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HIMALÁJAI CÉDRUSSAL (Cedrus
deodara 'Pendula') gazdagodott a Gö-
döllõi Botanikus Kert november 13-án.
A Folly Arborétum által adományozott
fenyõt agrármérnök, a
SZIE volt hallgatója kapta a 2018-ban
elnyert Gran Prize Interdiszciplináris
Innovatív Díjjal együtt a lapostetõs
gyártócsarnokok permetezõ öntözéses
hûtésére kidolgozott találmányáért.

A díjat a Svéd Kereskedelmi Testület
2012-ben hozta létre az általános em-
beri életminõség javítására irányuló
szellemi teljesítmények ösztönzésére.
A díj logójául egy Svédországban nép-
szerû jelképet, a fenyõfát választották.

Weeber István ma már szabadalom-
mal védett találmányának külön aktu-
alitást ad, hogy az EU irányelvek 2020-
ig 20 százalékos energia-megtakarí-
tást írnak elõ, elsõsorban éppen a hû-
tési, klimatizálási célú áramfelhaszná-
lásra vonatkozóan. A „WaterFilm
Technology®” a világon az elsõ való-
ban evaporatív, 100 százalékban párol-
gási hõelvonási elven mûködõ tetõhû-
tõ technológia, mely jelentõs hûtési
energia megtakarítást eredményez és
kevesebb víz felhasználását igényli.
A Gran Prize díjat 2018-ban megoszt-

va két pályamû nyerte el. A másik nyer-
tes pályázat témája halogén szerves
anyagok kivonása hulladékvizekbõl
volt. A nyertesek a pénznyereményen
és a Gran Prize szobron túl egy fenyõt
is kaptak, hogy azokat alma materük-
ben elültethessék.

A faültetésen részt vett, a találmányt
és a pályázatot méltatta

, Svédország magyarországi nagy-
követe, rektor és

, a Magyarországi Svéd
Kereskedelmi Testület elnöke.

Weeber István

Dag Harte-
lius

dr. Palkovics László
Takács János

OTKA pályázatokat nyertek
Kihirdették a 2019-es OTKA pályázatok nyerteseit. A Szent István Egyetemen a kö-
vetkezõ kutatások nyertek támogatást a Fiatal kutatói kiválósági program keretében:

Megújuló hõforrásokból származó melegvíz optimális elõállítása
és elosztása. Futamidõ: 36 hónap, odaítélt támogatás: 30 millió Ft

A lineáris-körkörös üzleti transzformációk rendszerelemeinek fej-
lesztése Big Data segítségével. Futamidõ: 48 hónap, odaítélt támogatás: 40 millió Ft

A Magyar Tudomány Ünnepe 2019-es rendezvénysorozat nyitóünnepsége alkal-
mából az MTA elnöksége kiemelkedõ tudományos életmûve elismeréseként Eötvös
József-koszorúval tüntette ki , a mezõgazdasági tudomány dok-
torát, a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Növénytermesztési Intézet
egyetemi tanárát, professor emeritusát, a növénytermesztéstan és a talajvédelem
terén elért, nemzetközi tekintetben is kiemelkedõ kutatómunkája, valamint széles
körû oktatási és szaktanácsadási tevékenysége elismeréseként. Az Akadémia Jermy
Tibor-díjat adományozott , a Kertészettudományi Kar Rovartani
Tanszéke tudományos segédmunkatársának az almaültetvények pókegyütteseinek
faunisztikai feltárásában, a pókok biológiájának és az agrár-ökoszisztémákban
betöltött ökológiai szerepének megismerésében elért eredményeiért.

Az ipari paradicsom öntözési igényével kapcsolatos tudományos eredményeiért
Wolfgang Kessler kutatási díjjal ismerték el , az MKK fiatal kutató-
jának munkáját. A Német-Magyar Társaság és az MTA Agrártudományok Osztálya
által idén 14. alkalommal odaítélt elismerés kétezer euró pénzjutalommal is jár.
Napjainkban az agrárium egyik legnagyobb kihívása az, hogy az idõjárási viszonyok

megváltozásával miként lehet optimalizálni az öntözõvíz felhasználását. Doktori ku-
tatómunkája során ezt a kérdést járta körül dr. Takács Sándor is, aki az ipari para-
dicsom termesztésénél azt kívánta elérni, hogy helyspecifikus öntözéssel akár egy
táblán belül is megvalósítható legyen a különbözõ vízadagok kijuttatása. A fiatal ku-
tató szabadföldi kísérletek során egy hazánkban egyedülálló precíziós öntözõbe-
rendezéssel biztosított három különbözõ vízellátási szintet, ezt követõen pedig an-
nak járt utána, hogy az ily módon kijuttatott eltérõ vízadagoknak milyen hatása van
az ipari paradicsom terméseredményeire és szárazanyag-tartalmára.
A SZIE szarvasi karának tangazdaságában végzett kutatás fõ kérdései között sze-

repelt az is, hogy hogyan alakulnak az eltérõ vízadaggal öntözött állományban a víz-
hiányhoz köthetõ stressz-szintek, illetve a mérési technikákat tekintve a hõkamera
vagy a távhõmérõ alkalmasabb a vízstressz-monitorozásra az ipari paradicsom ese-
tében. A díjazott fiatal munkája során fontos és értékes megállapításokat tett a FAO
által kifejlesztett AquaCrop modell felhasználhatóságát illetõen is.

Dr. Takács Sándor a SZIE Növénytudományi Doktori Iskolájában májusban szer-
zett doktori fokozatot, témavezetõi dr. Helyes Lajos tudományos rektorhelyettes, az
MKK Kertészeti Intézetének egyetemi tanára és , a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem Víztudományi Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet egyetemi do-
cense voltak.

Kicsiny Richárd:

Fogarassy Csaba:

dr. Jolánkai Mártont

Mezõfi Lászlónak

dr. Takács Sándor

dr. Bíró Tibor

Farkas Alexandra

Magyar Tudomány Ünnepe:
kitüntetések

Wolfgang Kessler kutatási díj

Egyetemi munkatársak sikerei



„Agrárinformatika v_0.1.” címû kiállí-
tását, amely bemutatja, hogy a SZIE és
jogelõdei már akkor az agrárinforma-
tikai kutatás élvonalában dolgoztak,
amikor a „drónok” munkáját még sár-
kányrepülõvel végezték.
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A Szent István Egyetem és vállalati
partnerei, az SKC-Consulting Kft., az
Axiál Javító, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft., az Asseco Central Euro-
pe Magyarország Zrt., az Energotest
Kft. Agrárinformatikai Felsõoktatási
és Ipari Együttmûködési Központot
hoztak létre Gödöllõn, amit decem-
ber 3-án mutattak be a szakmai kö-
zönségnek. A konzorciumot a Nem-
zeti Kutatási, Fejlesztési és Innováci-
ós Alap 1 milliárd 482 millió forint
vissza nem térítendõ támogatásban
részesítette.

A központ 2020-tól szolgáltatóként kí-
ván megjelenni a mezõgazdasági gép-
gyártás és agrárinformatikai innováció
területén. Ennek érdekében felajánlja
infrastruktúráját, szakmai tapasztalatait
és emberi erõforrásait az együttmûködõ
partnerek számára.

A kutatóbázison mérnöki iroda, prototí-
pusmûhely, ISOBUS tesztlaboratórium,
elektronikai mûhely, 300 négyzetméte-
res gépcsarnok és két tantermes tovább-
képzési centrum kap helyet.

Az eseményen a Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs Hivatal képvi-
seletében elnökhelyettes
elmondta, hogy az agrárdigitalizáció

dr. Szabó István

mérsékelheti a klímaváltozás és a mun-
kaerõhiány okozta problémákat is.

rektori és kancellári fõ-
tanácsadó (bal oldali képünkön) a töb-
bi között arról beszélt, hogy az egyetem
a Microsofttal együtt elkezdte a mes-
terséges intelligencia oktatási és alkal-
mazási feltételeinek megteremtését.

oktatási rektorhelyet-
tes már a Gépészmérnöki Karon zajló
szenzorfejlesztések eredményeit is is-
mertethette. Példaként említjük a nö-
vény növekedését regisztráló progra-
mot, ami alkalmas növényházi növé-
nyekrõl készült stabil fényképek vagy
szántóföldi kultúrák drónnal készített
képei alapján növekedési dinamika
meghatározására. Az intelligens LED-
es növénytermesztõ rendszer a ter-
mesztési igényeknek megfelelõen ké-
pes elõállítani a kívánt színképet prog-
ramozott vagy akár távérzékelt módon
különbözõ kultúrák felett.

, a SZIE kancellára ar-
ra hívta fel a figyelmet, hogy a felsõ-
oktatási intézmények közül egyedül a
gödöllõi egyetemnek van a Kárpát-
medence öt országára kiterjedõ háló-
zata, amely összefogja a magyarlakta
területeket oktatási, kutatási és fej-
lesztési céllal. A képzési központok ki-
válóan alkalmasak arra, hogy bekap-
csolják a külhoni magyar vállalkozáso-
kat is a gazdaságfejlesztés vérkeringé-
sébe.

A rendezvényen együttmûködési
megállapodásokat írtak alá a SZIE és a
Közlekedési Mûszergyártó Zrt. vala-
mint a SZIE és a Valor Hungariae Zrt.
között.

Az innovációs nap résztvevõi a mo-
dern technika megismerése után meg-
tekintették a Mezõgazdasági Eszköz-
és Gépfejlõdéstörténeti Szakmúzeum

Mezei Tibor

Dr. Szabó István

Magyar Ferenc

Bemutatkozott az Agrárinformatikai Felsõ-

oktatási és Ipari Együttmûködési Központ

Magyar Ferenc kancellár, Zelenka

Pál, a Közlekedési Mûszergyártó Zrt.

vezérigazgatója és dr. Szabó István

oktatási rektorhelyettes az együttmû-

ködési megállapodás aláírásán

Magyar Ferenc kancellár, Lepsényi

István, a VALOR Hungariae Zrt. ve-

zérigazgatója és dr. Szabó István ok-

tatási rektorhelyettes az együttmûkö-

dési megállapodás aláírásán
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Napjaink egyik legégetõbb kérdése a

fenntartható élelmezés. Földünk óri-

ási terhelésnek van kitéve, és ebben az

élelmiszeriparnak komoly felelõssége

van. A METRO nagykereskedelem üz-

letpolitikájában már eddig is hangsú-

lyos szerepet kapott a fenntartható-

ság. Sajátmárkás portfóliójuk több ter-

mékével is erre ösztönzik vásárlóikat

vagy pedig megkönnyítik azoknak a

helyzetét, akik már így gondolkodnak.
A nagyvállalat a Szent István Egyetem

hallgatóinak kiírt innovációs termékfej-
lesztési pályázata során az egészségtuda-
tosság mellett a fenntarthatóságot he-
lyezte középpontba, és a témára egyre
fogékonyabb Z-generáció számára ké-
szülõ termékeket várt a pályázóktól.

Az élelmiszertermelés környezetre káros
hatásait már hosszú évek óta vizsgálják, a
kérdés pedig egyre sürgetõbb, mert a fo-
gyasztói igények folyamatosan emelked-
nek. Ugyanakkor az is világossá vált, hogy
nem szükségszerû úgy megtermelni az
élelmiszereket, mint eddig, mert étren-

dünk és fogyasztási szokásaink megrefor-
málásával jelentõsen csökkenthetõk a
negatív környezeti hatások. Egyes nyugati
országokban már terjednek is a fenntart-
hatóbb étkezési szokások. Németország-
ban például egyre divatosabb a környe-
zeti szempontokat is szem elõtt tartó flexi-
táriánus étrend, ami nagyrészt növényi
eredetû élelmiszerekbõl áll és csak éssze-
rû mértékben tartalmaz állati eredetû ter-

mékeket, elsõsorban halat, tojást, tej-
termékeket, illetve kevés húst. Hasonló
okokból született meg a növényi alap-
anyagokból készülõ Beyond Meat, ami
ízében és látványában is a húsfogyasz-
tás élményét igyekszik visszaadni.

Számos elképzelés létezik már tehát a
fenntartható élelmiszeripar létrehozásá-
ra, de a tényleges sikerhez még renge-
teget kell tenni. Ezt az elvet képviseli a
METRO is, melynek hazai leányvállalata
november 22-én egyetemi hallgatóknak

adott teret, hogy
részt vehessenek egy
szakmai megméret-
tetésen. A Szent Ist-
ván Egyetem hallga-
tóinak kiírt pályá-
zatuk célja az volt,
hogy a résztvevõk a
nagykereskedelem
sajátmárkás MET-
RO Chef termékcsa-
ládját gondolják újra
az egészség- és kör-
nyezettudatos táp-
lálkozás jegyében. A

sokkal érkeztek, mint a zöldség alapú
pizzatészta, növényi alapú, vegán ét-
rendbe illeszthetõ tejberizs, de meg-
található volt a méltán népszerû zöld-
ségrúd, vagy a zöldségekbõl készített,
gluténmentes „húsgolyó”, ahogyan a
növényi alapú kenõkrémek és újragon-
dolt zöldségek is. Számos kitûnõ meg-
oldás közül a zsûri a „Spájz girls” csapat-
névre hallgató, „Veggievable” pályázat-
tal induló fiatalokat helyezte a dobogó
legfelsõ fokára. A pályázatokat több
szempontból értékelték, a METRO több
felsõvezetõje mellett a Szent István Egye-
tem rektora és az Élelmiszertudományi
Kar két dékánhelyettese is részt vett a
zsûrizésben.

A nyertes csapat megoldása a
Veggievable mirelit zöldségrudacska
volt, amelyet lencsés-paradicsomos
és babos-kukoricás ízesítésben ter-
veztek meg. A hallgatók több szem-
pontot is figyelembe vettek a termék
megalkotása során, így azt teljesen
vegánra, gluténmentesre, laktóz-
mentesre, valamint cukormentesre
tervezték. A csapat számára a leg-
nagyobb kihívást az jelentette, hogy
olyan terméket alkossanak, amely
széles körben kielégíti az egyre tu-
datosabb fogyasztói igényeket, és a
lehetõ legkevésbé terheli környeze-
tünket. A zsûri az értékelés során kie-
melte a prezentáció színvonalát és az
új termékfejlesztés átfogó, minden
részletre kiterjedõ alaposságát.

Mit eszik majd a Z-generáció?

Fenntartható élelmiszeripari megoldások

A nyertes csapat a gyõztes zöldségrudacskákkal Balázs Gusztáv felvételei

termékeket a HO-RECA vásárlók és
rajtuk keresztül a Z-generációs
végfelhasználók igényeire kellett
szabniuk, és a feladat részeként a
termékinnováció mellett a termékek
bevezetésére kommunikációs javaslatot
is kellett készíteniük. Az elõválogatót kö-
vetõen végül hat döntõs csapat mérte
össze tudását az öttagú szakmai zsûri
elõtt. A pályázók olyan kreatív megoldá-

Kóstol a zsûri
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A Szent István Egyetem csapatának gyõzelmével, érdekes

projektötletekkel és izgalmas látványvilággal zárult a szep-

tember óta tartó Agrovirtus versenysorozat és akadémia,

melynek fókuszában a hallgatók agrár-vállalatirányítási

készségeinek fejlesztése és projektszemléletének formá-

lása állt. Az Agrovirtus verseny selejtezõjének száz csapata

közül a tíz legjobb készülhetett a dr. Feldman Zsolt állam-

titkár fõvédnökségével megvalósuló Agrovirtus Akadé-

mián a megmérettetés november 20-i döntõjére, ahol a

hallgatók egy ezer hektáros gazdaságra kidolgozott fej-

lesztési tervet prezentáltak neves vállalatvezetõkbõl, vala-

mint agrár- és pénzügyi szakértõkbõl álló zsûri elõtt.

Az egyetemistáknak nem volt könnyû
dolga, hiszen úgy kellett 200 millió fo-
rintot felhasználniuk a gazdaság átala-
kítására, hogy azt már bizonyos 2020
utáni Európai Uniós direktíváknak is
megfeleltessék.

A döntõn a Szent István Egyetem Pre-
gazd-Ászok csapata gyõzött, akiknek a
fejlesztési terve egymillió forint értékû
utazást ért. A csapat tagjai:

és .
Második helyen az Agro Mater végzett

a Corvinus Egyetemrõl. A csapat tagjai:

és .
Harmadik helyen a Szlúszács (Szent

István Egyetem) csapata végzett, akik a

Kispál Ad-
rienn, Dusnoki Csaba Orcsik Bence

Borda Áron, Czirkl Dorottya, Peák Adri-
enn Simon Szimonetta

hogy a verseny és az akadémia során
olyan ismeretanyagot tudnak átadni a
hallgatók részére, ami a vállalatok
számára is komoly értékkel bír, ennek
köszönhetõen egyre növekvõ érdeklõ-
dés mutatkozik az Agrovirtus versenyen
szereplõ hallgatók iránt.

Az Agrovirtus Akadémián résztvevõ
csapatok részére, a megszerzett isme-
retanyag igazolására a SZIE, az Agrár-
minisztérium, a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara és a fõszervezõ AgroVIR

Kft. közös oklevelet bocsátott ki, melyet
a zsûrielnök, , a
Digitális Jólét Program szakmai veze-
tõje adott át a mintegy 50 hallgatónak.

A szervezõk szándéka, hogy az Agro-
virtus verseny és Akadémia Magyaror-
szág után a határon túli régiók és a V4
országok meghatározó agrár-egyete-
mista tudásmegosztási színtere legyen,
amihez az idei kiírás kiváló alapokat te-
remtett.

dr. Gál András Levente

Agrovirtus – nemzetközi mezõn

szervezõk jóvoltából egy-egy németor-
szági szakmai kiállításon vehetnek
részt. A csapat tagjai:

és
.

Különdíjban részesült a Nyíregyházi
Egyetem NYErtesek és a Szent István
Egyetem zentai konzultációs központ-
jának csapata, a Kertész Sydicate 4.0.
A verseny nemzetközi vonalán döntõ-

be jutó orosz, mexikói, grúz fiatalokból
álló nemzetközi csapat számára a szer-
vezõk pedig lehetõvé teszik, hogy a be-
mutatott projektötletüket a valóságban
is tesztelhessék.

A versenyt szervezõ AgroVIR Kft.
ügyvezetõje, elmondta,

Bányai Tamás,
Füredi Máté, Tinódy Gergõ Vincze
Gábor

Maróti Miklós

Maróti Miklós és a nyertesek

Dr. GálAndrás Levente

Gödöllõi gyõzelem
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A tudományos teljesítmény növelé-
sét tekinti legfontosabb feladatának
dr. Popp József, a Gazdaság- és Tár-
sadalomtudományi Kar megbízott
dékánja. Az MTA levelezõ tagja a la-
punknak adott interjúban elmondta,
hogy az egyetemeknek nemcsak pro-
fesszorokat, hanem MTA doktorokat
is ki kell tudni „termelniük”. Vélemé-
nye szerint a belterjesség elõbb-
utóbb megöli a hosszú távú elképze-
léseket, ezért például az egyetemi
tanári álláshelyekre egész Európából
kell keresni neves oktatókat. Ha élel-
miszer önellátottsági szintünket ko-
moly mértékben emelni akarjuk, ak-
kor az oktatásnak és kutatásnak a
gyakorlat elõtt kell járnia, aminek
egyik feltétele a tanárok nemzetközi
ismertsége és elismertsége.

BALÁZS GUSZTÁV
– Professzor úr személyében az elsõ

MTA doktora, egyben az elsõ akadémi-
kus került a GTK élére. Dr. Palkovics
László nyilván abból a meggyõzõdésé-
bõl kiindulva adott Önnek dékáni meg-
bízást, hogy az agrár-felsõoktatásban
a Szent István Egyetemnek a legjobb
intézménnyé kell válnia.

– Amikor Rektor Úr megbízott a kar
vezetésével, azt mondta, prioritásként
kezeli a tudományos minõséget és az
angol nyelvû oktatást. Magam is úgy lá-
tom, hogy erre van szükség. Ehhez jó
alapokkal is rendelkezünk. Az egye-
temen a Gazdálkodás és Szervezéstudo-
mányok Doktori Iskolában tanul a leg-
több angol nyelvû PhD hallgató, fõleg a
Stipendium Hungaricum magyar állami
ösztöndíj program finanszírozásával.
Annál nagyobb reklám nem is kell egy
karnak, ha évente több tucatnyian vé-
geznek a képzésein, több tucat ország-
ból. Azért örvendetes az önköltséges
hallgatók növekvõ száma alap- és mes-
terszakjainkon, mert nem valószínû,
hogy az állami ösztöndíjprogram örökké
megmarad és a fizetõs hallgatók okta-
tásával tartható meg hosszú távon az
erre felkészített tanári kar.

Elengedhetetlen viszont a kar tudo-
mányos teljesítményének növelése.
Amikor elkezdtem a dékáni munkámat,
meglepett, hogy az oktatói besorolás-
ban lévõ kollégák közel negyede nem
rendelkezik tudományos fokozattal. Ta-
vasszal még a Debreceni Egyetem Gaz-
daságtudományi Karán voltam tudo-
mányos és külkapcsolati dékánhelyettes
és a Gazdálkodás és Szervezéstudomá-
nyok Doktori Iskolát vezettem. Az ok-
tatók 100 százaléka rendelkezett tudo-
mányos fokozattal. Szóba sem jöhetett,
hogy oktatói állásba helyezzünk valakit,
akinek nincs meg a PhD fokozata. A
GTK elõzõ akkreditációjakor a MAB lá-
togató bizottság elnöke voltam és azt ta-
pasztaltam, hogy ezen a téren szinte
semmi sem változott. Az egyetemeknek
nemcsak professzorokat, hanem MTA
doktorokat is ki kell tudni termelniük,
mert ez a cím képviseli a magas szintû
objektív tudományos teljesítményt. Aka-
démikust nem könnyû,

jelenleg csak ketten vagyunk ag-
rárközgazdász akadémikusok.

– A professzori cím és a tudományos
teljesítmény között nem is volt és ma
sincs szoros kapcsolat, habár az egye-
temi tanári kinevezéshez ma már a
nagydoktori követelmények 50-60 szá-
zalékos teljesítése a követelmény. A pro-
fesszornál az oktatási, az akadémiai
doktornál a kutatási tevékenység ered-
ményessége nyom többet a latban. Az
egyetemi tanárok alig 50%-a rendel-
kezik MTA doktori címmel. A tudomá-
nyos teljesítmény és az elismertség kö-
zött az MTA doktoránál kezdõdik a szo-
ros korreláció. Professzort tehát még
csak „kitermel” egy kar, de „termeljen”
MTA doktorát! Arra már felnéz a tudo-
mány!

– E téren is sok a teendõ. Kevés cikk je-
lenik meg a kar munkatársaitól rangos,
nemzetközi adatbázisok által indexált
folyóiratokban. Márpedig ez lenne az

dr. Csáki Csabá-

val

– Milyen viszonyban áll ma az egye-
temi tanári kinevezés és az MTA dok-
tora fokozat elnyerése?

– A tudományos minõség másik
fokmérõje a publikációk száma és
kvalitása.

útja annak, hogy nemzetközileg ismert-
té váljanak az oktatóink! Attól, hogy va-
laki professzor, nem biztos, hogy ismerik
a világon, sõt gyakran még itthon sem.
Az még kevésbé valószínû, hogy a Sco-
pus adatbázis felismeri a nevét rangos
publikációk hiányában. Az MTA dokto-
rát felismeri a Scopus és WoS adatbázis,
mert nemzetközi elismertség nélkül
nem kapta volna meg az akadémiai
címet. Lehet, hogy sarkosan fogalma-
zok, de ehhez értek, ugyanis kutatóként
éltem le életem nagy részét. Több tudo-
mányos bizottságnak vagyok elnöke,
egynek alelnöke, az Akadémián. Koráb-
ban doktori iskolát vezettem, tudomá-
nyos dékánhelyettes voltam. Elõbb let-
tem az MTA doktora és utána pro-
fesszor. Professzorként kezdtem oktatni.
Az angol nyelvû oktatás terén jól állunk,
sõt, a vezetõ karok közé tartozunk Ma-
gyarországon. A tudományos teljesít-
mény fejlesztése, MTA doktorok kineve-
lése a legnagyobb kihívás.

– Debrecenbõl jött emberként – ahol
a Böszörményi úti Campuson ugyan-

A kutatónak meg kell
születnie a világ számára
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"A robottechnika, az információs tech-
nológiák több évvel az oktatás elõtt
járnak"
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azoknak a jeles elõdöknek a portréi dí-
szítik a folyosókat, akiket mi is tiszte-
lünk – hogyan pozícionálja a GTK-t a
hazai felsõoktatásban?

– Munkásságának fõ területei a glo-
bális élelmezés, energia- és környezet-
biztonság, az EU agrárpolitikája, a
nemzetközi kereskedelem az ellátási
lánc menedzsment és a fenntartható-
ság kutatása. Szemléletét nemzetközi
tapasztalatai is alakították.

– Ezek alapján hogyan látja, miképp
szolgálhatná jobban az agrár-felsõok-
tatás a magyar élelmiszergazdaságot?

– A GTK egyike a hazai felsõoktatás
agrárgyökerekkel rendelkezõ gazdaság-
tudományi karainak. Rendre a vállalat-
gazdasági tárgyakat oktató tanárok kez-
deményezték a létrehozásukat, aho-
gyan a piac visszanyerte rangját a köz-
gazdasági gondolkodásban és a sze-
repét a gazdasági életben. Debrecen-
ben, Gödöllõn és Kaposváron elõször in-
tézetek alakultak, amelyek fokozatosan
szélesítették gazdaságtudományi pro-
filjukat. Az agrárcivilizációs hagyomá-
nyaik megmaradtak, mert a vidékfej-
lesztõ vagy a gazdasági agrármérnök
képzés mégiscsak agrármérnöki diplo-
mát ad ki.

Ez azonban az éremnek csak az egyik
oldala. A másik az, hogy mint a vidéki
egyetemekre, gazdaságtudományi ka-
raikra is a vidékies gondolkodásmód a
jellemzõ. Debrecenben, a Gazdaságtu-
dományi Kar oktatóinak több, mint
90%-a ott is szerezte a diplomáját. Sze-
rintem az egyetemi tanári pályázatokat
nem a barátok számára kellene kiírni,
hanem európai szinten keresni neves
professzorokat. Azt gondoltam, hogy
Gödöllõn ez másképp van, inkább ha-
sonlít Budapestre, de nem. A belterjes-
ség pedig elõbb-utóbb megöli a hosszú
távú elképzeléseket. A Statisztikai Szem-
le fõszerkesztõjének felkérésére 2019
májusában számos doktori iskola veze-
tõje írta le, hogy hogyan is mûködik Ma-
gyarországon a habilitáció, a tudomá-
nyos elõrejutás gyakorlata. Azt állapí-
tottuk meg, amit most elmondtam.

– Nyolc éven át voltam diplomata az
USA-ban közvetlenül a rendszerváltás
után, négy éven át ösztöndíjas a Hum-
boldt Egyetemen, és két évig vendég-
oktató a Müncheni Mûszaki Egyetemen,
még a rendszerváltás elõtt.

Az elsõ feladat az oktatók folyamatos
önképzése és vállalati kapcsolataik bõ-

vítése. A robottechnika, az információs
technológiák több évvel az oktatás elõtt
járnak. Nincsenek jó tankönyvek, jó
jegyzetek a mesterséges intelligencia, a
mezõgazdaság digitalizálása témaköré-
ben. A gazdaságtudományi területen is
érezhetõ a hiány, de a mezõgazdaság-
tudományi karokra ez fokozottan jellem-
zõ. Minden hallgatót indokolt kivinni egy
mintagazdaságba, hogy lássák, miként
mûködnek a robotok a napi gyakorlat-
ban. A debreceni hallgatók a KITE-hez
járnak, Nádudvarra. A hátrány ledolgo-
zásában fontos szerepe van a SZIE-n a
Gépészmérnöki Karnak. Mi az ipar 4.0-
át sem ismerjük, miközben az ipar 5.0
jön már.

– …és nem is lesz olyan nagy szám,
hogy belépõt is fizessenek a megnézé-
séhez.

– Nehéz változtatni. A magyar, de az
európai társadalmakra is jellemzõ a ha-
gyomány õrzése mindenek elõtt, ezzel
együtt a vidékies gondolkodás. Többnek
képzeljük magunkat, mint akik va-
gyunk. Ez egy óriási probléma. Én bony-
hádi vagyok, és ha hazamegyek, ugyan-
ezt látom.

– De csak azoknak szélesebb a látókö-
re, akik intenzív kapcsolatot ápolnak a
németországi rokonokkal. A látókör per-
sze úgy is tágul, hogy a fiatalok kimen-
nek Ausztriába dolgozni. Viszont elõbb-
utóbb kint is maradnak. Aki pedig ebbõl
a világból kilép, az már nem akar ide
visszatérni. Ez a legnagyobb probléma.
Az Amerikába kivándoroltak bekerültek
egy olvasztótégelybe és a legtöbben
megvalósították álmaik egy részét. Az
Európai Unióban ilyet soha nem fogunk
látni, az Unió soha nem lesz olvasztóté-
gely, mert ahhoz világpolgárokra van
szükség, nem pedig beszûkült nép-nem-
zeti gondolkodásra . Vagy asszimilálódsz
és akkor fõleg annak a nemzetnek a ha-
gyományait ápolod, ahová költöztél
vagy kizárólag a saját hagyományaidat
ápolod, és soha nem asszimilálódsz.
Minden tagországban jelentõsek a visz-
szahúzó erõk, nem globális szemlélettel
gondolkodnak, pláne nem úgy csele-

– Több interjúban is beszélt arról,
hogy Amerikában úgy látják, Európa
lassan szabadtéri múzeum lesz...

– Mit kell tenni azért, hogy ez ne le-
gyen így?

– Pedig Bonyhád soknemzetiségû te-
lepülés. Német ajkúak is elég sokan
lakják.

kednek. Amerikában mindig azt hallot-
tam, hogy „gondolkodj globálisan, cse-
lekedj lokálisan”!

– A mezõgazdasági termelés vonatko-
zásában még meg is elõzheti Amerikát.
Az új elnök bejelentette, hogy megnyitja
a földpiacot jogi személyek és külföl-
dieknek is.

– A külföldi cégek óriási összegeket
fognak beruházni, és a mainál sokkal
versenyképesebb lesz az ukrajnai mezõ-
gazdaság. Ennek az lesz a következmé-
nye, elõbb-utóbb EU-tag lesz ez a szom-
szédunk is és óriási versenyt támaszt a
magyar mezõgazdaságnak, nemcsak a
növénytermesztésben, ami már most is
nagyon erõs Ukrajnában, hanem a ta-
karmánytermesztés fellendülése maga
után hozza a versenyképes állattenyész-
tést is.

– Az élelmiszer-termelésben az önellá-
tottságunk körülbelül 130-135 százalék-
ra tehetõ, ám lehetne 200 százalék is.
Az önellátottság növelésére reális az
esélyünk, de ehhez nagyon komoly
szaktudásra van szükségünk. A terme-
lõk ódzkodnak a robottechnikától, az új
információs technológiai megoldások-
tól. Ha lemaradunk, akkor maradnak a
helyi piacok, a közvetlen értékesítés,
aminek a parasztromantika szellemé-
ben túl nagy jelentõséget tulajdonítunk.
Ha az önellátottsági szintünket komoly
mértékben emelni akarjuk, akkor az
oktatásnak és kutatásnak a gyakorlat
elõtt kell járnia. És újra csak azt mon-
dom, nemzetközileg elismert tudomá-
nyos teljesítményre van szükségünk. A
legnagyobb nemzetközi adatbázisok ál-
tal indexált folyóiratokban kell publikál-
nunk ahhoz, hogy a világ megtudja, lé-
tezünk, megszülettünk. Ha nem látjuk a
nemzetközi adatbázisban a nevünket,
azaz nem idéznek a világban, akkor
nem születtünk meg a számukra. És
akkor feltehetjük a kérdést, hogy mit,
miért és kiket oktatunk? Ha önköltséges
hallgatókat akarunk fogadni angol nyel-
ven, akkor olyan nemzetközileg ismert
oktatói gárdával kell rendelkeznünk,
amiért ide jönnek tanulni, és fizetnek,
bárhonnan a világból.

– Most viszont úgy látja, Ukrajna
válhat Amerikává Európában.

– Ennek milyen hatásai lehetnek?

– A globális változások milyen cselek-
vési teret kínálhatnak egyetemünk-
nek?

A szerzõ felvétele
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Csökkenthetõ-e a rejtett éhség? Mi-

ért van szükség biológiai sokféleség-

re a mezõgazdaságban? Miért aggó-

dunk a precíziós gazdálkodás miatt?

E kérdéseket is körüljárta akadémiai

székfoglalóján dr. Popp József, az

MTA levelezõ tagja, a Szent István

Egyetem Gazdaság- és Társadalom-

tudományi Karának megbízott dé-

kánja.

F. A.

A legfrissebb elõrejelzések szerint 2050-

re planétánk lakossága megha-ladja

majd a 9 milliárd fõt, akik közül több mint

6 milliárdan városokban lak-nak. Mindez

azt jelenti, hogy ugyanazon az 1 hektár

földön, ahol 1960-ban még csak 2 fõnek

elegendõ élelmiszert ter-meltek meg a

gazdák, 2050-ben már 6 éhes száj

osztozik, miközben az élelmi-

szertermelés helyszíne is egyre távolabb

kerül a fogyasztásétól. További problé-

mát okoz a vízhasználat és az öntözés

optimalizálása is, a jövõben ugyanis 9

milliárd embernek ugyanannyi vízmeny-

nyiségen kell osztoznia, mint amennyi fe-

lett a római birodalom idején 300 millió

ember rendelkezett. De hogyan leszünk

képesek ekkora mennyiségû és meg-

felelõ minõségû élelmiszert elõállítani, ha

a földfelszínnek mindössze 22 százaléka

termékeny, az erõforrások pedig már

napjainkban is végesek?

Amint azt székfoglaló

elõadásában hangsúlyozta, az egyik

legfõbb problémát nem is a megtermelt

élelmiszer mennyisége jelenti, hanem

annak globális elosztása. Miközben

ugyanis Földünk népességének 33 szá-

zaléka túlsúllyal, ebbõl 30 százalék elhí-

zással kapcsolatos egészségügyi gon-

dokkal küzd (hazánk lakosságának 60

százaléka túlsúlyos, ebbõl 28,5 százalék

elhízott), a világ más területein 800 mil-

lióan éheznek a kalóriahiány miatt, to-

vábbi 2 milliárdan pedig a rejtett éhség

jelensége, azaz a mikrotápanyagok (vi-

dr. Popp József

taminok, ásványi anyagok) hiánya miatt

számítanak alultápláltnak. E kérdéskör

egyik fenntartható és költséghatékony

megoldása lehetne a mintegy 50 or-

szágban elõírt élelmiszerdúsítás, melyek

elterjedt példái a jódozott só, az omega-

3 zsírsavval dúsított kenyér vagy a D-vi-

taminnal dúsított tej is, ám mivel ezeket

a termékeket magasabb áron értéke-

sítik, sok esetben éppen azok nem jut-

nak hozzá, akiknek igazán szükségük

volna rá.

A dúsított termékeken túl a jövõben

minden bizonnyal kiemelt szerepe lesz

az olyan alternatív fehérjeforrásoknak,

mint a laboratóriumi hús, valamint a

szója-, borsó- vagy céklaeredetû vega-

hús, melyek piaci bevezetése néhány

úttörõ vállalat fejlesztései révén már

napjainkban is gyorsan bõvül. Emellett

esszenciális kérdés a növényvédelem

nélküli termésveszteség és az élelmiszer-

veszteség és -pazarlás is, utóbbi ugyanis

az élelmiszerlánc mentén felhasznált

összes felhasznált energia 38 százalékát

teszi ki. Ezen a területen többek között az

hozhatna áttörést, ha az el nem adott

élelmiszert felajánlanák az élelmiszer-

banknak, ha intelligens csomagolással

és okos hûtõszekrény fejlesztésével nö-

velhetõ lenne a termékek eltarthatósága

és minõsége, sõt egységesíteni kellene a

lejárati és szavatossági idõ fogalmát is.

Ahhoz, hogy a fenntartható élelmi-

szerellátás kapcsán megfelelõ válaszo-

kat találjunk, dr. Popp József szerint

kiemelten fontos további fejlesztések

végzése a megújuló energiaforrások, a

precíziós nemesítés, a növényvédelem,

a talajegészség, az agrárdigitalizáció és

az akvakultúra terén. A klímaváltozás

miatt csökkenõ biológiai sokféleség rá-

adásul gondot okoz majd az olyan öko-

szisztéma-szolgáltatások hatékonysága

és stabilitása terén is, mint a beporzás, a

talajképzés, az anyagciklusok irányítása

vagy a hidrológiai szabályozás, így az e

hatásokkal kapcsolatos tudományos is-

mereteinket is pontosítanunk kell.

A kép forrása: MTA Kommunikáció,

Szigeti Tamás

Dr. Popp József székfoglaló elõadása

A fenntarthatóélelmiszerellátáskihívásai

Dr. Németh Tamás akadémikus, az MTA Agrártudományok Osztályának elnöke

adta át dr. Popp Józsefnek az MTA levelezõ taggá választását dokumentáló

oklevelet

Túlsúlytól a rejtett éhségig

Talajképzés, beporzás
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Milyen jelentõsége van a talajok sok-

féleségének? Miért van szükség az

országonként eltérõ talajosztályozá-

si rendszerek összehangolására? Ho-

gyan értékelõdött fel a talajok élel-

miszertermelésben és emberi életmi-

nõségben betöltött szerepe? E kér-

déseket is körüljárta a talajok világ-

napján tartott akadémiai székfogla-

lóján Csákiné dr. Michéli Erika, az

MTA levelezõ tagja, a Szent István

Egyetem Mezõgazdaság- és Környe-

zettudományi Karának tanszékveze-

tõ egyetemi tanára, és az intézmény

Környezettudományok Doktori Isko-

lájának vezetõje.

F. A.

A talaj az egyik legfontosabb termé-

szeti erõforrás, amelynek termékenysé-

ge már a mezopotámiai, egyiptomi és

indusmenti korai fejlett kultúrák meg-

jelenésekor kiemelt fontosságú tulaj-

donságot jelentett az emberiség szá-

mára. A földmûvelés elterjedését köve-

tõen ez a közeg adta az emberek min-

dennapi kenyerét, a földtulajdon pedig

késõbb a megélhetés és a hatalom jel-

képévé is vált. A mezõgazdasági tevé-

kenységek gyorsuló fejlõdése aztán egy-

re inkább megkövetelte a talajok tulaj-

donságainak megismerését, így egy idõ

után a termõföldnek már nemcsak a te-

rülete számított, hanem annak minõ-

sége is.

A talajosztályozási rendszerek több-

sége a 19. század közepén, talajgenetikai

alapon jött létre, ami azt jelenti, hogy az

egyes osztályozási egységeket a talaj ki-

alakulása óta fellépõ folyamatok kö-

vetkeztében a talajon felismerhetõ jelen-

ségek azonosítása alapján határolták el.

A hazai genetikai és talajföldrajzi osztá-

lyozási rendszer 9 fõ- és 39 talajtípust

különít el egymástól, ezek felismerése

azonban nagy jártasságot igényel és

olykor szubjektív is lehet. A modernebb

diagnosztikus szemléletû talajosztályo-

zási rendszer igyekszik minimalizálni a

szubjektivitást, hiszen a talajok besoro-

lása leíró jellegû értékelés helyett szigorú

definíciók és jól mérhetõ, számszerûsí-

tett adatok alapján történik. Az eltérõ

alapelvek szerint gyûjtött adatok azon-

ban nehezen összehasonlíthatók, sõt a

módszertani különbségek miatt nehéz-

ségek merülhetnek fel a globális talaj-

térképek és -adatbázisok szerkesztése-

kor is.

Fentiek értelmében szükségessé vált a

különbözõ osztályozási rendszerek

összehangolása és az eltérõ módon osz-

tályozott talajok megfeleltetése, mely-

ben fontos mérföldkõnek számított az

Európai Unió és a Nemzetközi Talajtani

Unió hivatalos korrelációs rendszerének

kidolgozása. A Világ Talajai Referencia

Bázisának (World Reference Base for

Soil Resources, WRB) jelenleg hivatalos

rendszere

közremûködésével került kiadásra. A ki-

advány többek között angol, francia,

orosz, spanyol és arab nyelven is elér-

Csákiné dr. Michéli Erika

hetõ, és fontos részét képezi a hazai és

nemzetközi oktatási anyagoknak, sõt az

ismeretek elmélyítését számos terepi

kurzus és nyári egyetem is segíti vi-

lágszerte. Amint arra Csákiné Dr. Michéli

Erika székfoglaló elõadásában rámuta-

tott, az így elsajátított tudás, azaz a glo-

bálisan összehangolt, friss és megbíz-

ható talajinformációk ismerete a nap-

jainkban egyre fontosabbá váló pre-

cíziós gazdálkodás fejlesztéséhez és a

talajok védelme szempontjából egy-

aránt nélkülözhetetlenek.

A hazai szakemberek bevonásával tör-

téntek törekvések a diagnosztikus szem-

lélet magyarországi bevezetésére is. A

megújított, még nem hivatalos, de a

szakmai közösség által már elfogadott

és gyakran alkalmazott osztályozási

rendszer központi egységeiként 15 hazai

talajtípus került elkülönítésre, melyek

azonosításához objektív határozókul-

csot is készítettek.

A kép forrása: MTA Kommunikáció,

Szigeti Tamás

Új szemlélet a talajok
sokféleségének megítélésében
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Nélkülözhetetlen a friss és megbízható talajinformációk ismerete

Minimalizálni a szubjektivitást

Nemzetközi rendszer
Objektív határozókulcs
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Hosszú évek szünete után újra van élet a

Gödöllõi Campuson az Alma Mater étterem

alatti helyiségben, amely korábban is a hall-

gatók szórakozását szolgálta. November 5-én

megnyílt a Summa UniCafé egyetemi kávézó

és bár, amit este máris bulival vettek birtokba

az egyetemisták.
B. G.

A megnyitó ünnepségen
rektor, kancellárhelyettes és

, az Egyetemi Hallgatói Önkor-
mányzat elnöke osztozott a megjelentek örömé-
ben. Az egyetemi vezetõk tolmácsolták

kancellár üdvözletét is.
Dr. Palkovics László azt emelte ki, hogy régi álom valósult

meg. Fontos, hogy a hallgatóknak legyen olyan közösségi te-
rük, ahol „kiengedhetik a fáradt gõzt”, erre korábban volt is
lehetõség, akár a Summa UniCafe helyén mûködött szóra-
kozóhelyen, akár a „8-as elõadóban” és az Agrárpresszó-
ban. Arra kérte a hallgatókat, a kancellár nevében is, hogy
vigyázzanak az egyetem saját bevételébõl megvalósult
felújításra, és a bulizás mellett egyaránt vegyék igénybe más
közösségi, akár szakmai célokra. Megemlítette, hogy az
egyetemi kávézóban és bárban kapni lehet az egyetem saját
márkás „Jeles termékeit”, amelyek a tanulás, a gyakorlat és
a termelés összekapcsolódását jelképezik az egyetem ok-
tatási stratégiája szerint.

kancellárhelyettes arról szólt, hogy

dr. Palkovics László

dr. Szabó Linda Zsófia

Balogh Barbara

Magyar

Ferenc

Dr. Szabó Linda Zsófia

hiányt pótolva, a hallgatói igények alapján sikerült a kávézót
és bárt kialakítani saját beruházásban, saját üzemeltetéssel.
A kancellárral együtt szeretnék, mondta, hogy ha olyan kö-
zösségi térként szolgálna a Summa UniCafe, amely a bulik
mellett más hallgatói ötletek megvalósítását is segíti a ta-
nulás és a hallgatói életpálya modell kialakítása érdekében.

Balogh Barbara máris meghirdette, hogy a Summa
UniCafé ad otthont a közemúltban elindított hallgatói in-
novációs közösségi kezdeményezés, a SZIE INNOPOOL
CAMPUS november 29-i hallgatói innovációs mini kon-
ferenciájának. (Errõl lapunk 12-13. oldalán tudósítunk –

) Kiemelte, a kávézót és bárt a jövõben többféleképp is
lehet hasznosítani, például hallgatói önkormányzati szakmai
programok, szakollégiumi rendezvények helyszíneként.

a

szerk.

Summa UniCafé

– új hallgatói

közösségi tér

Gödöllõn
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Október 18-án átadták a Józsefmajori

Tanüzem felújított épületét és ezzel

egy idõben befejezõdött a tanüzem

átalakítása, modernizálása, mely al-

kalmas õshonos állatfajok, fõleg szõke

mangalica tartására, genetikai érté-

keinek megõrzésére. A közel 100 millió

forintos beruházás a Szent István

Egyetem által elnyert EFOP-3.4.3-16-

2016-00012 számú Európai Uniós pro-

jekt keretében valósult meg.

PUSZTAY GABRIELLA

A Hatvan közelében található József-

majori Tanüzem a SZIE mezõgazdasági

gyakorlati oktatásának egyik kiemelt

helyszíne, mely korábban a tejtermelést

és a tejelõ szarvasmarha tartását mutatta

be, üzemi méretét tekintve családi min-

tagazdaságként. Közel 80 Holstein-fríz te-

hén és szaporulata alkotta a telep állat-

állományát.

A gyakorlati képzõhely fejlesztése révén

az egyetem minõségi, piacképes képzést

tud nyújtani a hallgatóinak azáltal, hogy

élethû körülményeket teremt és többrétû

szakmai tartalommal megtöltött gyakor-

lat lehetõségét kínálja.

A tanüzemben elsõdlegesen a hosszabb

idõtartamú telepi munkavégzést és a csa-

ládi gazdaságok élethû önfenntartó rend-

szerét kívánják modellezni, melyben he-

lyet kapnak a hagyományos tartási gya-

korlatok, a modern eszközök és techno-

lógiák, de az õsi magyar agrárkultúra ha-

gyományainak átörökítését, megõrzését

is szem elõtt tartják. Az állatok takarmá-

nyozása részben a tanüzemi rendszer ál-

tal helyben megtermelt tömegtakarmá-

nyokból történik, a sertések mélyalmos

kifutókkal rendelkezõ istállókban történõ

tartása mellett, így a diákok egyszerre sze-

rezhetnek tapasztalatot a növénytermesz-

tés és az állattenyésztés gazdaságon belül

egyidõben felmerülõ feladatairól, mecha-

nizmusairól.

A tangazdaságban hosszú távú cél, hogy

a sertéstartás mellett a hús feldolgozása is

bemutatásra kerüljön saját vágópont és

manufakturális húsfeldolgozó üzem létre-

hozásával. Erre már voltak is korábbi

együttmûködések külsõ szolgáltató bevo-

násával, melynek eredményeképp beke-

rültek a mangalica termékek az egyetemi

„Jeles Finomságok” – a SZIE által termelt

élelmiszereket és alapanyagokat magába

foglaló brand kínálatába.

A szakmai tapasztalatok átadásán túl a

fajták választásával a hungarikumok,

azok hagyományainak megõrzése és

továbbadása is kiemelt feladat.

A beruházás során a meglévõ iroda-

épületet átalakították, egyik emeleti

szárnyát diákszállónak alakították át, il-

letve betonoszlopos és dróthálós kerítés-

sel vették körbe a telepet. Felújították a

telepi fúrt kutat és a hozzákapcsolódó

víz- és csatornarendszert, valamint a fi-

aztató istálló elektromos hálózatát,

emellett trágyatárolót építettek.

Modernizálták és bõvítették a meglévõ

kamerarendszert az istállókban és a te-

lepen.

A SZIE az Európai Unó támogatásával

megvalósuló EFOP-3.4.3-16-2016-

00012 számú, 891 536 543,00 Ft értékû

vissza nem térítendõ támogatású projekt

fõ célja az agrár-felsõoktatásban való

részvétel növelése, a lemorzsolódás csök-

kentése, külön hangsúlyt helyezve a hát-

rányos helyzetû, illetve a hátrányos hely-

zetû térségbõl származó hallgatók támo-

gatására, esélyegyenlõségének biztosí-

tására. A Széchenyi 2020 program kere-

tében megvalósuló projekttel a lehetõ

legátfogóbban kívánja fejleszteni az egye-

tem képzési rendszerét. A támogatás fe-

dezi az intézmény összköltségeinek 100

százalékát.

*

A projekt 2017. június 1-jén indult és

várhatóan 2021. február 28-án fejezõdik

be.

Józsefmajori Tanüzem

Ahogy a piac kívánja

univerzitás
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Díjesõ az innovációs

minikonferencián
Korunk varázsszava az innováció,

amely azt a folyamatot jelöli, amíg

egy újszerûséget hordozó ötlet eljut a

megvalósításhoz. Az innovációnak

nincs kötött helyszíne, bárhol elõ-

fordulhat és megvalósulhat, de azért

az egyetemeknek kívánatos ebben

elöl járnia. Felismerték ezt a Szent

István Egyetemen is és fél évvel ez-

elõtt létrejött egy Hallgatói Innováci-

ós Munkacsoport, elõsegítendõ a

hallgatói innovációs élet fejlõdését.

Hallgatói ötletversenyt hirdettek és a

nemrég zárult kari tudományos diák-

köri konferenciák résztvevõit is díjaz-

ták innovációs szemmel. November

29-én Innopool Kickoff hallgatói in-

novációs minikonferenciára került

sor a Summa UniCafeban, amelyen

értékelték az eddig végzett munkát.

A programot tu-
dományos rektorhelyettes nyitotta meg.
Hangsúlyozta, minden hallgatói kezde-
ményezés dicséretes, amely az egyetem
tudományos teljesítményét, elismert-
ségét fokozza. Arra is felhívta a figyel-
met, hogy a képzelet mindig fontosabb
a tudásnál, mert az utóbbi véges. Egy
felosztás szerint az emberek 3 csoportba
tartoznak. Az elsõben azok találhatók,
akik változtatnak a világon. A máso-
dikban azok, akik követik a változáso-
kat. A harmadik csoport tagjai csodál-
koznak a változásokon. Akik most itt
ülnek, azért jöttek ide, mondta befe-
jezésül, mert sosem szeretnének a har-
madik csoportba kerülni.
A konferencia folytatásában három in-

novátort ismert meg a közönség.
Elsõként tartott elõ-

adást, aki az Élelmiszertudományi Ka-
ron számos innovációs ötlet megvaló-
sítását indította már el, köztük új élel-
miszer-fejlesztéseket, amelyeket nem-
zetközi versenyeken mérettek meg siker-
rel. Mire is kell figyelni szerinte? Elõször is
próbálkozni kell a legkülönbözõbb pro-
jekt területeken. Kell egy csapat, amihez
nagyszerû merítési lehetõségeket kínál-

dr. Helyes Lajos

Csurka Tamás

nak a szakkollégiumok és kellenek ter-
vek, póttervek is. Pasteur gondolata, „A
véletlen csak annak kedvez, aki felké-
szült szellemmel várja”, az innovátorok
mottója lehetne.

takarmányozási mér-
nök, az innovációs munkacsoport tagja

alapító ötletgazdával
mutatta be a Grinsect rovar alapú takar-
mányra épülõ innovációs projektjét. A
növekvõ népesség, az
élelmiszer- és fehérje-
válság, a pazarlás, a
Föld tartalékainak ki-
merülése okozta gon-
dok sarkallták az elõ-
adókat alternatív
megoldásokra a fenn-
tartható gazdálkodás
érdekében. A fekete
katonalégy tenyészté-
sével és tartástechno-
lógiájának fejlesztésé-
vel keresnek maguk-
nak helyet a nap alatt.
Megítélésük szerint a feldolgozott ter-
mékekkel az állathúsok minõsége kimu-
tathatóan jobb lesz.

A mai startup tõkebefektetések több
mint 80 százaléka informatikai alapú
projekthez köthetõ. ,
az Agroninja ügyvezetõ-tulajdonosa be-
mutatta, hogy lézeres méréssel, tele-
fonos applikációval meg tudják állapí-
tani a szarvasmarhák súlyát. Sikerükön
felbuzdulva további olyan digitális meg-
oldásokat terveznek, amelyekkel növel-
hetik a szarvasmarhatartás hatékonysá-

Szemán Szonja

Aszalai Sándor

Boromisza Gergely

gát, pontosabb adatokat
kaphatnak a gazdák a
tevékenységükrõl, jobb és
gyorsabb döntésekre képe-
sek. Miután Dél-Ameri-
kában több százszor annyi
szarvasmarhát tartanak,
mint Magyarországon, egy-
szerûen nem tehetik meg,
hogy tevékenységüket csak
hazánkban fejtsék ki.

Az innovatív projektek
megvalósításához sok pénz

is kell. Sokféle forrás érhetõ el ma a pia-
con, akár hallgatói projektek finanszíro-
zására is. Ez derült ki a Hiventures Zrt.
befektetési igazgató-helyettesének,

az elõadásából is.
Az állami tulajdonú MFB csoport tagja-
ként a Hiventures a hazai startup és kkv-
szféra tõkefinanszírozó partnere. Közép-
Kelet-Európa egyik legnagyobb és leg-
aktívabb kockázati tõkealap kezelõje-

ként 102,5 milliárd forint keretösszegû
európai uniós és hazai forrás fölött ren-
delkezik. Felkarolják az egyetemi start-
uppereket is.

, a rendezvényt is támo-
gató Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Innovációs Iroda és a NAK Tech Lab ve-
zetõje elmondta, hogy az inkubációs
programjukban résztvevõ startupok üz-
leti képzésekkel, intenzív workshopokkal,
valamint agráripari, üzletfejlesztési és
nagyvállalati mentorokkal dolgozva tö-
kéletesíthetik digitális fejlesztésüket. A

Ackerman Máriának

Holán Balázs

Csurka Tamás

Aszalai Sándor és Szemán Szonja



Szent István Egyetem 2019/8 I 13

univerzitás

NAK Tech Lab egyedülálló lehetõség ar-
ra, hogy a startupok vezetõ nagyvállalati
partnerekkel dolgozzanak a piacot meg-
hódító megoldáson.

, a SZIE Kancellária
projektmenedzsere összefoglalta a Hall-
gatói Innovációs Munkacsoport eddigi
tevékenységét. Az õszi szemeszterben

Huszthy Balázs

egy online hallgatói
ötletversenyt indí-
tottak el, innovációs
szemmel kísérték fi-
gyelemmel az egye-
temi diákköri kon-
fe renc iáka t és
megszervezték a
minikonferenciát,
Innopool Campus
néven.

A munkacsoport
az egyetem minden
karáról egy-egy
hallgatót Innopool
Innovációs külön-
díjban részesített.
Ez a különdíj a Bay
Zoltán Kutatóin-
tézettel közösen
szervezett „Ötlet-
hasznosítási Work-
shopon” való rész-
vétel lehetõsége,
aminek az a célja,
hogy segítse feltárni
a hallgatót témá-
jának továbbfejlesz-
tési lehetõségeit.
A különdíjat

(Gazdaság- és Tár-
sadalomtudományi
Kar),

(Agrár- és
Gazdaságtudomá-
nyi Kar),

(Kertészettu-
dományi Kar),

(Mezõgazda-
ság- és Környezet-
tudományi Kar),

(Élelmiszertudo-
mányi Kar), Falusi
Tóth Zsolt (Gépész-

Végh-
né Kohut Dorottya

Csányi Dániel
Rajmund

Kocsis
Ivett

Kiss
Judit

Mihály Klaudia

mint 60 pályamû érkezett, amiket a
következõ összetételû zsûri bírálta: Ac-
kermann Mária (befektetési igazgató-
helyettes, Hiventures),
egyetemi tanár, az MRK Kutatási és
Innovációs Bizottság társelnöke, az
egyetemi tehetséggondozási központ,
valamint a Hallgatói Innovációs Munka-
csoport képviseletében ,
Holán Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara Innovációs Osztályának veze-
tõje és rektorhelyettes.

A fõ bírálati szempontok a következõk
voltak: piaci megalapozottság, innová-
ciós potenciál, skálázhatóság és piaci
potenciál, technológiai és pénzügyi
megvalósíthatóság. Ezek alapján 15
hallgató részesült „Innopool Innováció
Menedzsment” csomagban, mely egy
„Business Model Canvas Workshopot”,
majd ezt követõen mentorprogramban
való részvételt, iparági validációt, vagy
kreditet érõ tantárgyat ér.
A díjazottak:

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jó-
voltából 50-50 ezer forint Innopool fõ-
díjban részesült , a HER-
Beer Discovery Kitchen projektjéért, ami
egy gyógynövényekre alapozott, jól el-
tartható, nagy hatóanyag-tartalmú sör-
ipari alapanyag (pellet) fejlesztése. A
másik fõdíjas, Miskolczi Dániel Márton
egy online vezérelt és szabályozható
tápoldatozó rendszer tervezését és tele-
pítését dolgozta ki szabadföldi intenzív
fûszerpaprika ültetvényben.
Azok a hallgatók, akik nem részesültek

díjazásban, részt vehettek a december
9-10-i innovációs fogadóórán, Gödöllõn
és Budapesten, amelyen részletesen
átbeszélik az ötleteiket.

A szervezõk januártól folyamatosan
várják a hallgatói innovációs ötleteket a
www.innopool.hu weboldalon keresztül,
illetve az innovációs fogadóórákon,
ugyanis a Hallgatói Innovációs Munka-
csoport és az Innopool Campus célja,
hogy minél több hallgatói projekt tudjon
a megvalósítás útjára lépni már a kö-
vetkezõ szemesztertõl.

dr. Urbányi Béla

Bálint Csaba

dr. Szabó István

Kis Judit, Bíró Bálint, Apát-
hy Csilla, Grebenár Bettina, Futuretro
Farkas András, Cambresy Natália, Inno-
farmer, Császár Martin, Kapás György,
Pallagi Ákos Viktor, Bozi József, Miskolczi
Dániel Márton, Bucsai Balázs, HERBeer
Discovery Kitchen

Zubay Péter

Balázs Gusztáv felvételei

A különdíjasok közül a Hallgatói Inno-
vációs Munkacsoport fõdíjban részesí-
tette Falusi Tóth Zsoltot, a díjat

rector emeritus, a SZIE
alapító rektora, az Országos Tudomá-
nyos Diákköri Tanács elnöke adta át.

A Hallgatói Innovációs Munkacsoport
online hallgatói ötletversenyére több

dr.
Szendrõ Péter

mérnöki Kar) kap-
ták.

A különdíjas diákkörösök

Zubay Péter és Holán Balázs

Falusi Tóth Zsolt és dr. Szendrõ Péter
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A Szent István Egyetem tradicioná-
lis rendezvényét, a Szent István Elõ-
adást idén dr. Csányi Sándor pro-
fesszor, a Vadvilág Megõrzési Inté-
zet igazgatója tiszteletére rendez-
ték meg november 8-án, Gödöllõn.
Az egyetem vezetõsége minden év-
ben olyan professzort kér fel az ün-
nepélyes esemény megtartására,
akinek kiemelt munkássága és szak-
tekintélye méltó a SZIE küldetésé-
hez és hagyományaihoz.

a Vadgazdálkodási
adatbázisok fejlesztésének nehézségei
és a használat szépségei címû elõadá-
sában kifejtette, hogy munkatársaival
negyedszázaddal ezelõtt kezdték meg
az Országos Vadgazdálkodási Adattár
fejlesztését az akkori Földmûvelési Mi-
nisztérium megbízásából. Az elmúlt
években többször átélték új hardverek
és szoftverek megjelenését és kihalá-
sát, új vadgazdálkodási tájak és kör-
zetek kijelölését, vadászterületek újra-
rajzolását, vadgazdálkodási tervek szá-
mos fajtájának kidolgozását és a meg-
bízó nevének ismétlõdõ változását. A
változások és kihívások közepette jött
létre egy olyan adatbázis, ami koráb-
ban sosem volt hozzáférhetõ: 25 év
adatai és térképi információi egy ko-
herens rendszerben, ami más adatbá-
zisokkal is összekapcsolható.

A Magyarországon elõforduló 16 em-
lõs ragadozó fajból 7 faj vadászható, 9
pedig törvényi védelmet élvez. Egyetlen
vadászható faj esetében sem tapasz-
talható sem az állomány, sem az elter-
jedési terület csökkenése, ráadásul az
állományváltozások az Országos Vad-
gazdálkodási Adattár adatai alapján
nyomon követhetõk. A védett fajok
esetében ugyanakkor pont az adatok
hiánya miatt rendszeresen kételyek
merülnek fel a védelem hatékonyságá-
val és okaival kapcsolatban. Ki akarna
rosszat egy ragadozónak? Legyen min-
den ragadozó vadászható – számolt be
a Szent István Elõadás második korre-
ferátumában a Vadgazdálkodási ada-

Dr. Csányi Sándor

tok felhasználása ragadozó fajok vé-
delme érdekében címmel

, a Mezõgazdaság- és Környe-
zettudományi Kar megbízott dékánja,
egyetemi tanár.

A rendezvény harmadik elõadásból
megtudhattuk, hogy az Országos Vad-
gazdálkodási Adattárban több mint
negyedszázada áll rendelkezésre a
Magyarország teljes területét fedõ,
mintegy 1.500 vadgazdálkodási egység
határvonalait tartalmazó digitális tér-
kép. A térinformatikai eszközök lehe-
tõvé teszik, hogy a vadászterületek jel-
lemzõirõl, a területváltozásokról, vala-
mint a vadállományok térbeli alakulá-
sáról is megbízható és naprakész infor-
mációkat szolgáltassanak a szakem-
berek – mondta okleve-
les vadgazda mérnök, predoktor, a
Vadvilág Megõrzési Intézet tudomá-
nyos segédmunkatársa Térinformatika
a vadgazdálkodásban: „Semmi sem
állandó, csak a változás maga” címû
elõadásában.

dr. Heltai

Miklós

Schally Gergely

A Szent István Egyetemen a jelen tan-
évben 38 kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó hallgató részesült abban a meg-
tiszteltetésben, hogy munkájának elis-
meréseként elnyerte a Nemzeti Felsõ-
oktatási Ösztöndíjat, melyet az ünnep-
ség második felében adtak át a kö-
vetkezõknek.:

Agrár- és Gazdaságtudományi Kar:

Élelmiszertudományi Kar:

Gazdaság- és Társadalomtudomá-
nyi Kar:

Kertészettudományi Kar:

Mezõgazdaság- és Környezettudo-

Nyilas Bettina

Csenki

Eszter Zita, Juhász Ivett, Varga Diána,

Vitális Flóra, Boros Anikó, Homolya

Szabolcs, Zay Katalin

Kovács Kata, Pintér Levente

Elemér, Tóth Alexander József

Falusi-Tóth

Zsolt, Rátkai Márton, Czakó Patrik,

Körmöczi Dávid

Csonka Va-

léria Anna, Kuti Kamilla Erika, Szakál

Fanni, Garai Annamária, Kocsis Ivett,

Bányai Tamás László

Gépészmérnöki Kar:

Tudományos generációk találkozása

Schally Gergely okleveles vadgazda mérnök, predoktor, a Vadvilág Megõrzési
Intézet tudományos segédmunkatársa, dr. Csányi Sándor egyetemi tanár, a
Vadvilág Megõrzési Intézet igazgatója és dr. Heltai Miklós egyetemi tanár, a
Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar mb. dékánja

Balázs Gusztáv felvételei

Ösztöndíjak átadásával kötötték
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mányi Kar:

Tájépítészeti és Településtervezési
Kar:

Ybl Miklós Építéstudományi Kar:

A Szent István Egyetem fontosnak
tartja a kiemelkedõ oktatók, kutatók
megtartását. Ennek támogatására
adott lehetõséget az EFOP-3.4.3-16-
2016-00012-es azonosító számú pá-
lyázat, melynek keretei között meg-
alapította a Grassalkovich Ösztöndíjat,
melyet idén a következõ oktatók ve-
hettek át:

tudományos mun-
katárs, Tudás- és Technológiatranszfer,
Pályázatmenedzsment és Tudáshasz-
nosítás Központ, a szennyvíztelepekrõl
kijutó gyógyszermaradványok eltávolí-
tását lehetõvé tevõ biotechnológiai
módszer kifejlesztését célzó munkater-
véért

adjunktus, Árukezelési és
Érzékszervi Minõsítési Tanszék, Élel-
miszertudományi Kar, a BimiLeap pi-
ackutatási módszer egyetemi okta-
tásba és kutatásba történõ bevezeté-
sére irányuló kutatási tervéért

Czanik Szilvia, Fejes Zsófia
Anna, Ficzere Dóra, Perák Gergõ, Var-
ga Péter, Zemplényi Levente Balázs,
Vizi Ramóna, Nagy Kristóf Bátor, Sza-
kolczi Dóra Lúcia

Biró Kitti, Szûcs Botond, Keszthelyi
Ákos Bence, Weisz Szilvia

Gyõrfy Orsolya, Bakos Benjámin, Fejes
Péter, Hornperger Arnold

Dr. Benedek Tibor

Gere Attila

tanárse-
géd, Üzleti Tudo-
mányok Intézete,
Gazdaság- és Tár-
sadalomtudomá-
nyi Kar, a kultúra-
fogyasztói maga-
tartás változásá-
nak vizsgálatára
irányuló munkater-
véért

egyetemi tanár,

Horváth Ádám
Benedek

Dr. Hrotkó Károly

Kar, a modern vezetési irányzatok ha-
zai gyakorlatban történõ alkalmazá-
sának vizsgálatára vonatkozó munka-
tervéért

tanszéki mérnök, Mér-
nökinformatikai Központ, Gépész-
mérnöki Kar, a különbözõ környezeti
idõsorok spektrális elemzésének ta-
nulmányozására vonatkozó kutatási
tervéért

adjunktus, Tájter-
vezési és Területfejlesztési Tanszék,
Tájépítészeti és Településtervezési Kar,
a közösségi térképezés segítségével a
helyi identitás és a rekreációs prefe-
renciák elemzése témájú kutatási ter-
véért

A Szent István Egyetem Dimény Imre
Ösztöndíjat alapított azon nehéz hely-
zetben lévõ hallgatók számára, akik-
nek eredménye kiemelkedõ a tudomá-
nyos kutatás, a közösségteremtés és a
sport területén. Az ösztöndíj ugyancsak

Tanos Péter

Dr. Valánszki István

Dísznövénytermesztési és Dendrológiai
Tanszék Kertészettudományi Kar, több
évtizedes szakértõi, szaktanácsadási, a
nemzetközi kapcsolatok erõsítésére
irányuló munkája elismeréseként

tanársegéd, Hûtõ- és
Állatitermék Technológiai Tanszék,
Élelmiszertudományi Kar, a húsipari
technológiák közül a nagy hidrosztati-
kus nyomás alkal-
mazásával foglal-
kozó kutatási ter-
véért

egyetemi docens,
t an s z é k ve ze t õ ,
Biometria és Agrár-
informatika Tan-
szék, Kertészettu-
dományi Kar, aka-
démiai doktori ér-
tekezésére, szõlõ-
termesztés téma-
körében benyújtott
kutatási tervéért

egyetemi
tanár, tanszékvezetõ, Növénytani Tan-
szék, Mezõgazdaság- és Környezettu-
dományi Kar, kiemelkedõ tudományos
munkássága, valamint utánpótlásne-
velõ és iskolateremtõ tevékenysége
elismeréseként

mb. tanszékvezetõ,
adjunktus, Vezetéstudományi Tanszék,
Gazdaság- és Társadalomtudományi

Jónás Gábor

Dr. Ladányi Márta

Dr. Penksza Károly László

Dr. Szabó Katalin

össze a Szent István Elõadást

az EFOP-3.4.3-16-2016-00012-es azo-
nosító számú pályázat keretében került
létrehozásra, és az idei tanévben a kö-
vetkezõ hallgatók nyerték el: Détári
Virginia Brigitta, Somogyi Eszter, Tóth
Attila, Uram Szilveszter, Urbán György,
Várkonyi Dávid, Csorba Tamás, Erd-
mann Kata Anna, Miklós Péter, Rátkai
Márton, Zemplényi Levente Balázs
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Életének 88. évében, augusztus 25-én el-
hunyt dr. Benedek József, aki éveken ke-
resztül dolgozott egyetemünkön, illetve a
jogelõd Gödöllõi Agrártudományi Egye-
temen. 2009 óta a Mûszaki Menedzs-
ment Intézet címzetes egyetemi tanára
volt.

Dr. Benedek József gazdag életutat járt
be és nem kis örökséget hagyott maga
után.

1931. november 6-án született a Tolna
megyei Kölesden. Szülei földmûveléssel
foglalkoztak. A Kölesdi Evangélikus Elemi
iskolában töltött négy év után, 1942-tõl
nyolc évig a Gyönki Református Gimná-
ziumban tanult. A II. világháború történé-
sei okoztak ugyan némi zavart, de végül
is igen jó eredménnyel fejezte be tanul-
mányait. Középiskolás éveiben a tanulás
mellett nagy szerepe volt a sportnak és az
amatõr színjátszásnak. Nyilván ebbõl fa-
kadt, hogy a Színház- és Filmmûvészeti
Fõiskola filmrendezõi szakára jelentke-
zett, ahova fel is vették, azonban egy év
után nemfolytatta tanulmányait.

Ezután, 1951-ben került az Agrártudo-
mányi Egyetemre, az akkortájt induló Ag-
rárközgazdasági Karra, ahol szintén nem
folytathatta zavartalanul tanulmányait,
mivel édesapját 1953 tavaszán kulák-lis-
tára tették. Ez azt hozta magával, hogy
Benedek Józsefet kizárták az ország vala-
mennyi felsõoktatási intézményébõl.
Többszöri kérvényezést követõen 1956.
október 22-én volt újra elõadáson, Gö-
döllõn. Egyetemi tanulmányait kitünte-
téssel, ahogy régebben mondták: „vörös”
diplomával fejezte be 1959-ben. Az akkori
Számviteli Tanszék vezetõjének ajánlá-
sával a Pénzügyminisztériumban kezdett
dolgozni gyakornokként. A mezõgazda-
sági üzemek számviteli rendszerének ki-
dolgozásában tevékenyen részt vett. Az
akkoriban sok gonddal küzdõ szövetkeze-
tek megsegítésére született 1006-os szá-
mú kormányrendelet, melynek szellemé-
ben „elvezényelték” a Sárszentmiklósi
négyezer hektáros „Aranykalász” szö-
vetkezetbe, fõkönyvelõi beosztásba (mi-
közben a minisztériumi státuszát is meg-
õrizte). E kitérõt követõen minden ener-
giáját a mezõgazdasági vállalatok szám-
viteli rendszerének fejlesztése és az ahhoz
kapcsolódó szervezett oktatási feladatok
ellátása kötötte le. 1970 õszétõl óraadó-
ként, majd 1971. január 1-jétõl fõállású al-

kalmazottként (adjunk-
tusként, majd docens-
ként) a GATE Mezõgaz-
daságtudományi Kara
Üzemtani Tanszékére
került. Oktatási feladata
a „Számvitel és pénzgaz-
dálkodás” szakterület
gondozása volt. Jelentõs
érdemei voltak a szám-
viteli szakmérnök képzés
megszervezésében is,
melynek keretében a
végzettek mérlegképes
könyvelõi oklevelet is szereztek. Idõköz-
ben (1975-ben) sikeresen megvédte kan-
didátusi értekezését.

Egyetemi pályafutása 1978-ban várat-
lanul ért véget. Errõl így emlékszik meg:
„…az 1978. januári vizsgaidõszakban az
egyik állattenyésztési szakirányú csoport
úgy kért többször – tudatosan – vizsga-
halasztást, hogy végül a vizsgaidõszak
utolsó hetének szombatján vizsgázzon,
amikor a teljes felkészületlenség miatt a
teljes csoport megbukott. E miatt rekla-
máltak a Dékáni Hivatalban és a dékán
szabálytalanul úgy döntött, hogy a cso-
portot csak a tanszékvezetõm jelenlété-
ben vizsgáztathatom és az egyetértésével
osztályozhatok.” Ennek folyományaként
néhány nappal késõbb benyújtotta fel-
mondó levelét, amelyet az illetékes mi-
niszterhelyettes írásos válaszában azzal
fogadott el, hogy megköszönte az egye-
temen végzett munkáját, kiemelten az
igényes és következetes vizsgáztatási
módszerét.

Ezt követõen ismét a Pénzügyminisz-
tériumban dolgozott a Mezõgazdasági és
Élelmiszeripari Fõosztályon. Számos, a
gazdasági szabályozók körébe tartozó
jogszabály elõkészítésében vett részt,
mintegy öt éven keresztül. 1983-tól, felké-
résre, a gödi Dunamenti Termelõszö-
vetkezet fõkönyvelõje lett. Itteni tevé-
kenysége során szinte folyamatosan vál-
ságmenedzselési feladatokat látott el,
ami gyakran okozott feszültséget közte és
a tsz legfelsõ vezetõi között. Bizonyára ez
is közrejátszott abban, hogy 1990-ben,
korengedménnyel nyugdíjba vonult.
Élete ezt követõen új lendületet vett. Élve

a rendszerváltás nyújtotta új lehetõsé-
gekkel, családi vállalkozást alapított „Be-
nedek és Társai Közgazdasági Kft. (Béta

Kft.)” néven, melynek ügyve-
zetõje lett. A kft az idõk során
osztódással tovább szaporo-
dott: létrejött a Béta-Audit és a
Benedek Kft., továbbá a Béta-
Consult Bt., melyek ma is
mûködnek.

Személyes emlékeim között
kutatva két dologra minden-
képpen érdemes utalnom.
Benedek József a Gépészmér-
nöki Karon (illetve jogelõd-
jében) folyó oktató munkában
az 1970-es évek elejétõl vett

részt. Az akkoriban nagy népszerûségnek
örvendõ agrár-gépész gazdasági szak-
mérnök-képzés keretében a „Számvitel”
c. tárgyat tanította. Magam is vizsgáztam
Nála, közepes eredménnyel. Ugyan ak-
kor már tegezõdtünk, mint egyetemi kol-
légák és az összes további tárgyból jele-
sem volt, azonban ma is úgy látom, hogy
az akkori tudásommal nem érdemeltem
jobbat. Vezetõi mûködésem során rend-
szeres résztvevõje volt tanszéki/intézeti
munkánknak, s kezdeményezésünkre
egyetemünk címzetes egyetemi tanári
címmel ismerte el érdemeit 2009-ben.
Úgy tapasztaltam, örült neki. A legutóbbi
években sokat beszélgettünk és tervez-
gettünk. Célunk az volt, hogy egy komp-
lex megaprojekt keretében segítsük a vi-
déki élet fejlesztését, a mezõgazdasági
vállalkozások gazdálkodásának hatéko-
nyabbá tételét. Számos jó elgondolásunk
volt. Megfelelõ helyekrõl ígéreteket is kap-
tunk, azonban valós segítséget nem. Így
azután szépreményû elgondolásainkat
nemsikerültmegvalósítanunk.

Dr. Benedek József hajlíthatatlan jel-
lemû, becsületes ember volt a szó min-
den értelmében. Szakmai felkészültsége,
kitartó szorgalma és következetessége so-
kunk számára példaadó. Példás család-
apa volt, elvesztése azonban nemcsak a
Család számára, hanem – hitem szerint
– az egész hazai agrártársadalom szá-
mára jelentõs veszteség.
Nyugodjonbékében!

(Az összeállítás megírásakor saját emlé-
keim mellett támaszkodtam arra az „Em-
lékkönyv”-re, amely Benedek József élet-
útjáról készült 85. születésnapja alkal-
mából.)

Husti István

Dr. Benedek József
(1931-2019)
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Harmadik alkalommal nyitotta meg kapuit október 27-én a
Zöldgömb Fesztivál, melyhez a Szent István Egyetem is csat-
lakozott izgalmas programjaival. A standoknál és a pódium-
beszélgetéseken egyaránt kiváló gyakorlati tippeket lehetett
kapni arra vonatkozóan, hogy hogyan kell komposztálni, ho-
gyan készülhetnek hulladékból ékszerek vagy különféle ru-
hadarabok; hogyan érdemes „zölden” védekezni a klímavál-
tozás hatásai ellen, vagy – általánosságban nézve – hogyan
lehet környezettudatosabban élni.

P. G.

A fesztiválon ismeretterjesztõ elõadást tartott
adjunktus, az MKK Környezetbiztonsági és Környezettoxi-
kológiai Tanszék munkatársa, Megeszem a szemeted? – avagy
mikroszervezetek a környezetvédelem szolgálatában címmel.
Az emberi tevékenység következtében a szennyezõ, egész-
ségre ártalmas anyagok eddig soha nem látott mennyiségben
érik el környezetünk elemeit (talaj, víz, levegõ, élõvilág). Az el-
múlt évtizedekben bebizonyosodott, hogy a környezetvédelmi
problémák kezeléséhez a természetes öntisztuló képesség
már nem elegendõ, fizikai, kémiai és biológiai megoldások
válhatnak szükségessé.

Dr. Kaszab Edit elõadásában a biológiai, elsõsorban mikro-
biológiai megoldások eszköztára került bemutatásra. A kör-
nyezetünkben élõ mikroszervezetek segíthetnek a környezet-
szennyezõ anyagok lebontásban, a hulladékok ártalmat-
lanításában, valamint a megújuló energiaforrások elõállí-
tásában. A biotechnológiai megoldások lehetõségei és elõnyei
mellett az elõadás bemutatta a módszerek korlátait, valamint
felhívta a figyelmet a megelõzés fontosságára és a lakosság
szerepvállalására környezetünk állapotának megóvása, hely-
reállítása érdekében.

A SZIE színes programokat kínáló standján az érdeklõdõk
megtudhatták, hogyan válaszol egy tájépítész a tájban meg-
jelenõ problémákra és újjávarázsolhatták a tájat egy interaktív
terepasztalon. A Zöld Út Nyelvvizsgaközpont angol nyelvû ke-
resztrejtvénnyel készült, s a kitöltõk megismerték a hulladék-
gazdálkodás, a környezetszennyezés, a globális felmelegedés,
az alternatív energiák és más környezetvédelmi kifejezések
angol megfelelõjét. A Zöld Klub programjain a látogatók pró-
bára tették tudásukat a gyógy- és fûszernövények, növényi ter-
mések és Magyarország védett állatai terén, emellett a sze-
lektív hulladékgyûjtés és a hulladékcsökkentés témájával is
találkoztak az Ökomata játékban.

dr. Kaszab Edit

Zöldgömb Fesztivál

A magyar zöldség- és gyümölcstermesztés fejlesztését
célzó projekt zárásaként élelmiszeripari konferenciát
rendeztek november 14-én a Szent István Egyetem Budai
Campusán. Az eseményen többek között a postharvest
technológiák fejlesztése, a legmodernebb érzékszervi
vizsgálatok és az eredet-meghatározás térinformatikai
támogatása is szóba került. A 389.746.546 forintos
fejlesztés az Egyetem által elnyert VEKOP-2.3.3-15-2017-
00022 számú Európai Uniós projekt keretében valósult
meg.

Az egész napos szakmai programot , az
Élelmiszertudományi Kar dékánja nyitotta meg. Köszöntõjé-
ben hangsúlyozta, Magyarországon a klimatikus viszonyok és
a talajminõség lehetõvé teszi, hogy nagy mennyiségû és kiváló
minõségû zöldséget és gyümölcsöt termesszünk, technológiai
szempontból azonban még bõven van hova fejlõdni, hogy be-
szállhassunk a nemzetközi versenybe. Éppen ezért nagy öröm
volt a kar számára, hogy e projektnek köszönhetõen hozzá-
járulhatott az ország versenyképességének növeléséhez.

A teltházas konferencián a NÉBIH munkatársa az ágazat
jövõbeli kihívásait, az egyetem szakértõi pedig a projekt által
megvalósított innovatív megoldásaikat és technológiai fej-
lesztéseiket mutatták be.

A plenáris ülés elõadásaiban elhangzott, hogy megoldást
kell találnunk többek között arra, hogy hazánkban az alacsony
zöldség- és gyümölcsfogyasztás miatt éves szinten több mint
43 ezer életévnyi veszteséggel kell számolnunk, ami mintegy
210 milliárd forintnyi gazdasági deficitet jelent hazánknak.
Emellett a jövõben kiemelt figyelmet kell fordítani a zöldségek
és gyümölcsök eredetének meghatározására és az õstermelõi
rendszer szigorítására is, ugyanis számos esetben történnek
visszaélések, amikor például külföldi termékeket magyarként
értékesítenek. Az ülésen szó esett még az érzékszervi vizsgá-
latokkal végzett termékminõsítés legkorszerûbb módszereirõl
és a szemkamerás fogyasztói magatartás vizsgálatok jövõbeni
lehetõségeirõl.

A konferencia második felében a SZIE munkatársai is-
mertették a pályázaton elért eredményeiket. Kutatásaik során
foglalkoztak a postharvest technológiák fejlesztésével a na-
gyobb hozzáadott érték elérését célozva, emellett vizsgálták a
kertészeti termékek fizikai jellemzõit, a növényvédõ szereket és
származékaikat, az élelmiszerek beltartalmi jellemzõit, va-
lamint feltérképezték a fogyasztók termékválasztási szokásait
is. Az egyik fõ cél egy olyan térinformatikai alapon nyugvó
adatbázis létrehozása volt, melyben a földrajzi adottságok
(talaj-, víz-, termény-összetétel) alapján azonosítani lehet a
termékek eredetét, beltartalmi jellemzõit és mikrobiológiai
diverzitását, mely által csökkenthetõ az élelmiszerhamisítás
kockázata is. Eredményeik közlésére egy honlapot is létre-
hoztak (http://postharvest.szie.hu).

A résztvevõk a konferencia végén a projekt keretein belül
megépített és felszerelt új postharvest laboratóriumot is meg-
tekintették.

dr. Friedrich László

Projekt a versenyképesebb

zöldség-

és gyümölcstermesztésért
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A 2019/20-as tanévben is folytatódik
a Szent István Egyetem és a Csodák
Palotája együttmûködése az is-
meretterjesztés és tudománynépsze-
rûsítés területén. A 2019 február-
jában szervezett témanap sikerén
felbuzdulva az egyetem karai ismét
ellátogattak a tudományos élmény-
központba.

A jövõ mérnökei rendezvény október
15-én zajlott. A témanap kiváló alkalom
volt arra, hogy az iskolai tananyagokat
gyakorlati ismeretekkel egészítsék ki a
tanulók, felfedezzék a szakemberek ál-
tal alkalmazott legújabb eljárásokat, va-
lamint iránymutatást kapjanak a pálya-
választáshoz.
A program részeként interaktív állomá-

sok, elõadások, bemutatók várták az ér-
deklõdõket, legyenek akár általános
vagy középiskolások, esetleg óvodások:

A mindennapok során a legtöbb infor-
mációt a látáson keresztül kapjuk. Egyre
több olyan terület van (pl. mobiltelefo-
nos applikációk, autóvezetést segítõ
rendszerek, teljesen önkiszolgáló bol-
tok), ahol már ma is alkalmaznak szem-
kamerákat. Ez a technológia megmu-
tatja, hogy egy adott képernyõn melyik
területre nézünk és mennyi ideig. A
résztvevõk kipróbálták a szemkamerát
egy rövid, pár perces személyes teszt so-
rán.

A GTK nagy hangsúlyt fektet a kreativi-
tásra, a hasznos és kézzelfogható tudás
átadására, valamint a minõségre. Játé-
kunk során egy izgalmas, interaktív ka-
landra hívtuk a fiatalokat, akiknek lehe-
tõségük volt jobban megismerni hazánk
régióit, turisztikai desztinációit és gaz-
daságát.

Szemkamera: mérhetõ-e, hogy hová
nézünk? – Élelmiszertudományi Kar

Gazdaságturisztikai Tér-Kép (GTK) –
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar

A mérnökség felfedezése
– Gépészmérnöki Kar

A gépészetben sokféle tudományág
találkozik, melyeknek összhangban és
szigorú határok között kell mûködniük.
Ebbõl kifolyólag igen érdekes megoldá-
sokra kényszerülnek a gépészmérnökök,
mind az iparban, mind a mezõgaz-
daságban. Interaktív játékunk során ki-
csik és nagyok megismerték a gépé-
szetben használt különbözõ anyagokat
és kipróbálhattákmagukatmérnökként.

Érdekelnek a mûholdak? Tudtad, hogy
azok többek között a mezõgazdaság
fontos adatgyûjtõ eszközei is? Informá-
ciót szolgáltatnak a termés minõségé-
rõl, mennyiségérõl és még számos tu-
lajdonságáról. A technológiát ráadásul
ma már megtaláljuk a drónokon, trak-
torokon és kézi eszközökön is, így a jövõ
kertészei és kertészetei sem nélkülöz-
hetik ezt a fantasztikus technológiát.

Hogyan tudjuk megkülönböztetni a vi-
zes oldatokat? Vannak-e egyáltalán kü-
lönbségek? Milyen az ízük? Kóstold meg
és megtudod! Az érdeklõdõk modellol-
datok kóstolásával tesztelhették, fej-
leszthették ízérzékelõ képességüket.

Talán nem is sejtjük, milyen sokszínû
élõvilág létezik a talpunk alatt. Minél lej-
jebb haladunk a földben, annál érde-
kesebb élõlényekre bukkanhatunk. A
látogatók felfedezhették a föld alatti vi-
lág titkait mikroszkópok segítségével.

A környezetünkben lévõ anyagok, pl.
víz, talaj, élelmiszerek, gyümölcsök és
zöldségek és tulajdonságaik rendkívül
sokfélék. Vajon üzemeltethetünk-e gyü-
mölccsel órát, bûvészkedhetünk-e há-
rom pohár „vízzel”, vagy mi az elefánt
fogkrémje és a káposztaindikátor?
Mindezekre választ kaptak a látogatók,
látványos kémiai kísérletek révén.

Távérzékelés és mûholdak a minden-
napokban –KertészettudományiKar

Ízérzékelés és ízküszöbérték – KertK

Élõlények a talpunk alatt – mikrosz-
kópos betekintés a környezetünkbe –
KertK

Kísérletek környezetünk anyagaival –
KertK

Célunk a jövõd – a modern agrárium!

– Mezõgazdaság- és Környezettudo-
mányi Kar

Építem a tájam! – Tájépítészeti és
Településtervezési Ka

Építs hõszigetelõ kockákkal és fess
egyedi építõanyagkockát! – Ybl Mik-
lós Építéstudományi Kar

Készíts ékszert betonból! – YMMÉK

2050-re a Föld lakossága megha-
ladja a 9 milliárd fõt; élelmezéséhez az
alapanyagot a mezõgazdaság fogja
megtermelni. Modern gondolkodású
és felfogású, nyelveket beszélõ, a me-
zõgazdasági szakmát szeretõ fiatalokra
van szüksége az agráriumnak, ehhez
nyújtottunk segítséget.

r
Interaktív terepasztal segítségével

mindenki kipróbálhatta a tájrendezést!
A szántóföld vagy a város kerüljön a
folyó mellé? Mi lesz, ha egy új gyárat
kell elhelyezni valahol? Hogy alakítha-
tunk ki kellemes kirándulóhelyeket?

Biztosan tudjátok, mennyire fontos a
megfelelõ hõszigetelés a házépítésnél.
A hõszigetelés valóban nagyon nagy
munka, sok mindenre kell odafigyelni.
Az érdeklõdõk ebbe a témakörbe nyer-
hettek betekintést.

Tudtad, hogy nemcsak a házak, utak
készülhetnek betonból, hanem csodá-
latos, egyedi ékszereket is készíthe-
tünk? Furcsának hangzik, de betonból
is önthetünk apróbb figurákat, medá-
lokat. A látogatók errõl az izgalmas,
kreatív folyamatról alkothattak képet.

A Szent István Egyetem témanapjára
több mint 350 érdeklõdõ látogatott el,
kiemelt figyelemmel és aktivitással
övezve az egyes karok programjait.

P. G.
A kép forrása: Tamás Péter, CSOPA

A Szent István Egyetem napja

a Csodák Palotájában
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KOÓSNÉ TÖRÖK ERZSÉBET
ny. fõigazgató, fõkönyvtáros

A bélyegeknek nemcsak a gyûjtõk,
hanem azok is örülnek, akik egyszerû-
en egy szép bélyeggel ellátott postai
levelet kapnak. Így volt ez régen, és így
van ez ma is. Különösen karácsonykor,
még ha ma már egyre kevesebben kül-
denek egymásnak postai úton ünnepi
képeslapot.

A Magyar Posta karácsonyhoz köt-
hetõ bélyegeket az 1940-es években je-
lentetett meg elõször. A második világ-
háborúban harcoló honvédek karácso-
nyi ajándékozása céljára 1,60 pengõ
felárral 5 címletbõl álló jótékonysági bé-
lyegsorozatot bocsátott ki 1941-ben. A
sorozat tematikája azonban nem a ka-
rácsony, hanem a katona és a fegyver
volt. Az elsõ valóban karácsonyi bé-
lyeget 1943-ban adták ki. A 3 címleten
Jézus születéséhez kapcsolódó jelenetek
szerepeltek: az angyali üdvözlet, a
pásztorok és a királyok imádása. Az
eredetileg szobrász Tóth Gyula készí-
tette a sorozatot, „magyarosítva" a bib-
liai témát, ugyanis a három király Szent
István, Szent László és Imreherceg volt.

Négy évtized múlva, 1981. december
4-én jelent meg az igazi karácsonyi bé-
lyeg. Ismereteim szerint ebben az évben
kettõt adtak ki, 1 és 2 forintos névérték-
ben Karácsony '81 felirattal. Ezek közül
az egyiken Amerigo Tot Csurgói Madon-
na címû kétalakos mûve került megjele-
nítésre, a másikon pedig Kovács Margit
(1902-1977) Szoptató címû kerámiája
látható. 1988 óta rendszeresen jelentet
meg a Magyar Posta karácsonnyal kap-
csolatosbélyeget vagy sorozatot.

Az Amerigo Tot és Kovács Margit al-
kotásait ábrázoló 1981-es bélyegek ke-
retrajzait Zombory Éva (1927-1998)
Munkácsy-díjas bélyegtervezõ grafikus-
mûvész készítette. Mérete: 26x37 mm.
A bélyegpár az Állami Nyomdában ké-
szült, többszínû ofszetnyomással. A for-
galomba hozatal napján elsõ napi bé-
lyegzõt használtak a postahivatalok.
Arra különösen büszke vagyok, hogy a
2 bélyeg saját gyûjteményem féltve
õrzött darabja is egyben.

Amerigo Tot figurális munkái közül a
leghíresebb a Csurgói Madonna (1969
bronz, kõ talapzaton, 65 cm), amit szülõ-

városa, Fehérvárcsurgó templomának
készített, s 60. születésnapján szentelték
fel. A szobrászmûvész elmondása sze-
rint a Madonna alakja valójában édes-
anyját, Naszályi Zsófiát szimbolizálja, a
gyermek Jézus figurája pedig saját ma-
ga: az útnak induló, elsõket lépõ gyer-
mek, akit édesanyja féltve, az egyik ke-
zével még magához köt, de a másikkal
már elenged. A szobor születését egy
vázlatrajz, valamint a kompozíció fából
faragott tanulmánya elõzte meg.

A SZIE újság XX. évfolyam, 8. szám,
16-18. oldalán a lap tisztelt olvasói meg-
ismerhették Amerigo Tot életútját és az
egyik világhírû alkotását. A Mag apoteó-
zisa „A félelmetesen lenyûgözõ fal…”,
36 éve díszíti az egyetem Auláját. Fontos
megjegyeznem, hogy Amerigo Tot szü-
letésének 110. évfordulóját 2019-ben ün-
nepeltük. (SZIE újság, XXI. évfolyam 6.
szám 18. oldal) Arra a szobrászra em-
lékeztünk, akinek méltán ott a helye a
világ örök nagyjai között.
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A karácsonyi bélyegek története

és Amerigo Tot egyik világhírû alkotása

A bélyeg a szerzõ saját tulajdona Karácsony '81bé-
lyegekpostai bé-

lyegzõvel és Ame-
rigo Totaláírással

Forrás:

árverési jegyzék

Amerigo Tot karácsonyi bélyeg elsõ-
napos képeslapon

Forrás: árverési jegyzék
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