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Szakmai elismerésekkel indult az esztendõ

Dr. Ittzés István a Gödöllõi Halgazdálkodási
Oktatásért és Kutatásért díjat vette át dr. Urbányi Bélától

Dr. Hentz Károly az Év Agrárembere
agrárgépészeti kategóriában

Az Élelmiszertudományi Kar hallgatóit a Sirha Nemzetközi Élelmiszeripari és HoReCa Szakkiállításon méltatták
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Elismerés a vásárvárosban
Az Élelmiszertudományi Kar hallgatóinak eredményeit is elismerték a Sirha
Nemzetközi Élelmiszeripari és HoReCa Szakkiállításon, amelyet február 4-6.
között negyedik alkalommal rendeztek meg a Hungexpo területén. A kitün-
tetést, a kiállításon való részvételt a METRO nagykereskedelem által tavaly
kiírt hallgatói innovációs termékfejlesztési pályázaton való sikeres szereplés in-
dokolta.

Hungexpo különdíj hallgatóinknak

A METRO üzletpolitikájának fontos pil-
lére a fenntartható élelmiszeripari meg-
oldások keresése, ezt támasztja alá a
Szent István Egyetem hallgatói számára
kiírt innovációs termékfejlesztési pályá-
zat is, amelyre még 2019 novemberé-
ben került sor. A pályázat célja a nagy-
kereskedelem sajátmárkás METRO
Chef termékcsaládjának újragondolása
volt, az egészség- és környezettudatos
táplálkozás jegyében. Az öttagú szak-
mai zsûri elõtt kiválóan szereplõ „Spájz
girls” csapatnévre hallgató, „Veggievab-
le” pályázattal induló fiatalok az arany-
érem megszerzése mellett meghívást
kaptak a Hungexpo területén megren-
dezett Sirha nagyszabású kiállításra is.

A nyertes csapat megoldása, a
Veggievable mirelit zöldségrudacska
volt, amelyet lencsés-paradicsomos és
babos-kukoricás ízesítésben terveztek
meg. A hallgatók több szempontot is fi-
gyelembe vettek a termék megalkotása
során, így azt teljesen vegánra, glutén-
mentesre, laktózmentesre, valamint cu-
kormentesre tervezték. A csapat számá-

ra a legnagyobb kihívást az jelentette,
hogy olyan terméket alkossanak, amely
széles körben kielégíti az egyre tuda-
tosabb fogyasztói igényeket, és a lehetõ
legkevésbé terheli környezetünket.

Nagy megtiszteltetés, hogy a METRO
elsõ alkalommal kiírt innovációs ter-
mékfejlesztési pályázatát egyedülálló
módon SZIE hallgatók számára hirdet-
ték meg.

A Sirha Budapest szakkiállítás ünne-
pélyes megnyitóján hirdették ki az inno-
vációs termékverseny eredményét. A
különbözõ kategóriák legjobbjainak já-
ró díj mellett a szervezõk kiosztottak egy
Hungexpo különdíjat is, amit hallgató-
ink vihettek haza. Az elismeréssel a
Hungexpo és a METRO együttesen gra-
tulált a diákversenyen elért sikerekért.

A szervezõk lehetõséget adtak a di-
ákverseny dobogós helyezettjei számára
arra, hogy a szakmai verseny nyertes
pályamunkáinak bemutatására szentelt
standon fotókon bemutathatták mun-
kásságuk eredményét.

Cseri-Gódor Kitti
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AzÉv
Agrárembere:
dr.HentzKároly
A 2019. évi Az Év Agrárembere kitün-
tetõ díj gálaestjén, február 8-án Eger-
ben, az agrárgépészeti kategória nyer-
tesének dr. Hentz Károlyt, a Mezõgaz-
dasági Eszköz- és Gépfejlõdés-törté-
neti Szakmúzeum igazgatóját válasz-
tották.
Dr. Hentz Károly mezõgépészként vég-

zett Csornán, majd a GATE Gépészmér-
nöki Karán mezõgazdasági gépészmér-
nök diplomát szerzett 1980-ban. 1985-
ben doktorált, majd közgazdasági, szak-
tanácsadói, tanári, muzeológiai szak-
képesítést szerzett. 1986-tól a gödöllõi
egyetemen tanít mezõgazdasági gépek,
mûszaki fejlesztés és technikatörténeti
ismereteket. 16 éve a Mezõgazdasági
Eszköz- és Gépfejlõdés-történeti Szak-
múzeum igazgatója. Kutatási szakterü-
lete a mezõgazdasági gépek, mûszaki
fejlesztés, agrár-technikatörténet, mû-
szaki muzeológia.

Az országos szakmúzeum állandó ki-
állításainak kurátora, 12 idõszaki kiál-
lítás megvalósítója. Összegyûjtötte és
rendszerezte a Magyarországon gyártott
és használt mezõgazdasági gépek és
berendezések adatbázisát. Több mint
400 magángyûjtõ – jellemzõen mezõ-
gazdasági szakember – és 25 egyesület
tevékenységéthangoljaössze.

Az Év Agrárembere kitüntetést az ag-
rár-szakmák társadalmi elismertségé-
nek növelése érdekében hívták életre. A
A szervezõk immár 6. alkalommal, tíz ka-
tegóriában keresték a szakma legjobb-
jait.
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A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és In-

novációs Hivatal szervezésében, az In-

novációs és Technológiai Minisztérium

szakpolitikai támogatásával tavaly ok-

tóberben indult útjára a Területi In-

novációs Platformok (TIP) kezdemé-

nyezése. Az alapító nyilatkozatot eddig

6 vidéki és 11 budapesti egyetem írta

alá, február 12-én a Szent István Egye-

temen is megalakult a TIP.

A kezdeményezés célja, hogy az egye-

temi tudásbázisokra épülve olyan tér-

ségi szervezõdések jöjjenek létre or-

szágszerte, amelyek egyszerre biztosí-

tanak lehetõséget az innovációs szakpo-

litikai irányok közvetlen megismerésére,

a helyi innovációs ökoszisztéma sze-

replõi közötti együttmûködések erõ-

sítésére és új szakmai alapok létreho-

zására.

A megújuló hazai innovációs ökoszisz-

téma jövõbeli teljesítménye és verseny-

képessége szempontjából kulcsfontos-

ságú, hogy a szereplõk – szakpolitiku-

sok, felsõoktatási és kutató intézmé-

nyek, vállalkozások és szakmai szerve-

zetek – kapcsolatai helyi szinten is meg-

erõsödjenek, az intelligens szakosodási

stratégia mentén fokozva egy-egy tér-

ség innovációs képességét. A Nemzeti

Kutatási, Fejlesz-

tési és Innovációs

Hivatal ezért – az

egyetemi közpon-

tokra építve és a

térségi innovációs

környezet megha-

tározó szereplõi-

nek legfõbb erõs-

ségeire koncent-

rálva – olyan cso-

mópontokat kíván

létrehozni, ame-

lyek új szemlélet-

tel segítik elõ az

információ-áram-

lást, a tudás-

t ransz fe r t , az

együttmûködést

és a szakmai kap-

csolatépítést.

A gödöllõi TIP

alapító rendezvé-

nyén

, az NKFI Hi-

vatal tudományos

és nemzetközi el-

nökhelyettese kie-

melte: A hazai

gazdaság teljesí-

dr. Szabó Ist-

ván

tõképessége jelentõsen fokozható, ha

sikerül növelni az országszerte fellelhetõ

tudásbázisok szakértelmének haszno-

sulását, ahhoz kapcsolódva pedig a kis-

és közepes vállalkozások innovációs ké-

pességét. A magyar egyetemi hálózat

egyértelmûen alkalmas arra, hogy az

A Szent IstvánEgyetemen

is megalakult aTerületi Innovációs Platform

A SZIE Innovációs Platformjához határon túli magyar szervezetek is csatlakoztak

Dr. Palkovics László, a SZIE rektora, dr. Szabó István, az NKFIH
elnökhelyettese és Magyar Ferenc, a SZIE kancellárja írták alá a
Területi Innovációs Platformalapító nyilatkozatát

Az egyetem vezetõi és dr. Gál András Le-
vente, a Digitális Jólét Program szakmai
vezetõje az eseményen együttmûködési
megállapodást írtak alá. A program is
csatlakozott a Területi Innovációs Plat-
formhoz
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innovációs ökoszisztéma központi sze-
replõjévé váljon, és különösen fontos,
hogy az egyetemi tudás megnyíljon a
helyi kis- és középvállalkozások elõtt is.

Regionális tudásközpontként a Szent
István Egyetem – amely tagja az MI,
valamint az 5G koalíciónak is – a kuta-
tási eredmények gyakorlati felhasználá-
sát, a hatékonyabb technológiatransz-
fert, az innovációs folyamatok térségbeli
kibontakozását szolgáló partnerkapcso-
latok építését, illetve azok eredményes
kiaknázását tûzte ki célul. Ezt a törek-
vést fémjelzi többek között a vállalati
partnerekkel nemrég közösen létreho-
zott Agrárinformatikai Felsõoktatási és
Ipari Együttmûködési Központ, amely
hamarosan szolgáltatóként is megjele-
nik a mezõgazdasági gépgyártás és az
agrárinformatikai innováció területén.

zösen, amely részt vesz a gyártásban,
forgalmazásban, megjelenésben és a
piacra vitelben is. Így tudjuk visszacsa-
tolni a kutatásfejlesztésbõl származó
gazdasági eredményeket a korszerû,
piacorientált felsõoktatási képzésbe.

A Területi Innovációs Platformok 2019
novemberében elindított kezdeménye-
zése a szereplõk együttmûködése ér-
dekében egy-egy térség legfontosabb
innovációs szereplõit – egyetemeket,
kutatóintézeteket, nagyvállalatokat,
kkv-kat, startupokat, klasztereket, inku-
bátorokat, akcelerátorokat, üzleti an-
gyalokat, országos kamarai hálózatokat

kívánja megszólítani a lehetõ legszéle-
sebb körben.

A TIP alapító nyilatkozatát eddig 6
vidéki és 11 budapesti egyetem írta alá,
valamint 5 országos szakmai szervezet –
Bay Zoltán Kutatóintézet, HÖOK,
IVSZ, Magyar Innovációs Szövetség,
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala –,
valamint rajtuk kívül az innovációs öko-
szisztéma számos helyi szereplõje is
csatlakozott a kezdeményezéshez. A le-
hetõség mindenki elõtt nyitott: az alapí-
tó nyilatkozat és a csatlakozási nyilat-
kozat az NKFI Hivatal honlapján elér-
hetõ.

Pásztor István,
aVajdasági Magyar
Szövetségelnöke

, az egyetem rekto-
ra köszöntõjében elmondta: A Szent
István Egyetem a legnagyobb hazai ag-
rárprofilú intézmény. Ezért a helyi in-
novációs ökoszisztéma hatókörét nem
csak regionális, hanem ágazati szinten,
azaz országos, sõt, több évtizedes gya-
korlatunk alapján Kárpát-medencei ki-
terjedésben értelmezzük. Célunk, hogy
a kutatási, fejlesztési eredményeink vég-
terméke ne csak tudománymetriai
szempontból magasan mérhetõ publi-
kációkban öltsön testet, hanem profit-
orientált, saját tulajdonú cég jöjjön létre
a fejlesztõkkel és a hallgatókkal kö-

Dr. Palkovics László

A program résztvevõi

Az esemény kerekasztal-beszélgetéssel zárult
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Ahogyan a halnak vízre, úgy a halkutatónak halgazdálkodóra is nélkülözhetet-

lenül szüksége van. A Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszéke e felfo-

gás jegyében ápol sokrétû kapcsolatokat a laikusok számára sokszor csak az

ünnepi asztalokon láthatóvá váló ágazat szereplõivel. Ezt példázta a január

utolsó napjaiban megrendezett X. Gödöllõi Halászati-Horgászati Szakember

Találkozó is, amin hazai és külföldi elõadók, a tudományos élet, továbbá a víz-

gazdálkodás reprezentánsai osztották meg ismereteiket, a ma és a holnap fela-

datait a halakhoz legszorosabban kapcsolódó társadalmi rétegek képviselõivel.

MOHOSZ közös, halas marketinggel
foglalkozó gazdasági társaságot is
bejegyeztek. Arról is szólt, hogy extenzív
haltermelésünk fele telepítésbõl szár-
mazik. A betelepített hal pedig a piacon
már tízszeres értékben jelenik meg. Az
ágazat fejlesztésére a klímapolitikával
kapcsolatos elvárások teljesítéséhez is
szükség van.

egyetemi tanár, a
SZIE Halgazdálkodási Tanszékének ve-
zetõje a találkozók történetét felidézve,

Dr. Urbányi Béla

számot adott arról, hogy eddig 99 hazai
és 15 külföldi elõadásra került sor.
Számba vette a szakma nagy innová-
torait, Woynarovich Elektõl

, akit októberben 80. születés-
napja alkalmából köszöntenek majd.
Kiemelte: a kutatóknak létszükséglet,

hogy élõ kapcsola-
tuk legyen a válla-
lati szférával. Le-
hetséges az együtt-
mûködés, az össze-
fogás: ma már van
olyan ágazati pá-
lyázat, aminek a
megvalósításában
az összes kutatóin-
tézet szerepet vál-
lal. A gödöllõi tan-
szék az elmúlt 5 év-
ben 42 pályázaton
vett részt és 3,7
milliárd forint tá-
mogatást nyert el.
Ebbõl 2,7 milliárd
forint vállalatokkal
közös innovációs
projektekben meg-
ítélt forrás. Munka-
társaik 190 elõ-
adást tartottak itt-
hon és külföldön.
Az Amerikai Egye-

sült Államokban
felismerték, hogy
minden horgász
zsebében ott lapul
egy okostelefon. A

Horváth

Lászlóig

B. G.

A szervezõk szinte patikamérlegen osz-
tották el a programot úgy, hogy a halá-
szok és a horgászok egyaránt megelé-
gedéssel töltsék az idejüket Gödöllõn ja-
nuár 30-31-ig. A tanszék az évente je-
lentkezõ találkozó alkalmából egy-egy
szakkönyv kiadásával is missziót vállal.

, az agrártárca mezõ-
gazdaságért és vidékfejlesztésért felelõs
államtitkára megnyitójában elmondta,
hogy az akvakultúra egészséges élelmi-
szerrel látja el a népességet és széles kö-
rû ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújt,
de a halgazdálkodók számára húsba
vágó, hogy meg is tudjanak élni a tevé-
kenységükbõl. Az ágazat jövedelmezõ-
ségét segítette elõ a halhús általános
forgalmi adójának 27 százalékról 5 szá-
zalékra történt csökkentése. Bizakodás-
sal tölti el a szereplõket a nemzetközi és
a hazai támogatás, de szükség van pi-
acfejlesztésre, a halfogyasztást ösztönzõ
kampányokra is. Az Agrárminisztérium
a jövõben is az édesvízi halgazdálkodás
fejlesztésére törekszik, amihez igen ked-
vezõ hátteret ad az ágazati feladatokat
ellátó Magyar Akvakultúra és Halászati
Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) és
közfeladatokat ellátó Magyar Országos
Horgász Szövetség (MOHOSZ) összefo-
gása.

Az értékelést alátámasztva a találkozó
elsõ napján adta át , a
MA-HAL és , a MOHOSZ
elnöke dr. Feldman Zsoltnak (alsó
képünkön) a két szervezet közös javas-
latát a Halászati Operatív Program
2021-2027 közötti idõszakra vonatkozó
intézkedéseire és forrásfelosztására.

, a MOHOSZ fõigaz-
gatója elmondta, hogy a MA-HAL és a

Dr. Feldman Zsolt

dr. Németh István

Szûcs Lajos

Dr. Dérer István

X. Gödöllõi Halászati-Horgászati Szakember Találkozó

horgászok kollektív tudásának megosz-
tására számtalan mobil alkalmazást al-
kottak, és ezek használatával elõ lehet
segíteni a halállományok megóvását,
mutatott rá , a Ball
State University Környezettudományi
Doktori Iskolájának vezetõje.

akadémikus, a SZIE
Takarmányozási Tanszékének vezetõje
a haltakarmányokról tartott elõadásá-
ban részletesen ismertette az alternatív
fehérjeforrások, a repce, a napraforgó,

dr. Paul Venturelli

Dr. Mézes Miklós

Megélni a vízbõl



Valóság-álomAz álmoknak az a sajátosságuk,
hogy hamar feledésbe merül-
nek. Felkelünk, és pillanatok

múlva elillannak, mint a téli reggeleken
kifújt leheletünk párafelhõi. Én viszont a
minap arra a felismerésre ébredtem,
hogy milyen mélységes mélyben gyöke-
rezik az egyetemmel való kapcsolatom.
Éjszakai idõgépemen a távoli múltban
landolva egy tanszéki irodába nyitottam
be, ahol többen is ültek egy jókora asztal
mellett végezve a munkájukat. Egyedüli
ismerõsöm professzor
volt. Megkérdeztem tõle, van-e valami-
lyen új téma, amirõl írhatnék a Kincses
Kalendáriumba.

A többiek kíváncsian vizslattak, hogy
kerültem én oda. Elmeséltem, hogy dr.
Birkás Mártát még a nyolcvanas évekbõl
ismerem, talán elõbb láttam meg a ne-
vét az akkori Mezõgazdasági Mérnök új-
ság oldalain, mint õt magát. Ma pedig,
ha vonattal utazok vidéki tájakon, min-
den szántást azõ szemüvegénát látok.
Álmomból ébredezve eszembe jutottak

még korábbi emlékeim. Közgáz hallga-
tó lehettem, vagy talán még az aszódi
gimnázium diákja, amikor elõször
jártam a GATE Könyvtárában. A Gödöl-
lõi-dombság természeti értékeirõl ke-
restem forrást a Turista Magazinba íran-
dó lelkes cikkemhez. Szülõföldem szép-
ségeit ugyanis már felfedeztem, de az ér-
zésnél mindig többet kerestem. Ekkor ta-
láltam rá professor eme-
ritus ifjúkori tanulmányára, s közben
elõkerült egy könyvritkaság, ami a múlt
század harmincas éveiben jelent meg a
mindmáig megvalósulatlan Duna-Tisza
csatorna történetérõl. Az egyik elkép-
zelés szerint – és erre tervek is születtek! –
Vác alatt, a Szõd-Rákos-patak medré-
bõl indulva, zsilipeken és alagúton át ve-
zették volna a Duna vizét a Galgához,
majd a Zagyván át a Tiszába. Így lett
volna folyami kikötõ Aszódból… Meg is
írtam a cikkemet az akkori Pest Megyei
Hírlapba, aminek a szerkesztõje azzal az
indokkal utasította el a közlését, hogy
túlzott érdeklõdést keltene az olvasók-
ban,ha megjelenneadolgozatom.

De mire volt jó ez az álom? Elõször
döbbentem rá arra, hogy amikor 40 éve
a könyvtár katalógusában keresgéltem,
eszembe sem jutott, hogy ez az intéz-
mény lesz a valamikorimunkahelyem.
Hát ez ismegért egy kis cikket!

dr. Birkás Márta

dr. Szabó Lajos

B.G.
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Felkelünk, éspillanatokmúlva elillannak,mint a téli reggelekenkifújt leheletünkpárafelhõje.

a csillagfürt, a lucerna, a mikro- és mak-
roalgák, a békalencse valamint a ro-
varok használatának jellemzõit.

, az Istanbul University
víztudományi karának dékánja Török-
ország halgazdálkodásáról tartott elõ-
adást. Elsõdleges célnak tartják a kör-
nyezetbarát haltermelést, a halak
egészségügyi helyzetének javítását, a
vízminõség ellenõrzését.

A Paksi Atomerõmû melegvizes befo-
lyójának hatását a dunai halakra egy
éven át vizsgálták azzal a céllal, hogy
felmérjék, indokolt-e a folyószakasz kí-
méleti területté nyilvánítása.

független szakértõ elmondta,
további kutatások szükségesek ahhoz,
hogy az erõmû és a horgászok számára
is optimális megoldás születhessen.

Dr. Meric Albay

Dr. Gorda

Sándor

az Országos Vízügyi Fõ-
igazgatóság vezetõje ismertette a halas-
tavi vízhasználat alakulását a jogszabá-
lyi változások tükrében. Szólt a halasta-
vak vízkárelhárítási szerepérõl, a kotort
anyag mennyiségi, minõségi és elhelye-
zési problémáiról. Természetközeli meg-
oldásokat javasolt a tavi növényzet sza-
bályozására.

A HappyFish névvel másfél milliárd fo-
rintból megvalósított projekt a tótól az
asztalig részletesen feltárta a hazai hal-
termékek minõségét befolyásoló ténye-
zõket. Az eredményeket ismertetõ

, a Wessling Hungary
Kft. projektmenedzsment igazgatója 3
évi munka tapasztalatait értékelte.

A találkozó másnap újabb értékes elõ-
adásokkal folytatódott.

Dr. Láng István

dr.

Micsinai Adrienn

Dr. Paul Venturelli és dr. Mézes Miklós elõadásukat tartják

A gödöllõi halgazdálkodási oktatásért és kutatásért alapított díjban az idén dr.
Ittzés István termelõ részesült. Az elismerést dr. Urbányi Béla adta át a kutatá-
sokban is részt vevõ szakembernek, aki ezután a hagyományokat követve a
tanszék legújabb, a találkozó alkalmából megjelent A tokalakúak biológiája és
tenyésztése címû könyvét méltatta
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Tájépítészeti és Településtervezési Kar

„köt meg”. Az Ybl iskola egyben rend-
kívül erõs kapcsolatrendszert is jelent
az itt végzõk között.

egyetemi tanár, dékán-
helyettes kifejtette, hogy az építés em-
beri lehetõség a teremtésre. A szakma
gyakorlói két lábon a földön állva az ég
felé tekintenek.

A kar épületek mellett infrastruktúrát
létesítõ mérnököket is képez. A hall-
gatókból tervezõ, kivitelezõ, üzemelte-
tõ, ellenõrzõ, kutató és tanító szak-
emberek válnak. Hibázniuk nem lehet.

Dr. Kiss Gyula

Felkészülésüket jól felszerelt laborató-
riumok, mérõtáborok, építési munka-
helyek felkeresése, üzemelõ technoló-
giák megtekintése segíti.

, a kari hallgatói ön-
kormányzat elnöke felsorolta rendez-
vényeiket is, beszélt a gólyatáborról, a
gólyabálról, a szakmai napról, a laza
napról és büszkén mondta, hogy az Ybl
csapat negyedik éve vesz részt a SZIE
Regatta sárkányhajó versenyen és hár-
mat meg is nyert.

Bakos Benjamin

Ezer hallgató, száz munkatárs. Az Ybl
Miklós Építéstudományi Kar áttekint-
hetõ méretû fakultás, tanárai a gya-
korlatban kipróbált szakemberek. A
január 17-i nyílt napon megjelent ér-
deklõdõk, közel háromszázan, a 140.
tanévben látogattak az iskolába, mely
115 éve mûködik a Thököly úton.

egyetemi tanár, meg-
bízott dékán elmondta a pályaválasz-
tás elõtt álló fiataloknak, hogy az épí-
tés értékalkotó tevékenység. Olyan
tudást feltételez, amely a gyakorlatban

Dr. Anthony Gall

Környezetvédelmi fesztiválként
hirdette meg nyílt napját a Tájépíté-
szeti és Településtervezési Kar, amire
január 22-én került sor a Budai Cam-
puson. Az eseményen bemutatkozó
tanszékek és szakmai szervezetek ki-
válóan példázták, hogy az itt képzett
tájrendezõ és kertépítõ mérnökök,
tájépítészek és településmérnökök az
emberekért dolgoznak, kisebb és na-
gyobb közösségek számára alkotnak
interaktív csapatmunkában.

oktatási és
kutatási dékánhelyettes elmondta,
hogy olyan szakembereket képeznek,
akik egyszerre használnak munkájuk
során esztétikai, ökológiai és mûszaki
ismereteket. Tudásukat kreatív alkotási
folyamatban érvényesítik. A tájépítész
kicsit természettudós, kicsit mûszaki
szakember, ugyanakkor nyitott és érzé-
keny a szépségre. A legfontosabb tulaj-
donsága azonban a kíváncsiság. Mivel

Dr. Boromisza Zsombor

elégedetlen, változtatni, alakítani akar
a környezetén. Ezt a tér különbözõ lép-
tékeiben tudja megtenni, egy kert-
részlettõl akár az ország egészére ki-
terjedõ területi tervezésig. Alapszem-
lélete az, hogy mindig emberekért dol-
gozik.

A természet alaposabb megfigyelé-
sére nyilván sokan kaptak kedvet

2018-ban az Év természetfotósa
Potyó

Imre

címmel elismert környezetkutató két-
száz képpel illusztrált elõadásán; kör-
nyezetünk megõrzésének hétköznapi
lehetõségeire pedig hívta
fel a figyelmet. Végül , a
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tan-
szék egyetemi tanársegédje vezeté-
sével a Budai Arborétumban tettek sé-
tát a pályaválasztás elõtt álló fiatalok.

Puskás Peti

Nádasy László

Balázs Gusztáv felvételei

Ybl Miklós Építés-
tudományi KarN

y
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Gépészmérnöki Kar

Kertészettudományi Kar

A 70 éves Gépészmérnöki Kar fennállása során 10 ezer
diplomát adott ki, és az elõttünk álló évtized hallgatóinak
is olyan képzési kínálatot ajánl, amely révén változatos
életút vár a jövõ mérnökeire, mondta a kar január 24-i nyílt
napján dr. Kátai László egyetemi docens, dékán. Jelenleg
900 nappali és 300 levelezõ tagozatos diák tanul a karon,
aminek az egyik különlegessége az, hogy minden labora-
tóriuma felújított, európai színvonalú, a másik pedig a
kooperatív szakmai gyakorlat, amely multinacionális és
hazai vállatoknál végezhetõ el, fizetéssel, szabadsággal.

A duális képzés is erõsödik a karon, errõl a Robert Bosch
Kft. képviselõje külön elõadást tartott. Fontos tudnivaló,
hogy erre a képzési formára nem elegendõ csak az egye-
temre jelentkezni, hanem a kar duális partnerénél is meg
kell ezt tenni. A jelentkezõ igen alapos megméretésen esik
át, de megéri a fáradságot, mert a felvettek tanulmányai
során leendõ karrierjét is segíti a cég.

egyetemi docens, oktatási dékán-
helyettes úgyszintén kiemelte a tanulás korszerû feltételeit,
hozzátéve, hogy a kollégiumi férõhelyek 90 százaléka is
modern. A tanári kar abban érdekelt, hogy a felvett hallgatók
elvégezzék az egyetemet. Ezt elõsegítendõ felzárkóztató
foglalkozásokat is tartanak. A jó tanulóknak azért érdemes a

Dr. Daróczi Miklós

univerzitás

gödöllõi gépészképzést választaniuk, mert itt könnyebben
kiemelkedhetnek, s bekapcsolódhatnak az intézetekben fo-
lyó kutatásokba. A gyengébbeknek pedig a kar a már em-
lített módon esélyt ad rá, hogy teljesíteni tudják a követel-
ményeket.

Az elõadótermi ismerkedés végén kvízjáték frissítette a
hallgatóság figyelmét, majd a tanmûhelyek, laboratóriumok
megtekintése következett, ami az Agrárinformatikai Fel-
sõoktatási és Ipari Együttmûködési Központ decemberben
átadott 300 négyzetméteres impozáns gépcsarnokát is érin-
tette.

Balázs Gusztáv felvételei

Az egyetemi éveik alatt úgy tekintjük Önöket, mintha a
saját gyermekeink lennének, mondta a Kertészettudomá-
nyi Kar nyílt napján, január 23-án Nyitrainé dr. Sárdy Diána
Ágnes egyetemi docens, dékán a Budai Campus dísz-
termében megjelent pályaválasztóknak. Alap-, mester- és
doktorképzésük 160 évnyi oktató- és kutatómunkára épül,
mégis, a legkorszerûbb ismeretek átadására vállalkozik a
85 oktatóból álló tanári kar.

A kar vezetõje kiemelte: hallgatóiknak egyéni fejlõdési
lehetõségeket kínálnak. Képzésük gyakorlatközpontú, a
tanárok együtt oltják a dinnyepalántákat a hallgatókkal,
közösen metszik a fákat a Soroksári Kísérleti Üzemben és

Tangazdaságban, ahol elsajátíthatják a gyümölcstermesz-
tés, a növénynemesítés, a faiskolai termesztés, a dísznövény-
termesztés, a gyógynövénytermesztés, a zöldségtermesztés
és az ökológiai gazdálkodás csínját-bínját.

egyetemi docens, oktatási dékánhe-
lyettes elmondta, hogy a kar mintegy 1100 hallgatójának 10
százaléka külföldi, így mindinkább nemzetközi környezetben
végzik tanulmányaikat a jövõ kertész és szõlész-borász mér-
nökei. A campuson elérhetõ szolgáltatásokat ismertetve
felhívta a figyelmet arra, hogy a mesterdiploma megszerzé-
séig itt minden hallgató ingyenesen sportolhat.

A kar közel 250 vállalati partnerrel áll szerzõdéses kapcso-
latban, van tehát választék, hogy hol töltsék el a hallgatók az
elõírt 15 hetes gyakorlatukat.
A nyílt napon bemutatkozott több tanszék, de a legtöbben a

Budai Arborétumban tett sétára vállalkoztak, amin virágzó
növényeket, például a perzsa varázsfát és a téli jázmint is
megcsodálták a jövõ reménybeli szakmai pályatársai.

Dr. Geösel András
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A 70 éve alapított Gépészmérnöki Kar

diplomaátadó ünnepségét tartották a

Szent István Egyetem aulájában január

10-én. Ezúttal 68 alapszakon, 34 mes-

terszakon és 20 szakirányú továbbkép-

zési szakon végzett hallgató vehette át

a végzettségét bizonyító oklevelet.

Köszöntõjében rek-

tor elmondta, hogy a kar képzési struk-

túrája a mezõgazdasági termelési fo-

lyamatok mûszaki igényeihez igazodó

oktatási formákból fejlõdött ki. Kez-

dettõl fogva meghatározó szerepet ka-

pott a mezõgazdasági gépek, a géptan

oktatása, késõbb vizsgálata és fejlesz-

tése. A gazdasági termelés egyik felté-

tele a mûszaki berendezések célirányos

használata. Ezeket a gépeket, berende-

zéseket tervezni, gyártani, fejleszteni, for-

galmazni, üzemeltetni és javítani kell. A

karon szerezhetõ gépészmérnöki- és a

mezõgazdasági gépészmérnöki diplo-

mával mindez megtehetõ, hangsúlyoz-

ta. A mechatronika, az informatika, a

létesítmények üzemeltetése és me-

nedzsment ismeretek új területeket je-

lentenek a mûszaki szakemberképzés-

ben; a kar az erõsödõ munkaerõ-piaci

igényeknek megfelelõen alakítja kép-

zési struktúráját.

dr. Palkovics László

A következõkben dé-

kán tartott ünnepi beszédet. Kiemelte, a

végzettek a Szent István Egyetem hu-

szadik, a kar 70 tanévében vehetik át

diplomájukat. Ezzel az eseménnyel ta-

nulással telt hosszú idõszakot zárnak le,

ami a kar számára is jeles mozzanat, hi-

szen a tanárok munkájuk eredményét is

ünneplik. A dékán arról is szólt, hogy

mûszaki diplomát sok energia befek-

tetéssel lehet megszerezni. Ugyanakkor

az itt végzettek iránt mutatkozik az egyik

legnagyobb a kereslet a munkaerõpia-

con.

Az ünnepségen a Gépészmérnöki Kar

tiszteletbeli professzora címet adomá-

nyozták dandártábornok-

nak, aki a Magyar Honvédség Logisz-

tikai Központ (MH-LK) parancsnoka-

dr. Kátai László

Baráth István

ként több éven keresztül támogatta a

kar és az MH-LK közötti magas szín-

vonalú szakmai és tudományos együtt-

mûködést.

, az A. Holding Cso-

port elnök-vezérigazgatója 2015-ben ki-

válósági díjakat hozott létre a kar ki-

emelkedõ teljesítményt nyújtó oktatói és

hallgatói részére. A díjat idén

egyetemi docens, ta-

nársegéd és egyetemi

hallgató kapta.

A Közlekedési Mûszergyártó Zrt. a vál-

lalat fennállásának 120 éves jubileu-

mára minõségi díjat alapított. A kari

kuratórium elõterjesztése alapján a vál-

lalat KMGY Zrt. minõségi díjban

részesítette oktatói kategóriában

és mesteroktatókat,

ipari kategóriában , hall-

gatói kategóriában

és végzõs hallgatókat.

Dr. Appel György

dr. Víg Pi-

roska Tóth Réka

Kiss Péter Marcell

Bakk

János Nagy István

Tallér Györgyöt

Szabó Péter Bence

Bíró Norbert

A 70 éves
Gépészkaron
diplomáztak
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Diplomaátadó ünnepséget tartott a
Kertészettudományi Kar február 5-én
a Budai Campus Dísztermében. A 146
végzettet dr. Palkovics László rektor,
Nyitrainé dr. Sárdy Diána Ágnes dékán
és dr. Gyuricza Csaba, a Nemzeti Ag-
rárkutatási és Innovációs Központ fõ-
igazgatója köszöntötte.

A karon az elmúlt félévben informati-
kus és szakigazgatási agrármérnöki, ker-
tészmérnöki, környezetgazdálkodási ag-
rármérnöki és a szõlész-borász mérnöki
alapképzési szakokon, a magyar nyelvû
kertészmérnöki, a növényorvosi és az
ökológiai gazdálkodó mesterképzési
szakokon, továbbá a biológiai talajerõ-
gazdálkodási, a favizsgáló és faápoló
valamint a gyógynövényismerõ és fel-
használó szakirányú továbbképzési sza-
kon végeztek hallgatók. Közülük a kar
két határon túli konzultációs központ-
jában 22-en szereztek diplomát.

Az ünnepségen számos díjat és elis-
merést adtak át. A Krámer Mária Antó-
nia által 1987-ben létrehozott alapítvány
oktatói kitüntetésében
adjunktus, a Dísznövénytermesztési és
Dendrológiai Tanszék munkatársa, va-
lamint adjunktus, a Nö-
vénytani Tanszék és Soroksári Botani-
kus Kert munkatársa részesült. A hall-
gatói díjat kertészmérnöki
alapképzési szakon,

szõlész-borász mérnöki alapképzési
szakon és növényorvos
mesterképzési szakon végzett hallgatók
részére adományozták.
A kar vezetése elismerõ oklevélben ré-

szesítette a határon túli tagozatokon

dr. Kohut Ildikó

dr. Papp Viktor

Biró Zsombor
Vértes Gábor Sán-

dor
Iváncsik Bence

társkonzulensként tevékenykedõ
beregszászi és

zentai oktatót.
Jutalomban részesült a kitüntetéses

oklevéllel végzett
favizsgáló

és faápoló szakirányú továbbképzési
szakon és gyógynövényis-
merõ és felhasználó szakirányú to-
vábbképzési szakon végzett hallgató.

A záróvizsga bizottságok javaslatára
jutalmazták a magas színvonalú diplo-
mamunkát, szakdolgozatot készítõ hall-
gatókat. A kertészmérnöki alapképzési
szak díjazottjai (Zenta,
dísznövény és faiskola specializáció),

(gyógynövénytermesztés
specializáció), , (Zenta,
gyógynövénytermesztés specializáció),

Illár Lé-
nárt dr. Könyves Tibor

Kaszab László, Mar-
tinovics Ákos, Soltész Viktória

Baki Szilvia

Barát Krisztina

Bognár Noémi
Dudás János

Hári Zsófia Eszter
Vörös Bol-

dizsár

Fazekas Eszter
Posta Blanka Boróka

Ambrus Ger-
gely

Kocsis Ivett Vöõ Csaba

Erdõs Boglárka

(precíziós kertészeti
technológiák specializáció),

(gyümölcstermesztés specializá-
ció). A szõlész-borász mérnöki alap-
képzési szak díjazottjai
és . Az informati-
kus és szakigazgatási agrármérnöki
alapképzési szak díjazottja

(szakigazgatási szakirány). A nö-
vényorvosi mesterképzési szak díjazott-
jai és . Az
ökológiai gazdálkodási mérnök mester-
képzési szak díjazottja .
A favizsgáló és faápoló szakirányú to-
vábbképzési szak díjazottjai Kaszab
László, Martinovics Ákos és Soltész Vik-
tória. A gyógynövényismerõ és felhasz-
náló szakirányú továbbképzési szak dí-
jazottja Baki Szilvia.

Diplomaátadó ünnepség

a Kertészettudományi Karon
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Dr. Dinnyés János
(1933 – 2019)
Dr. Dinnyés János professzor emeri-
tus, a humán erõforrás menedzser
szak megalapítója, életének 87. évé-
ben, 2019. december 22-én eltávo-
zott közülünk. Temetésére január 10-
én került sor a Fiumei úti nemzeti sír-
kert Ravatalozójában.

Dr. Dinnyés János Professzor Úrtól az
egyetem nevében
egyetemi tanár, intézetigazgató búcsú-
zott:
"Az élet egyik szépsége az, hogy bár sok

mindent elveszíthetünk, de azt sosem,
amit másoknak adunk. Amint ezt meg-
értjük, rájövünk, hogy az élet valódi mi-
nõsége azok szívdobbanásában rejlik,
akik hálásak azért, hogy Te léteztél.

Mélyen tisztelt gyászoló család, jelen
lévõ rokonok, munkatársak, tanítvá-
nyok, tisztelõk!

Szomorú megtiszteltetés számomra,
hogy a Szent István Egyetem Gazdaság-
és Társadalomtudományi Kara nevé-
ben én búcsúzom dr. Dinnyés János Pro-
fesszor Úrtól, a humán erõforrás me-
nedzser szak magyarországi megala-
pítójától.
Pályafutását az agráriumban kezdte. A

Szent István Egyetemhez fûzõdõ vi-
szonya 1978-ban vált szorossá, amikor
az akkori Gödöllõi Agrártudományi
Egyetem Mezõgazdaságtudományi
Karának, majd a Gazdaság- és Társa-
dalomtudományi Kar létrehozása után
annak Munkaszervezési és Munkavé-
delmi Intézete igazgatóhelyettese lett.
1984-tõl 1989-ig a Kar dékánhelyettese,
1998-tól egyetemi tanár, a Távoktatási
Központ vezetõje, 2003-tól professor
emeritusa.
Egyetemi életútjában fontos mérföldkõ

volt, amikor 1984 tavaszán megbízást
kapott az Egyetem orosz nyelven folyó
képzésének megszervezésére, mely je-
lentõs erõfeszítést igényelt. Ilyen jellegû
képzésnek még nem volt elõzménye a
magyar felsõoktatásban. A kísérleti jel-
legû tanterv kialakítása, a szovjet és a
magyar képzési rendszerben levõ kü-
lönbségek áthidalása akkor úttörõ jel-
legû oktatásfejlesztési és oktatásszer-
vezési eredmény volt. Kiváló munká-
jának mérföldköveit, oktatásszervezési,

dr. Káposzta József

oktatásfejlesztési munkánkban, a mai
napig példaként követjük.

1987-ben megalapítója volt az önálló
Vezetéstudományi Tanszéknek, mely-
nek keretein belül munkatársaival
együtt kialakította a menedzsment szé-
leskörû ismeretanyagából az emberi vi-
szonyok menedzsmentjének oktatását,
kutatását. A Vezetési ismeretek tárgy
kidolgozása és a gödöllõi karokon való
oktatásának megszervezése szintén
Professzor Úr szakmai munkásságának
érdeme. Számos – jelenleg is – fel-
sõvezetõ és vezetõ pozícióban lévõ
ember (többek között én magam is) tõle
tanulta a Vezetés alapjait. A Professzor
Úr vezetõi látásmódot és gondolkodást,
szakmai alázatot és emberközpontú,
kollégákkal szembeni tisztelettudó meg-
közelítést tanított. Rajongva szerettük
óráit, szakmai példáit, melyek mai na-
pig fülünkbe csengenek.

1991-tõl, a tanszék oktatási-kutatási
tevékenységének az Emberi Erõforrás
Menedzsment irányában történt bõ-
vülésével párhuzamosan, mint az Em-
beri Erõforrások Fejlesztése Alapítvány
kuratóriumának elnöke, aktív szerepet
játszott a munkanélküli diplomások át-
képzésének területén. Az itt született
tananyagok, tantervek, szakmai mód-
szerek hozzájárultak ahhoz, hogy 1993-
ban elindíthatta az "Emberi Erõforrás

Menedzser" posztgraduális másoddip-
lomát adó képzés programját.

Erre épülve 1994-ben kidolgozta az or-
szágban elsõként induló Humán erõ-
forrás menedzser fõiskolai szak tan-
tervét. A szak 1996-ban levelezõ, majd
1998-ban távoktatási formában indult,
ami hiánypótló képzés volt a közigaz-
gatásban, önkormányzatokban és a
Belügyminisztérium intézményeiben
dolgozók számára. Professzor Úr kül-
detésének tekintette a szak mûköd-
tetését, ennek sikeréért mindent meg-
tett. A speciális tananyagok kidolgozása
mellett jutott figyelem arra, hogy a táv-
oktatásban közremûködõ kollégái is
megkapják a megfelelõ felkészítést.
Idegen nyelvû trénereket, távoktatási
szakértõket vont be a szak tananya-
gának fejlesztésébe, illetve a képzés pro-
fizmusa érdekében összekapcsolta a fel-
sõoktatást a szakmai élettel.

A Humán erõforrás menedzser képzés
magas szakmai színvonalú és emellett
hallgatóbarát volt. Professzor Úr a hall-
gatókat partnerként, egyenrangúan ke-
zelte, véleményüket kikérte és maxi-
málisan rendelkezésükre állt, a nyitott
ajtó vezetõi politikáját követve.

Az évek kitartó munkája eredménye-
ként a szak, a munka mellett tanul-
mányokat folytatók számára annyira
vonzóvá vált, hogy voltak olyan évek,
amikor több mint tízszeres volt a túlje-
lentkezés, és a kiválasztási folyamatban
nehéz volt a kiválók közül a legkivá-
lóbbakat felvenni. A végzett hallgatók
közül sokan ma is humán erõforrás
menedzseri pozíciókban dolgoznak. A
szakmai alapokat itt szerezték meg, ez
az egyetem volt számukra a tudás és a
szakmai bölcsesség fellegvára. A Pro-
fesszor Úrtól vezetõi szemléletet, kellõ
életbölcsességet is kaptak.
Egyetemi vezetõként következetes volt,

magas szakmai sztenderdeket képviselt,
amit munkatársaitól a kiemelkedõ mi-
nõségû oktatás érdekében meg is kö-
vetelt. Feletteseivel történt megálla-
podásokat mindig betartotta, mun-
kájában az együttmûködésre töre-
kedett.

Az Egyetemen kívül fontosnak tartotta

Csurka Tamás
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a szakmai szervezetekkel, intézmé-
nyekkel való együttmûködést. Tagja volt
többek között az MTA Agrárgazdasági
Osztályának, a Humán Szakemberek
Országos Szövetségének, a Felnõtt-
képzési Vállalkozások Kamarája Etikai
Bizottságának, a Szervezési és Vezetési
Tudományos Társaságnak, a Szervezet-
fejlesztõk Magyarországi Társaságának.

Vezetésével valósult meg a "Mun-
kaerõpiac-Eszköz-rendszer-Érdek-
egyeztetés" nemzetközi konferencia
1992 õszén, amelyen a nagyszámú
hazai szakemberen kívül a témakör
európai szaktekintélyei is részt vettek.

Végül, mint embertõl szeretnénk
búcsúzni Tõled Kedves Professzor Úr.

Munkatársaidként nagyon szerettük
azt a következetességet, önfegyelmet,
szerénységet, mértéktartást, folyamatos
támogatást, hitet, bizalmat, és humort,
amit megtapasztalhattunk a Veled való
együttmûködés során. Nagyon hálásak
vagyunk Neked, hogy az általad megírt
könyvekben, jegyzetekben hihetetlen
mennyiségû, mind a személyes életünk-
ben, mind a munkánk során ma is hasz-
nosítható tudást hagytál ránk.

Soha nem szegted szárnyunkat, ha-
nem arra biztattál minket, hogy al-
kossunk és valósítsuk meg álmainkat,
amit a segítségeddel meg is tudtunk
tenni. Jó volt veled dolgozni, éreztük,
hogy szeretsz minket, büszke vagy ránk.
Mindig volt egy jó szavad hozzánk, még
akkor is, amikor a legnehezebb idõket
éltük. A legnagyobb ajándék, amit adtál
nekünk az az idõd volt. Egy olyan da-
rabot kaptunk az életedbõl, amit tudtad,
hogy soha nem kapsz vissza, mégis jó
szívvel adtad.

Az emlékezéshez nem emlék, hanem
szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem
feledjük el.
Kedves Professzor Úr, mi mindannyian

szeretünk, és emlékedet õrizni fogjuk!
Köszönjük, hogy éltél és minket sze-

rettél, nem haltál meg csak álmodni
mentél. Szívünkben itt él emléked
örökre, ha látni akarunk, csak felnézünk
az égre. A csillagok közt utazol tovább,
ott várj ránk, ha idõnk lejárt.
Nyugodj békében!

A SZIE Mezõgazdaság- és Környe-
zettudományi Karának Vadvilág
Megõrzési Intézete a GAK Kft-vel
együttmûködve a mezei nyúl állo-
mány természetes körülmények kö-
zötti növelése céljából folytat ku-
tatást Babatvölgyben. Arra keresik a
választ, tájékoztatott dr. Heltai Mik-
lós egyetemi tanár, intézetigazgató-
helyettes, hogy milyen élõhelyen érzi
jól magát a mezei nyúl, milyen felté-
telek mellett képes a túlélésre a szá-
mára egyre rosszabb minõségû élõ-
helyi körülmények között.

A természetben élõ minden állatnak
szüksége lenne a biológiai változatos-
ságra. A mezõgazdálkodás mai rend-
szere ezt a feltételt igencsak veszélyez-
teti, hangsúlyozta a professzor. A több
száz, vagy akár egy-két ezer hektáron is
megforduló nagyvadfajok (õzek, szar-
vasok, vaddisznók) számára még válto-
zatos marad a környezet, de a kis helyen
mozgó mezei nyúlnak egyre kevesebb
esélye marad arra, hogy a számára
szükséges változatosságot megtalálja. A
homogén környezetben pedig nem talál
megfelelõ minõségû táplálékot, búvó-
helyet. Ennek is következménye, hogy ál-
lománya és így terítéke is folyamatosan
csökken.

A Vadvilág Megõrzési Intézetnek az a
szakmai álláspontja, hogy vadgazdál-
kodást állattenyésztési eljárások nélkül
is lehet sikeresen folytatni. Vadfajainkkal
lehet úgy is gazdálkodni a természetben,
és lehet úgy is tudatosan gazdálkodási
modelleket végrehajtani a gyakorlatban,
hogy ne kelljen a különbözõ tenyésztési
eljárásokat alkalmazni. A vadvilág igazi
értéke az, hogy ha a természetes álla-
potban hagyjuk, megõrizzük és tarta-
mosan hasznosítjuk.
úgy gondolja, hogy ezt meg lehet csinál-
ni a mezei nyúllal is és a fácánnal is.

A „vadtenyésztés” nem tartozik a
klasszikus vadgazdálkodáshoz. Az
utóbbi azon alapul, hogy a szakemberek
miként tudnak az élõhellyel bánni,
hogyan tudnak azon javítani, képesek-e
kezelni az adott faj ragadozóit, ki tudják-
e számolni az állomány növekedését a
populáció dinamikai adatokból, s meg

Dr. Heltai Miklós

tudják-e határozni a hasznosítható
mennyiséget.

Az utolsó, viszonylag nagy meny-
nyiségben rendelkezésre álló apróvad-
fajunk a mezei nyúl. Ebbõl a teríték a
hatvanas évektõl folyamatosan csök-
ken, napjainkban 100 ezerre tehetõ. Rá-
adásul egyre nagyobb az igény a vadá-
szata iránt, hiszen egyre kevesebb he-
lyen lehet rendesen vadászni, és egyre
jobban megy fel az ára. Ma már egy-egy
õzsutát vagy gidát olcsóbb terítékre hoz-
ni, mint egy nyulat, mondta dr. Heltai
Miklós. Többet ér a piacon egy nyúl,
mint egy õz! Ennek az egyik sajnálatos
következménye az lett, hogy az or-
szágban többfelé tenyésztéses eljá-
rásokkal próbálkoznak. A mezei nyulat
kétféle céllal tenyésztik. A nagyobb
mennyiséget a mediterrán piacra, legin-
kább Olaszországba exportálják élve.

Kisebb részben a mezei nyúllal is az
történik, mint ami a fácánnal. Úgy
gondolják, azzal lehet megoldani a me-
zei nyúl hiányát, hogy tenyésztik, ki-
engedik a természetbe és akkor ott több
lesz. Csakhogy az a baj, hogy a termé-
szetben azért van egyre kevesebb nyúl,
mert valami – azaz a homogén, mezõ-
gazdasági élõhely – nem jó neki. Nem
megfelelõ az élõhelye. A vadgazdál-
kodási hibák mellett a vadásztársaságok
vagy a vadgazdálkodási egységek nem
foglalkoznak a ragadozókkal, márpedig
a mezei nyúlra sokan éhesek. Rókák,
madarak, borzok. Ilyen helyzetben nincs
értelme a nyúl kihelyezésének. Meg-
felelõ búvóhely és etetés nélkül csak idõ
kérdése, hogy mennyi idõ alatt pusztul el
az a „tapsifüles”.

A kutatás Babatvölgyben természetes
körülmények között zajlik. A munkát az
Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Fõ-
osztálya támogatja. (bg)

„Terítéken” a mezei nyúl

– kutatás Babatvölgyben
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A Szent István Egyetemen jelenleg

futó, illetve jövõben esedékes agrár-

innovációs projektekrõl számoltak

be az intézmény képviselõi a januári

AGROmashEXPO és AgrárgépShow

nyitónapján. A kutatásoknak az 1,8

milliárd forintból elkészült Felsõok-

tatási és Ipari Együttmûködési Köz-

pont ad színteret.

Legfõképp a kutatói közösség és az

ipari szereplõk szervezett együttmûkö-

désének, a nemzetközi szinten is ver-

senyképes fejlesztéseknek ad teret a

nyolc, részben EU-s, részben pedig

hazai forrásból létrejött Felsõoktatási és

Ipari Együttmûködési Központ (FIEK). A

SZIE-n négy év alatt, összesen 1,8 milli-

árd forintból jött létre ilyen létesítmény,

melynek tevékenysége kifejezetten az

agrárinformatika területére összponto-

sít. Ennek részleteirõl beszélt

, az intézmény rektorhelyettese,

akinek szavai szerint az e területen tör-

ténõ fejlesztések kulcsszerepet játsza-

nak a hazai agrárium hatékonyságának

növekedésében.

– Megvizsgáltuk, hogy milyen techno-

lógiákra kell fokozott figyelmet fordí-

dr. Szabó

István

tanunk ahhoz, hogy a mezõgazdasági

termelés átlagos színvonalát eltoljuk egy

magasabb hozzáadott érték irányába. A

dolgok internete, a robotizáció, vagy ép-

pen a mesterséges intelligencia már kö-

zéptávon is forradalmian új megoldá-

sokat jelenthetnek, egyszersmind

jelentõs növekedést eredményezhet-

nek – tájékoztatott a professzor.

Mint mondta, a projekt részeként

egyebek mellett létrehoznak egy olyan

labort, amelyben a magyarországi me-

zõgépek fedélzeti intelligenciájának nö-

velésén dolgozhatnak, elkészül majd

egy új, 700 négyzetméteres oktatási és

kutatási tér, illetve egy ISOBUS-labo-

ratórium is. A rektorhelyettes beszélt az

egyetem jelenleg is futó kutatási pro-

jektjeirõl:

– Kifejlesztettünk egy szigetelt elektró-

dás szondát, ami a talaj számos jellem-

zõjének mérésére képes, s amelyet ta-

lajmûvelõ gépekre is fel lehet szerelni.

Továbbá létrehoztunk egy olyan rend-

szert is, amely a növények növekedésé-

nek dinamikáját mutatja; zárt termelési

rendszerben, távolról tudjuk monito-

rozni a termesztési körülményeket.

Jelenleg prototípus fázisban van az

erõgépekhez használható arcfelismerõ-

rendszerük, melynek segítségével sze-

mélyre szabva lehet majd elemezni a

gépkezelõ munkáját, s egyebek mellett

egy multifrekvenciás talajszenzor fejlesz-

tésén is dolgoznak az egyetem munka-

társai.

Dr. Szabó István hangsúlyozta, a di-

gitalizá-ció elõretörése a tanterv össze-

állításakor is fontos szempont számuk-

ra, ennek révén például elindítják a

mesterséges intelligencia szakmérnöki,

az adatmérnöki, illetve az agrárinfor-

matikai képzést is.

Dr. Kátai László, a Gépészmérnöki Kar

dékánja örömét fejezte ki azért, hogy a

Mezõgazdasági Eszköz- és Gépforgal-

mazók Országos Szövetségnek

(MEGFOSZ) „Legyél Te is mezõgé-

pész!” nevû kezdeményezése nyomán

az elmúlt években megháromszoro-

zódott az e szakmát tanuló közép-

iskolások száma, s növekedésnek indult

a mezõgépész szakos egyetemi hall-

gatók száma is.

dékáni kabinetigazgató el-

mondta, az agrárágazati szereplõkkel

együttmûködve olyan innovációs kör-

nyezetet kívánnak létrehozni, amelyben

az ötletekbõl piacképes termékek vál-

hatnak, a lehetõ leghatékonyabban

szolgálva ezzel a magyar mezõgazdasá-

got.

Mezei Tibor

Forrás: Magyar Mezõgazdaság

Növekszik a mezõgépész szakos egyetemi hallgatók száma

Digitalizációs törekvések

A Szent István Egyetem vette fel a má-

sodik legtöbb hallgatót – 384 fõt – a

februárban induló keresztféléves kép-

zésekre.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása alap-

ján összesen 4616-an nyertek felvételt a

több mint hatezer jelentkezõbõl a 2020

februárjában induló felsõoktatási kép-

zésekre, derült ki a nyilvánosságra ho-

zott keresztféléves felvételi ponthatárok-

ból.

A 2020. évi keresztféléves felvételi eljá-

rásban felsõoktatási szakképzésre 116,

alapképzésre 898, mesterképzésre

pedig 3602 jelentkezõt vettek fel. A

jelentkezõk körében a legnépszerûbbek

a mûszaki és gazdaságtudományi mes-

terképzések bizonyultak, ezekre mint-

egy 1300 illetve 1100 hallgató nyert felvé-

telt.

A legtöbb jelentkezõt (1025) a Buda-

pesti Mûszaki és Gazdaságtudományi

Egyetem vette fel, ezt követi a SZIE 384

hallgatóval, valamint a Debreceni Egye-

tem 359 felvételt nyert jelentkezõvel. Az

idei keresztféléves felvételi eljárásban

elõkelõ helyet megszerzõ SZIE vonzó le-

het azok számára is, akik még nem

döntöttek a nyári felvételi idõszakban

beadható jelentkezésükrõl.

Az Oktatási Hivatal januárban közzé tett

besorolási döntésébõl kiderült, hogy egy

felvételizõ az általa megjelölt és rang-

sorolt képzések közül melyiken érte el a

bejutáshoz szükséges ponthatárt. Minden

jelentkezõ csak egy helyre nyerhet fel-

vételt. A besorolást nyert jelentkezõnek az

érintett felsõoktatási intézmény felvételi

határozatot küldött, és tájékoztatta a fel-

vett diákot a hallgatói jogviszony léte-

sítésének feltételeként meghatározott be-

iratkozás helyérõl, idejérõl és az ezzel

összefüggõ teendõkrõl is.

Forrás: Oktatási Hivatal

Keresztféléves képzések: elsõk között a SZIE
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A Szent István Egyetem hat szakkollé-
giuma összesen 14.568.000 forint támo-
gatást nyert programjai megvalósításá-
hoz a Nemzeti Tehetség Program (NTP)
pályázatán, ami azt is jelenti, hogy a 140
millió forintos pályázati keretösszeg 10
százalékát a SZIE nyerte el. Emellett a
benyújtott NTP-TDK pályázatok közül is
öt pályázatot ismertek el pályázati for-
rással, összesen: 10.616.000 forinttal.
A Nemzeti Tehetség Program 2008-tól

segíti a tehetséges fiatalokat. A SZIE 11
év óta elõször nyert 11 NTP pályázatot,
amely kimagasló eredményt jelent, hi-
szen még soha nem ismerték el intéz-
ményünk tehetséggondozási tevékeny-
ségét ennyi pályázati forrással.

A pályázatok elkészítését és benyújtá-
sát a Tehetséggondozási és Karrier Iroda
koordinálta.

A múlt évi 12-vel
szemben idén már
17 szekcióban mu-
tatkoztak be a Szent
István Egyetem Új
Nemzeti Kiválóság
Program (UNKP)
ösztöndíját elnyert
hallgatói február 3-
án a Gödöllõi Cam-
puson.

Az ÚNKP 112 pá-
lyázatot támogatott
ebben a tanévben a
SZIE-rõl, melynek ke-
retében a legkiemel-
kedõbb egyetemre
jelentkezõk, alap- és
mesterszakos hall-
gatók, doktorandu-
szok, doktorjelöltek
és posztdoktorok ösz-
szesen 106 millió fo-
rint ösztöndíjban ré-
szesültek.

A konferenciát
megnyitó

rektor
kiemelte, hogy a
2016 óta évente
meghirdetett pályá-
zat a kutató-munka
presztízsét emelõ
anyagi támogatással
segíti a nyerteseket.
A kutatói életpálya
szorosan összefügg
az oktatóival, ezért az
UNKP a felsõokta-
tási intézmények
utánpótlását is segíti.

tu-
dományos rektorhe-
lyettes arról szólt,
hogy egyetemünkön
a legtöbb sikeres pá-
lyázat az agrárium-
hoz kapcsolódik. A
nyertesekbõll kerül-
nek ki az adott szak-
területek innovátorai.

dr. Pal-

kovics László

Dr. Helyes Lajos

Sikeres SZIE
pályázatok

ÚjNemzetiKiválóság Program:
egyrenépesebbmezõny

Az egyetem innovatív környezet kialakításával is igyekszik új
eredmények elérésére ösztönözni hallgatóit, hangsúlyozta

oktatási rektorhelyettes. A konferencia el-
sõdleges céljának az új gondolatok megméretését nevezte.
Hozzátette: akkor lesz teljes értékû az innovációs folyamat,
hogy ha a kutatások eredményeit át tudják adni a gazdaság-
ban dolgozó szakembereknek.

dr.

Szabó István

A SZENT ISTVÁN EGYETEMRE láto-
gatott 2019. december 16-23 között a kí-
nai Északnyugati Mezõgazdasági és Er-
dészeti Egyetem Kertészettudományi
Karának professzora és

vezérigazgató (Wopsun Tu-
dományos és Technológiai Innovációs
Kft. Peking). A vendégek meglátogatták
a professzor által kidol-
gozott magyar cseresznyeorsó mûvelési
rendszer elveit alkalmazó hazai gazdák,
vállalkozások cseresznyeültetvényeit és
az ott levõ alanykísérleteket Kecske-
méten, Ravazdon és Nagykutason, vala-
mint konzultációkat folytattak a pálin-
kafõzési és likõrgyártási technológia kí-
nai adaptációjáról.

A Wopsun Kft. és a SZIE licencszer-
zõdést kötött a fajtaoltalommal védett
magyar sajmeggy alanyok kínai sza-
porításáraés forgalmazására.
A szerzõdést december 23-án írták alá,

amikor is a kínai egyetem delegációja
, az egyetemi tanács elnö-

kének vezetésével egy európai körút ke-
reteinbelül Budapestre érkezett.

Az Északnyugati Mezõgazdasági és
Erdészeti Egyetemen mintegy 35 ezer
hallgató tanul.

dr. Cai Yuliang

Geng Jinhu

dr. Hrotkó Károly

dr.

Li Xianwang

aula



Az év elsõ, az egész ország ifjúságát

megmozgató eseménye volt a január

9-11. között zajló Edutacio Nemzetközi

Oktatási Szakkiállítás a Hungexpo te-

rületén.

Az egyetemek és fõiskolák képzési kí-

nálatának nagy mustráját huszadszor

rendezték meg, és azt, hogy mekkorát

változott közben a világ, talán éppen a

Szent István Egyetem standjánál lehe-

tett megtapasztalni.

A mezõgazdasági – tágabb értelemben

élelmiszergazdasági – pályák ugyanis

mára a legkorszerûbbek közé emelked-

tek, hiszen közvetlenül hasznosítják a

mûholdak szolgáltatta adatokat, és a

drónok is polgárjogot nyernek a min-

dennapi agrárgyakorlatban. A SZIE gö-

döllõi és budapesti karai dékánoktól a

tanulmányi munkatársakig széles

„fronton” vettek részt a hallgatótobor-

zásban, s kiegészítették õket a jelenlegi

hallgatók, akik bátran beleálltak a lá-

togatók sokezres sokaságába, vála-

szolni az érdeklõdõk véget nem érõ kér-

déseire, beleértve az egyetemi hagyo-

mányokat, a kollégiumi elhelyezés fel-

tételeit, a nyelvtanulás és a külföldi rész-

képzések lehetõségeit is.

Nyolc képzési terület 21 alap- és 35

mesterszakja várja a pályaválasztókat,

akik közül a legjobbak diplomáik meg-

szerzése után akár tíz doktori iskolában

is készülhetnek tudományos pályára. A

gödöllõieknek nem kell mesélni arról,

hogy az egyetem itteni kampusza a leg-

szebb vidékiek közé tartozik, azt azon-

ban még kevesen tudják, hogy Magyar-

ország Digitális Agrárstratégiája kereté-

ben az egyetemet digitális agrárinnová-

ciós központ létrehozásával bízták meg.

A mesterséges intelligencia oktatása és

alkalmazása is létjogosultságot nyer az

intézményben. Mindezekrõl a Hello mo-

dern agrárium! projekt tájékoztatói is

szóltak.

Balázs Gusztáv felvételei

A legkor-

szerûbb

pályák a

kínálatban


