden olyan tu-

fedezésére. A SZIE 3 hallgató számára teljes ösztöndíjat ajánlott fel,
amelynek feltétele a tanfolyam sikeres elvégzése. (A teljes ösztöndíjat nyert hallgatóknak 500 euro elõleget szükséges fizetniük, amelyet
sikeres teljesítés esetén visszakapnak.)
Vincze Nikolett

dást megkapnak, amely a vállalkozói készségeiket, képességeiket
fejleszti, hangsúlyozta elõadásában dr. Tóth Tamás egyetemi tanár, a
Szent István Egyetem oktatási rektorhelyettese.
Az on-line tanfolyam több szempontból is innovatívnak számít, hiszen olyan angol nyelvû, holisztikus, teljességre törekvõ képzést
ígér, amely hat alapozó, három szakismereti tantárgyból, valamint
egy gyakornoki modulból és egy üzleti terv készítésébõl áll. Olyan
önképzõ és együttmûködõ tanulási tevékenységek kombinációját
kínálja, amelynek célja a posztgraduális képzést igénylõ nemzetközi
diplomás vállalkozók igényeinek kielégítése, továbbá versenyelõny
biztosítása számukra a kis- és középvállalkozások (SME) szervezeteinek irányításában. A kurzust Máltán hitelesítettek az NCFHE (Továbbtanulásért és Felsõoktatásért Felelõs Nemzeti Bizottság) által,
amely biztosítja a hallgatókat az ECTS akkreditáció érvényességérõl
Masters szinten emelte ki beszédében Mr. Stephen P. D'Alessandro,
a Máltai Advenio eAcademy igazgatója. A képzés nagyon intenzív,
valamint magas elvárásokkal rendelkezik, viszont ezek az elvárások
garantálják a színvonalat és a minõséget a hallgatók körében.
A tanfolyam innovativitását az is bizonyítja, hogy a hallgatók a kurzus nagy részét helyhez kötöttség nélkül is el tudják végezni, mivel
nem kell hozzá más csak internetes elérhetõség. A képzés összes modulját sikeresen teljesítõk európai szinten elismert mesterdiplomát
kaphatnak.
A MHEI – ME egy olyan Erasmus+ társfinanszírozású projekt,
amely tükrözi a kezdeményezés uniós elismerését. A társfinanszírozás lehetõvé teszi az elsõ körben (2018. április) jelentkezõ, illetve
felvett hallgatók számára ösztöndíj igénylését a képzési díj 50%-nak

13

Tallér

XIII. évfolyam, 2. szám

A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MELLÉKLETE

„Az igazi megoldás a hálózati architektúrában van”
Beszélgetés dr. Gyenge Balázs tanszékvezetõ egyetemi docenssel
A tanév õszi félévében megjelent
két információ nyomán kerestük
fel kérdéseinkkel dr. Gyenge
Balázs egyetemi docenst,
az Üzleti Tudományok Intézete
Tevékenység-menedzsment és
Logisztika Tanszékének vezetõjét.
Októberben, az 1956-os
forradalom ünnepe alkalmából
a nemzetgazdasági miniszter
elismerõ oklevélben részesítette
oktatói munkája elismeréseként.
Az egyetem Szenátusa
novemberben egyhangúlag
támogatta szakfelelõsi megbízását
az ellátásilánc menedzsment
mesterszakon.
B. G.
– Egyetemünk esetében még nem túl
gyakori, hogy nemzetgazdasági szintû elismerésben részesülnek az oktatói. Minek
köszönhetõ a Varga Mihály minisztertõl
kapott elismerés?
– A magyarázat nem valami féle titkos kód,
vagy különleges kapcsolat, hanem a sokkal
kevésbé izgalmas munka. A recept nagyon
egyszerû: sose azon gondolkozz, hogyan
tudnál a dolgokból kikeveredni, hanem inkább azon törd a fejed, hogyan tudnál a dolgokba mind jobban belekeveredni. Nem
mondom, hogy ez könnyû, mert évek munkája kell hozzá, minden elvárás nélkül a jutalomra. Ilyenkor legalább az ember õszintén
mondhatja, hogy „nem számítottam rá”, bár
rendkívül jól esik az elismerés, és minden bizonnyal olyan további kitartást ad, ami majd
átsegít a nehézségeken. Ilyenkor az ember
rögtön arra gondol, hogyan lehetne még
jobb, hogyan tehetne még többet, vagy mit
tanulhatnék még, hogy mindez könnyebb legyen. Szerintem ez a lényeg. Mindazonáltal
nagyon elcsodálkoztam a Nemzetgazdasági
Minisztérium díjátadóján, hogy milyen kevés kolléga részesülhetett, ilyen magas kitüntetésben, pedig biztos vagyok benne,
hogy nem csak én érdemeltem ki és nem csak
engem tudna az ilyen elismerés ösztönözni.
A mai világban fontos, hogy pénzen kívül
van más is, ami az embereket ösztönözni tudja, sõt, igazándiból egy egzisztencia fölött
vagy különösen a tudományban dolgozók
esetében igaz, hogy nem a pénz számít, hisz
ezt nap, mint nap bizonyítjuk.
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– Milyen a hallgatói érdeklõdés az ellátásilánc menedzsment szak iránt?
– Azt mondhatnám, egyelõre mérsékelt.
Sajnos a fiatalok számára nem sokat kommunikál az „ellátásilánc menedzsment” kifejezés, amit mi tanárok a katedráról hajlamosak
vagyunk elfelejteni, hiszen régen voltunk diákok. Azonban, ha a hallgatók megtudják,
hogy milyen szoros a kapcsolat a logisztika
és az ellátásilánc között, akkor rögtön felcsillan a szemük, hiszen jól tudják, hogy manapság bármirõl is van szó a „business”-ben,
szinte rögtön szóba kerül a logisztika is. Eljött az az idõ, amikor a szakmai körökben az
ellátásilánc a figyelem középpontjába kerülhet és kerül is, hiszen a logisztikai gondolkodás termékpályára való kiterjesztése ma a
versenyelõny kulcsává válik.
A 21. század elsõ ötöde egészen új társadalmi és gazdasági kihívásokat hozott felszínre, mind a nemzetgazdaságok, mind a
gazdaság motorjait alkotó vállalkozások számára. A világgazdaság és a regionális gazdaság is strukturális átalakulásban van. Ebben
az átalakulásban a logisztika és az ellátásilánc tudománya várhatóan a figyelem középpontjába kerül, hiszen lényegük nem más,
mint a rendszerszemlélet és az áramlások
vizsgálata, menedzsmentje a radikálisan változó struktúrában. A jelenlegi globalizált és
egyre inkább hálózatosodó világgazdaságban, olyan kihívások kerülnek felszínre, melyek még potenciális válaszokra várnak. Soha nem látott új versenyképességi tényezõk
jelennek meg, új kihívások, teljesen újszerû
piaci és üzleti környezet formálódik, érezzük, ahogy változik, hogy mit is tekintünk
társadalmi és gazdasági jólétnek.
Ezen a területen mi az, amit másképp kell
kutatni és tanítani, majd a gyakorlatban
végezni a legújabb ipari forradalom feltételei között?
–Afejlõdés egyre magasabb szintû áramlási
rendszereket kíván világszerte és egyre inkább felismerjük, hogy a lineáris vagy soros
lánc rendszerek ma már nem kielégítõek,
kezdjük felismerni, hogy az igazi megoldás a
hálózati architektúrában van, hasonlóan a
biológiai rendszerek felépítéséhez. A lánc
rendszerek korlátait csak a hálózatos rendszerek tudják átlépni. Az áramlási rendszerek teljesen új minõséget érnek el a komplex
hálózati rendszerekben. Áramlik a sok-sok
féle termék, az alapanyagok széles köre, az
információ és mind-mind energia. A nemzetgazdaságoknak és régióknak épp úgy újra

kell gondolniuk helyüket és szerepüket
ezekben a komplex logisztikai rendszerekben. A logisztika és az ellátásilánc, mint
anyag- és információáramlással foglalkozó
tudomány nemcsak felzárkózik a fejlõdéshez, hanem sokkal inkább indukálja azt.
Lásd: informatika, a telekommunikáció, az
elektronika, az automatizálás, 3D (Dull,
Dirty, Dangerous), Big Data, Industry 4.0.
Az új kihívás nem az erõforrások jobb kiaknázása, hanem az összetettebb rendszer
struktúrák értelmezése, új együttmûködési
pontok megtalálása.
Magyarországon a vállalkozói réteg keresi
az új lehetõségeket és kihívásokat. Egyre
több szakember állítja, hogy nemcsak a nóvum jelenthet innovációt. Gondoljunk csak a
mobiltelefonra és az IPhone-ra, amely semmi újat nem talált fel, csupán új módon rakta
össze a már meglévõ dolgokat, miközben
egy világ változott meg általa. Számomra ezt
jelenti az ellátásilánc menedzsment. Még
csak most kezdjük felfogni, mivel is van dolgunk valójában. Meggyõzõdésem, hogy nekünk, egyetemi szakembereknek, az élére
kell állni az új típusú gondolkodásnak. Csatarendbe kell állítani az olyan korszerû módszereket, mint a szimuláció, nemcsak a mûszaki területeken, hanem a menedzsmenti
gondolkodásban és a gazdasági folyamatok,
együttmûködések javításában is. A logisz-
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tikai gondolkodásban megszokott analitikus
gondolkodás, és a rendszerszemlélet ebben
éppen kapóra jön.
– Mi az, amiben ezen a szakon a SZIE
mást, többet tud nyújtani más intézményeknél?
– Egyetemünk egyik legjellegzetesebb erélye a kiterjedt kampusz és a sokrétû diákélet,
aminek az eredményeképp olyan utánozhatatlan közösségi szellem jött létre, melynek
elõnyeit az oktatásban is ki tudjuk használni.
Talán nem véletlen, hogy a híresen „rugalmas, konvertálható” képzéseink és diplomáink ezen közösség szellemiségének nyomát
is viselik. Valószínûleg igaz, hogy tudunk a
fiatalokhoz szólni. Fontos, hogy még a legbonyolultabb dolgokról is lehet és kell egyszerûen beszélni. Ha sikerül a mai „digitális”
fiatalság érdeklõdését felkelteni, akkor majd
õk képesek lesznek az úgynevezett BigData
határtalanságával megbirkózni és hasznosítható értékké kovácsolni a tanultakat.

Közgazdász
doktoranduszok és
kutatók konferenciája
A Doktoranduszok Országos Szövetsége
Közgazdaságtudományi Osztálya idén Gödöllõn rendezte a Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók IV. Téli Konferenciáját.
A plenáris ülésen dr. Tóth Tamás egyetemi
tanár, oktatási rektorhelyettes a sikeres (versenyképes) önkormányzati mûködés gazdaság- és társadalmi dimenzióiról tartott elõadást. Õt követte dr. Csath Magdolna professor emerita, szintén a Szent István Egyetemrõl, aki a magyar gazdaság versenyképességi problémáit és az elõrelépés lehetõségeit ismertette a közgazdász kollégákkal,
majd dr. Muraközy László egyetemi tanár,
elõadása következett továbbra is a SZIE
képviseletében, aki az intézmények és a versenyképesség kapcsolatáról beszélt. Végül
Szekér Zoltán, a Dorog és Térsége Turizmus
Egyesület elnöke és egyben Dorog sportigazgatója tartotta meg elõadását Területfejlesztés a sport és turizmus eszközével Dorog és térségében – fókuszban a piaci szektor
címmel.
A plenáris elõadások után 10 szekcióban
folytatódott a szakmai eszmecsere, melybõl
kettõ angol nyelvû volt.
A konferenciára regionális gazdaságtan,
pénzügy, marketing, menedzsment, vállalatgazdaságtan, turizmus, általános közgazdaságtan témakörökben várták a doktoranduszokat, kutatókat és a doktori tanulmányok
iránt érdeklõdõ egyetemi mester- és alapszakos hallgatókat.
A tanácskozáson elhangzott elõadásokat
ISBN számmal ellátott online konferenciakötetben publikálták.

Gödöllõn, Budapesten és Jászberényben

Toborzók
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
február 2-án Gödöllõn tartotta a nyári felvételi idõszak utolsó nyílt napját. A rendezvényen közel 200 fõ tájékozódott a kar
2018 szeptemberére meghirdetett alap- és
mesterképzési szakjairól. A nyílt napon a
Rádió 1 is beköltözött a Szent István Egyetemre és élõ kívánságmûsorral fokozta a rendezvény hangulatát.

rendjérõl és menetérõl, majd Gál Bence, a
kari hallgatói önkormányzat alelnök elmondta, hogy miért jó a SZIE GTK-n tanulni.
A továbbiakban a szakvezetõk kiscsoportos
tájékoztatása következett, ahol az érdeklõdõk közvetlenül kérdezhettek a szakok
képviselõitõl.
A kar képviselõi a beiskolázási program
keretében a jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban is ellátogattak, ahol dr. Ugrósdy
György és Számpor Barbara, a GTK HÖK
vezetõségének tagja a város középiskolásaival beszélgetett a pályaválasztás fontosságáról és a hallgatói élet különlegességérõl.

A kar január 26-án tartotta idei második
nyílt napját a Budapesti Képzési Helyén. A
megjelenteket csakúgy, mint 2-án Gödöllõn
dr. Ugrósdy György oktatási dékánhelyettes
köszöntötte és adott tájékoztatást a kar képzési kínálatáról. Ezt követõen az Oktatási Hivatal képviseletében Kiss Judit tájékoztatta a
jelenlévõket a 2018. évi felvételi eljárás

TDK Csíkszeredán
A SZIE GTK és Tudományos
Diákköri Tanácsa február 2-án
rendezte a Kari Tudományos
Diákköri Konferencia
Gazdaságtani szekcióját a
Csíkszeredai Képzési Helyen.
Akonferencia szekció bizottsága:
Elnök: dr. Daróczi Miklós egyetemi docens,
SZIE GÉK.
Tagok: dr. Máthé Emma igazgatótanács tag,
Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány, dr. Péli László egyetemi docens,
SZIE GTK RGVI, dr. Ritter Krisztián egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes, SZIE
GTK RGVI.
A Csíkszeredai Képzési Helyen, a vidékfejlesztési agrármérnök MSc szak 5 hallgatója
mutatta be kiváló pályamunkáját. A szekcióbizottság szerint kiváló minõségû és szakmai
tartalmú pályamunkák születtek. A hallgatók
színvonalas kivitelû power point bemutatók
segítségével prezentálták a kutatási tevékenységüket.
I. Mákszem Hunor: Csíkszenttamás község
birtokviszonyainak elemzése. Témavezetõ:

Nagyné dr. Molnár Melinda egyetemi docens, SZIE GTK RGVI
II. Imreh Zsuzsánna: A nemzetközi vándorlás jellegzetességei Marosvásárhelyen és
környékén. Témavezetõ: dr. Farkas Tibor
egyetemi docens, SZIE GTK RGVI
III. Hajdó Annamária: Székelyudvarhely
város fejlesztési lehetõségeinek vizsgálata.
Témavezetõ: dr. Káposzta József egyetemi
docens, SZIE GTK RGVI
Gazdaságtani különdíjban részesültek:
Császár Csilla: Gyimesközéplok fejlesztési lehetõségeinek vizsgálata. Témavezetõ:
Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki
mérnök, SZIE GTK RGVI
Tankó Ágnes: Bözödújfalu turisztikai fejlesztési lehetõségeinek vizsgálata. Témavezetõ: dr. Káposzta József egyetemi docens,
SZIE GTK RGVI
A rendezvény az NTP-HHTDK-17-0036
"SZIE GTK Tudományos Diákköri programjainak támogatása a 2017/18. tanévben"
címû projekt támogatásával valósult meg,
melyet az Emberi Erõforrások Minisztériuma, az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
és a Nemzeti Tehetség Program támogat.
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Az MNB az árstabilitás mellett a növekedési szempontokra is mind

„Hogyan tovább Magyarország az Európai
A Gazdálkodási és Tudományos
Társaságok Szövetsége (GTTSZ)
„Hogyan tovább Magyarország az
Európai Unióban, a globális
világban?” címû
elõadássorozatának 135. részét
a Szent István Egyetemen tartotta
február 7-én. A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karral
közös rendezvény „A közpénzügyi
gondolkodás megújítása a
közgazdaságtan és az oktatás
korszerûsítése révén” címmel
zajlott Gödöllõn, a Földszinti
Rektori Díszteremben.
Az eseményt Valenta László, a GTTSZ
elnöke nyitotta meg, majd dr. Káposzta
József egyetemi docens, dékán tartott köszöntõt.

Valenta László elmondta, elsõdleges feladatuknak tartják a társadalomban jelentkezõ
problémák feltárását, a mûszaki és közgazdasági értelmiség körében történõ megvitatásukat, majd a döntéshozók elé terjesztésüket. Egyben utat keresnek a fiatalság felé,
és ez az út az egyetemeken át vezet.
A gödöllõi egyetem és a GTK befogadó
intézmény. Ez tükrözõdik a közös szervezésû
tudományos konferenciákban is, hangsúlyozta dr. Káposzta József. A globális világ
fontos kérdéseire koncentrálva, azok lokális
hatásaival is mélyrehatóan foglalkozik a kar.
A pénzügypolitika, a közpénzügyi gondolkodás megújítása szorosan kapcsolódik az
oktatás megújításához a felsõfokú képzés valamennyi szintjén.
A Magyar Nemzeti Bank új gondolkodásmódjáról és programjáról tartott elõadásában
dr. Ferkelt Balázs, az MNB Oktatási Igazgatóságának fõosztályvezetõje – aki 18 éve
dolgozik a felsõoktatásban, és többnyire
gazdaságpolitikai tárgyakat tanít – elmondta,
a 2008-2009-es válság nyilvánvalóvá tette,
hogy gazdaságpolitikai, monetáris politikai
és oktatási fordulatra van szükség. Az MNB
ehhez kíván hozzájárulni.
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A nemzeti bankot az is motiválja, hogy gondoskodjon 1300 munkatársának mindenkori
utánpótlásáról. Társadalmi felelõsségvállalási stratégiája keretében ösztöndíjakat hirdetett meg. Erre azért is szükség volt és van,
mert az állami támogatás apadásával csökkent a gazdaságtudományi, különösen az elméleti közgazdasági képzésre jelentkezõk
száma. Az MNB elõ kívánja segíteni azt,
hogy az érdeklõdõ fiatalok lehetõleg Magyarországon tanulva, s késõbb dolgozva
tudják megvalósítani az álmaikat.
2013-ban új erõforrásokat allokált a bank a
gazdasági felsõoktatás támogatására. Ezzel
nem áll egyedül, hiszen a német jegybanknak
saját felsõoktatási intézménye van, ahová
évente 200-250 fiatalt vesznek fel duális
képzésre. Hasonló példák Svájcban és az
Egyesült Királyságban is léteznek.
Az MNB meglévõ felsõoktatási intézményeket támogat, sajátosságaikra építve.
Számos új tantárgyat vezettek be, szak- és
tankönyvek sora készült el.
Napjainkban közel ezer kiválósági ösztöndíjasuk van. Ez a program két éve kezdõdött.
Az ösztöndíjban részesülõ hallgatók – köz-

tük többen a SZIE-rõl – havi 30 ezer forintot
kapnak a banktól.
Van már szakmai gyakorlati programjuk is.
Céljuk, hogy folyamatosan 100 hallgató vegyen részt az MNB-ben gyakorlaton. Új irányok kialakítására törekednek a doktori képzésben is. Létrehozták az MNB Oktatási és
Tudományos Kör Egyesületet.

„Az újjászervezett magyar állam közpénzügyi rendszere” címmel dr. Lentner Csaba
egyetemi tanár, a GTTSZ elnökhelyettese, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézetvezetõje, a SZIE címzetes egyetemi tanára
tartotta a következõ elõadást.
Bevezetõjében a jelenlegi magyar gazdaságpolitikát "pályára helyezõ" körülményeket foglalta össze a megkésett polgári
fejlõdésbõl eredõ, évszázadokon át tartó görcsös felzárkózási kísérletektõl a neoliberális
gazdaságpolitikai rendszer értékelése szerinti fenntarthatatlanságáig.

Értelmezte, hogy Magyarország 2010-es
kiindulási helyzete miért volt különösen nehéz. A globális jelenségek mellett ebben
olyan országspecifikus tényezõk játszottak
szerepet, mint például az alacsony aktivitási
ráta, a deviza alapú jelzáloghitelek, a magas
kamatok, az IMF-EU segélyek és a magas
adók.
Míg a mediterrán térség válságkezelése a
megszorítással próbálkozott, a magyar módozat csökkentette a jövedelemadót, forgalmi és szektorális adókat
vezetett be, szigorította a
korhatár elõtti nyugdíjat,
emelte a minimálbért és növelte az állami vagyont. A
professzor szerint a magyar
válságkezelés fiskális fordulatot hozott.
A jegybank a válság elõtt
egy célt követett, az árstabilitást. A válság után megõrizve az árstabilitás prioritását, egyre nagyobb figyelmet fordított a növekedési
szempontokra.
Az új jegybankpolitikával
sikerült elkerülni a deflációt
és az hozzájárult a gazdaság növekedéséhez.
A monetáris kondíciók tartós lazítása miatt
2017-ben 600 milliárd, 2013 óta összesen
1600 milliárd forintos kamatmegtakarítása
keletkezett az államnak, közölte a professzor.
„Következtetés a patrióta gazdaságpolitika
eredményeibõl a jövõ teendõire” címmel
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nagyobb figyelmet fordít

Unióban, a globális világban?”

ezután dr. Vereczkey Zoltán, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja
tartott elõadást.
Magyarország gazdasági függõségének
csökkentési lehetõségeit a következõkben
foglalta össze:
– az államadósság csökkentése
– az energiaszolgáltatás diverzifikálása
– az állami feladatok definiálása és ellátása
– a külkereskedelmi aktivitás fokozása,
– a hazai munkaerõ védelme
– a hazai termelés ösztönzése és védelme
– Az MNB gazdaságfejlesztõ szerepének
fenntartása
– az önálló adópolitika fenntartása.
„A gazdasági felsõoktatás jövõirányú kihívásai” címmel dr. Zéman Zoltán egyetemi
tanár, a SZIE GTK Üzleti Tudományok
Intézetének igazgatója tartott korreferátumot.
A professzor bevezetõjében a legújabb ipari
forradalom fõbb jellemvonásait ismertette a
háromdimenziós nyomtatástól a fizetõeszközök és fizetési módok átalakulásán át az
ipari technológiák automatizálásig. A gazdasági problémákat szinte mértéktelen
mennyiségû információ áramlása mellett
kell megoldani.
Nagy kihívás a felsõoktatás számára is,
hogy ma még nem ismert feladatokra kell
kiképezni a szakembereket. A közvetlen
munkahelyi igények pedig speciális szakképzettséget követelnek.
A felsõoktatási rendszerek világszerte különb-különb megoldásokat keresnek annak
érdekében, hogy a gazdaság igényeinek meg
tudjanak felelni. Dr. Zéman Zoltán szingapuri, shanghai, chicagoi és további példák
ismertetésével azt javasolta, hogy a legjobbak újításait célszerû tanulmányozni és interpretálni.
A nemzetközi kitekintéshez tartozott annak
a bemutatása, hogy milyen az egyetemek át-

lagos helyezése a nemzetközi rangsorban. A
Times Higher Education 2017-es rangsorában az amerikai elit magánegyetemek
átlagos helyezése 5, az angol egyetemeké 24,
a kínai elit egyetemeké 36, az amerikai
állami egyetemeké 74, a német egyetemeké
119, az osztrák egyetemeké 312, a magyar
egyetemeké 733.
A továbbiakban hangsúlyozta, hogy a gazdasági (business) felsõoktatás oktatási célja

mibõl kell oktatni és tanulni, a tudásbázist el
kell helyezni a felhõben, ki kell alakítani és
fejleszteni az intézményi, módszertani kereteket, valamint megtölteni azokat a versenyképes tudás tartalmával.
A konferencia rendkívül sok izgalmas kérdést vetett fel, mondta zárszavában dr. Káposzta József dékán. Az elhangzottak jól érzékeltették, hogy az oktatás és a tudás menynyire fontos a globális jelenségek felismerésében és a lokális, régiónként eltérõ válaszok
megfogalmazásában.
A gazdasági felsõoktatás
nagyon népszerû és sok intézmény vállalkozik ma rá
hazánkban. Az állami támogatás csökkenése miatt a
költségtérítéses képzés aránya jelentõsen megnõtt.
Az államilag támogatott
hallgatók fejkvótája évi 250
ezer forint, ami nagyon alacsony.
A tudás intenzív gazdasági
fejlõdéshez kimûvelt ember-

alapvetõen kétirányú: felkészíteni a képzésben részt vevõ hallgatókat a munkaerõpiaci
elvárásként megjelenõ ismeretek, kompetenciák és magatartásformák alkalmazására és
megtanítani a képzésben részt vevõ hallgatókat a jövõben jelentkezõ elvárások észlelésére, a megoldások érdekében szükséges ismeretek gyûjtésére és rendszerezésére, alkalmazásba történõ implementálására.
Az oktatói feladat a tudás és a tudás átadás
menedzselése. Javasolta, hogy fel kell állítani és folyamatosan frissíteni kell a teljes
közgazdasági tudásbázist a legfelkészültebb,
gyakorlati szakmai, tudományos körökben
tiszteletben álló oktatók, kutatók anyagaiból.
Önkéntes csatlakozással, méltányos finanszírozás mellett meg kell határozni, hogy

fõkre van szükség. A GTK a legnagyobb hazai gazdaságtudományi karként a tananyagfejlesztéssel és a digitalizációval is ebbe az
irányba halad.
Az elõadások nagyon lényeges megállapításaként említette dr. Káposzta József,
hogy a fejlõdés egyik feltétele a devizakitettség csökkentése, a devizacsapdából való
kitörés volt.
Nagy a bankrendszer felelõssége a gazdaság fejlesztésében és az oktatás támogatásában is, tette hozzá, amibõl SZIE hallgatók
is részesülnek. A dékán elismeréssel szólt
arról is, hogy az MNB a leghátrányosabb térségekben élõ kiemelkedõ hallgatókat külön
támogatja.

Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta
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V. Magyar Marketing Fesztivál

Aktív közösségeket kell építeni a márkánk köré
Idén másodszor vett részt
kiállítóként a Szent István
Egyetem a Magyar Marketing
Fesztiválon – a felsõoktatási
intézmények közül továbbra is
egyedüliként! Az elsõsorban kis- és
középvállalkozások vezetõinek,
marketingeseinek és
értékesítõinek szóló üzleti évnyitó
fesztivált január 25-én rendezték
meg Budapesten, a Lurdy Házban.
A fesztivált a marketing szakma
az ország legszínesebb, KözépEurópa egyik legnagyobb évindító,
kifejezetten marketing trendekkel
foglalkozó kkv-marketingszakmai
konferenciájaként tartja számon
– olvashatjuk a rendezvény
honlapján.
GYÖRE BENCE
Egyetemünket a Médiaközpont részérõl
Farkas Alexandra online marketing munkatárs és Vincze Nikolett PR- és sajtókapcsolati
munkatárs, a Zöld Út Nyelvvizsgaközpont
részérõl Angyal Erika ügyfélszolgálati
munkatárs és Györe Bence irodavezetõ, marketingért és kommunikációért felelõs munkatárs, a kezdeményezés ötletgazdája és a
projekt koordinátora, a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar részérõl Urbánné Treutz Ágnes, az Üzleti Tudományok

agrár- és gépészmérnöki képzések iránt is),
szakirányú továbbképzésekrõl, gazdasági
szakmai nyelvvizsga lehetõségekrõl és
nyelvtanfolyamokról, de számtalan egyedi
megkeresés is érkezett (pl. együttmûködési
ajánlatok, szponzoráció) mind látogatóktól,
mind más kiállítóktól. Korábbi és jelenlegi
hallgatók is ellátogattak standunkra. A rendezvény fõszervezõje, Miklovicz Norbert
KKV marketing szakértõ, a Szent István
Egyetemet már a kiállítói regisztráció elõtt
prioritással kereste meg, és elmondta, szuper
volt, hogy tavaly volt egyetem is a kiállítók
között. Sok cégvezetõ akarja ilyen irányba
küldeni a gyermekét!
Az egy-egy órás szünetek alatt, amikor a
legtöbben látogatták a szakkiállítást, a networking terem is megtelt, ahol szervezett és
moderált kapcsolatépítésre nyílt lehetõség.

Személyes
kapcsolatok

Intézetének tanársegédje, Horváth Ádám, a
Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési
Intézet tanársegédje és Pacsi Diána PhD
hallgató, a Tehetséggondozási és Karrier Iroda részérõl Mészáros Ágnes karrier tanácsadó képviselték.

Egyetem
a piacon
Standunkon már reggeltõl nagy volt a forgatag, sokan érdeklõdtek alap- és mesterképzésekrõl (a gazdasági képzéseken kívül az
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A networking teremben számos potenciális
partnerrel tudtam megismerkedni és
névjegyet cserélni. Mind az egyetemi állásbörze, mind gyakornoki programjaink iránt
sikerült felkelteni több cégvezetõ érdeklõdését is, akiket a jövõben fel tudunk keresni,
mesélte Mészáros Ágnes már a délelõtti
etapot követõen. Rengeteg személyes kapcsolatra tettem szert a nap folyamán, mely
PR szempontból kamatoztatható, és az egyetem hírnevét is építi, jegyezte meg Vincze
Nikolett a hosszú és tartalmas nap végén.
A SZIE csapata a maximumot hozta ki a
rendezvénybõl: mindenki megtalálta a saját
szakterületéhez és érdeklõdéséhez legközelebb álló elõadásokat, programokat, és emel-

lett felváltva a standon is sikerült helytállni
az 1200+ látogatót és 40+ kiállítót vonzó
rendezvényen. A rendezvény lehetõséget
biztosított a jelenlegi szakmai trendek követésére, a szakemberekkel való kapcsolatépítésre, és olyan potenciális célcsoport megszólítására, akik a Szent István Egyetem
marketing képzései iránt érdeklõdnek. Az
elõadások nagyon hasznosak voltak, a
growth hacking jelenségrõl szóló elõadás
különösen fontos problémákra világított rá.
Ezt a készséget érdemes a tanszéken belül
fejleszteni, hiszen a jövõ trendjei a költségoptimalizálás és a hatékony kommunikációs
csatornák tesztelése felé mutatnak. Ez egy
olyan készség, amire oktatóként fel kell készíteni a hallgatókat. A tanszékek számára ez
különösen fontos versenyelõnyt jelenthet,
mondták az oktató kollégák.
A konferencia legfontosabb témái az e-kereskedelmi, értékesítési, hirdetési, weboldal, szövegírási, e-mail marketing,
youtube marketing, és facebook marketing

trendek voltak – érintve a facebook zéró
irányelveket is, és elmélyülhettünk az
influencer marketing, a lokális marketing, a
márkaépítés vagy épp a munkavállalói motiváció világában. Végül, de nem utolsósorban terítéken volt a GDPR is, mely sok
munka és kihívás elé állít mindenkit az
elkövetkezendõ hónapokban, és szoros
együttmûködésre készteti az IT, a marketing
és a jog szakértõit.

Felértékelõdõ
érzés
Mindezen trendek, kihívások és változások
közepette a kérdés az, hogy képesek vagyunk-e valódi és aktív közössége(ke)t építeni a márká(i)nk köré? Közösséget az ügyfeleink, a munkatársaink és a partnereink körében. A közösséghez tartozás érzése egyre
inkább felértékelõdik. Ha egyetlen gondolatot kellene kiemelnem, ami 2018 legfontosabb trendje és a rendezvény üzenete
számomra, az ez lenne.
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Modellek
a jövõ biogáztermeléséért
A modern, energiatermelõ
agrárgazdaságban egyre
fontosabb szerepet töltenek be
a biogázüzemek, melyekben
a különféle szerves hulladékok
környezetkímélõ feldolgozásával
és hasznosításával oly módon
nyerhetünk hõ- és
villamosenergiát, hogy
a technológiai maradékanyagok
nem károsak, sõt talajjavító és
talajerõpótló hatásuk révén
elõnyösen hasznosíthatók
a szántóföldi, illetve kertészeti
kultúrákban.
FARKAS ALEXANDRA
A biogázüzemekbe érkezõ, feldolgozásra
szánt anyagok mind fizikai, mind kémiai tulajdonságaikat tekintve igen sokfélék lehetnek a szennyvíziszaptól és a hígtrágyától
kezdve a lejárt szavatosságú élelmiszereken
és konyhai hulladékokon át egészen a vizes
mosásból származó zsíros anyagokig, a lesütött étolajig, vagy akár a takarmányozásra
nem hasznosított silókukoricáig. E változatos anyagok sorában még a veszélyes hulladék is felhasználható a biogázüzemekben,
ahol az alapanyagokat meghatározott receptúrák szerint fermentor tartályokba töltik, és
keverés mellett, a mikrobiális közösségek lebontó tevékenysége révén metánban gazdag
biogázt állítanak elõ belõlük.
Bár az említett szerves hulladékok anyagi
összetétele külön-külön ismert, és többnyire
állandó, az üzembe szállítást követõen a fermentorokba történõ betároláskor egymáshoz
viszonyított mennyiségük, kémhatásuk és
egyéb fizikai jellemzõik igen eltérõek is lehetnek. E körülmények megnehezítik a megfelelõ keverési folyamat programozását és a
lebontáshoz szükséges optimális körülmények állandó fenntartását. Ha ugyanis a fermentorokba kerülõ szerves hulladék összetétele megváltozik, akkor ezzel együtt átalakul
a lebontó baktériumok közössége is, és azok
szaporodóképességétõl függõen a fermentáció ideje változatosan alakulhat. A változásokat és a rendszerben jelentkezõ esetleges túlterhelést rövid idõn belül erõs felhabzás, és a
képzõdõ biogáz metántartalmának hirtelen
csökkenése is jelzi, amely akár 20-50 százalékos gázveszteséget is okozhat. Márpedig a
profitorientált biogázüzemek alapvetõ célja
a folyamatos, elõre kiszámítható gáztermelés, és ezáltal a tervezhetõ villamos- és hõenergia elõállítás. Így a szerves hulladékok
megfelelõ betáplálása, keverése és homogenizálása kardinális kérdésnek tekinthetõ.
Egy mûködõ biogázüzemben végzett vizsgálatokra alapozva dr. Bártfai Zoltán a Szent
István Egyetem Gépészmérnöki Karán mun-

katársaival azt modellezte, hogy miként javulhatna a szerves anyagok keverésének hatékonysága a keverõlapátok elhelyezésének,
és üzemeltetési paramétereinek változtatásával az 1800-2000 tonna anyag befogadására alkalmas elõfermentorokban. A kutatócsoport közel kétszáz modellfuttatás eredményeit elemezve megállapította, hogy a
teljes anyagmennyiség folyamatos mozgása
a keverõlapátok helytelen beállítása miatt a
vizsgált rendszerben nem valósul meg, így
szükségszerû a keverés szempontjából elõnyösebb lapátállások, keverõpozíciók és fordulatszámok beállítása, azok optimalizálása.
A számítógépes modellezésre alapuló kuta-

tások az anyagbetáplálásokat követõ rövid
idõtartamban az intenzív keverés gázképzõdésre gyakorolt kedvezõ hatását is kimutatták.
A gáztermeléssel kapcsolatos komplex folyamatok leírását célzó kutatómunka eredményei alapján kijelenthetõ, hogy a jövõ
biogázüzemeinek hatékonysága javítható a
mérnöki gyakorlatban elterjedt számítógépes modellezés módszerének alkalmazásával a fermentorokban zajló áramlástechnikai
folyamatok szabályozásához.
A cikk eredetileg a New technology magazin
2018/1. számában jelent meg.

A biogázreaktorban lévõ anyag felületén és alsó szintjén kialakuló mozgás (a legnagyobb sebesség 1,8 m/s, a legkisebb sebesség ~0 m/s)

Abiogázreaktorban lévõ anyag középsõ szintjének rétegsíkjában kialakuló mozgás.

A keverõlapátok és a folyadéksugár alkotta felületen átáramló közeg határáramvonala,
amely a keverõktõl kiindulva mérséklõdik.
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Két nap a halak „bûvöletében”
Nyolcadszor rendezte meg
sikeresen a SZIE Halgazdálkodási
Tanszéke – idén a Szent István
Egyetem Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar,
Akvakultúra és
Környezetbiztonsági Intézettel
(SZIE MKK AKI), a SZIE
Halászati és Horgászati
Szakkollégiumával közösen
– a halászati, horgászati
szakember találkozót. A kétnapos
rendezvényen szerteágazó
témakörû, tartalmas elõadások
hangoztak el, így mind a halas,
mind a horgász szakemberek
elégedetten távoztak. Február 1-2án a SZIE Tudástranszfer
Központja adott helyet az ország
egyik legnagyobb halas
találkozójának, amelyen a
résztvevõi létszám elérte a kétszáz
fõt. A konferencia rendezését
támogatta a Földmûvelésügyi
Minisztérium Horgászati és
Halgazdálkodási Fõosztálya,
s a Haltudományok Fejlesztéséért
Alapítvány.
HAJTUN GYÖRGY
Magyar Ferenc, a SZIE kancellárja megnyitó beszédében kifejtette, hogy kedves kötelességének tesz eleget akkor, amikor a köszöntõjét elmondhatja, mivel nemcsak fogyasztja a halat, hanem a horgászat a kedvenc szabadidõtöltése. Ha a halak beszélni
tudnának, és Gödöllõre, a Szent István Egyetemre gondolnának, akkor két szó biztosan
eszükbe jutna: az innováció, és az együttmûködés. Annak is van jelkép értéke, hogy a
Halgazdálkodási Tanszék vállalta fel a rendezvényt, mivel itt, a Duna-Tisza közén elhelyezkedve messzire látnak, és a szavuk a
szakmai körben messzire hangzik. A tanszéken olyan szakembereket ismert meg a
kancellár, akiknek az ágazattal, a vadászat-

20

tal, a horgászattal sok-sok éves, nagyon jó
kapcsolatuk él, létezik, és szimbiózisban élik
mindennapjaikat. Mindeközben olyan tudományos eredményeket érnek el az ágazati
szereplõkkel együttmûködve, amelyeket
nemcsak Magyarországon belül, hanem a világon is számos helyen elismernek, felhasználnak. A kollégák kiemelt figyelmet fordítanak a Magyarországon õshonos halak védelmének, szaporításának megoldására, innovatív technológiák kidolgozására és az ágazat fejlesztésére.
Magyarországon minden lakos érintett a
halászati ágazat sikerében, hiszen négyszázezer horgász faggatja a természetes vizeket
évrõl évre. A kancellár szerint az ágazat egy
sikeres éven van túl, s a halászati és a horgászati szektor szereplõi is kialakítottak egy
stratégiai együttmûködést, és sikerült azokat
az alapokat megteremteni, amelyek az ágazatot sikerre orientálja az elkövetkezendõ
években. Örömmel nyugtázhatjuk tehát,
hogy a halászoknak, és a horgászoknak harmonikussá vált a kapcsolatuk, amely elengedhetetlenül szükséges az ágazat fejlesztéséhez. Az együttmûködés kialakításában a
SZIE Halgazdálkodási Tanszéke is fontos
szerepet vállalt fel. Ami az elmúlt idõszak
eredményeit illeti, a MAHOP keretében nagyon sok pályázati forrás nyílt meg, és sokmilliárd forint áll az ágazat rendelkezésére a
fejlesztések végrehajtásához. Örömteli a hal
áfa csökkentése is, hiszen ezzel azt teremtette meg a kormány, hogy a halfogyasztás
vélhetõen idehaza növekedni fog. Egyben az
is várható, hogy a természetes vizekbe több
halat telepítenek a horgászszervezetek. A
Szent István Egyetemen stratégiai fontosságú ágazatnak tekintik a halászatot, ezért az
oktatási, kutatási tevékenységre kiemelt figyelmet fordítanak, zárta mondandóját Magyar Ferenc.
*
Dr. Mihalics Vivien, a Halászati Alapok osztályvezetõje (Miniszterelnökség) – dr. Viski
József helyettes államtitkárt helyettesítve – a
MAHOP eddigi tapasztalatairól, eredményeirõl, s a 2018. évi tervekrõl tartott elõadást.
Már közismert, hogy a programban csaknem

16 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyet
2023-ig kell felhasználnia az ágazatnak. A
MAHOP teljes forráskeretére tavaly 13 felhívást jelentettek meg, amelybõl öt kiemelt,
nyolc standard felhívás jelent meg. Az öt kiemelt felhívást az EU elõírásainak meg-

Dr. Mihalics Vivien: Az induló vállalkozásoknál túligénylés mutatkozik,
míg a termelõ beruházásoknál jelentõs a forrás kihasználatlansága

felelõen elõre meghatározott forrásokkal írták ki, ezt az összeget a kötelezõ feladatok
ellátására kell fordítani.
A standard felhívásokra 123 kérelem érkezett be 9,55 milliárd forintnyi értékben.
Egy pályázatra – a természetes vizek rehabilitációja – még nem érkezett kérelem, de ígé-
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ret van arra, hogy változik a helyzet, és a horgászszervezetek – amelyek a természetes vizek hasznosítói – pályáznak az 1,05 milliárd
forintos keret felhasználására. Ugyancsak
nem pályáztak a 300 millió forintos forrást
tartalmazó környezetvédelmi beruházásokra
sem. Az induló vállalkozásoknál viszont túligénylés mutatkozik, míg a termelõ beruházásoknál jelentõs a forrás kihasználatlansága. Az innovációs pályázatra mintegy 300
millió forinttal több igény mutatkozik, mint
amennyi keretösszeg rendelkezésre áll.Atermelõi beruházásra január végéig 44 kérelem
érkezett be 1,763 milliárd forintos értékben.
De további, csaknem 4 milliárd forint forrás
áll még rendelkezésre, így van még mód a
forrás kimerítésére. Ezzel kapcsolatban
azonban elhangzott, hogy az ágazat jövedelemtermelõ képessége alig éri el a négy százalékot, s ez csak szûk keretek között teszi
lehetõvé a pályázatokhoz szükséges önrész
kigazdálkodását. Az viszont pozitívum – s ez
lökést adhat a kérelmek benyújtásához –,
hogy egy telephelyre több pályázat is benyújtható, így nem szükséges egy nagy projektben gondolkodnia a tógazdának. Van
még lehetõség kérelmek benyújtására a feldolgozás fejlesztését segítõ pályázatnál is.
Az osztályvezetõ kitért azokra a jellemzõ
hibákra is, amelyeket a beadott támogatási
kérelmeknél tapasztaltak. Az elõadó hangsúlyozta, hogy a MAHOP Irányító Hatóság
és a MA-HAL folyamatosan egyeztetett az
egyes felhívások elõkészítése során, és ezt a
gyakorlatot tovább kívánják folytatni. Az
egyeztetések után módosultak a pályázati
felhívások. Az idei tervekkel kapcsolatban
Mihalics Vivien végül elmondta, hogy a
MAHOP módosítását kezdeményezik az Európai Bizottságnál. A beérkezett támogatási
kérelmeket folyamatosan ellenõrzik, s a jogosultsági ellenõrzésen megfelelt kérelmeket értékelik. Ebben az évben már lesznek
kifizetések is, ami jó hír a pályázóknak.
*
Dr. Orbán László professzor a haszonhalak
genomikai módszerekkel támogatott szelekciójáról tartott érdekfeszítõ elõadást. A professzorról érdemes tudni, hogy a szegedi
egyetemen végzett biológusként, doktoriját
is ugyanott védte meg. Posztdoktori képzésen Szegeden, és az NIH-ben vett részt. A
nyolcvanas évek végén a gödöllõi MBK-ban
megalapította, és tíz éven keresztül vezette
az elsõ hazai molekuláris halbiológiai labort.
1998-ban Szingapúrba költözött, ahol húsz
évig irányította az alkalmazott halbiológiai
kutatásokat. Haszonhalak szaporodásbiológiáját vizsgálták a genomika eszközeivel,
különös tekintettel a természetes és indukált
ivarváltás folyamatára. Munkájuk során
olyan szelektált vonalakat állítottak elõ ázsiai tengeri sügérbõl, melyek gyorsabban nõnek és a betegségekkel szemben ellenállóbbak. A Pannon Egyetem, a SZIE és az ausztráliai Murdoch Egyetem címzetes egyetemi
tanára. Tavaly novemberben elnyerte az

NKFIH Kutatási Kiválósági Pályázat
támogatását. Az év
végén költözött haza, és januártól a
Pannon Egyetem
Georgikon Karának
Állattenyésztési
Tanszékén folytatja
munkáját.
A professzor részletesen kifejtette,
miért van szükség
szelekcióra. Bemutatta az ázsiai tengeri
sügért, s a genomi
megközelítés elõnyeit, s azt, hogy mire jó a genom. BeA szakmai találkozón adták át a Gödöllõi oktatásért és kutatásért díszámolt arról, hogy a
jat is, amit idén Borbély Gyula, a Jászkisér Halas Kft. ügyvezetõje
halak ivarát szabávett át. Munkásságával régóta segíti a gödöllõi halgazdálkodási
lyozó folyamatokat
oktatást és gyakorlati képzést. A konferencián szó esett még többek
hogyan vizsgálták
között az utóbbi idõben megfogyatkozott balin szaporításának, és
molekuláris eszkönevelésének balatoni tapasztalatairól, a Minõségi Magyar Hal tazökkel, és milyen
núsító védjegyrõl, az éghajlatváltozás hatásáról a hazai tógazeredményeket értek
dálkodára, a KV3 vakcina bemutatásáról, a tógazdasági jövedelem
el. A professzor úgy
felmérésérõl, a BÁCSHOSZ kezelésében lévõ vizeken folyó halösszegezte mondangazdálkodásról, s egy új, alternatív halszaporítási módszer bemutadóját, hogy a minden
tásáról.
eddiginél hatékonyabb haltenyésztésre van szükség. Genomikus megközelí- az akvakultúrában is. A halastavak ökoszisztéssel feltárhatóak a halfajok komplex tulaj- téma-funkcióinak számszerûsítése nem
donságai, de a genomikai szelekcióhoz meg kompenzációs szempontból fontos, hanem
kell ismerni a genomot.Ahalak ivarának sza- elsõsorban a tógazdasági haltermelés euróbályozása változékonyabb és komplexebb az pai pozíciójának erõsítése, és az ágazat megítélésének javítása miatt kell hangsúlyozni a
emlõsökénél.
halastavi termelést. Ez megalapozhatja az
*
Ugyancsak nagy érdeklõdést váltott ki Len- akvakultúra területalapú támogatására vogyel Péter, az FM Horgászati és Halgaz- natkozó érvelést is.
*
dálkodási Fõosztály helyettes vezetõje
Dr. Baska Ferenc egyetemi docens, halpaelõadása, aki arról szólt, hogy az akvakultúra
ökoszisztéma szolgáltatásait miképpen tá- tológus (Állatorvostudományi Egyetem) a
mogatja az Európai Unió. E szolgáltatásokat tógazdaságokban és a horgászvizekben lévõ,
több csoportba osztotta az EU (ellátó, kultu- aktuális halegészségügyi helyzetrõl számolt
rális, szabályozó, és támogatható-fenntart- be. Beteg halak a természetes vizekben, a tóható). Az ökoszisztéma szolgáltatás pénzbeli gazdaságokban, a horgászvizekben fordulkifejezésére több kísérlet is született, de az nak elõ, de a halak-díszhalak importja is jeuralkodó megközelítés szerint vállalásala- lent veszélyt. A természetes vizek kapcsán át
pon, és önkéntesen történhet a szolgáltatást kellene gondolni a természetes vízi halászat
végzõ kompenzálása. Az ETHA rendelet a korlátozását, mert ez ketyegõ bombát jelent
támogatható, környezetvédelmi szolgáltatá- a biodiverzitásnak. Kérdés az is, hogy mi
sokat biztosító akvakultúrához ad kompen- lesz a balatoni dévérrel, megoldott-e a Balazációt. Érdekes volt az a körkép, amit az elõ- tonban a busaállomány gyérítése, és nõ a
adó az uniós tagországoknál végzett, és gradáció veszélye a természetes vizekben. A
összegyûjtötte azt, hogy mely országban ho- docens szólt a halbetegségekrõl is. Ami az
gyan élnek e támogatási lehetõségekkel. elkövetkezõ tíz évet illeti, nõ a veszélye a toMagyarországon 1,3 milliárd forint keret- vábbi fertõzõ halbetegségek behurcolásáösszeggel támogathatók a környezetvédelmi nak. Pénzügyi kockázatot jelentenek a távoli
szolgáltatásokat biztosító gazdaságok. A országokból betelepített halakkal együtt bekompenzáció mértéke 14.040 Ft/ha/év, azaz hozott halbetegségek is, melyek felismerését
70.200 forint jut öt év alatt egy hektárra. A a halak tünetszegénysége is nehezíti. Ezekre
pályázó gazdálkodók egy összegben kapják a betegségekre ugyanis a hazánkban elõformeg az öt évre szóló támogatást. A 2020 duló halfajok sokkal fogékonyabbak, gyóutáni támogatások tervezése megkezdõdött. gyításuk pedig kizárólag megfelelõ szakmai
Több ország jelezte, hogy támogatja a nor- felügyelettel és igen nehézkesen oldható
matív területalapú támogatások bevezetését csak meg.
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Törökösöket
fogadtak
A Gödöllõi Török Ignác Gimnázium diákjai
számára szervezett pályaorientációs napot
január 25-én az egyetem. A vendégeknek dr.
Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes mutatta
be az intézményt, majd a három gödöllõi kar
kínált lehetõséget kis betekintésre az ott zajló
életbe.
A Gépészmérnöki Karon gépkocsi-motor
teljesítményének mérését végezték el görgõs
fékpadon, bemutatva a folyamat mûszaki
hátterét és a mérés menetét is. Forgácsolás
közben áttekintést nyújtottak a gépgyártás
területén alkalmazott modern szerszámgépek felépítésérõl. A mechatronikai szakterületrõl szóló általános ismertetés és a labor
bemutatása után interaktív játék következett,
ahol egy akadálypályán kézi vezérlõk segítségével kellett irányítani egy ipari robot karjátApontból B pontba.

A tehetséggondozás helyzetérõl
és kihívásairól tanácskoztak Gödöllõn
Február 9-én a „SZIE Kiváló
Tehetségei” konferencia keretében
került megrendezésre az Egyetemi
Tehetséggondozási Programok
szekció, az országos, valamint
az intézményünkhöz kötõdõ
tehetséggondozás szereplõinek
részvételével. A tanácskozás
dr. Szilágyi Tivadar, az Egyetemi
Tehetséggondozási Tanács (ETGT)
elnökének vezetésével, dr. Szendrõ
Péter, az Országos Tudományos
Diákköri Tanács (OTDT)
elnökének jelenlétében zajlott.
BÁLINT CSABA
A Szent István Egyetem tehetséggondozási, azon belül kifejezetten a tudományos
diákköri aktivitásáról Urbánné Malomsoki
Mónika, az ETGT titkára adott tájékoztatást.
Dr. Cziráki Szabina, az Országos Tudományos Diákköri Tanács titkára a XXXIII.
OTDK eredményeirõl, tapasztalatairól,
valamint a XXXIV. OTDK elõkészületeirõl,
Miskolciné dr. Mikáczó Andrea egyetemi
docens, a XXXIV. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának ügyvezetõ titkára pedig
az egyetemünkön megrendezésre kerülõ
szekcióülés szervezési feladatairól tájékoztatta a jelenlévõket. A SZIE Karrier Iroda
szerepét és tevékenységét Lajkó Istvánné
irodavezetõ ismertette. A tanácskozáson
nagy számban voltak jelen az egyetemen
mûködõ szakkollégiumok vezetõi, illetve
képviselõi.

Szakkollégiumi Charta

A Mezõgazdaság- és Környezettudományi
Kar A varázslatos DNS címmel interaktív bemutató órára invitálta a középiskolásokat a
Genetikai, Mikrobiológiai- és Biotechnológiai Intézetben. Halkalandok címmel a Halgazdálkodási Tanszék „vitte víz alá” az érdeklõdõket.
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Mini TDK programján részt vevõ diákok ízelítõt kaptak a diákköri konferenciák hangulatából.
A Legyél Te is közgazdÁSZ! programot
meglátogató diákok a Ki tud többet közgazdaságtani kérdésekben? interaktív totó
kitöltésével ellenõrizhették és mélyíthették
el közgazdaságtani ismereteiket, megismerkedve néhány tantárgy érdekesebb kérdésköreivel.
A törökösök végül a duális képzésrõl is tájékozódhattak.
Fülöp Melinda Zsófia felvételei
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Anda Géza Pál, a Szakkollégiumi Akkreditációs Bizottság titkára bemutatta a szakkollégiumi mozgalom mûködését, a Szakkollégiumi Charta alapelveit, a minõsítési
eljárás szempontrendszerét, illetve betekintést nyújtott az Interkoll, a Szakkollégiumok
Egyeztetõ Fórumának mûködésébe. Az elõadások sorozatát Bálint Csaba, az ETGT
szakkollégiumi referensének a szakkollégiumok helyzetét, mûködését bemutató prezentációja zárta.
A szakkollégiumok kapcsán fontos tudni,
hogy az országos Szakkollégiumi Mozgalom
által elfogadott elveket a Szakkollégiumi
Charta tartalmazza, melyek a következõk:
1. Széleskörû autonómia és kiterjedt önkormányzatiság
2. Magas színvonalú szakmai munka
3. Társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi réteg kinevelése
4. Egyetemistákból és fõiskolásokból álló
aktív tagság

5. Együttlakó bázis kialakítására való törekvés
6. Emberi és szakmai fejlõdés biztosítása.
A kiemelkedõ tehetséggondozási tevékenységet végzõ szakkollégiumok elismerése a
szakkollégiumi minõsítési eljárás keretében
történik, a Szakkollégiumok Egyeztetõ Fóruma által delegált Minõsítõ Bizottság döntése nyomán.
2017-ben az Oktatási Hivatal által nyilvántartott mintegy 150 szakkollégiumból 51
szakkollégium rendelkezett minõsítéssel és
6 ígéret státusszal (utóbbiak között az egyetemünkön mûködõ Állattenyésztési Szakkollégium és a Deák Tibor Szakkollégium).
Az irányelveknek való megfelelés és a minõsítés megszerzése a jövõben a SZIE szakkollégiumai számára is az épülést, a nemzeti
forrásokhoz való fokozottabb hozzáférést
eredményezheti.

Próbaérettségi, videocsatorna
A Szent István Egyetemen 13 szakkollégium mûködik (melybõl 11 aktív): Gödöllõn tíz, Budán kettõ, Szarvason pedig egy
szakkollégium. A 2017/18-as tanév õszi félévében összesen 345 tagot regisztráltak a
SZIE szakkollégiumai. Az elmúlt 5 évben az
újonnan létrejött, illetve az intézményi
integrációval csatlakozott szakkollégiumoknak is köszönhetõen a szakkollégiumok létszáma jelentõsen bõvült.
A szakkollégiumok legjellemzõbb programelemei az elméleti és gyakorlati elõadássorozatok, kurzusok, tanulmányi kirándulások, konferenciák, workshopok, vitaestek, de megjelennek az olyan különlegesnek
tekinthetõ kezdeményezések is, mint például a Deák Tibor Szakkollégium középiskolásoknak szervezett próbaérettségije, illetve önálló YouTube videocsatornája, a Halászati és Horgászati Szakkollégium hálózatépítõ rendezvénye, a Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium és a Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium önkéntes tevékenységei, vagy a Vidékfejlesztési Szakkollégium megjelenése külön standdal a Kutatók Éjszakája programsorozat részeként.
A szakkollégiumok tekintetében a közeljövõ kihívásai, feladatai közé tartozik az
ilyen irányú tehetséggondozás attraktivitásának erõsítése, illetve a szakkollégiumi
mûködés hagyománnyá alakítása, valamint
a mûhelymunka infrastrukturális körülményeinek javítása. Törekedni szükséges továbbá a Szakkollégiumi Charta elveinek
követésére, a minõsítés feltételeinek teljesítésére, illetve megfontolásra érdemes a tevékenységek intenzívebb összehangolása a
tehetséggondozás egyéb területeivel.
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Diplomaterv kiállítás

Krízisekbõl (is) tanulva
A Tájépítészeti és
Településtervezési Kar
február 14-én kiállítást rendezett
a Budai Campus dísztermében
a 2017. júniusi és a 2018. januári
vizsgaidõszakban megvédett
tájépítészmérnöki és
településmérnöki (MSc), tájépítész
és kertmûvész (MA) valamint
az angol nyelvû Landscape
architecture and garden design
(MLA) mesterszakos
diplomatervekbõl.
Az eseményen
köszöntõt mondott dr. Fekete Albert egyetemi docens, dékán és dr.
Fritz Auweck professzor, az Európai Tájépítész
Szövetség képviselõje. A dékán úr
a következõket
mondta.
„A tájépítész és a településtervezõ körülhatárolja a tér egy kisebb-nagyobb darabját és
alkotó munkája nyomán testet öltve tárul
elénk a tárgyiasult világ, amit nemes egyszerûséggel tervnek nevezünk. Diplomaosztóra váró fiatal Kollégáink számos tervet készítettek egyetemi pályafutásuk során: vázlatterveket és koncepcióterveket, részletterveket és látványterveket, kertterveket és tájterveket, objektumterveket és rendezési terveket, beépítési terveket és szabályozási terveket, mûszaki terveket és növénykiültetési
terveket, hogy csak néhányat említsek a sok
közül. Kétségtelen azonban, hogy legértékesebb tervi produktumuk a diplomaterv,
amelynek kivonatát ma büszkén mutatják
meg a nagy nyilvánosságnak.
A kiállított tervek értéke pénzben nehezen
kifejezhetõ: legalább egy év gyûjtõ és alkotómunkájának, erõfeszítéseinek, kreatív
gondolkodásának különleges, sokszor egyedi technikával megalkotott gyümölcsei ezek.
A tervek összefoglalóiból kiadvány is készült, a 4D Tájépítészet és Kertmûvészeti
folyóirat különszáma, amelyet akármikor
kezünkbe vehetünk, felidézve segítségével a
diplomaterveket. Mégis szemtõl-szemben,
egy helyen, életnagyságban látva, szemlélve
és tanulmányozva a munkákat lehetünk leginkább részesei az igazi, páratlan élménynek.
A tájépítészeti alkotások nem termelnek
profitot. Legalábbis közvetlen módon nem.
Hasznukat lemérni, értéküket pénzben kifejezni igencsak nehéz és szubjektív feladat.
A tájépítészeti és településtervezõi tevé-

kenység a szép, emberi, élhetõ város és táj
kialakítására irányul. A jó közérzet és az
egészséges környezet biztosításához járul
hozzá, ugyanakkor identitásõrzõ és értékteremtõ munka. Ehhez jó tervezõk kellenek,
akik friss diplomásként iskolánk padjaiból
kerülnek ki, s válnak az évek és elvégzett
feladatok nyomán igazi egyéniségekké.
Kedves fiatal Kollégák!
Saját egyéniségük kialakulásához bizonyos
mennyiségû krízishelyzetet kell megélniük.
A fejlõdéshez bele kell kóstolniuk a negatív
oldalba is. Ha nincs krízis, az elkötelezõdés
felszínes. Egy krízis lehet trauma vagy lehetõség. Önökön múlik, mit hoznak ki belõle. A
nehézségekben is meg kell találniuk saját fejlõdésük lehetõségét.
Egy elmélet szerint a 21. század fiataljait
azért érinti érzékenyebben a hivatásválasztás
kérdése, mert õk az elsõ multimédiás generáció, akik nem katonák és vadakat terelõ juhászok akartak lenni, hanem olyanok, mint a
sztárok, akiknek élete csupa csillogás, akik
legjobb formájukat hozva mindig a csúcson
vannak. Kívánom Önöknek, hogy így legyen. Hogy egyéniségük megcsillogtatásával mindig a legváratlanabb módon, újabb és
újabb ötletekkel keltsenek feltûnést, s ezért
szakmánk „nagy öregjei” olyan viszonyban
legyenek Önökkel, mint amilyenben a területüket jogos tulajdonuknak tekintõ hímoroszlánok a váratlanul megjelenõ és „körmeiket” mutogató fiatalokkal, mert pontosan
tudják: ez elsõ perctõl kezdve komolyan kell
õket venni.
Szemadám György festõmûvész szerint,
amióta nem a szakrális rend meghatározó
egysége vezeti az alkotók kezét, hanem az
állandó megújulás belsõ kényszere, és
kényszeres nyugtalansága, azóta a „modern
világhoz”, az éppen aktuális „trend”-hez
való alkalmazkodás, vagy az „önmegvalósítás” vágya a végletekig nõtt.
Tudjuk, hogy társadalmunkban a fogyasztás
minden törvény fölött áll, amint azt is tudjuk,
hogy az idõtlen dolgok, amelyek nem
követik a kultúrafogyasztási szokásokat és
elvárásokat, ellenállnak a divatoknak.
Szakmai berkekben, egyeztetések, viták
kapcsán, tervzsûrikben többször hallom,
hogy egy terv akkor igazán jó, ha "kortárs
formanyelve" van. Megvallom õszintén,
engem felettébb foglalkoztat ez a kifejezés.A
kortárs formanyelv. Így – s egy építész
kollégám buzdításától lelkesítve – adtam ki
feladatként, épp tavaly ilyenkor, s épp a most
diplomatervüket kiállító mesterszakos tájépítész hallgatóknak hogy írják le, véleményük szerint beszélhetünk-e "kortárs formanyelvrõl", s ha igen mióta? Honnan jött a kifejezés, milyen kultúra, melyik nyelv a forrása? Vajon az úgynevezett fogyasztói társadalom terméke? Vagy magától lett?

Balázs Gusztáv felvételei

Több órás, érdekes olvasmány volt végigolvasni a beadott feladatokat, a negyven egynéhány esszét.
A válaszok, mintegy megelõlegezve a mai
kiállítás akkor még csak csírázó terveit,
megnyugtattak. Idõ hiányában egyetlen eszszébõl idéznék két kedvemre való mondatot,
amelyek azt bizonyítják – véleményem szerint – hogy fiatal diplomázóink tudnak józanul mérlegelni és gondolkodni. „Ha csak
tiszta, teljesen új, semmihez nem hasonlítható formákat keresünk benne, akkor nem létezik kortárs formanyelv. Ha viszont elfogadjuk, hogy a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel a múlt részleteinek felélesztésével és
új ötletek hozzáadásával alkot, akkor igenis,
létezik.” Írta Varga Dalma, vagy ha trendi
akarok lenni, akkor a KDK8MO Neptun
kóddal rendelkezõ hallgatónk.
Diplomaterveiket nézegetve megerõsödök
abban a hitben, hogy Önök méltó folytatói
lehetnek az elõdeink által megteremtett szellemi hagyatéknak; hogy tovább él Önökben
a szakma iránti szeretet és tisztelet.
Önök, húszas éveikben járó kedves fiatal
kollégák, azt hiszem, lelkiismeretük miatt
jól alhatnak.
Sok sikert és minél kevesebb álmatlan
éjszakát kívánok. Isten áldja Önöket!
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ráadás

Vendégváró
SZIE stand
az Educatio
kiállításon
Több mint negyvenezer látogatót vártak a 18. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításra, amely január 18-20-ig zajlott
Budapesten, a Hungexpo G pavilonjában.
Egyetemünk idén új, kávézóval kibõvített, elegáns standdal
vett részt az eseményen; látogatóink a legfrissebb információk
mellett fagylaltot is kaptak azAF04 jelzésû standon.
Oktatóink és hallgatóink a képzésekrõl, az egyetemi szokásokról, kollégiumi elhelyezésekrõl, a tanulmányokat követõ
jövõképrõl és a külföldi ösztöndíj- és nyelvtanulási lehetõségekrõl adtak információt. A háromnapos seregszemlén multiscreen fal, gokart bemutató, interaktív programok és számos
meglepetés várta a látogatókat a SZIE standján.
A továbbtanulni szándékozók mellett a pedagógusok, intézményvezetõk és egyéb szakmai kiállítók számára is fontos,
egyedülálló lehetõséget nyújtott a rendezvény, hiszen mind
egy színtéren értesülhettek a szakmai újításokról, módszerekrõl.
Az egyetem mellett a Hello modern agrárium! projekt is
bemutatkozott a nagyközönség elõtt azAF02 jelzésû standon.

