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Ú
jságunk 21. évében, 243
szám után, jócskán 5000
oldal felett nem könnyû le-

mondani a nyomdából frissen ki-
kerülõ lap illatáról. A takarékos-
sági intézkedések következtében
a nyomtatott megjelenéstõl – re-
méljük, csak átmenetileg – elbú-
csúzunk, de az online világban
megõrizzük jelenlétünket.

Az egyetemi újságot az egyetem
arcának tekintjük és egyben kró-
nikásnak is. Továbbra is az egyete-
mi polgárokat és az egyetem tár-
sadalmi környezetét igyekszünk
tájékoztatni intézményünk életé-
rõl, eseményeirõl. Ebben a válla-
lásban hordozzuk a lap eszmei ér-
tékét, ami meggyõzõdésünk sze-
rint nem csekély, és hisszük, to-
vább gyarapítható.

- a szerk.

Elrajtolt az idei Agrovirtus
Már lehet jelentkezni az Agrovirtus
egyetemistáknak szóló digitális ag-
rártechnológia versenyre, mely idén
egy kétnapos agrár-vezetõképzõ
akadémiával kiegészülve segíti a
hallgatók készségfejlesztését.

A tavaly nagy sikert aratott Agrovirtus
egyetemi digitális agrártechnológiai ver-
seny idén is várja az ambiciózus agrár-
szakos hallgatókat, akik szeretnének
egy merõben újszerû megmérettetés-
ben részt venni. Az AgroVIR Kft. kezde-
ményezésére ágazati összefogással
megvalósuló versenyben 3-4 fõs hallga-
tói csapatok virtuális környezetben, egy
valós gazdaság adataira támaszkodva
hozhatnak meg különbözõ termelés-
technológiai és vezetõi döntéseket.

A verseny idei újdonsága, hogy a
legjobb 10 csapat bekerül a kétnapos
Agrovirtus Akadémiára, ahol a hallga-
tók szakmai workshopok és elõadások
segítségével készülhetnek a döntõre,
amit 2019. november 20-án rendeznek.
Az Akadémia résztvevõi a szakmai prog-
ramokra épülõ, neves intézmények ve-
zetõi által aláírt „digitális agrárgazdál-
kodás” oklevelet is megszerezhetik,
mely nagy segítség lehet karrierjük épí-
tésében.

A 3-4 fõs csapatok jelentkezését 2019.
október 6-ig várják a szervezõk. Az Ag-
rovirtus legjobb csapata egymillió forint
értékû fesztiválélményt nyer, melyet akár
szakmai programra is beválthat. A ver-
seny a Szent István Egyetem (SZIE)
szakmai partnerségével valósul meg.

A múlt õszön a Pannon Egyetem csa-
patának gyõzelmével zárult Ma-
gyarország elsõ digitális-agrártech-
nológiai versenyének döntõje a Szent Ist-
ván Egyetem Gödöllõi Campusán, me-
lyen az elõválogatáson legjobban telje-
sítõ 8 egyetemista csapat mérte össze
tudását. A innová-
ciós és technológiai miniszter fõvédnök-
ségével megvalósult Agrovirtus döntõse-
inek egy somogyi gazdaság modernizá-
lására és profitnövelésére vonatkozó ter-
vet kellett készíteniük, melyhez 4 óra és
200 millió forintos keretösszeg állt ren-
delkezésre. Az egy hónapos, online kör-
nyezetben zajló selejtezõk során a 80
nevezett egyetemi csapat 4-5 napi rend-
szerességgel kapott szituációs termelés-
technológiai feladatokat, melyeket egy
500 hektáros, virtuális gazdaságra vo-
natkozóan kellett helyesen megolda-
niuk, s közülük kerültek ki a döntõsök és
a nyertesek.

A verseny idei megvalósítói:
Fõszervezõ: AgroVIR Kft.

Támogatók: Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara, Syngenta Magyarország Kft.,
Takarék Csoport, T-Systems Magyar-
ország Zrt.

Szakmai partnerek: Agrárinformatikai
Klaszter, Agroinform.hu, Corvinus Agri-
business, Magyar Precíziós Gazdálko-
dási Egyesület, Szent István Egyetem, Ti-
mac Agro Hungária Kft.

dr. Palkovics László

Október 6-ig várják a jelentkezéseket

Elhunyt

dr. Raátz Elemér
Szeptember 6-án, életének 90. évében
elhunyt dr. Raátz Elemér, a Gödöllõi
Agrártudományi Egyetem nyugalma-
zott fõtitkára, egykori kollégiumigazga-
tója. Agrármérnöki diplomáját 1953-
ban szerezte Gödöllõn. 1964-ben a
mezõgazdaságtudomány doktorává
avatták. Fõtitkárként 1971-tõl 1989-ig
dolgozott, majd még húsz éven át se-
gítette az intézmény mûködését taná-
csaival. Búcsúztatására szeptember
23-án került sor a Gödöllõi Városi Te-
metõben.



"Nem tehetjük meg,
hogy változatlanok maradjunk"
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A Szent István Egyetem 2019/2020.
tanévét a szeptember 16-án tartott
ünnepi szenátusi ülésen nyitotta
meg dr. Palkovics László rektor. A
gödöllõi aulában megrendezett ese-
ményen dr. Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes és Noszek Péter, a
Nestlé Hungária Kft. ügyvezetõ
igazgatója is beszédet mondott.

A nemzetpolitikáért felelõs minisz-
terelnök-helyettes beszédében a ma-
gyar nyelv fontosságát emelte ki. Ak-
kor tudunk Kárpát-medencei méret-
ben létezni, kulturálisan, szellemileg
és gazdasági értelemben is, ha nem
hagyjuk, hogy szétessen a magyar

nyelv, hangsúlyozta . A
gondolkodás és a nyelv egymástól el-
választhatatlan: nem lehet gondol-
kodni valamin, amit nyelvileg nem
tudunk kifejezni, tette hozzá a po-
litikus. Megjegyezte: nem mindegy,

Semjén Zsolt

hogy az a nyelv, amelyet a gondol-
kodáshoz használunk, milyen minõ-
ségû, és az sem mindegy, hogy anya-
nyelv vagy tanult nyelv. A tudomá-
nyok szempontjából különösen igaz
mindez a külhoni magyarságra, hi-
szen szisztematikusan gondolkodni
csak akkor lehet, ha azt nyelvileg is jól
ki tudjuk fejezni.
Semjén Zsolt elmondta, a Szent Ist-

ván Egyetem kezdetektõl vállalt kül-
detése, missziója teszi lehetõvé, hogy
Erdélyben, Kárpátalján, a Felvidéken
és a Vajdaságban élõ magyarok is
tanulhassanak és gondolkodhassa-
nak az anyanyelvükön; a nyelv nem-
csak a köznyelvbõl áll, hanem a szak-
nyelvekbõl is. A politikus úgy fogal-
mazott, a zseniális magyar nyelv teszi
lehetõvé, hogy az egyetemes magyar
tudomány eredményeire a tudósok
anyanyelvükön legyenek képesek. A
Szent István Egyetem ez ügyben kifej-
tett missziójáért nem lehetünk elég
hálásak.

a folyamatos-
ság, az együttmûködés, a minõség és
az innováció köré fûzte gondolatait:

– A most megnyíló tanévben ünne-
peljük, hogy az egyetemi szinten mû-
velt agrárképzés 100 éves, azon belül
az önálló agráregyetem megalakítá-
sának 75., valamint a Szent István
Egyetem létrejöttének 20. évfordu-
lóját.
Churchill gondolatait idézve: „Minél

messzebbre nézel hátra, annál mesz-
szebbre látsz elõre”.

100 év – 75 év – 20 év, három jeles
évforduló és a mögötte rejlõ mérhe-

Dr. Palkovics László

tetlen tudás és tapasztalat az, amely
a jelenlegi Szent István Egyetem szel-
lemiségét táplálja és egyben garan-
ciát jelent a jövõ számára.

Számtalan változás és átalakulás
volt a Szent István Egyetem elmúlt 20
évében, õszintén kimondhatjuk,
hogy sok esetben bizony megnehezí-
tette mindennapjainkat a bizonyta-
lanság érzése. Ugyanakkor a változá-
sok mellett néhány dolog mindvégig
állandó volt az elmúlt évtizedekben.

Állandó és rendíthetetlen a jövõbe
vetett hitünk, az egyetem oktatóinak
és munkatársainak elkötelezett és
kimagasló színvonalú szakmai mun-
kája, valamint hallgatóink tudás és
tudomány iránti érdeklõdése.

Hogy is szól a görög bölcsesség? -
„Semmi sem állandó, csak a válto-
zás maga”.
Az élet minden területén érezhetjük

100 év – 75 év – 20 év
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a fejlõdés dinamikáját, ezért nem te-
hetjük meg, hogy mi változatlanok
maradjunk. Amit néhány éve sci-fi
történetekben tudtunk csak elkép-
zelni, napjainkban kézzel fogható va-
lósággá válik. Olyan kutatási terüle-
teken születnek áttörõ eredmények,
mint például a nano- és biotechnoló-
gia, a robotika vagy éppen a mester-
séges intelligencia, amelyeket né-
hány évvel ezelõtt még el sem tud-
tunk képzelni.

A mezõgazdasági termelés és az
ahhoz kapcsolt precíziós gazdálko-
dás csupán az elsõ szintje az agrárdi-
gitalizációnak. A második szintet a
feldolgozóipar és a kereskedelem je-
lenti. A termékpálya, illetve a termék-
pálya-integráció esetében már az
okos logisztika, az élelmiszerláncon

belüli optimalizálás, az élelmiszerbiz-
tonság és a környezeti fenntart-
hatóság igazolása fontos lesz min-
den szereplõ számára. Például a
nyomon követhetõséget segítõ tech-
nológia fejlesztése kiemelten jelentõs
lesz az agráriumban, különös tekin-
tettel az egyes összetevõk útjának kö-
vetéséhez és az eredetiség hamisít-
hatatlan igazolásához.

Az építészeti trendek között egyre
határozottabban jelennek meg az

okos rendszerek, a rejtett techno-
lógia, a fenntarthatóság, különféle
életterek a kertben és a tájépítészet-
ben.
Nagy feladatot jelent a vízgazdálko-

dás problémája. Magyarország je-
lenleg több vizet enged ki a szom-
szédos országokba, mint amennyit
befogad tõlük, többek között ezért is,
a vízgazdálkodás elõtt nagy lehetõ-
ségek állnak.

A technológiai innovációk, a digita-
lizáció és az automatizálás várható-
an átalakítják a gazdaság egészét,
ami alapvetõen formálja át a munka-
erõ-piacot és magát az oktatást is.

A legkorszerûbb ismeretanyag, a
technológiák átadása és a képzés
módszertanának korszerûsítése nagy
kihívás elé állítja valamennyi egye-
temet. Felgyorsult világunkban óriási
feladat és felelõsség hárul a jövõ
szakembereire és ezáltal ránk is.

Számtalan olyan nehézséget kell
megoldania a jövõ diplomás értelmi-
ségének, amely problémákról ma
még tudomásunk sincs. Gondoljunk
csak bele a saját életünkbe, viszony-
lag rövid idõ alatt mennyit változott
személyes kapcsolatunk a digitális vi-
lággal.

Prognózisok szerint a következõ 20
év több technológia változást fog
hozni, mint amennyit az egész embe-
ri társadalom eddig átélt.

Fel tud készülni erre a nehéz kihí-
vásra a Szent István Egyetem? Igen,
hiszem, hogy fel tudunk készülni rá!
Mert nem vagyunk egyedül a fela-
dattal. Rektori munkámban kiemel-
kedõ jelentõségû számomra, amikor
kollégáimmal közösen külföldi és
hazai kutatóintézetekkel, egyete-
mekkel, a kormányzat képviselõivel,
szakmai szervezetekkel és nem utol-
só sorban vállalatokkal tárgyalha-
tunk az együttmûködések különbözõ
szintjeirõl és azok megvalósításáról.
Hiszem és tudom, hogy összefogás-
sal most – és a következõ 20 évben is
– olyan szakemberek vehetik át tõ-
lünk diplomájukat, akik kiválóan
helytállnak az agrárium, a mûszaki,
gazdasági vagy éppen a társadalom-
tudomány bármely területén.

Dr. Palkovics László kiemelte: az
egyetem büszke arra, hogy Kárpát-
medencei kapcsolatrendszere öt or-
szágra (Magyarország, Románia,
Szerbia, Szlovákia, Ukrajna) kiter-
jedõ hálózat.

– Külhoni tevékenységünk elisme-
réseként és megerõsítéseként, örö-
münkre szolgál, hogy a nemzetisé-
gekért felelõs miniszterelnök-he-
lyettes urat vendégeink között üd-
vözölhetjük. Köszönjük, hogy elfo-
gadta meghívásunkat.

Az egyetem Kárpát-medencei Ag-
rár- és Vidékfejlesztési Innovációs
Központjának célja egy olyan há-
lózati rendszer kialakítása, mely Kár-
pát-medencei szinten fogja össze a
magyarlakta területeket oktatási, ku-
tatási és fejlesztési céllal. Teszi ezt a
felsõoktatás (külhoni kihelyezett kép-
zések), a felnõttképzés, az agrári-
umhoz kapcsolódó szervezetek, a pi-
aci szféra és az államigazgatás te-
rületeinek összehangolásával, a ha-
táron túli magyarság szülõföldön va-
ló boldogulásának érdekében.

A határon túli magyar hallgatók
mellett egyre nagyobb arányt kép-
viselnek a külföldi hallgatók is, akik a
világ 88 országából érkeznek egye-
temünkre. A 2019/2020-as tanévben
már 1277 külföldi hallgatót foga-

Agrárdigitalizáció

Öt országban otthon
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dunk, ami a teljes hallgatói létszám
11,4%-a. A nemzetközi megjelenés,
hallgatóink sokszínûsége és a mul-
tikulturális közeg mindannyiunk szá-
mára inspiráló. Ez az ösztönzõ kör-
nyezet kihat a hazai- és multinacio-
nális vállalatokkal történõ együttmû-
ködések kialakítására is.

A világ vezetõ vállalatai közül ma
egyet hívtam meg, hogy képviselve a
vállalati szférát, ünnepeljen velünk!
Ezúton szeretném megköszönni

úrnak, a Nestlé Hungária
Kft. ügyvezetõ igazgatójának, hogy
elfogadta meghívásunkat, és a világ
egyik legnagyobb élelmiszeripari
vállalatának magyarországi vezetõ-
jeként, munkatársaival folyamato-
san támogatja oktatási, kutatási te-
vékenységünket, tehetséges hallga-
tóinkat, a szakkollégiumi munkát, és
hallgatói terek létrehozásával vala-
mennyiünk mindennapjait.
Tanévnyitó beszédében az egyetem

rektora 3000
felvett hallgatónak akik az új tanév-
ben kezdik meg vagy folytatják az
intézményben tanulmányaikat felsõ-
oktatási képzésben, alap- és mester-
szakokon.

Az ünnepi köszöntõk sorát
, a Nestlé Hungária Kft. ügyve-

zetõ igazgatójának felszólalása
zárta. Mint elmondta, a Nestlé min-
dig is fontosnak tartotta a jövõ szak-
embereinek képzését.

– Komoly sikerként tartjuk számon

No-
szek Péter

Noszek
Péter

gratulált a több mint

az elmúlt három esztendõben a
Szent István Egyetem és a Nestlé
Hungária Kft. együttmûködését. A
Nestlé és az egyetem speciális kurzu-
sán eddig közel 90 hallgató vett részt.
A kurzus keretében gyakorlatorien-
tált tudást igyekszünk átadni a hall-
gatóknak, projektfeladatok megol-
dásába vonjuk be õket, munkatár-
saink pedig elõadóként és az állam-
vizsga bizottságok tagjaiként segítik
az egyetem oktatási tevékenységét –
hangsúlyozta az ügyvezetõ igazgató.

Az ünnepségen adták át a Béres-
ösztöndíjakat, amelyekkel a „Béres
Alapítvány a Teljes Életért Közhasznú
Szervezet” több mint két évtizede tá-
mogatja a Mezõgazdaság- és Kör-
nyezettudományi Kar kiemelkedõ
teljesítményt nyújtó hallgatóit. Béres-
díjban részesült takar-
mányozási- és takarmánybiztonsági
mérnök MSc hallgató, Béres-ösz-
töndíjat nyert el Kis Brigitta Gyöngyi
állattenyésztõ mérnök BSc hallgató
és növényorvos mérnök
MSc hallgató.

A Szenátus Tiszteletbeli doktori cí-
met adományozott
professzor emeritusnak, a Gépész-
mérnöki Kar Folyamatmérnöki In-
tézet munkatársának, az agrár-felsõ-
oktatásban és kutatásban nyújtott
több évtizedes kiemelkedõ tudomá-
nyos munkásságáért és oktató-ne-
velõ munkájának egyetemi elismeré-
seként.

A Szenátus címzetes egyetemi ta-
nári kitüntetõ címet adományozott

tudományos tanács-
adónak, fõosztályvezetõnek (NAIK
Mezõgazdasági Biotechnológiai Ku-
tatóintézet), terme-
lési igazgatónak (Spar Magyarország
Kft.) és egye-

Izsák Tibor

Vizi Ramóna

dr. Tóth László

dr. Gócza Elen

dr. Lõrincz Attila

dr. Szabó István Lajos

temi tanárnak (Pannon Egyetem,
Georgikon Kar)

A rektor Pro Negotio Universitatis

kitüntetést adományozott
ügyvivõ szakértõnek az egye-

temen végzett négy évtizedes lelki-
ismeretes és kiemelkedõ színvonalú
munkája, valamint példaértékû szor-
galma elismeréseként, nyugdíjba vo-
nulása alkalmából. Ugyancsak Pro
Negotio Universitatis kitüntetést vett

át ügyvivõ szak-
értõ, központvezetõ a nemzetközi és
külkapcsolati iroda vezetõje, intéz-
ményi Erasmus és Ceepus koor-
dinátor, az egyetem nemzetköziesí-
tése, nemzetközi elismertsége és in-
ternacionális együttmûködéseinek
kialakítása, fejlesztése érdekében
végzett több évtizedes, lelkiismeretes,
széles látókörû és kiváló szervezõ-
munkája elismeréseként.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem
kitüntetésben részesült

egyetemi tanár (Kertészettudo-
mányi Kar).

Az ünnepségen bejelentették, hogy
az államalapítás ünnepe alkalmából

emberi erõforrás mi-
niszter Magyar Érdemrend Tisztike-
reszt polgári tagozat kitüntetést adott
át , a Me-
zõgazdaság- és Környezettudományi
Kar Természetvédelmi és Tájgazdál-
kodási Intézet Természetvédelmi és

Galambosi
Imréné

dr. Tarr Zsuzsanna

dr. Pénzes
Béla

Kásler Miklós

dr. Gyulai Ferenc Lajosnak
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Tájökológiai Tanszéke tanszékvezetõ
egyetemi tanárának.

agrárminiszter ugyan-
csak Szent István király ünnepe alkal-
mából az Életfa Emlékplakett Bronz
fokozata elismerést adományozta dr.
Pénzes Bélának a hazai növényorvos
képzésben végzett iskolateremtõ
munkájáért, kutatói és publikációs
tevékenységéért.

Nagy István

Szeptember 1-jével egyetemi tanár-
rá nevezték ki
(ÉTK Fizika-Automatika Tanszék),

(YMÉK Építész-
mérnöki Intézet),
(MKK Akvakultúra és Környezetbiz-
tonsági Intézet, Halgazdálkodási
Tanszék), (GTK
Regionális Gazdaságtani és Vidékfej-
lesztési Intézet),

dr. Baranyai Lászlót

Gall Anthony John-t
dr. Horváth Ákost

dr. Káposzta Józsefet

dr. Magda Róbertet

(GTK Közgazdaságtudományi, Jogi
és Módszertani Intézet),

(MKK Kertészeti Intézet),
(KETK Gyógy- és

Aromanövények Tanszék),
(MKK Állat-tenyésztéstudo-

mányi Intézet),
(TÁJK Tájtervezési és Területfejlesz-
tési Intézet), t
(GTK Üzleti Tudományok Intézete).

dr. Pék Zol-
tánt dr. Plu-
hár Zsuzsannát

dr. Póti
Pétert

dr. Sallay Ágnest

Törõné dr. Dunay Anná

A Kosáry Domokos-díjban, amit a Szent István Egyetem a
Kosáry Könyvtár és Levéltár névadója emlékének méltó
megörökítésére alapított a történész születésének 100. év-
fordulója alkalmából Széchenyi-díjas
neuroendokrinológus, az MTA rendes tagja, a Kísérleti Or-
vostudományi Kutatóintézet kutatóprofesszora részesült.
A kitüntetést évtizedeken át végzett kiemelkedõ tudomá-

nyos munkája mellett a tudományos közéletben végzett
fáradhatatlan tudományszervezõi tevékenységének elis-
meréseként kapta a díjazott.

Makara B. Gábor

Az elismerést rektortól és
ny. fõigazgatótól, a Kosáry Domokos-díj Kuratórium

elnökétõl vette át dr. Makara B. Gábor a tanévnyitó ünnep-
ségen

dr. Palkovics László Koósné Török
Erzsébet

Balázs Gusztáv felvétele

Makara B. Gábor 1957-ben érettsé-
gizett a nagy múltú ferencvárosi Fáy
András Gimnáziumban. A Sem-
melweis Orvostudományi Egyetemen
1963-ban diplomázott az általános
orvosi karon. Kandidátusi értekezé-
sét neuroendokrinológiából 1971-
ben védte meg. Az orvostudományok
doktora 1988-ban lett. Az MTA leve-
lezõ tagjává 1998-ban, rendes tagjá-
vá pedig 2004-ben választották. Ku-
tatóprofesszorként tudományos igaz-
gatóhelyettese volt az MTA Kísérleti
Orvostudományi Kutatóintézetének,
valamint elnöke az Országos Tudo-
mányos Kutatási Alapprogramok-
nak. Az Open Access és az Open
Science kérdésköréhez kapcsolódó
szakpolitikai-stratégiai feladatok
nemzeti szintû megoldási javasla-
tainak kidolgozására létrehozott
Open Science Szakértõi Bizottság el-
nöki teendõinek ellátására 2017-ben
kapott megbízatást.

Makara akadémikus endokrino-
lógiai kutatásaiért, a központi ideg-
rendszernek a hypophysis-mellékve-
sekéreg-rendszer mûködésének sza-
bályozásában betöltött szerepe, to-

vábbá a stressz szervezetre gyakorolt
hatásainak vizsgálata terén elért
eredményeiért, valamint a tudomá-
nyos-szakmai közéletben végzett te-
vékenysége elismeréseként részesült
a Széchenyi-díjban.

Makara akadémikus tudományos
közéletben végzett tevékenysége is
meghatározó és kiemelkedõ. A Ma-
gyar Tudományos Mûvek Tára kez-
deményezõje, elõkészítõje, majd
megalakulását követõen az akkori
Felügyelõ Testület elnöke, továbbá az
MTMT továbbfejlesztését szolgáló
Támop Projekt vezetõje. Az MTMT
éppen 10 éve, 2009. július 1-jén azzal
a céllal alakult meg, hogy az egyéni
és intézményi tudományos és más
szellemi alkotások nemzeti adatbá-
zisa legyen, forrásként szolgáljon a
hiteles tájékoztatáshoz és tájékozó-
dáshoz, valamint a tudományos tel-
jesítmény értékeléséhez. Az elmúlt
egy évtized alatt az MTMT igen nagy
utat tett meg, funkcionális, szervezeti
és informatikai keretrendszere jelen-
tõs változásokon ment át. 2015 júliu-
sától a nemzeti tudományos biblio-
gráfiai adatbázis mûködtetése a Ma-

gyar Tudományos Akadémia köz-
feladatává vált, 2017 februárjától pe-
dig MTA elnöki határozattal rögzí-
tették az MTMT jelenlegi mûködési,
döntéshozatali rendjét. Makara aka-
démikus a legfõbb döntéshozó tes-
tület, a MTMT Tudományos Taná-
csának tagja, a mai napig meghatá-
rozó személyisége a programnak.

A Szent István Egyetem az MTMT
alapító intézményei közé tartozik. A
SZIE MTMT könyvtáros kapcsolat-
tartói, szakkönyvtáros adminisztrá-
torai a kezdetektõl részt vesznek a fel-
sõoktatási és tudományos intézmé-
nyek életében jelentõs program ala-
kításában, a szakmai állásfoglalá-
sok, döntések megvalósításában.
Makara B. Gábor az egyetem, ezen
belül a Kosáry Domokos Könyvtár és
Levéltár e területen végzett törekvé-
seinek kiemelkedõ támogatója az in-
dulás óta folyamatosan. A kapcsolat-
tartás elsõsorban a rendszeresen tar-
tott üléseken, szakmai fórumokon
valósult meg, de személyesen is ellá-
togatott az egyetemre, és nagy ér-
deklõdés mellett tartott elõadást
több témakörben.
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A szõlõ- és borágazat változó kör-

nyezethez való alkalmazkodását, a

mikroszennyezõk környezeti körfor-

gásának pontosabb feltárását, va-

lamint az agráriumban és a kapcso-

lódó ágazatokban megjelenõ ve-

szélyforrások azonosítását és keze-

lését elõmozdító kutatás-fejleszté-

sekre összpontosít a Szent István

Egyetem három projektje, amely a

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és

Innovációs Hivatal (NKFIH) által

hirdetett Tématerületi Kiválósági

Program támogatásával valósul

meg. Az egyetem által elnyert támo-

gatás összege 452 875 000 forint, a

projektek futamideje 14 hónap.

Az agrárium a magyar gazdaság stra-
tégiai fontosságú ágazata, az agrár-
informatikai fejlesztésekben pedig kü-
lönösen nagy potenciál rejtõzik. Ezért
nagy a valószínûsége, hogy a Szent
István Egyetem támogatott projektjei
nemcsak társadalmi szempontból lesz-
nek hasznosak, hanem piaci sikereket
is elérnek – hangsúlyozta

, az NKFIH innovációs és általános
elnökhelyettese a Budai Campuson
tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette: a
2019-es Tématerületi Kiválósági Prog-
ram keretében 26 egyetem és állami
kutatóintézet mintegy 14,6 milliárd fo-
rint értékben kap támogatást.

rektor a sajtótájé-
koztatón kiemelte, a támogatott pro-
jektek egyik legfõbb célja, hogy az
egyetem még erõteljesebben keresse a
megoldásokat korunk társadalmi-kör-
nyezeti kihívásaira, a hatékony és ered-
ményes szakmai munka révén születõ
tudományos eredményeket és tapasz-
talatokat pedig a hazai fejlõdés szolgá-
latába állítsa.

A Kertészettudományi Kar négy tan-
székének közremûködésével zajló ku-
tatási program a klímaváltozás hatá-
sára egyre kockázatosabbá váló szõlõ-
termesztés fenntarthatóságára össz-
pontosít. A megszokott termesztés-
technológia ugyanis nincs felkészülve a

dr. Szabó Ist-

ván

Dr. Palkovics László

szélsõségessé váló idõjárásra, az alkal-
mazott fajták pedig sokszor rosszul to-
lerálják az aszályos idõszakokat, az
extrém csapadékmennyiséget és az
évrõl évre megjelenõ új kórokozókat és
kártevõket. A biztonságos társadalom
és környezet számára a környezetter-
helés csökkentése, az élelmiszerbiz-
tonság kérdése, a peszticidek vissza-
vonása és a fogyasztói igények válto-
zása új irányvonalak kialakítását sür-
geti, melyhez a legkorszerûbb techno-
lógiákra, kiemelkedõ szaktudásra és
innovatív fajtaválasztásra van szükség.

Az Akvakultúra és Környezetbizton-
sági Intézet és a Környezetipari Regio-
nális Egyetemi Tudásközpont Kutató-
csoport legfõbb célja, hogy multidisz-
ciplináris vizsgálati módszertant alkal-
mazva képes legyen a természetes vi-
zekbe kerülõ mikromûanyagok és az
ökológiai rendszerekben megjelenõ
toxikus anyagok komplex környezeti
kockázatainak értékelésére, továbbá
olyan nemzetközi szinten is új eljárások
kidolgozására, amelyek ipari lépték-
ben is alkalmazható problémakezelési

technológiák alapjául szolgálhatnak. A
Tématerületi Kiválósági Program által
támogatott balatoni vizsgálatok a ter-
vek szerint a szennyezõforrások azono-
sítása mellett a mikromûanyagok po-
tenciálisan kórokozó mikrobákat meg-
kötõ és szállító szerepére, valamint a
különbözõ mikroszennyezõk táplálék-
hálózatban megtett útjára is kiter-
jednek.

A Szent István Biztonságkutató Köz-
pont támogatott projektjének célja
olyan interdiszciplináris kutatások
indítása, amelyek az agráriumban és a
kapcsolódó ágazatokban megjelenõ
veszélyforrásokat feltárják, továbbá ki-
alakítják a megelõzés és védekezés
eljárásait, illetve mûszaki fejlesztése-
ket, új mûszaki eszközök gyártását és
tesztüzemelését végzik. A támogatott
projekt keretében új szenzortechnoló-
giákat megvalósító dróntechnikai fej-
lesztések, valamint vízbiztonsági és
hidrotoxikológiai kutatások valósulhat-
nak meg.

Fotó: NKFI Hivatal/Posztós János

Tématerületi Kiválósági Program

Közel félmilliárdos támogatás

Dr. Szabó István és dr. Palkovics László sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a

projektek tudományos eredményeit és tapasztalatait a hazai fejlõdés szol-

gálatába állítják
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Az agrártudás és a modern techno-

lógiai ismeretek fejlesztésének

szükségességét, valamint a Szent

István Egyetem ebben való kiemelt

szerepét is hangsúlyozta Nagy Ist-

ván agrárminiszter augusztus 27-i,

Magyarország Digitális Agrár Stra-

tégiáját bemutató sajtótájékoztató-

ján.

A magyar élelmiszergazdaságban a
jelenleginél 60 százalékkal nagyobb
termelési potenciál kihasználásához és
versenyképességünk fokozásához el-
engedhetetlen a mezõgazdaság mo-
dernizációja, a gazdálkodók digitális
készségeinek és tudásának fejlesztése,
valamint az információk termelõk felé
történõ hatékony eljuttatása – ismer-
tette a miniszter.

kiemelte, hogy a Digitális
Agrár Stratégia nagy hangsúlyt fektet
az agrár-felsõoktatásra, a felnõttkép-
zésre és a szaktanácsadók képzésére
egyaránt. A korábban megszerzett ag-
rármérnöki tudás ugyanis ma már nem
elég, a mezõgazdaságnak interdisz-
ciplináris megközelítésre van szüksége,
hiszen csak a különbözõ területek kö-
zötti összefüggések felismerésével, ki-
használásával tudunk modern és fenn-
tartható mezõgazdasági rendszereket
kialakítani: „Nemcsak az lesz a kérdés,
hogy mennyi a tõszám, vagy mennyi te-
jet tudunk termelni egy bizonyos faj-
tától! Képesnek kell lennünk a precíziós
gazdálkodás során keletkezõ hatalmas
adattömeg feldolgozására, ezekbõl in-
formációkat nyerni, következtetéseket
levonni és döntéseket hozni. Ez az új tí-
pusú agrármérnök feladata a 21. szá-
zadban”.
A szemléletformálás területén kiemelt

szerephez jut a Szent István Egyetem,
hiszen a Digitális Agrár Stratégia in-
tézményünket „a felsõoktatás és a
szaktanácsadás gyakorlati képzõhe-

Nagy István

lyének létrehozása, a digitális kutatási,
fejlesztési és innovációs tevékenység
körülményeinek biztosítása, valamint
az agrár digitális megoldások innová-
ciós és módszertani tudásbázisának ki-
alakítása érdekében a Digitális Agrár
Innovációs Központ létrehozásával”
(Magyar Közlöny, 1470/2019. Kormány
határozat, 2019. augusztus 1.) bízza
meg. A DAIK keretében fejlesztett tan-
üzemek elérhetõvé teszik és bemutat-
ják a digitális megoldásokat az egyete-
mi hallgatók és a felnõttképzésben
résztvevõk számára, valamint innová-
ciós környezetet biztosítanak az egye-
tem kutatási és fejlesztési tevékenysége
részére.

A digitális technológiák hatékony fel-
használásához, üzemeltetéséhez
2500-3000 új agrárinformatikusra lesz
szükség. Ennek érdekében szükséges
az agrárinformatikai képzések indí-
tása, agrárinformatikai specialisták,
köztük agrárinformatikai szaktanács-
adók képzése is, akik interdiszciplináris
tudásanyaggal egyaránt rendelkezve
segítenek az agrárgazdaság szereplõi-
nek a digitális technológiák alkalmazá-
sában.

, a Digitális Jólét
Program szakmai vezetõje köszönetet
mondott a Szent István Egyetemnek és

kancellárnak a Digitális
Agrár Stratégia elõkészítésében nyúj-
tott szakmai munkájáért, intézmé-
nyünk ugyanis átfogó szakmai tevé-
kenységet végzett a DAS részeként ki-
alakításra kerülõ Digitális Agráraka-
démia és a szaktanácsadók digitális
kompetenciafejlesztése alprogramok
kidolgozásában is. A digitális agrár
szaktanácsadók képzésében a DAS ke-
retében jelentõs feladatok várnak a
Szent István Egyetemre.

Intézményünk aktív tagja a Digitális
Jólét Programban létrehozott 5G koa-
líciónak, valamint a Mesterséges Intel-
ligencia Platformnak is. A SZIE dele-
gáltjai mindkét szakértõi szervezetben
a digitális agrármegoldásokhoz szüksé-
ges fejlesztési igényeket képviselik.

A Magyar Közlönyben augusztus ele-
jén jelent meg a stratégia, elsõ lépés-
ként az Agrárminisztérium szeptember
30-ig intézkedési tervet készít a kor-
mányhatározatban foglalt feladatok fi-
nanszírozása és megvalósítása érdeké-
ben.

Gál András Levente

Magyar Ferenc

Új agrártudást hoz Magyarország
Digitális Agrár Stratégiája

Magyar Ferenc kancellár, Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szak-

mai vezetõje és Nagy István agrárminiszter a sajtótájékoztatón

Az új agrármérnök
feladata

Agrárinformatikai
képzések szükségesek

Intézkedési tervet
készíti az agrártárca
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A körforgásos gazdasági szemlélet válaszul jelent meg az elmúlt 250 év

ipari fejlõdésének negatív folyamataira. Az emberiség ez idõ alatt olyan

termelési és fogyasztási filozófiát követett, amely során elvette a termé-

szettõl az erõforrásait, a használatuk után viszont nem gondoskodott azok

további hasznosításáról. Ez a mentalitás napjainkra súlyos erõforrás-szû-

kösség kialakulásához és hatalmas hulladékhegyek létrejöttéhez vezetett.

Egyszerûen fogalmazva, a gazdaságnak lassan nincs mibõl termelnie, amit

pedig már megtermelt és elhasznált, nincs hová tennie.

nek minél hosszabb ideig való megõr-
zése. Ehhez arra van szükség, hogy a
gyártók hosszú élettartamú termékeket
dobjanak piacra, a fogyasztók pedig
kerüljék a használati cikkeik folyama-
tos, idõ elõtt történõ cseréjét. Végül fel-
merül a hulladékok elkerülésének leg-
hatékonyabb módja, a fogyasztásunk
csökkentése – ha nincs vásárlás, nincs
pazarlás. Tehát az újrahasznosítás
nemcsak, hogy nem meríti ki a körfor-
gásos gazdaság fogalomkörét, de va-
lójában nem is játszik benne központi
szerepet.

Ezzel szemben mégis igen gyakori,
hogy az ezen a területen dolgozó szak-
emberek és döntéshozók által kiala-
kított stratégiák a hulladékok visszafor-
gatására fókuszálnak. Ez a trend
megfigyelhetõ az Európai Unió anyag-
forgalmi mutatórendszerében, amely-
nek a központjában az újrahasznosí-
tási rendszerek hatékonysága áll. Ezen
indikátorok alapján olyan országok jár-
nak a körforgásos átalakulás élén,
mint Hollandia vagy Belgium, melyek-
rõl egyben az is elmondható, hogy Eu-
rópa-szerte a legnagyobb mértékû kör-
nyezetkárosítást folytatják. Talán so-
kan hallották, hogy az Európai Unió
idén már május 10-ig felélte az egy évre
elegendõ természeti erõforrásait – azó-
ta túlhasználja a rendelkezésre álló ka-
pacitásait. Ez az ökológiai deficit pedig
az említett tagállamokban a legna-
gyobb mértékû.
Tehát hiába hasznosítják újra hatéko-

nyan a másodlagos (azaz hulladékból
visszaforgatott) erõforrásaikat, ezzel
sem képesek kellõen lecsökkenteni az
elsõdlegesen (vagyis frissen kitermelve)
felhasznált nyersanyagok mennyi-
ségét.

Ez az összefüggés vezetett ahhoz,

hogy , a Szent István
Egyetem Gazdaság- és Társadalomtu-
dományi Karának kutatója újraérté-
kelje az EU által követett körforgásos
ideológiát. Vizsgálatában az újrahasz-
nosítás jelenlegi szintje helyett arra he-
lyezte a hangsúlyt, hogy mekkorának
kellene lennie a másodlagos nyers-
anyagok használatának ahhoz, hogy
egy ország a biokapacitása (ami a ren-
delkezésére álló erõforrás-mennyi-
séget mutatja) szintjére csökkentse az
elsõdleges nyersanyagok felhasználá-
sát. A kutatás végeztével pedig érdekes
eredmények születtek. Megfigyelte,
hogy azok a tagállamok, amelyek elsõ
ránézésre élen járnak az anyagkörfor-
gás megteremtésében, valójában je-
lentõsen elmaradnak attól a szinttõl,
ami elvárható volna tõlük. Hollandia
például a maga 25%-os teljesítményé-
vel európai szinten elsõ helyen áll a
másodlagos nyersanyagok felhaszná-
lásában. Ám ahhoz, hogy az erõforrás-
intenzitása a fenntartható szintre csök-
kenjen, több mint 80%-os arányra len-
ne szüksége. Ezzel szemben a jelenlegi
szemlélet alapján a gyengén teljesítõ
országok sokkal közelebb vannak az
ideális állapothoz. Ezen eredmények-
nek természetesen nem az az üzenete,
hogy minden tagállam igyekezzen a
meghatározott mértékben növelni az
újrahasznosítási kapacitásait. A kuta-
tás célja sokkal inkább az volt, hogy
felhívja az EU döntéshozóinak figyel-
mét az eddig követett értékrendszerük
hiányosságaira.

A legfontosabb belátni azt, hogy a
körforgásos gazdaság nem kínál kis-
kapukat azoknak, akik nem képesek
elszakadni a gazdasági növekedés feti-
sizálásától. Az egyre erõsödõ erõforrás-
szûkösség és Földünk szennyezési puf-
ferkapacitásának fokozatos kimerülé-
se következtében már csak azok a gaz-
daságok mûködhetnek fenntartha-
tóan, amelyek valóban képesek csök-
kenteni a termelési és fogyasztási
volumenüket.

dr. Horváth Bálint

Megjelent a New Technology Magazin
2019/4. számában

A felvázolt probléma megoldása a ter-
mészetben keresendõ, ahol nem
fordulnak elõ hasonló szituációk. A ter-
mészeti ökoszisztémák mûködésében
ugyanis nem ismert a hulladék fogal-
ma, minden anyag és energia haszno-
sul. Ha egy élõ szervezet nem is képes
az önmaga végtermékeinek a haszno-
sítására, megteszi azt helyette egy má-
sik (pl. a növényt elfogyasztja egy állat,
akivel megteszi ugyanezt egy húsevõ
faj, akinek a teteme új növények fejlõ-
dését táplálja – valahogy úgy, mint az
Oroszlánkirályban). Ennek mintájára,
a gazdaság mûködésében is célsze-
rûbb egy, a természeti ökoszisztémák
körforgásán alapuló mechanizmust
követni, amellyel leválthatjuk a jelen-
legi „elvesz – termel – eldob” szemléle-
tet. E cél elérésének kulcsát sokan a
hulladékok újrahasznosításában
látják, amellyel az értéküket vesztett
termékek nyersanyagként integrálha-
tók vissza a termelési rendszerekbe.
„Close the loop!” (Zárd be az anyag-
áramokat!) – hirdetik magukat a kör-
forgásos gazdaság hívei is. Azt viszont
sokszor maguk sem tudják, hogy ezzel
mennyire téves képet festenek e kon-
cepcióról.

Bár az újrahasznosítás valóban a
körforgásos gazdaság által preferált
tevékenységek közé tartozik, azonban
közel sem fedi le teljesen e kezdemé-
nyezés lényegét. Sõt, a körforgásos fel-
fogás sokkal inkább preferálja a hul-
ladékok létrejöttének elkerülését, mint
azok kezelését. A megelõzés egyik
módja a termékek fogyasztási értéké-

Az önmaga farkába harapó
gazdaság

Leváltani az „elvesz – termel – eldob” szemléletet
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Idén harmincadik alkalommal ren-
dezték meg a Bálványosi Nyári Sza-
badegyetemet és Diáktábort, köz-
ismert nevén Tusványost a székely-
földi Tusnádfürdõn. A Szent István
Egyetem ebben az évben is képvisel-
tette magát a rendezvényen. A CED
Közép-európai Gazdaságfejlesztési
Hálózat Nonprofit Kft. meghívásá-
ra július 25-én a „Gazdaságfejlesz-
tés határok nélkül – Termék és Tu-
dásexport” elnevezésû kerekasztal-
beszélgetésen vett részt Magyar Fe-
renc kancellár.

A Mikó Imre sátorban megszervezett
beszélgetés résztvevõi voltak továbbá a
Kárpát-medencei gazdaságfejlesztés
témájában érintett állami vezetõk a
magyarországi Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium részérõl, a gazdaság-
élénkítõ programokat koordináló és le-
bonyolító külhoni alapítványok, szerve-
zetek vezetõi, valamint a Kanadai Ma-
gyar Vállalkozók Szövetségének elnö-
ke. A szakmai fórum moderátori szere-
pét a HEPA Magyar Exportfejlesztési
Ügynökség projektirodájának igazga-
tója, látta el.

felszólalásában el-
mondta, hogy a Szent István Egyetem a
Kárpát-medencei magyar vidék egye-
temeként aposztrofálható. A kancellár
kiemelte, hogy a SZIE magyarországi
kampuszain túl jelentõs külhoni háló-
zattal is rendelkezik. Ennek egyik leg-
fontosabb bázisa Székelyföld, hisz az
egyetem 1991-ben kezdte meg oktatá-
si tevékenységét Csíkszeredában, to-
vábbá szintén évtizedes múltra vissza-
tekintve jelen van Vajdaságban és Kár-
pátalján, s tavaly Felvidéken is beindí-
totta kihelyezett képzéseit. A SZIE
alapfilozófiája az egységes Kárpát-me-
dencei magyar oktatási tér gondolata.
Az egyetem ezen egységes térben gon-
dolkodva vidékfejlesztési orientációjá-
val a külhoni gazdaságfejlesztési prog-
ramokban érintett szereplõket is se-
gíteni hivatott. A SZIE a Kárpát-me-
dencében innovációs centrumokat ho-

Bíró Tamás

Magyar Ferenc

zott létre, melyek a képzéseken túl
egyéb tevékenységekkel is foglalkoz-
nak, ezzel hozzáadott értéket teremtve
az alapfeladatok mellett. Az egyetem
számára rendkívül fontos a hálózato-
sodás, ezért Gödöllõn létrehozta a Kár-
pát-medencei Agrár és Vidékfejlesztési
Innovációs Központot (KAVIK), mely a
négy külhoni centrum tevékenységét
koordinálja.
Magyar Ferenc kiemelte, hogy a Szent

István Egyetem szerepe fajsúlyos a
külhoni gazdaságélénkítõ programok-
ban, hisz az érintett pályázatok vonat-
kozásában nem csupán a megvaló-
sítás során, hanem már az ötlet szüle-
tésének pillanatában is fontos segíteni
a vállalkozókat. Elmondható: hasznos
az, ha a pályázó gazdálkodók mellett
van egy hiteles szakértõ tanácsadó, aki

segít az ötletet kialakítani, majd a re-
alitások talaján tartani. A Szent István
Egyetem a szakértõi tevékenységtõl
kezdve a felnõttképzésen át a doktori
képzésig minden szinten jelen van a
Kárpát-medencében. A SZIE elkötele-
zettje a tudásexportnak, de manapság
már nem csupán így vélekedik a kér-
désrõl, hisz az intézmény kétirányúként
tekint a témára: ma Magyarországon
legalább annyit lehet tanulni a külhoni
vállalkozóktól és kollégáktól, mint
amennyi tudás az anyaországból
áramlik a Kárpát-medencei területek-
re. A Szent István Egyetem külhoni
partnereivel együtt jó szívvel és erõs
elkötelezettséggel áll a Kárpát-me-
dencei magyarság szülõföldön boldo-
gulásának ügye mellé – zárta gon-
dolatait a kancellár.

Tudásexport a Kárpát-medencében
– Tusványos Harminc

ÚJRA ALAKULT A NEMZETI AGRÁR-TANÁCSADÁSI BIZOTTSÁG. A mezõ-
gazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységrõl és a mezõ-
gazdasági szaktanácsadási rendszerrõl szóló 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet ha-
tályba lépésével a jogalkotó lehetõséget biztosított arra, hogy a Nemzeti Agrár-
tanácsadási Bizottság újra alakuljon. A javaslattevõ és véleményezõ jogkörrel
bíró tanácsadó testület tagja lett , a Szent István Egyetem
szolgáltatási központokért felelõs kancellárhelyettese, a SZIE Szaktanácsadási
és Továbbképzési Központ központvezetõje is. Az alakuló ülésre július 1-jén
került sor az Országház Pázmándy Dénes termében, a tagok kinevezését

agrárminiszter adta át.

dr. Kozári József

dr.
Nagy István



Dr. Palkovics László

dr.

Popp József

dr. Káposzta József

rektor 2019. július 1-

jével kezdõdõen egy éves idõtartamra

egyetemi tanárt, az MTA le-

velezõ tagját bízta meg a Gazdaság- és

Társadalomtudományi Kar dékáni fela-

datainak ellátásával.

Az elõzõ dékán,

egyetemi docens 2013. július 1-jétõl

2019. június 30-ig, két ciklusban vezette

a kart.

Dr. Popp József Bonyhádon született

1955-ben. Az MTA doktora 2008 óta.

Szûkebb szakterülete az agrár-köz-

gazdaságtan. Legtöbbet idézett mun-

káiban a globális élelmezés-, energia- és

környezetbiztonság közgazdasági össze-

függéseit vizsgálta, továbbá a növény-

védelem ökonómiai elemzésével foglal-

kozott. Az integrált multitrofikus halter-

melõ rendszerek (IMTA) jövedelmezõ-

ségét és fenntarthatóságát is vizsgálta.

Több hazai és nemzetközi monográfia

szerzõje. Rangos nemzetközi konferen-

ciákon szerepelt plenáris elõadóként, és

az Európai Akadémiák Tudományos Ta-

nácsadó Testület (EASAC) munkacso-

portjának tagja volt 2016–2018 között.

Hét hallgatója szerzett PhD-fokozatot.

Az MTA Agrár-közgazdasági Tudomá-

nyos Bizottság elnöke. Munkáját Aka-

démiai Díjjal is elismerték.

Dr. Popp József
akadémikus
vezeti a GTK-t

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Szent István Egyetem Tájépítészeti és
Településtervezési Kara augusztus 28-án, ünnepélyes keretek között hosszú
távú együttmûködési megállapodást kötött. A megállapodást Szilvai József
Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, dr. Palkovics László
rektor és Magyar Ferenc kancellár látta el kézjegyével.

Együttmûködés
a Magyar Közút Zrt-vel

Az együttmûködési megállapodás

célja egyfelõl, hogy a SZIE hallgatói, a

kiválasztási eljárást követõen, a Ma-

gyar Közút humán-erõforrás terveinek

megfelelõen társasági ösztöndíjhoz,

másfelõl, gyakorlati képzési lehetõség-

hez jussanak.

A Magyar Közút a SZIE hallgatói

számára lehetõséget biztosít a szakmai

felkészültség bõvítéséhez a társaság

tevékenységi körét érintõ tantárgyak-

hoz kapcsolódó szakmai konzul-

tációval, diplomatervek kiírásával és

témavezetésével. A két szervezet tudo-

mányos diákköri dolgozatok, kutatá-

sok és kutatás-fejlesztési pályázatok

keretében végez további közös tevé-

kenységet.

A Magyar Közút a külön ösztöndíjas

megállapodás keretében ösztöndíjban

részesített hallgatókkal biztosítja a sa-

ját képzett humánerõ-forrása pótlását.

Az együttmûködés tárgya és célja:

hallgatók fogadása szakmai gyakorla-

ton, mérnöki gyakorlaton, tanulmány-

utakon; szakdolgozati, diplomadolgo-

zati és doktori kutatási témák közös

meghirdetése; hallgatói ösztöndíj prog-

ramok kidolgozása; együttmûködés du-

ális képzések kialakítása során; gazda-

ságfejlesztési és kutatási pályázatokban

való közös részvétel; közös kutatási

programok indítása.

A Magyar Közút a megállapodás kere-

tében a fent említett szakterületen vég-

zett tevékenysége során együttmûködõ-

ként számít a SZIE magas színvonalú

szellemi, szakmai, illetve tudományos

hátterére.

Ennek megfelelõen a megállapodás

lehetõvé teszi a Magyar Közút számára,

hogy tevékenységét naprakész tudo-

mányos ismeretekre, értékelésekre tá-

maszkodva, minõségileg magasabb

szinten lássa el, valamint lehetõséget ad

az egyetemen tanuló hallgatók ismere-

teinek bõvítésére.

A jelen megállapodás fokozhatja a

Szent István Egyetem különbözõ szintû

képzési és kutatóhálózati tevékenysé-

gének hatékonyságát is.

A SZENT ISTVÁN EGYETEM közre-

mûködésével megvalósult fejlesztést is

bemutattak szeptember 10-én Peking-

ben, a magyar-kínai diplomáciai kap-

csolatfelvétel 70. évfordulója alkalmából

szervezett rendezvénysorozaton.

, az Alkalmazott Ké-

mia Tanszék docense és , a

pekingi Kínai Földtudományok Egyete-

mének munkatársa a két intézmény ku-

tatói által közösen sikerre vitt, a bányá-

szatból eredõ szennyezés kezelésére irá-

nyuló kutatásról adtak tájékoztatást,

aminek eredményeként egy új, a geoké-

mia és a mikrobiológia ismereteit ötvö-

zõ, a szennyezett talaj helyreállítására

alkalmas technológiát fejlesztettek ki.

Dr. Jordán Gyõzõ

Jao Csün

MTI
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Szemerits Eszter a Szent István
Egyetem Mezõgazdaság- és Kör-
nyezettudományi Karának elsõéves
növényorvos mesterszakos hallga-
tója. Az idén õt választották a jász-
berényi Mézvásár és Méhésztalál-
kozó Mézkirálynõjének. Hogy pon-
tosan mit is jelent ez a titulus és mi-
ért tartja szívügyének azt, hogy fel-
hívja a figyelmet a méhek nélkülöz-
hetetlen szerepére, az alábbi be-
szélgetésbõl kiderül.

CSERI-GÓDOR KITTI
– Hogyan kerültél a Szent István

Egyetemre? Milyen szakot végeztél?
– A családomban többen is mezõgaz-

dasági iskolát végeztek. Szüleim a
mosonmagyaróvári Agrártudományi
Egyetem hallgatói voltak. Nagyapám
Gödöllõn végzett agrármérnökként.
Mikor a pályaválasztásra került sor, el
sem tudtam képzelni, hogy ne mezõ-
gazdasági irányba induljak tovább.
Emlékszem, amikor 2015 decembe-
rében nyílt napra érkeztem az egye-
temre, rögtön eldöntöttem, hogy a
nagy távolság ellenére ebben az is-
kolában szeretnék tovább tanulni. Már
a környezete is nagyon megtetszett, az
iskolát fák és bokrok vették körül min-
den irányból. Akkor még nem is sej-
tettem, hogy a decemberi képe szürke
árnyéka csak önmagának. Úgy gon-
dolom, hogy a tavaszi idõszakban nincs
szebb hely Gödöllõnél.
A környezeten kívül még az iskolában

lévõ élet is nagyon megtetszett: hall-
gatók jártak-keltek mindenfelé, nyü-
zsögve töltötték meg az iskola ódon
falait. A folyosókon végig sétálva még
nem is sejtettem, hogy mennyit fogom
nézegetni a vitrinekbe kihelyezett nö-
vényeket és állatokat. A könyvtár is
nagy benyomást keltett bennem, em-
lékszem, mennyire örültem, hogy a
Méhész Újság és a Kistermelõk Lapja is
a könyvtár polcain sorakozott. 2016
szeptemberében kezdtem el a mezõ-
gazdasági mérnök alapszakot. Úgy

gondolom, hogy ez egy rendkívül jó
döntés volt. Nemcsak a tananyag sok-
színûsége, hanem a szakon lévõ szak-
társak miatt is.

– Kiskorom óta szeretek növényekkel
és állatokkal foglalkozni. Az elsõ emlé-
keim között aktívan él a krumpliföld,
ahol órákon keresztül el tudtam játsza-
ni, míg a szüleim a közelben dolgoztak.
Mindig is tartottunk állatokat: kecské-
ket, disznókat, tyúkokat, nyulakat. A
növénytermesztési és állattenyésztési
irány között 18 évesen még nem tud-
tam dönteni, így köztes megoldásként
a mezõgazdasági mérnök szakra esett
a választásom, mert ez mindkét terüle-
tet felöleli.

– Tanulmányaim és tapasztalataim
alapján tudom, hogy a beporzás milyen
nagy horderejû esemény az élet körfor-
gásában. Ennek ellenére csak akkor tu-
lajdonítanánk neki jelentõséget, ha
egyszer nem történne meg. Szeretném,
ha minél több ember felfigyelne arra,
hogy olyan hétköznapi dolgok, mint
például egy üveg lekvár vagy egy ku-
pica pálinka, nem jöhetnének létre a
méhek és egyéb beporzó rovarok szor-
gos munkája nélkül. Úgy gondolom, az
emberek sokat tehetnének azért, hogy
a méhek helyzete jobbá váljon: elsõ-
sorban a biológiai sokféleséget kellene
megõrizni, hogy a méhek az egész
szezonban nektár- és virágporfor-
ráshoz jussanak. Ezért mi is sokat tehe-
tünk! Kertünkben, erkélyünkön ültet-
hetünk vagy vethetünk olyan növé-
nyeket, amelyek a méheket odacsá-
bítják. Gondoljunk bele, hogy a me-
zõgazdasági növények, mint például a
repce és a napraforgó, milyen kevés
ideig szolgáltatnak táplálékforrást a
méheknek. Az elvirágzás után a mé-
hek számára a határ szinte sivataggá
válik, ha nincsenek rétek és kaszálók.
Szívügyem a beporzás, ezért is tanulok

növényorvosnak. A méhészeten kívül a

– Miért választottad ezt a szakot?

– Miért tartod szívügyednek, hogy
felhívd a figyelmet a méhek nélkülöz-
hetetlen szerepére?

növényvédelmi munkákba is belelátok.
Ez jó lehetõséget adhat arra, hogy a
gazdák és a méhészek közötti konflik-
tusokat segítsem feloldani. Szeretném,
ha látná mindkét fél, hogy össze kell
tartani, hiszen egyik sem létezhet a
másik nélkül.

– Méhész körökben a Mézkirálynõ
fontos szerepet tölt be. Aktívan részt
vesz a méhészeti rendezvényeken, azo-
kat ünnepélyesebbé varázsolva. Min-
den méhész tudja, hogy nincs erõs

– Ebben az évben megválasztottak a
jászberényi Mézvásár és Méhésztalál-
kozó Mézkirálynõjének. Kihasználod
az ezzel járó ismertséget arra vonat-
kozóan, hogy a gazdák és méhészek
érdekei közelebb kerülhessenek egy-
máshoz?

Szívügyem a beporzás
Interjú Szemerits Eszter Mézkirálynõvel
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méhcsalád „méhkirálynõ” nél-
kül, így ez egyfajta szimbóluma
az összetartozásnak.

Mikor megláttam a felhívást,
hogy keresik a következõ év
Mézkirálynõjét, nagyon meg-
tetszett az ötlet, hogy jelent-
kezzek. Mindig is szerettem a
méhekrõl és a méhészeti ter-
mékekrõl beszélni és sok ötlet
jutott az eszembe, hogyan le-
hetne a népszerûségüket nö-
velni, nem hagyott nyugodni a
gondolat, így adtam magam-
nak egy esélyt és megpróbál-
tam.

A verseny írásbeli, szóbeli és
nyilvános szereplésbõl is állt. Ezek után
a hat fõbõl álló zsûri úgy ítélkezett,
hogy idén én fogom képviselni a ma-
gyar méz ügyét határainkon belül és

kívül egyaránt. Szerencsére két csodá-
latos udvarhölgy,

és is erõsíti a csapatot.
A Mézkirálynõ feladata a méhészek

Páprádi Anna Bíbor-

ka Busi Adriána

képviselete és a fogyasztók figyelmé-
nek felhívása a méhészeti termékek
jelentõségére. Feladatom, hogy egy
éven keresztül minél több kreatív öt-
lettel, minél több embert szólítsak meg.
Szeretnék sok helyen, személyesen is
találkozni az érdeklõdõkkel. Úgy gon-
dolom, hogy a mézkirálynõi korona
rendkívül sok felelõsséggel és feladat-
tal jár.

– A jövõben szeretnék a növényter-
mesztés ágazatán belül elhelyezkedni
és mellette a méhészettel foglalkozni.
Leginkább a marketing tevékenységre
helyezném a hangsúlyt, mert úgy gon-
dolom, hogy így a méhekkel foglalko-
zás öröme, valamint a megfelelõ be-
vétel is elérhetõvé válna.

– Milyen terveid vannak a jövõre
nézve?

IDÉN ELÕSZÖR ADTA ÁT az Agro-
trend Csoport az Agrárvilág Szépe elis-
merést, melynek célja a mezõgazda-
ságban dolgozó, illetve a szakterület-
hez szorosan kötõdõ dekoratív és in-
telligens hölgyek elismerése, akik a
cégcsoport eseményei által népszerû-
síthetik a mezõgazdaságot és példa-
képként állhatnak a fiatal generáció
elé. Az augusztus 31-én Siófokon meg-
rendezett gálaesten bemutatkozó hat
hölgy közül lett
az Agrárvilág Szépe 2019 királynõje,
aki a Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Kar gazdálkodás és menedzs-
ment szakán végzett. Udvarhölgyek-
nek , a
Mezõgazdaság- és Környezettudomá-
nyi Kar vadgazda mérnöki alapszakos
hallgatóját választották.

Szebenyinszki Georgina

Varga Rékát és Törös Ramónát

Forrás: http://www.azagrarvilagszepe.hu

Ünnepélyes keretek között az MTA Dísztermében adták át a
nyáron a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat. A nívós elismerés-
ben, valamint az ösztöndíjhoz kapcsolódó Bolyai-plakettben a
Szent István Egyetem két munkatársa is részesült.

a növényökológia, pedig a
napkollektoros rendszerek matematikai modellezése terén vé-
gez kutatásokat.
Dr. Csergõ Anna Mária, a Kertészettudományi Kar egyetemi

docense többek között a globális környezeti változások és a
növényi életstratégiák kapcsolatát, valamint a növényi popu-
lációk kihalásának kockázatait vizsgálja.

Dr. Csergõ
Anna Mária dr. Kicsiny Richárd

Dr. Kicsiny Richárd, a Gépészmérnöki Kar egyetemi docense
már korán elkötelezõdött a megújuló energiaforrások felé, az
általa pontosított modellek lehetõvé teszik a fizikai folyamatok
jobb elõrejelzését és a napkollektoros rendszerek továbbfej-
lesztését is.
Az elmúlt két évtizedben a Bolyai-ösztöndíj a fiatal kutatókat

érintõ legnagyobb presztízsû ösztöndíjjá alakult, amely a pálya
elején kiemeli a kiemelésre méltókat, és további lehetõségeket
kínál számukra. Mintegy megmutatja õket a kutatói közösség-
nek, hogy rájuk lehet számítani, õk azok, akik meg tudják újí-
tani a magyar tudományos életet.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok
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Ahíd túl messzire van – adta tud-
tunkra annak idején a híressé
vált dokumentumkötet, s a be-

lõle készült film címe.
A mi hidunk viszont nem volt messze.

Gödöllõieknek és nem gödöllõieknek,
az egyetemi városrészben tanulóknak,
dolgozóknak és lakóknak napi közelsé-
get jelentett a vasútfolyamon átívelõ
felüljáró, egy történelmileg is hosszú
idõszakon át.
Miként a helyi média hírül adta, a va-

súti felüljáró 1933-ban, a cserkész-
világtalálkozóra épült, majd karban-
tartással, elemei folyamatos cseréjével
2019 júniusáig szolgálta biztonságun-
kat.

Nem tudhatom, hogy a magam mö-
gött hagyott évtizedek során hányszor
keltem át rajta – de esélyes, hogy a re-
korderek között vagyok.

Régen volt, amikor a híd Alsó-park
felõli elõterében fogatok várakoztak. A
csípõs téli reggeleken pokróccal ta-
karták le a lovak hátát a gondos fuva-

rosok, s a derék igáslovak vidáman ro-
pogtatták a zabot a kocsirúdon megtá-
masztott abrakos tarisznyából. Mindig
édesanyámmal tartottam, amikor
évente egy-két alkalommal felkereste
ezt a sajátos ipartestületet, s valame-
lyik fuvarossal megállapodván, átadta
neki az édesapám munkahelyén kapott
tüzelõ-utalványt. A sláger az NDK-im-
port „németbrikett” (téglának préselt
szénpor) volt; azt kereste mindenki. Jó
esetben ez a szállítmány azután délu-
tánra be is érkezett udvarunkba. A Tü-
zép nevû vállalat késõbb messzebb te-
lepült, s a fogatok is elkerültek a HÉV
és a MÁV állomásai közötti területrõl.

Nagyapám látogatásakor mindig át-
keltünk a hídon – elõfordult, hogy szed-
nünk kellett a lábunkat, hogy elkerüljük
az alánk érõ, gõzmozdony vontatta
szerelvény füstjét. Úticélunk az egye-
temi presszó volt – nagyapám megivott
egy kávét, unokája pedig behabzsol-
hatott egy minyont.

Kisdiákként aztán jártam a hídon át

úszásoktatásra – ahogy abban az idõ-
ben a hídon át vezetett az útjuk a
Szovjet Vörös Hadsereg még igen if-
jonc, szinte gyerekarcú katonáinak is,
akik természetesen alakzatban mene-
teltek az egyetem épületében lévõ fe-
dett uszoda felé, amit heti egy nap õk
vehettek igénybe.

Gimnazista koromban valamivel ke-
vesebbet jártam hidunkon – majd elõ-
felvételis katonaként tizenegy hónapig
semennyit –, de aztán öt teljes éven át
naponta legalább kétszer. A Gödöllõi
Agrártudományi Egyetem hallgatója-
ként kivételes helyzetben voltam, hi-
szen kis túlzással csaknem a kertünk
végében volt az egyetem – amivel, igen,
a hidunk kötött össze.

Röpke kis kirándulás volt a hídon vé-
gigmenni, közben gyönyörködve a ki-
látásban, a távlatokban, vagy figyelve
az alattunk elsuhanó gyorsvonatokat,
a döcögõ teherszerelvényeket.

A hídon végigmenni társasági ese-
mény is volt; utolérni az évfolyamtár-

Hiányozni fog nekünk

Ez a híd nem volt messze

aula



Persze tudjuk, hogy az aluljárónak
nincs alternatívája; a vonatokhoz való
eljutás érdekében meg kellett építeni,
és akkor már az átjárást is megoldja.
Biztonságos és gyorsabb átjutást tesz
lehetõvé, talán a lépcsõ is kevesebb.
De többet nem látjuk már a magasból

a királyi váró impozáns épületét, az
elõtte álló vonatokat, másik irányból a
csattogva-csikorogva beérkezõ hévet –
hát ennyi volt a mi vasúti terepaszta-
lunk.

aula

sakat, rámosolyogni a szembe jövõ le-
ányokra, megállni az ismerõsökkel né-
hány vidám szóra, akár vizsgaidõpon-
tot egyeztetni a professzorunkkal.

Aztán volt, mikor magunkba süpped-
ten, gondterhelten keltünk át hi-
dunkon, valamely vészterhes vizsga
elõtt.

Hogyan lehetne felejteni a fagyos
januári hajnalt, amikor elsõként igye-
keztünk a helyszínre érni, hogy elsõnek
vizsgázhassunk?

Olyan korán mentünk, hogy a csú-
szásmentesítést csak késõbb kezdték
meg – így csoporttársammal és bará-
tommal, Imrével szó szerint mûkor-
csolya-mutatványok sorával jutottunk
át a hídon. Hiszen az akkor kapható fe-
kete ünneplõ cipõ mûanyag talpa a
mai síléceknél is jobban csúszott a já-
rófelületre tömörödött jégen. Egymás-
ba kapaszkodtunk, hogy báli és vizs-
gázó öltönyünkben-kabátunkban el ne
terüljünk, de így is csak fiatalságunk,
gyors reagálásunk mentett meg az el-
eséstõl.

Nem épp vonalzóval meghúzott pá-
lyafutásom során kétszer is voltam
egyetemi dolgozó – koptattam hát a
hidat szorgalmasan ezen évek alatt is.

Nehéz kimondani, hogy mindez már
történelem: a hidunk immár nem köti
össze „Pestet” és „Budát”; Gödöllõ
vasúttal kettéosztott részeit.

Amögöttünk hagyott évtizedek-
ben számos ilyen felüljáró lé-
tesült az országban – és nem-

csak vasútállomásokon (volt olyan is,
hogy egy laktanya két felét kötötte ösz-
sze, a fõútvonal fölött). Csak remél-
hetjük, hogy a változó világban lesz-
nek olyan helyek hazánkban, ahol ipari
mûemlékként, netán kilátóként megõ-
riznek ilyen hidakat. A miénket immár
fényképeink és emlékeink õrzik.

Radó Gábor
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Nyilvánosságra hozták az Országos Tu-
dományos Diákköri Konferencián
(OTDK) és a tudományos életben egy-
aránt kiemelkedõen teljesítõ Pro Scien-
tia Aranyérmes hallgatók, valamint a
tehetségeket támogató Mestertanár
Aranyérmes oktatók névsorát is. A
díjazottak között a Szent István Egye-
tem három kutatója és egy hallgatója
is szerepel. Míg

és d
munkásságát Mes-

tertanár Aranyéremmel ismerték el,
addig a görög- és sárgadinnye ter-
mesztéstechnológiájával foglalkozó

Pro Scientia Arany-
érem kitüntetésben részesült.

Az 1988-ban az Országos Tudomá-
nyos Diákköri Tanács (OTDT) által

dr. Bujna Erika, dr. Hor-
váthné dr. Petróczy Marietta r.
Malatinszky Ákos

Németh Dzsenifer

Aranyéremmel tüntetik ki oktatóinkat és hallgatónkat
életre hívott Pro Scientia, illetve Pro Ar-
te Aranyérmekkel a felsõoktatásban
tanuló tehetségek támogatását, tudá-
suk elmélyítését, valamint az egyéni
teljesítmények jobb megbecsülését
tûzték ki célul. Az Aranyérem tehát
nem egy-egy konferencián bemutatott
elõadást, pályamunkát ismer el, ha-
nem a hallgatói összteljesítmény alap-
ján a kiemelkedõ egyéniséget.
Az idén beérkezett 313 pályázat közül

az ítészek döntése eredményeképpen
végül 45 tehetséges fiatal érdemelte ki
a Pro Scientia Aranyérmet, köztük
agrártudományi területen Németh
Dzsenifer, a Kertészettudományi Kar
Zöldség- és Gombatermesztési Tan-
székének doktorandusza.

A Pro Scientia Aranyérmekkel párhu-

zamosan eldõlt, hogy a testületi fel-
terjesztések alapján kik részesülnek
Mestertanár Aranyéremben. Dr. Bujna
Erika egyetemi adjunktus az Élelmi-
szertudományi Kar Sör- és Szeszipari
Tanszékérõl, dr. Horváthné dr. Petróczy
Marietta egyetemi docens a Kertészet-
tudományi Kar Növénykórtani Tanszé-
kérõl, dr. Malatinszky Ákos egyetemi
docens pedig a Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar Természetvé-
delmi és Tájökológia Tanszékérõl ré-
szesült az elismerésben.

A Pro Scientia Aranyérmeket és a
Mestertanár Aranyérmeket novem-
berben adják át a XXXIV. OTDK-t
lezáró ünnepségen..
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Ha szeptember, akkor Kutatók Éj-
szakája, és ha Kutatók Éjszakája,
akkor éjszakai nyelvvizsga a SZIE-n.
Idén immár hetedszer kerül sorra a
Zöld Út Nyelvvizsgaközpont szerve-
zésében ez a különleges esemény.
Errõl, és a kezdetekrõl beszélget-
tünk Györe Bencével, a Zöld Út
Nyelvvizsgaközpont irodavezetõjé-
vel, marketingért és kommunikáció-
ért felelõs munkatársával, az ese-
mény ötletgazdájával és fõszervezõ-
jével.

– Idén már a hetedik éjszakai nyelv-
vizsgát rendezik. Honnan jött ez az
„õrült” ötlet?

– Gondolta volna az elején, hogy
ilyen sikeres és hosszú életû lesz ez a
kezdeményezés?

– Az ötlet adta magát: éj-
szakai program kellett, és mi-
vel a nyelvvizsgáztatás a fõ
profilunk, nem volt kérdés:
éjszakai nyelvvizsga lett. De
viccet félretéve, amikor elõ-
ször csatlakoztunk a Kutatók
Éjszakájához az egyetemen,
nagyon sokat agyaltunk elõt-
te, és több programmal is ké-
szültünk. Végül az éjszakai
nyelvvizsga volt az egyetlen,
ami kiállta az idõ próbáját.
Sõt, mára már egy külön
„márkanév” lett, aminek
próbálunk egyedi arculatot
adni. Éjszaka még nagyobb
kihívás vizsgázni, mint nappal. Ilyenkor
extrém körülmények között teheti pró-
bára magát az ember. Megjegyezném
azért, hogy éles vizsgák esetén a belsõ
szabályzatunk nem is engedi 18 óra
utáni vizsgaidõpont kiírását, még a
szóbeli vizsgák esetében sem.

– Amikor megszületett a fejemben az
elképzelés, még nem gondoltam erre.
Egy teljesen abszurd és szürreális mar-
keting ötletnek indult az egész, már-
már egy kicsit gerillamarketingesen
tulajdonképpen akkor ez is volt a fõ cél.
De ez a szakma már csak ilyen: nehéz

megmondani elõre mi az, ami be fog
jönni, és mûködni fog, és mi az, ami
bukás lesz. Viszont másnap már tud-
tam, hogy ezt folytatni kell!

– A legfontosabb változás, hogy az
utóbbi években már egy komplett írás-
beli próbanyelvvizsgát meg lehetett ír-
ni, az elején ez még inkább egy „mini
nyelvvizsgára” hasonlított. Így teljes ér-
tékû és reális visszajelzést tudunk adni
a vizsgázóknak a jelenlegi szintjükrõl,
mely a felkészülésben nagy segítséget
nyújthat. A másik dolog, amit kiemel-

– Mi változott az elmúlt években?
Miben más a hetedik éjszakai nyelv-
vizsga, mint az elsõ?

rendben. Akkoriban dobták piacra a
STRONG FOCUS terméküket, amit ki-
fejezetten extrém szellemi igénybevé-
telhez fejlesztettek ki, ez pedig teljesen
passzolt az éjszakai nyelvvizsga kom-
munikációjához. Ráadásul a célcso-
portunk is sok tekintetben azonos. Idén
már harmadszor névszponzorai az ese-
ménynek.

– Az elsõ, vagy a második rendezvény
után emlékszem egy telefonra. Akko-
riban eléggé híre ment az esemény-
nek, sok plakátra kikerült, és több saj-
tóorgánum is lehozta a hírt, annyira
meghökkentõ volt. Azt tudni kell, hogy

– Van egy vicces sztorija is…

7. Éjszakai nyelvvizsga
– powered by HELL ENERGY

nék, hogy míg az elején inkább a ren-
dezvényre látogatók tértek be hozzánk
véletlenszerûen, mára sokan kifejezet-
ten erre a konkrét programra érkeznek
Gödöllõre és a SZIE-re, és évrõl évre
egyre többen érdeklõdnek az esemény
iránt. De természetesen minden évben
igyekszünk a visszajelzések és az ötle-
teink alapján fejleszteni valamin. Idén
például elkészült az esemény önálló
honlapja.

– Írtam nekik egy levelet, hogy sze-
retném, ha szponzorálnák az ese-
ményt, és õk pedig válaszoltak, hogy

– Az eseményt a HELL ENERGY
szponzorálja. Velük hogy került kap-
csolatba?

minden évben a résztvevõk egy
exkluzív oklevelet kapnak em-
lékbe. Egy hölgy telefonált, és
megkérdezte, hogy ez az okle-
vél, amit itt kiadunk, egyenér-
tékû-e a nyelvvizsga bizonyít-
vánnyal, leadhatja-e a tanul-
mányi hivatalban. Mondanom
sem kell, azóta jobban kom-
munikáljuk ezt a részét is!

– Mivel ezt az eseményt éven-
te csak egyszer rendezzük
meg, ezért szerintem minden-
képp érdemes eljönni az éj-

szakai nyelvvizsgára mindenkinek, aki
az elkövetkezõ egy évben tervezi leten-
ni a szakmai nyelvvizsgát. Amellett,
hogy ez egy jó buli is, és jó a hangulat,
teljes értékû visszajelzést adunk az
eredményrõl már az esemény utáni hé-
ten. Ráadásul ingyenesen. A program
után pedig afterezni is lehet hajnalig,
ha valaki messzebbrõl jön, és éjjel már
nem tud hazajutni, vagy ha túl sok
energiaitalt ivott és nem tud aludni...
Emellett buzdítok mindenkit, hogy láto-
gasson el a nyáron elkészült honla-
punkra, és iratkozzon fel az esemény
hírlevelére!

– Mit tanácsol az õszi vizsga-
idõszakban nyelvvizsgázók-
nak?

www.ejszakainyelvvizsga.hu
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Matematika és Fizika tehetséggondozó

program a SZIE Gépészmérnöki Karon
A mûszaki felsõoktatás közismer-

ten magas elsõ évfolyamos lemor-

zsolódási aránya miatt az egyete-

mek általában felmérõkkel és fel-

zárkóztató kurzusokkal próbálják a

jelenséget csökkenteni, amelyek je-

lentõs oktatói kapacitásokat kötnek

le, s emiatt kevesebb figyelem irá-

nyul a tehetséges fialatokra. Ez az

oka, hogy az egyetem Gépészmér-

nöki Karán egy, kimondottan a te-

hetséges fiatalok tehetséggondozá-

sára irányuló program zajlott le a

2018/19. tanévben a Nemzeti Tehet-

ségért Program támogatásával,

amelynek eredményeirõl az alábbi-

akban számolunk be.

Az oktató gárdájában a 2000-es évek

végén megújult Matematika Tanszék

már évekkel ezelõtt beindította te-

hetséggondozó programját, amely sza-

badon választható tantárgyak kere-

tében zajlik. Ezen heti rendszerességû

foglalkozásokon elõször egy kari ma-

Matematika

tehetséggondozó program

Matematika versenyek

tematika versenyre készítjük fel a hall-

gatókat.

A 2018. évi Kari Matematika Verseny

végeredménye:

1. , 94 pont

2. , 76 pont

3. , 66 pont

4. , 35 pont

5. , 32 pont

A kari verseny eredményei alapján, az

ott legjobban teljesítõ hallgatók elnye-

rik a jogot a kar képviseletére a kezdet-

ben csak mûszaki felsõoktatási

intézmények hallgatói számára, de

régóta már minden nem matematika

BSc szakos hallgató számára, idén im-

már 41. alkalommal kiírt Hajós György

Matematika Versenyen. Az idén a Pan-

non Egyetem Mûszaki Informatikai Ka-

ra által szervezett Hajós versenyen a

gödöllõi hallgatók nagyon szép ered-

ményt értek el, megszerezve az össze-

tett verseny 6. helyezését. Karunk 2011

óta vesz részt a versenyen, a csapatver-

senyben ez az eddigi legjobb eredmé-

nyünk. Felsõ képünkön a 41. Hajós

György Matematika Versenyen 6. he-

lyezést elért SZIE GEK csapat: (Czakó

Patrik, Rátkai Márton, Körmöczi

Dávid, Vida Péter)

Körmöczi Dávid

Vida Péter

Rácz Christopher

Czakó Patrik

Rátkai Márton

Fizika tehetséggondozó

program

Fizika verseny

Fizika mérõeszközök

fejlesztése

A múlt tanévben elsõ alkalommal

Fizikából is a megrendeztük a kari Fizi-

ka versenyt, amely egyrészt alkalmat

ad a felkészültebb hallgatók számára a

tehetségük kibontakoztatására. Az

idén megrendezett Fizika versenyen a

feladatok legnagyobb része az órai tan-

anyaghoz kapcsolódott, de többször is

kreativitást igénylõ gondolatmenetre, a

fizikai fogalmak pontos ismeretére és

megfelelõ matematikai ismeretekre

volt szükség a feladatok megoldásá-

hoz. A projekt során végig nagy hang-

súlyt fektettünk a fizikának a gyakorlati

élethez való kapcsolódására, a tanult

ismeretek gyakorlati problémákra való

alkalmazására, ami a feladatsor össze-

állítása során is szempont volt. A ver-

seny zsûrijeként szolgáló fizika oktatói

közösség a versenydolgozatok értéke-

lése után úgy döntött, hogy az elsõ há-

rom helyezett között – akiknek az ered-

ménye szinte teljesen azonos volt, nem

tesz rangsorolást, így a verseny három

idei gyõztese (névsorban):

Rácz Christopher

Rátkai Márton

A gyakorlati élethez való kapcsolódás

másik fontos eleme, ami egyúttal a ta-

nult fizika fogalmaknak a gyakorlati

alkalmazását is prezentálta, a Fizika

labor számára fizikai mérõeszközök fej-

lesztése volt. Meggyõzõdésünk szerint

a kísérletezés és a mérés a fizika ok-

tatás nagyon fontos eleme a mérnöki

szakokon, mert így a hallgatók szá-

mára könnyebben visszaidézhetõ az

adott összefüggés, és így erõsebb moti-

vációt tudunk teremteni a tanuláshoz

Szécsi Tamás
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(hiszen mérniük a munkájuk során is
kell).

A mostani fejlesztés lehetõvé teszi,
hogy az eddigi, az oktató által bemuta-
tó mérésként végzett számítógépes
méréseket a hallgatói mérõpárok egy-

mással párhuzamosan, saját maguk
végezzék el a saját eszközüket meg-
felelõen beállítva.

A program során a hallgatók a ma-
napság egyre nagyobb népszerûség-
nek örvendõ Raspberry Piés Arduino
mikroszámítógépek felhasználásával a
hagyományosnál jobban mérõeszkö-

zöket készítettek a fizikaoktatáshoz.
Például az általuk készített okos hõ-
mérõ nem csak kiírja egy képernyõre a
mért értéket, hanem a mintavételezés
sebessége is változtatható (egy egy-
szerû potenciométerrel való beállítás
alapján) és az adatokat igény esetén
SD kártyára is menti. ami a késõbbi
adatfeldolgozást nagyon leegyszerûsíti.
De készítettek még ultrahangos és lé-

zeres optikai távolságmérõt (szintén
adatmentéssel) a testek mozgásának
vizsgálatára, vagy Hall szenzoros egy-
séget fordulatszámmérésre is.

A kísérletekhez és mérésekhez sok-
szor szükség van a környezeti paramé-
terek ismeretére, egyfajta „meteoroló-
giai állomásra”. Ennek adott jó alapot
egy érzékeny légnyomásmérõ szenzor
(BMP280), amely nagy pontossággal
képes érzékelni a légnyomás, a hõmér-
séklet aktuális értékét. Mivel a légnyo-
más a függõleges elmozdulással is vál-
tozik, a szenzor képes magasság vál-
tozást érzékelni már néhányszor 10 cm-
es elmozdulás esetén is, ami további
lehetõséget rejt magában, és például
tervben van a csökkentett nyomású vá-
kuumbúra alatt végzendõ kísérletekbe
mérõegységként való beépítése is.

Az elvégzett munkáról szóló részletes
szakmai beszámoló az alábbi
weboldalon található:

A munka az Emberi Erõforrások Tá-
mogatáskezelõ Út a Tudományhoz
program támogatásával valósult meg,
amiért ezúton is köszönetet mondunk.

h t t p : / / f f t . s z i e . h u / f i z i k a /
projekt/ntp_fkt_18_00015
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Könyvbemutató
„Magyarország fordulóponthoz érkezett. Ha
most nem gyorsul fel a fejlett világhoz való felzár-
kózásunk, akkor nagy valószínûséggel végképp
a perifériára szorulunk” – olvashatjuk

professzor asszony Kairosz Kiadónál
megjelent „Bevesszük a kanyart?” címû új köny-
vében.
A könyv olyan témákat elemez világos, könnyen

érthetõ nyelven, mint például a digitális
forradalom, az innováció, a gazdasági szerkezet,
a tudással való versenyzés, a kisvállalati szektor, a
humán vagyon, a társadalmi tõke, a fenntart-
hatósági és „de-growth” nézetek.

E témáknak a szerzõ kiemelt fontosságot tulajdonít jövõnk, jövõbeni élet-
színvonalunk és életminõségünk, valamint a nemzetek között elfoglalt helyünk
szempontjából. A szerzõ különös figyelmet fordít a nemzeti vagyon legfontosabb
elemére, az emberre és a hozzá kapcsolódó tudásra, képességekre, innovációra.

A könyv kritikus gondolkodásra, önálló véleményalkotásra késztetõ tartalma a
jövõnkkel, lehetõségeinkkel és az életminõségünkkel kapcsolatos témákat helyezi
elõtérbe.

dr. Csath
Magdolna

A MALAJZIAI Agrárkutatási és
Fejlesztési Intézet (MARDI) általános
fõigazgató-helyettese,

és , az In-
tézet kommunikációs központjának
igazgatója látogatott intézményünkbe
szeptember 23-án.
A vendégek , nem-

zetközi és külkapcsolati központveze-
tõvel megismerkedtek intézményünk
oktatási programjaival és nemzetközi
kapcsolataival, valamint ellátogattak a
Növénytermesztési Intézetbe, ahol

professzor emeritusz-
szal egyeztettek a keresztfélévben ér-
kezõ PhD hallgatók felvételérõl. Az
egyetemi látogatás
rektor és NAIK fõ-
igazgató jelenlétében munkavacsorá-
val zárult.

A NAIK és a MARDI közötti stratégiai
együttmûködési megállapodás meg-
kötésére várhatóan 2019 októberében
kerül sor.

dr. Kamariah
Long Nur Aida Mohd Padzil

dr. Tarr Zsuzsanna

dr.
Jolánkai Márton

dr. Palkovics László
dr. Gyuricza Csaba
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Gödöllõn, a Mezõgazdaság- és

Környezettudományi Karral (MKK)

közösen, augusztus 31-én rendezte

meg a Magyar Agár Tenyésztõ és

Hag yo m á ny õ r z õ Eg y es ü le t

(MATHE) a III. Magyar Agár Konfe-

renciát, amelynek elõadói, majd

kerekasztal-beszélgetésének részt-

vevõi a fajta vadgazdálkodásban

betölthetõ szerepét tárgyalták.

, az MKK mb. dékán-

ja köszöntõjében elmondta, nagy tisz-

telettel tekint az esemény résztvevõire,

azokra emberekre, akik tudják, ho-

gyan kell bánni a bátor négylábúak-

kal, köztük a kifejezetten vadászatra

nemesített agarakkal. A konferencia

célja elõsegíteni, hogy tartóik ki tudják

használni a fajta képességeit. Hozzá-

tette, mint lehetséges hallgatókat a kar

összes képzési programjára várják a

tanácskozáson megjelenteket.

, a MATHE elnöke az

agarászatra vonatkozó jogszabályok-

ról szólt. 2016-ban a módosított vadá-

szati törvénybe belekerült, hogy ma-

gyar agárral is lehet vadat elejteni. A

magyar agárral való vadászat esetén

vadászati tevékenységet agarászatra

feljogosító kiegészítõ vizsgával és va-

dászatra alkalmas agarászatra enge-

délyezett magyar agárral lehet foly-

tatni.

Az idén megjelent végrehajtási ren-

delet szerint azoknak, akik kimon-

dottan hagyományos módon kívánják

ûzni a vadászatot, így a vadászíjá-

szoknak, a ragadozó madárral vadá-

szóknak és az agárral vadászóknak

gyakorlati fegyvervizsgát nem kötelezõ

tenni. Magyar agárral a törvény szerint

mezei nyúlra, rókára és aranysakálra

lehet vadászni.

Az oktatási anyagot a vadászku-

tyafajták elismert tenyésztõ szervezete

és az Országos Magyar Vadászkamara

együttes javaslata alapján az Agrár-

minisztérium fogadja el. A vizsgát az e

céllal szervezett vadászaton kell tar-

Dr. Heltai Miklós

Bathó Henriett

tani. Ha ez nem lehetséges, akkor elõ-

fordulhat mesterséges körülmények kö-

zött tett vizsga is.

Az utolsó vadászati körülmények között

szervezett teljesít-

ményvizsga 2013-

ban volt. Hat év alatt

új agárgenerációk

nõttek fel és sajnos

ezeket a kutyákat

vadászati körül-

mények között ed-

dig még nem lehe-

tett kipróbálni.

, az

Országos Magyar

Vadászkamara Ki-

nológiai Szakbizott-

ságának titkára el-

mondta, a vizsgák

megtartásához bíró-

kat is kell képezni.

2015-ben a kamara

el is indította a bíróképzést, de a gyakor-

lati képzéshez és a vizsgáztatáshoz meg

kellett várni a törvény végrehajtási ren-

deletének megszületését. A bírók képzé-

se és vizsgáztatása az õsszel megtör-

ténhet.

(Olajos-réti Gyõzõs ken-

nel) A mezei nyúl társas vadászata, vo-

nalhajtásban magyar agárral címmel

tartott elõadást. Ismertette az agará-

szaton való megjelenés tárgyi feltételeit,

az érvényes vadászjegyet, az agarász ki-

egészítõ vizsgát és a bérvadászati szer-

zõdést. Az agarászaton való megjelenés

etikai feltételei a megfelelõ öltözet és az

alázatos, türelmes viselkedés. A magyar

agár megjelenésének feltételei a fajta-

azonosságot igazoló irat, a vadászati al-

kalmassági vizsga, és a vadászathoz

szükséges felszerelés (nyakörv, póráz,

eresztõ, víz, egészségügyi alap felsze-

relés).

A magyar agár hasz-

nálati lehetõségei a dúvadgazdálkodás-

ban: kotorékvadászat címû elõadásá-

ban kifejtette, hogy a róka gyérítése nap-

jaink vadgazdálkodásában fontos és

Kovács Gábor

Márton Csaba

Dr. Szõcs Tímea

szükséges, állományapasztásának fõ

ideje jellemzõen a téli-õszi idõszak, és

ideális esetben több különbözõ mód-

szerrel történik. Egyik ismert és

hatékony módja a kotorékvadászat. A

kotorékvadászat során a vadász az

ugrasztott rókát elejtheti lõfegyverrel,

ragadozó madárral és magyar agárral.

Az agár használata ebben a vadászati

módban a vadászatot élménydúsabbá,

sportszerûbbé és bizonyos körül-

mények között biztonságosabbá is te-

heti.

Miután megszûnt a magyar agarak

teljesítményvizsgálatának lehetõsége,

(Sárréti-Portyázó ken-

nel) új utakat keresett a „munka” nél-

kül marad vadászkutyáinak. Magyar

agár tenyésztõként, agarászként és

vérebvezetõként belekezdett egy olyan

projektbe, ahol a magyar agár õsi ösz-

töneit a mai vadgazdálkodási keretek

között is kamatoztatni tudja. Errõl A

magyar agár, mint szekundáns kutya

õz utánkeresésénél címû elõadásában

számolt be.

A kerekasztal-beszélgetésen, amit

az archaikus kutyák és

kutyázási módok kutatója vezetett, a

konferencia elõadói mellett

kutya fizioterapeuta fejtette ki vélemé-

nyét az agár eredete, külleme, tenyész-

tése, a vele való vadászat témákban.

A nap örömfuttatásokkal, a futamok

és az agarak mozgásának elemzésével

zárult a rendezvényt támogató GAK

Kft. gondozásában lévõ mezõgazda-

sági területen.

Szloboda István

Czéher György

Gál Tímea

(kép és szöveg: bg)

Vizsgalehetõségre várnak

az agarak és az agarászok



A Kertészeti Egyetem Klubja – ismertebb
nevén KEK – népszerû és kedvelt kultu-
rális központ volt közel 20 éven keresz-
tül, ahol élvonalbeli pop-rock zenekarok
koncerteztek szombatonként a Villányi
úti „K” épületben. Rendezõk, lemez-
lovasok, zenészek, egykori diákok és ra-
jongók együtt emlékeztek meg szep-
tember 20-án „Az ország legjobb klub-
ja” díjat többször elnyert koncerthely-
színrõl.
A legendás óriás klub egykori szervezõi,

vezetõi, rendezõi közül
és

, a lemezlovasok közül
idézték fel emlékeiket,

élményeiket a klubban fellépõ, mára
ikonná vált zenészek, ismert zenekarok
tagjainak társaságában.

A rendezvényen elhangzott, hogy a
Kertészeti Egyetem Klubja, az ország
egyik legnépszerûbb szórakozóhelye
volt, egyedüli helyszínként kiváló lehe-
tõséget adott a fiataloknak a találkozás-
ra, ismerkedésre és kapcsolatok ki-
alakítására. Tíz hónapon keresztül min-
den szombaton – igazodva a tanévhez –
színvonalas, különleges és felejthetetlen
szuperkoncerteket szerveztek, melyek
közül számos rendezvényt a Magyar
Televízió és a Magyar Rádió felvett. Hét
közben country, irodalmi, jazz, film- és
közéleti klubbal várták a fiatalokat.

A KEK-et kizárólag a Kertészeti Egye-
tem hallgatói mûködtették, az ötlet-
gazdák is egyetemisták voltak a '70-es
években, akik szívvel-lélekkel szervezték

az élvonal-
beli nagy-
koncerteket
és kulturális
programo-
kat. A kez-

Kálóczy Béla,
Turbók János, Bánátfy Rudolf He-
gedûs Gábor D.
Molnár György

detben LGT-, majd
Tolcsvay-klub nevet
viselõ szórakozóhe-
lyen a szólóéneke-
seknek és zeneka-
roknak megtisztel-
tetés, egyben ér-
dem volt fellépni,
koncertjeik örök ér-
tékû élményként él-
nek a mai napig a
budapesti egyete-
misták és több kor-
osztály emlékeiben.

A Kertészeti Egye-
tem Klubja a Nem-
zeti Kulturális Alap Cseh Tamás Prog-
ramjában a Poptörténeti Tanösvény
részét képezi.

Az ünnepség keretében leplezte le a
iparmûvész által ké-

szített emléktáblát a Budai Campus be-
járatánál , a Budapesti
Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyve-
zetõ igazgatója, ,
a Fõpolgármesteri Hivatal fõosztályve-
zetõje, , Újbuda pol-
gármestere és rektor.

Krajcsovics Károly

Bán Teodóra

Nagyné Varga Melinda

dr. Hoffman Tamás
dr. Palkovics László
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