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Az ország hagyományosan legnagyobb pá-
lyaválasztási rendezvényén idén több mint 
130 intézmény vett részt. A hazai felsőok-
tatás lényegében valamennyi szereplője 
képviseltette magát, sőt számos külföldi in-
tézmény is megjelent január 21-től 23-ig a 
budapesti SYMA Rendezvény és Kongresz-
szusi Központban, nem hiányozhatott tehát a 
Miskolci Egyetem sem. Az intézmény összes 
fakultása saját pulttal várta az egyes képzé-
si területekről tájékozódni vágyó fi atalokat, 
akik közül többen szeptembertől remélhető-
leg már hallgatóként léphetnek be a miskolci 
campus egyedi üvegépületébe, amelynek 
most kicsinyített mása előtt juthattak számos 
fontos információhoz a Miskolcon választha-
tó képzésekről.
A Miskolci Egyetem részéről felkészült ok-
tatók és hallgatók egyaránt készséggel tá-
jékoztatták a leendő hallgatókat, az érdek-
lődők kiugróan magas száma pedig újfent 
igazolhatta az egyetem képzései iránt jelent-
kező igényt. Az eseményen részt vett a For-
mula Racing Miskolc csapata is, mégpedig 

saját gyártású, és eredményesen versenyző 
autójával, amelyet szintén megcsodálhatott 
a rendezvény közönsége – így például Erdei 
Zsolt, kétszeres világbajnok profi  ökölvívó is, 
aki belülről is kipróbálta az egyedülálló jár-
művet.
A Miskolci Egyetem ipari-gazdasági beágya-
zottságát és támogatottságát bizonyíthatja, 
hogy az egyetemmel együtt, egy standszige-
ten jelent meg a Nemak Győr Alumíniumön-
töde Kft is. A cég szoros kapcsolatban áll a 
Műszaki Anyagtudományi Karral, amelynek 
fontos duális képzési partnere a győri szék-

helyű vállalat. Az egész országra kiterjedő 
duális képzési együttműködések folytán a 
Miskolci Egyetem beiskolázási potenciálja 
természetesen a távolabbi országrészekben 
is nőhet. (Az egyetemi duális partnerek listá-
ja megtalálható a www.uni-miskolc.hu/felve-
telizoknek oldalon.)
Idén minden eddiginél több, összesen 33 
ezer látogatót vonzott a továbbtanulási lehe-
tőségek legnagyobb seregszemléje.

 Rada János

MISKOLCI EGYETEM – HATALMAS ÉRDEKLŐDÉS 
BUDAPESTEN IS
A Miskolci Egyetem impozáns főépületének kicsinyített mása épült fel Budapesten, az 

immár 16. alkalommal megrendezett Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon, 

amelyen mintegy 30 fős delegáció képviselte Északkelet-Magyarország elsőszámú fel-

sőoktatási intézményét.
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A Konfucius Intézet a tavaszi félévtől felme-
nően már azon érdeklődőket is szeretettel 
várja, akik eddig nem tudták a heti 2x2 órát 
besűríteni órarendjükbe. Ugyanis már arra is 
alkalom nyílik, hogy heti 2 órában, ingyenesen 
tanuljunk az oktatóktól, szemeszterenként 2 
kreditért. A tankönyvek és egyéb tanszerek 
kölcsönzése továbbra is térítésmentesen ve-
hető igénybe a tanulmányok során. 
A Konfucius Intézet jövőbeni céljai között sze-
repel, hogy a borsodi régió cégeinek, vállala-
tainak nyelvet, illetve kínai vállalati protokollt, 
etikettet oktassanak. 
A tavaszi szemeszterben két alkalommal tud-
tok kínai főzőleckén részt venni, ezen felül 
pedig kínai irodalmi szeánszra, fi lmvetítésre, 
kulturális napra, kalligráfi ára, valamint Taiji be-
mutatóra vár benneteket az Intézet. Szeptem-
bertől pedig, legújabb programként ősi kínai 
harcművészetet tanulhattok. Minden informá-
ciót megtaláltok a Konfucius Intézet honlapján 
(http://konfuciusz.uni-miskolc.hu), valamint 
Facebook oldalán. 
Azok a diákok, akik felveszik tantárgyként a 
kínai nyelvet, lehetőséget kapnak arra, hogy 

egy kéthetes, Kínában megszervezett, nyári 
táborban vegyenek részt. A Pekingi Vegy-
ipari Egyetem (BUCT) közreműködésével az 
érdeklődők számos kulturális programban és 
nyelvtanfolyamon vehetnek részt. A részvétel 
feltétele mindössze a repülőjegyek és a vízum 
költségeinek rendezése (kb. 200 000 Ft) – a 
szállást, a programok belépőit, az ellátást és 
a belföldi utazás anyagi vonzatait a kínai fél 
állja. 
Dr. Lénárt Levente elmondta, elsődleges cél-
jaik között szerepel, hogy az egyetemi rendez-
vények által egyre jobban beilleszkedjenek a 
Miskolci Egyetem közösségébe. Továbbá azt 
is kiemelte, hogy az Igazgató Tanácsülés idén 
júliusban a Miskolci Egyetemen kerül majd 
megrendezésre, és ezen esemény kapcsán 
a BUCT nyugdíjba vonuló rektorhelyettesét 
magas fokozatú egyetemi kitüntetésben sze-
retnék részesíteni. 

Boldizsár Csongor 

ISMERKEDJ MEG 
A KÍNAI KULTÚRÁVAL! 

Fotók: Konfucius Intézet

A Miskolci Egyetemen a Konfucius Intézet várja azokat a hallgatókat, oktatókat és 

egyetemi polgárokat, akik szeretnének bepillantást nyerni a kínai kultúrába. Nyelvokta-

tás mellett az Intézet előadásokat, illetve rendezvényeket szervez, hogy az érdeklődő-

ket közelebbről is megismertesse az ázsiai ország hagyományaival.
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Prof. Dr. Torma András köszöntő beszédében 
kiemelte, hogy egykori célkitűzései között sze-
repelt az is, hogy erősítse a Miskolci Egyetem 
nem-gazdasági szférába tartozó szervezetek-
kel való kapcsolatait. A mostani szerződés egy 
hosszú lépcső új foka, ugyanis az elmúlt három 
évben különböző megállapodásokat kötött a 
Miskolci Egyetem önkormányzatokkal, hiva-
talokkal. Megemlítette, hogy a megállapodás 
megszületése az Állam- és Jogtudományi Kar 
oktatói felkészültségének is köszönhető, hiszen 
olyan oktatókat, egykori hallgatókat tudhat ma-
gának a kar, akik jelentős tisztségeket töltenek, 
töltöttek be. Végezetül reményét fejezte ki, hogy 
nem csak a két aláíró félnek lesz haszna a meg-
állapodásból, hanem az egész ország boldogu-
lását fogja szolgálni. 
Dr. Schadl György, a Magyar Bírósági Végre-
hajtói Kar elnöke köszönetet mondott a Miskolci 

Egyetemnek, illetve az Állami- és Jogtudományi 
Karnak, hogy lehetősége nyílt aláírni a megol-
dást. 
Ezt követően Prof. Dr. Farkas Ákos, az Állam- 
és Jogtudományi Kar dékánja megköszönte, 
hogy a Végrehajtói Kar a Miskolci Egyetemet 
választotta bázisául. Továbbá megerősítette 
Prof. Dr. Torma András szavait, illetve kiemelte, 
hogy a korábbi hitvallását nem változtatta meg 
a kar, és tovább erősíti a gyakorlati oktatást. 
Az együttműködési megállapodás lehetőséget 
teremt az egyetemen folyó oktatási, kutatási, 
tudományos tevékenység, valamint a Végre-

hajtói Kar tagjai által végzett szakmai gyakor-
lati tapasztalatok kölcsönös összehangolására. 
Például közös kutatások, szakmai kiadványok, 
pályázatok megvalósítása. A szerződő felek 
az együttműködés során kiemelt fontosságú 
területnek tekintik a végrehajtók, végrehajtó-he-
lyettesek képzését jogász osztatlan MA szakon, 
akik számára a Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán a szakmai kompetenciák 
elsajátítását követően lehetőség nyílik az egye-
temi szintű jogi végzettség megszerzésére.

Boldizsár Csongor 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
A MAGYAR BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓI KARRAL

Együttműködési megállapodást írt alá január 13-án Prof. Dr. Torma András, a Miskolci 
Egyetem rektora, Prof. Dr. Farkas András, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja Dr. Schadl 
Györggyel, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökével. 

Fotók: Kiss Viktor
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Dr. Kiss Tóth Emőke, az Egészségügyi Kar 
dékánja nyitotta meg a rendezvényt, köszöntő-
beszédében kiemelte a megállapodási szerző-
dés megújításának jelentőségét. Ezt követően 
Prof. Dr. Torma András rektor a beszédében 
megemlítette egykori célkitűzéseit, hogy erő-
sítse a Miskolci Egyetem nem-gazdasági 
szférába tartozó szervezetekkel fenntartott 
kapcsolatait. Hozzátette, hogy az Egyetemi 

Oktatókórház területén megalapuló Alkalma-
zott Egészségtudományi Kihelyezett Intézeti 
Gyakorló Tanszék humánerőforrását a Miskol-
ci Egyetem fogja biztosítani. Ezután Dr. Csiba 
Gábor, a B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi 
Oktató Kórház Intézetvezetője kapta meg a 

szót. A főorvos arra helyezte a hangsúlyt, hogy 
a megújításnak jogosultsága van, hiszen a 
legutóbbi kiegészítés óta csaknem tíz év telt 
el. Ezalatt az időszak alatt mind a Megyei Kór-
ház infrastruktúrája, mind az Egészségügyi 
Kar oktatási profi lja változáson és fejlődésen 
ment keresztül. A megújuló együttműködési 
szerződéssel kíván válaszolni a fentebb emlí-
tett változásokra. Dr. Csiba Gábor azt is meg-
említette, hogy a Miskolci Egyetem számára 
biztosítani fognak egy olyan oktatótermet a 
Megyei Kórház területén, amelyet az Egész-
ségügyi Kar hallgatói gyakorló korteremként 
használhatnak majd. Végezetül Dr. Kiss Tóth 
Emőke vette át a szót. Beszédében rövid tör-
ténelmi áttekintést adott, felelevenítve a legel-
ső megállapodási szerződést (2001) és annak 
két megújítását, kiegészítését (2006 és 2008). 
Hozzátette, hogy az Egészségügyi Kar, a 15 
éves fennállása óta, mindig úgy alakította, 
szélesítette a képzési és kutatási palettáját, 
hogy az refl ektáljon a régió egészségügyi, 
munkaerő-piaci és gazdasági problémáira. 
Reménye szerint a megújított szerződés is 
ezen célt szolgálja.

Boldizsár Csongor 

KIHELYEZETT INTÉZETI GYAKORLÓ TANSZÉK AZ 
EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZBAN

2016. január 19-én megújította együttműködési megállapodási szerződését a Miskolci 
Egyetem Egészségügyi Kara a B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházzal. 

Fotók: Kiss Viktor



- -
- -

- -
-

- -
- -

- -
-

- -
- -

- -
-

----------

------------

--------

8 fókuszban

MEGAZIN

2
016

. F
E
B
R
U
Á
R

IV. ÉV
FO

LYA
M
 1. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

A találkozón három ország, hat egyete-
mének hét csapata mérte össze szakmai 
tudását, kreativitását, talpraesettségét és 
ügyességét. A résztvevő intézmények kö-
zött találjuk még a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemet, az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetemet, a Debreceni 
Egyetemet, a Kolozsvári Műszaki Egyete-
met, valamint a pozsonyi Szlovák Műszaki 
Egyetemet. A hallgatóknak lehetőségük nyílt 
a pénteki napon arra, hogy meglátogassák 
a Kelenföldi Erőművet, a Thermowatt Kft. 
hőszivattyús szennyvízhő-hasznosító telep-
helyét vagy a Művészetek Palotájának épü-
letgépészeti rendszereit. A Miskolci Egyetem 
csapata a Kelenföldi Erőmű ódon falai közé 
látogatott el, az interaktív körbevezetés ke-
retében a hallgatók bepillantást nyerhettek a 
több mint százéves erőmű kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelésének folyamatá-
ba. Az üzemlátogatást követően a Magyar 
Mérnöki Kamara konferenciatermében a 
szervezők levetítették a csapatok bemutat-
kozó videóit, majd vacsora után a Kármán 
Tódor Kollégium tornatermében elkezdődött 

a csapatépítés. A találkozó második napján 
a szakmaiságra helyeződött a hangsúly. 
Miután minden csapat előadta a harminc 
perces szakmai prezentációját, a résztve-
vőknek különböző kvízeket, teszteket, lo-
gikai feladványokat kellett megoldaniuk az 
energetika témakörében, valamint egyedi 
szerkezeteket kellett megépíteniük, például 
egy működő szélkereket, szélturbinát kar-
tonpapír és hurkapálcika felhasználásával. 
Továbbá a szervezők szituációs feladvá-
nyokkal is készültek, például kíváncsiak vol-
tak arra, hogyan oldaná meg egy-egy csapat 
Magyarország energiaellátását, ha a Paks II 
beruházás nem valósulna meg. A szakmai 
vetélkedő után a csapatok gálavacsorán vet-
tek részt, majd folytatódott a csapatépítés a 
Kármán Tódor kollégiumban. A rendezvény 
kétségkívül teljesítette elsődleges célját, 
sikeresen összegyűjtötte azokat a szakmá-
juk iránt elkötelezett hallgatókat, akik a jövő 
energetikai szakemberei lesznek. A szakmai 
verseny első helyezettje a BME energetikai 
mérnökökből álló csapata lett, a második a 
pozsonyi csapat, harmadik helyezett pedig a 
Miskolci Egyetem hallgatói lettek. 

A Miskolci Egyetem csapatának névsora: 

Boldizsár Csongor   (G 3BEG)
Csoma Nóra   (G 3BEG)
Erőss Gergely   (G 4BEG)
Faragó Dávid   (G 4BEG)
Győri András   (G 4BEG)
Jakubinyi Máté   (G 4BEG)
Juhász Márton   (Gx2MEé)
Koós Dániel   (G 3BEG)

Boldizsár Csongor 

DOBOGÓS HELYEN 
A MISKOLCI ENERGETIKUSOK 
2016. január 29-31. között rendezte meg a Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozata 
a Magyar Energetikus Hallgatók I. Találkozóját, amelyen a Miskolci Egyetem energetikai 
mérnök hallgatói képviselték intézményünket. 

Fotó: Nagy Bálint
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EGY SIKERES PEDAGÓGIAI PROGRAM, 
EGY SIKERES PEDAGÓGUSTÓL 
K. NAGY EMESE ÉS A KIP-MÓDSZER

Mi a KIP módszer lényege, Ön szerint összefog-
lalva?
A KIP olyan speciális kooperatív tanítási módszer, 
amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas 
szintű csoportmunka szervezését olyan osztá-
lyokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különb-
ség és kifejezőkészség tág határok között mozog, 
és az osztályban végzett munka eredményeként 
a hátrányos helyzetű tanulók leszakadását lassít-
ja vagy megakadályozza. A módszert a Stanford 
Egyetem fejlesztette ki Cohen és Lotan vezeté-
sével. A program célja minden gyermek tudássz-
intjének emelése, és sikerélményhez juttatása az 
osztálymunka során. A módszer hazai körülmé-
nyekhez igazított formája 2001-ben a hejőkeresz-
túri iskolában került bevezetésre komplex Instruk-
ciós Program néven. A program lehetőséget nyújt 
a tanulói csoporton belül a kimagaslóan tehet-

séges, az alulteljesítő és a tanulásban lemaradt 
gyerekek sikeres együttnevelésére az eltérő intel-
ligencia felhasználását lehetővé tevő feladatokon 
keresztül. A hagyományos feladatok, a jelenlegi 
iskolai gyakorlatnak megfelelően, csak a tanulók 
egy szűk rétegének adnak lehetőséget arra, hogy 
képességeiket megfelelően kibontakoztathassák. 
A Hejőkeresztúri Modell – KIP azonban lehetővé 
teszi, hogy minden gyermek sikerélményhez jus-
son, és jó teljesítményt mutasson fel iskolai mun-
kája során. A módszer megkülönböztető jegye, 
hogy alkalmas a tanulók közötti státuszrangsor 
rendezésére.

Milyen új lehetőségek nyíltak meg Önök előtt a díj 
után? Milyen jövőbeli célkitűzéseik vannak?
„A hejőkeresztúri iskola 15 éve alkalmazza a 
módszert. Öt évvel ezelőtt megkezdődött a prog-
ram disszeminációja, terjesztése. Ma már több 

A tanári életpályamodell vonzóbbá tételén dolgozik évek óta magyar kormány, mél-
tó bérezés és egyéb javak ígéretével ugyanakkor követendő példát, keveset állítunk 
a pedagógus szakma iránt érdeklődők elé.  Pedig szükséges, hogy a kezdő tanárok 
önbizalommal és mintaadó pedagógiai szemléletekkel, sikertörténetekkel induljanak neki, 
a felnövekvő generációk nevelésének, hiszen kitartásuk szinte végtelen kell legyen végig-
kísérve hivatásukat. K Nagy Emese és kollégái egy ilyen történet részesei.

Fotók: Stumphauzer Laura
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mint 20 olyan iskola van, amelyik kijelentheti, 
hogy a KIP bázisiskolájaként, szakmai műhely-
ként működhet. Célunk a módszer átadása továb-
bi iskolák részére. Ma egy szerződés keretében 
kötelezte el a Vodafone, a Köznevelésért Felelős 
Államtitkárság és Hejőkeresztúr, hogy további 8 
iskola képzését kezdi meg. Ugyanakkor a Buda-
pesti Komplex Szakképzési Centrum is szeretné 
iskoláit a módszerrel megismertetni. Tehát munka 
van bőven. 
A Príma díjat az iskola kapta, amelyet az iskola 
gyermekei számára szeretnénk hasznosan fel-
használni. Mi olyan gyerekeket nevelünk többség-

ben, akiknek nincs lehetőségük színházba men-
ni, vagy kirándulásokon részt venni. A díjjal járó 
pénzösszeg erre szeretnénk felhasználni. Ugyan-
akkor a kollégáim egészen földhözragadt ötlettel 
álltak elő: szeretnék, ha egy projektor is vennénk 
a tanításhoz. A gyerekek körében is megvitatásra 
ajánlottuk az összeg felhasználását.  Egy biztos, 
az eddig beérkezett vélemények alapján diákjaink 
megfelelően érettek ahhoz, hogy okosan döntse-
nek ebben a kérdésben, és egyetlen javaslat sem 
szólt „csoki szökőkút” beszerzéséről.

Mit gondol, miért hatékony és népszerű a mód-
szer?
A módszert az különbözteti meg az „egyszerű” 
kooperatív technikától, hogy biztosítja a tanulók 

közötti státuszkülönbség közelítését. Ennek ered-
ményeként megvalósítható az osztályon belüli 
méltányosság megteremtése és következménye-
ként a tudásban történő előrehaladás. A pedagó-
gusoknak azonban a módszer alkalmazása sok 
feladattal jár, többel, mint bemenni a tanítási órára 
és „letanítani” a tananyagot. A módszer pedagógi-
ai attitűdváltást kíván, amely többlet feladatot ró 
az iskola vezetőségére és a pedagógusokra is. Az 
eredmény azonban garantált: a gyerekek viselke-
désében rendkívül észrevehető a változás és az 
alulmotiváltság is kezelhető.

Milyen volt a kezdeti fogadtatása és gyakorlatba 
helyezésnek kezdetei? 
A módszert alapgondolata és gyökere a Stanford 
Egyetemről jön, viszont a hejőkeresztúri iskolának 
három évébe tellett, amíg a mai formáját elnyerte. 
A legnehezebb volt megnyerni a rendkívül kariz-
matikus tanárokat, akik úgy gondolták, hogy a 
mindennapi munkájuk oly kiváló, hogy nincs szük-
ségük módszerbeli gazdagításra – egyébként 
hagyományos értelemben valóban kiválóak –. A 
KIP a tanároktól is megköveteli a csapatmunkát, 
az iskola eredményessége a tantestület minden 
tagjának a teljesítményétől függ. Ma már minden 
nevelő alkalmazza a programot és a kezdetben 
hitetlenkedők is látják, hogy milyen változás megy 
végbe egy-egy tanuló iskolai teljesítményében.

Fotó: Kiss Viktor



- -
- -

- -
-

- -
- -

- -
-

- -
- -

- -
-

----------

------------

--------

12 fókuszban

MEGAZIN

2
016

. F
E
B
R
U
Á
R

IV. ÉV
FO

LYA
M
 1. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Végül pár személyes kérdés: Ön a sikeres nő meg-
testesítője több pályán is. Hogyan egyeztet össze 
ennyi feladatot?
A siker számomra kényes kérdés. Ha azt ne-
vezzük sikernek, hogy például gyakori a média 

érdeklődése a munkánk iránt, akkor azt úgy kell 
értelmezni, hogy rengeteg munka áll mögötte. 
Számomra a siker az, hogy egy olyan módszerre 
tudom ráirányítani a szakma fi gyelmét, amelyik 
bizonyítottan eredményes és képes megoldani 
az osztálytermekben fellelhető problémák legna-
gyobb részét. Magánterületemen a tudományos 
munkám a siker. Ahhoz, hogy valaki ekkora ener-
giát tegyen bele mások eredményességének a 
megteremtésébe (értsd: a hátrányos helyzetűek 

felzárkóztatásába, a tehetség kezelésébe), ah-
hoz rendkívül kiegyensúlyozott anyagi és családi 
háttér szükséges. Ez nekem megadatott. Meg-
jegyzem, azért „csak” itt tartok, mert addig, amíg 
a gyermekeim felnőttek nem lettek, addig az ő 

nevelésük mindennél fontosabb volt a számomra, 
a tudományos munkát negligáltam. És azt gondo-
lom, hogy ezt igen jól tettem.

Milyen tanácsai vannak a hasonló célkitűzésekkel 
rendelkező diákjainak, pályakezdőknek?
Meggyőződésem, hogy a kitartó munka meg-
hozza a gyümölcsét. Arra viszont számítani kell, 
hogy az a periódus nagy valószínűséggel rendkí-
vül hosszú. A KIP esetében 5-10 év is eltelt, mire 
„beérett”. A mai világban rendkívül nagy szerepet 
játszik a pénz, de az én esetemben az önkéntes 
munka hozta meg az eredményt. Ezt a környe-
zetem értékeli és az eredmények is ezt igazolják. 
Jelzem, az egész rendszernek az irányítását, 
szervezését még mindig önkéntesként végzem, 
viszont sok segítséget kapok a környezetemtől, 
kollégáimtól. A programtól teljesen függetlenül 
minden hallgatónak azt üzenem, hogy az angol 
nyelv megfelelő ismerete rendkívül széles lehető-
séget jelent a munkaaerőpiacon.

Szabadi Martina Laura

Fotók: nol.hu
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Mit jelent Önnek a kamarai elnökség?
Nagy felelősség és büszkeség is természete-
sen, hogy egy ilyen szervezet vezetője lehetek. 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara egy köztes-
tület, háromezer aktív taggal, akiknek szakmai 
munkájára, életére közvetlenül hatással van, 
további kétezernek pedig lehetőséget, támo-
gatást nyújt. A „kamarában gondolkodás” szá-
momra azt jelenti, hogy úgy tudjak döntéseket 
előkészíteni és kollégáimmal együtt meghozni, 
hogy azok objektíven, a kamara egészének az 
érdekeit szolgálják. Hiszen a könyvvizsgáló is 
akkor képviseli jól megbízóját, ha nem az egyes 
tulajdonosok érdekeit, hanem a cég holisztikus 
céljait tartja szem előtt. A kamara léte biztosítja 
munkánk kereteit, nagyvállalati és egyéni szin-
ten egyaránt. Így, ha a kamara jól működik, az 
a tagok számára biztosít lehetőségeket. Erre 
nagy szükség is van, ugyanis napjainkban a 
könyvvizsgálat rendkívül nehéz időszakot él 
át itthon, és külföldön egyaránt. Számtalan 
kérdés lebeg a levegőben, amelyekre mielőbb 
válaszolni kell. Az elnökséget azért vállaltam el, 
mert úgy érzem, hogy fontos, hogy eredménye-
ket érjünk el, visszaszerezzük a bizalmat, és a 
könyvvizsgálók szakmai eredményeikhez mér-
ten kapják meg a munkájukért járó elismerést.

Mik a közeljövőbeli céljai?
Javítani szükséges a belső és külső kommuni-
kációt, a tagok számára sokkal átláthatóbb dön-
tési mechanizmusú, a tagsághoz jobban közelí-
tő kamarai vezetés kialakítása elengedhetetlen. 
Ezért ebben ki kell használni a régiós elnökségi 
tagok lehetőségeit is. Kifelé is közvetíteni kell 
tevékenységünket. Nem lehet elfogadni, hogy 
a könyvvizsgálói munka csak negatív esemé-
nyekkel összefüggésben kerül említésre.
A kamara működésének javítása céljából át kell 
vizsgálni, és szükség esetén meg kell változ-
tatni a hatáskörök és felelősségek rendszerét. 

Hatás- és felelősségi 
körök megfogalma-
zásával a tagság és 
a kamarai vezetés 
közelítésére kell mó-
dot teremteni.
Tovább kell folytatni 
és ki kell terjeszteni a 
kamarában megkez-
dett informatikai fej-
lesztéseket a kama-
rai élet minden – így 
az oktatás-tovább-
képzés, a nyilvántar-
tások, a kapcsolattar-
tás, de még lehetőleg 
a minőség-ellenőrzés 
– területén is.

És milyen hosszabb 
távra vonatkozó elkép-
zelései vannak?
Középtávú célként 
fogalmazható meg, 
hogy a kamara struktúráját úgy kell átalakíta-
ni, hogy egy modern, önjáró, professzionális 
szakmai szervezet jöjjön létre, viszonylag kevés 
választott tisztségviselővel. Az ő feladatuk a 
szakmai irányok, feladatok kijelölése megfele-
lő szakemberekkel, akik képesek a feladataikat 
magas színvonalon ellátni.
Ezekkel együtt ösztönözni, támogatni szüksé-
ges a könyvvizsgálók társaságokba, szakmai, 
üzleti közösségekbe szerveződését. Valamint 
keresni kell a tevékenységtől történő visszavo-
nulás rendezett, és az idősebb kamarai tagok 
számára is megfelelő módját, amely lehetővé 
teszi a kamarai tagság megtartását.

Tóth Orsi

A KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKE LETT 
DR. PÁL TIBOR

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2015 decemberében Dr. Pál Tibort – az ME GTK Üzleti 
Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Igazgatóját – a kamara elnökévé válasz-
totta öt évre. Ennek apropóján megosztott pár gondolatot lapunkkal.
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SALZBURG (Ausztria) – 2015. december 
1. 2015 – Ha olyan egyetemi vagy főiskolai 
hallgató vagy, akibe jókora adag vakmerőség 
szorult és bármiben benne vagy, akkor eljött a 
te időd – jelentkezz te is a 2016-os Red Bull 
Can You Make It? versenyre. Ez a verseny 
nem arról szól, hogy ki ér először célba. A lé-
nyeg maga az utazás, amelynek során a csa-
patoknak több mint 1000 km-t/mérföldet kell 
megtenniük egyetlen hét alatt, mielőtt a végső 
állomásra érnének, miközben egyedüli fi zető-
eszközként a Red Bullt használják. A jelentke-
zési időszak 2015. december 1-jén, kedden 
kezdődik és 2016. február 14-én, vasárnap 
zárul.

2016. április 12-én a 165 kiválasztott csapat 
útnak indul az öt európai Rajtállomás – Bar-
celona, Firenze, Berlin, Edinburgh vagy Prága 
– egyikéről. Mindegyik csapat leadja a náluk 
levő pénzt és bankkártyákat, valamint a tagok 
saját telefonját, és egyetlen hetet kap, hogy 
elérjen a fantasztikus végcélba. Az út során a 

Red Bullal kell kereskedniük, ezeket elcserélni 
bármire, amire szükségük lehet – ételre, szál-
lásra, a következő állomásra való eljutásra és 
egyéb olyan dologra, ami az amúgy is kalan-
dos utat valóban feledhetetlenné teszi majd. 
A kiválasztott csapatok saját maguk alakítják 
ki az útvonalat, miközben különböző európai 
városokban felállított Ellenőrző Pontokat kell 
felkeresniük (ahol fi zikai és mentális kihívást 
jelentő feladatokat kapnak) és a lehető legtöbb 
feladatot kell teljesíteniük a Kalandlistáról. Út-
jukról fotókat és videókat kell küldeniük, hogy 
ezzel is minél több lelkes támogatót toboroz-
zanak. A csapatok pontszámát az Ellenőrző 
Pontokon teljesített kihívások, a Kalandlistáról 
kipipált feladatok és a közösségi médiában 
szerzett támogatás határozza meg.
 

De vajon képes lehet egy hallgatókból álló 
csoport keresztülutazni egy egész kontinensen 
csak Red Bull segítségével? Igen, képes. A 
Red Bull Can You Make It? legutóbbi, 2014-es 
kiadásában 100 csapat vett részt addig csak 
álmaikban szereplő kalandokban, és szerzett 
(többek között) jegyet Bajnokok Ligája meccs-
re vagy utazott magángépen.

A jelentkezés menete: Állj össze barátaiddal 
egy háromfős csapatba. Az egyetlen kitétel, 
hogy a csapat tagjainak jelenleg is egyetemi 
vagy főiskolai hallgatóknak kell lenniük. Ké-
szítsetek egy 1 perces videót, amiben bemu-
tatjátok, miért érdemlitek meg a döntőbe jutást, 
majd adjátok le a videót a www.redbullcanyou-
makeit.com weboldalon legkésőbb 2016. feb-
ruár 14-ig. Osszátok meg az emberekkel ka-
landszereteteket, ravaszságotokat és persze 
humorérzéketeket; azokat a tulajdonságokat, 

EGYETEMISTÁK ÉS FŐISKOLÁSOK:
NEVEZZETEK BE EGY ÉLETRE SZÓLÓ KALANDRA!
A Red Bull Can You Make It? egy olyan különleges verseny, ahol több mint 50 országból 
érkezve 165 – hallgatókból álló – csapat utazza be Európát egyedüli fi zetőeszközként 
a Red Bullt használva. Kerekedjetek fel ti is: vessétek be meggyőző erőtöket és stratégiai 
képességeiteket, szerezzetek követőket... és ünnepeljétek a győzelmet a kontinens egyik leg-
csodálatosabb nagyvárosában!!

Fotó: www.redbullcontentpool.com
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amelyek titeket tesznek az ideális csapattá, 
amelyik képes nekivágni Európának csak és 
kizárólag Red Bullal és megnyerő fellépéssel 
felszerelve.

Ezután pedig szerezzetek támogatókat, hi-
szen minden országból az a csapat jut be a 
döntőbe, amelyik a legtöbb szavazatot gyűjti. 
A szavazási idő lejárta után a döntőbe jutott 
csapatok közül zsűri választja ki a nyerteseket. 
Ezek a csapatok aztán elrepülnek az öt euró-
pai Rajtállomás egyikére, hogy megkezdjék a 
kalandot, amely távol viszi őket otthonuktól, de 
közelebb hozza őket egymáshoz. Itt a lehető-
ség, hogy te és barátaid alkossátok az egyik 
ilyen csapatot.

A részletekért látogassatok el a www.redbull-
canyoumakeit.com weboldalra, és adjátok le 
jelentkezéseteket 2016. február 14-ig. 

A Red Bull Can You Make It?-ről

A Red Bull Can You Make It? háromfős, egye-
temi vagy főiskolai hallgatókból álló csapatokat 
invitál egy életre szóló kalandra. 2016-ban 50 
ország összesen 165, hallgatókból álló csapa-
tának egyetlen hete (április 12–19.) lesz, hogy 
az öt Rajtállomás valamelyikéből a kontinens 
egyik legcsodálatosabb nagyvárosába eljutva 
több mint 1000 km-t/mérföldet tegyen meg 
Európán keresztül, miközben egyedüli fi zető-
eszközként a Red Bullt használják. A Red Bull 

TV-n naponta jelentkező műsor tudósít majd a 
csapatok kalandjairól, és a pontozás az aláb-
biak szerint történik: az Ellenőrző Pontokon 
teljesített kihívások, a közösségi médiában 
szerzett támogatás és a Kalandlistáról kipipált 
feladatok. A verseny nem arról szól, hogy ki ér 
először célba – a lényeg maga az utazás és 
persze a kalandok. www.redbullcanyoumakeit.
com

Fotó: www.redbullcontentpool.com
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Az új doktori képzés egyértelműen minőségi 
irányba történő elmozdulást jelent. Miután a 
képzés átalakítását célzó javaslatot elfogadta 
a kormány, a jelenlegi 3+2 évről (3 év ösztöndí-
jas időszak és 2 év fokozat szerzési idő) 2+2+1 
évre változik a doktori képzés időtartama. Az 
első két évben a jelenlegi 100 000 Ft dokto-
randusz ösztöndíj 140 000 Ft-ra emelkedik, 
ez idő alatt a doktoranduszok doktori tárgyaik 
hallgatása mellett kutatási tevékenységet vé-
geznek majd. A két év leteltével a hallgatóknak 
komplex vizsgán kell számot adniuk tudásukról 
és kutatási eredményeikről. Bár e vizsga rend-
szerének kialakítása jelenleg még folyamatban 
van, annyit lehet tudni, hogy a hagyományos 
szigorlattal szemben az új rendszerben a tu-
dományos előmenetelhez szükséges tantárgyi 
ismereteken túlmutatóan az akadémiai, illetve 
kutatói pályán nélkülözhetetlen egyéb isme-
reteit és kompetenciáit is értékelik a jelöltnek, 
mint pl.: projekt-koordinációs, ill. pedagógiai 
készségek. Ennek sikeres teljesítése után a 
második két évben havi nettó 180 000 Ft jut-
tatásban lesz részük a hallgatóknak. Ez a két 
év kutatási tevékenységre fordítható. Felté-
tel, hogy a második két év megkezdése után 

három éven belül doktori fokozatot kell sze-
rezni. Amennyiben ez nem teljesül, a hallgató 
doktori iskolája várhatóan anyagi erőforrások-
tól esik el.
A Doktoranduszok Országos Szövetsége 
(DOSZ) meggyőződése szerint a képzés re-
formja szorosabb szakmai együttműködést 
eredményez majd a doktoranduszok, a téma-
vezetők és a doktori iskolák között. A DOSZ 
bízik abban is, hogy a jelenleg már a doktori 
képzésben részt vevő hallgatók ösztöndíjának 
emelését is el tudják majd érni.
A reform intézkedések hátterében egyrészt a 
kihozatal (doktori képzést kezdők és fokozatot 
szerzettek aránya) növelésének szándéka, 
másrészt egy már a 2000-es lisszaboni csú-
cson megfogalmazott törekvés áll. Ez utóbbi 
szerint egy versenyképes, tudásalapú euró-
pai gazdaság kialakításához több és jobban 
képzett kutatóra van szükség. Ehhez járulhat 
hozzá a képzés átalakításával vonzóbbá, a 
munkaerőpiacon versenyképesebbé váló ku-
tatói életpálya lehetősége.

Tóth Orsi

VÁLTOZÁSOK A DOKTORI KÉPZÉSBEN – 
MIRE SZÁMÍTHATNAK 
A DOKTORANDUSZOK SZEPTEMBERTŐL?
Változások várhatók a doktori képzésben szeptembertől, emelkedik a doktoranduszok ösz-
töndíja. Mi áll a reformok hátterében? Utánanéztünk a tervezett átalakítással kapcsolatos 
kérdéseknek.

Fotó: Kiss Viktor
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2012-ben a korábban egyesületi formában 
működő Szövetség életében gyökeres fordulat 
állt be. A Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 
rendelkezett a DOSZ köztestületi rangra eme-
léséről, és megalakította a 28 doktori képzést 
folytató felsőoktatási intézményben a dokto-
randusz önkormányzatokat. A Szövetség, a 
teljesség igénye nélkül részt vesz a Felsőok-
tatási Kerekasztal, az MRK, a MAB és az 
ODT munkájában. Aktív kapcsolatot ápol az 
MTA-val, a felsőoktatási szakszervezetekkel, 
a HÖOK-kal, a Magyar Doktori Közösség tag-
jaival és a hazai és határon túli felsőoktatási 
intézményekkel, kutatóintézetekkel és további 
szervezetekkel.

A szervezet az érdekvédelmi feladatok mel-
lett több fontos és kiemelendő feladatot ellát. 
2013-ban megkezdte a tudományos osztályok 
rendszerének kialakítását. Ezen osztályokban 
a magyarországi és határon túli doktorandu-
szok tudományterületek és ágak szerinti be-
sorolásban tevékenykedhetnek egymás és 
a szervezet közös sikere érdekében. Mára a 
DOSZ 20 tudományos osztállyal és mintegy 
500 fi atal kutatóval áll a társadalom és a tu-
domány rendelkezésére. Az osztályokban 
a tagok közös tudományos és szakmai ren-
dezvények, kutatások és kapcsolatteremtő 
események részesei lehetnek egy igen aktív, 
fi atal, ambiciózus közösségben.

A DOSZ a tudomány szervezésében is jelen-
tős szerepet vállal. Közel két évtizede rendezi 
meg a fi atal magyar kutatók „világtalálkozóját”, 
a Tavaszi Szél elnevezésű nemzetközi tudo-
mányos konferenciát, mely az utóbbi években 
jelentősen kibővült és a klasszikus konferencia 
lehetőségek mellett unikálissá vált. A DOSZ 
számára különösen fontos a doktori képzést 
megkezdők köre, ezért számukra minden 
évben a Nyári tábor ad lehetőséget, hogy 

megismerkedjenek a szervezettel, a doktori 
képzés lehetőségeivel és útvesztőivel, egyér-
telművé váljanak bennük jogaik és kötelezett-
ségeik, melyek elmélyítését Jogsegély-szolgá-
latunk is segíti. Az utóbbi években kialakították 
a Mérföldkő elnevezésű rendezvényüket is, 
ahol a tudományos osztályok tagjai tarthatnak 
évértékelőt és cserélhetnek tapasztalatot, vé-
leményeket.

A szervezet aktív pályázati tevékenységet 
folytat, folyamatosan keresi újabb és újabb le-
hetőségeit. A DOSZ fontos feladata, hogy köz-
vetítő, hídképző szerepet töltsön be az aka-
démiai szféra fi ataljai, valamint a verseny- és 
közszektor között. A Szövetség minden együtt-
működési lehetőségre nyitott, várjuk lehetsé-
ges partnereink jelentkezését minden érintett 
területről. A szervezet megkezdte a társadalmi 
és gazdasági kapcsolatok kiszélesítését a mo-
dern, naprakész tudományosság képviselete 
által. Fontos szerepet tölt be a nemzetközi 
doktorandusz szervezetek munkájában, mely-
nek további erősítésére törekszik.

A DOSZ küldetése, hogy társadalmilag be-
ágyazott szervezetként a doktori képzésben 
résztvevők számára kitárja a lehetőségeket, 
támogassa munkájukat és magát tudatosan 
alakító közösséget formáljon. Ennek érdeké-
ben hív és vár minden doktoranduszt a szer-
vezet kötelékébe, hogy együtt épülhessen  to-
vább a szervezet jövője, melynek jelmondata 
kifejezi lényegét:  

BEMUTATKOZIK A DOSZ
A Doktoranduszok Országos Szövetsége 1994 óta látja el Magyarországon a doktori 
képzésben résztvevők érdekvédelmét a különböző felsőoktatási, politikai és társadalmi 
fórumokon. 

„Közösség a tudományért.”
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Újdonsággal lepte meg a Miskolci Egyetem 
végzős hallgatóinak családtagjait, hozzátar-
tozóit: idén immár élő internetes közvetítésen 
is követhették a diplomaosztó eseményeit. A 
Himnusz eléneklése után közvetlenül egye-
temünk rektora, Prof. Dr. Torma András meg-
nyitója következett, melyben elmondta, hogy a 
diplomaosztó ünnepség nem csupán a végzős 
hallgatók számára, hanem az egyetem szá-
mára is ünnep. Ezt követte az ünnepség me-
netének részletes ismertetése, majd a végzős 
hallgatók mérnöki fogadalom tételére is sor 
került.
A Műszaki Földtudományi Kar végzős hallga-
tói közül 22 alapszakos diploma és 9 mester 

szakos diploma átadására került sor. A Műsza-
ki Anyagtudományi Kar végzősei közül 37-en 
vehettek át oklevelet, ebből 19-en alapszakon 
18-an pedig mester szakon végeztek idén. A 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar összesen 
220 oklevelet adott át az ünnepség keretein 
belül.
Az oklevelek átvétele után Toldi Tóth Bence 
okleveles gépészmérnök búcsú beszédét hall-
hatták a résztvevők, majd a Miskolci Anyagtu-
dományi kar dékánja, Dr. Palotás Árpád Bence 
beszéde következett. Ezt követte a Műszaki 
Földtudományi Kar ifjú tehetsége Pecsmány 
Péter előadása. Az ünnepség végéhez köze-
ledve a habilitációs oklevelek átadására is sor 

került. A Műszaki Földtudományi Karról kettő 
az Anyagtudományi karról pedig egy személy 
kapott habilitációs oklevelet. Doktori oklevelet 
ketten kaptak az ünnepség során, ezek át-
adása után pedig címzetes egyetemi tanár és 
címzetes egyetemi docens oklevelek átadá-
sára került sor. A Miskolci Egyetem Hallgatói 
Önkormányzata idén Prof. Dr. Csőke Barna-
básnak adta a kiváló oktató diplomát, becsület 
diplomát pedig Jeney Ákos és Szalontai Lajos 
kaptak. Simon Fruzsina előadása után a rek-
tori záróbeszédet követően a szózattal fejező-
dött be a diplomaosztó ünnepség.
A nem-műszaki karok diplomaosztójára lap-
zártánk után került sor.

Kerekes Betti

DIPLOMAOSZTÓK: 
IDÉN IS TÖBB SZÁZ HALLGATÓ ÉRT CÉLBA

Február 4-én tartották campusunkon a Diplomaátadó Ünnepi Szenátusi Ülést, amelyen a 
Műszaki Földtudományi Kar, a Műszaki Anyagtudományi Kar, valamint a Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar végzett hallgatóik vehették át ünnepélyes keretek között a diplomájukat.

Fotó: Stumphauzer Laura
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A Miskolci Egyetem Oktatásának Fejlesztéséért 
Alapítvány a FUX ZRt-vel Tudományos Diákköri 
Versenyt hirdet. Egy innovációs készséget fejlesztő 
világjátékot hirdetünk meg. Létre kell hozni, mega-
dott pálya-alapok mellett, a PONTIFEX II program 
felhasználásával a megfelelő acél- és kábelele-
mekből álló hídszerkezetet, mely nem megy tönkre 
a járművek áthaladásakor és a legolcsóbb kivitelű 
(a program költséget számol). A játék részletei és a 
demoprogram megtekinthetők a http://www.bridge-
builder-game.com/ és a http://www.alt.uni-miskolc.
hu/hidepito/ címen. A legjobb pályamű egy notebook 
számítógépet nyer. 
Ünnepélyes díjátadás február 26-án lesz a Miskolci 
Egyetemen az Egyetemi Tanácsteremben.
Beadási határidő: 2016. február 22. 14:00
További információ: Dr. Kota Lászlótól: 
altkota@uni-miskolc.hu címen.

Kiss Csaba József
Stratégiai és Fejlesztési

Rektorhelyettesi Titkárság

A pályázatot alap- és mesterképzéses hallgatók, 
posztgraduális hallgatók / PhD hallgatók /, diploma-
munkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók 
számára hirdették meg.

HÍDÉPÍTŐ JÁTÉK

CEEPUS / Hallgatók mobilitása - 
féléváthallgatással, rövid távú hall-
gatói mobilitással vagy speciális 
kurzusokon való részvétellel

Szó-kincs 2016 – Irodalmi pályázat
Az Aposztróf Kiadó a 87. Ünnepi Könyvhétre (2016. 
június) irodalmi pályázatot hirdet. Vers és novella 
kategóriában várják a pályaműveket, melyek közül 
a legjobbakat könyv formájában megjelentetik. 
A pályázat feltételei: Tematikus megkötés nincs. 
Egy szerző legfeljebb 3 verset vagy 2 novellát küld-
het be. Lehet mindkét kategóriában pályázni, ebben 
az esetben viszont csak 1 vers és 1 novella együttes 
beküldésére nyílik lehetőség. A 16. életévet betöltött 
szerzők jelentkezhetnek. Olyan műveket várnak, 
amelyek eddig még nem kerültek publikálásra (sem 
nyomtatásban, sem internetes felületen). Egy pá-
lyamű maximális terjedelme a 8000 leütést nem ha-
ladhatja meg (beleértve a szóközöket is). A pályázat 
legjobb műveit közös kötetben adják ki. A kötet or-
szágos terjesztésben lesz elérhető. Könyvesboltok, 
könyváruházak és könyvtárak közönsége is meg-
ismerheti a kiadványt, a legtehetségesebb amatőr 
írókat, költőket.
A pályázat határideje: 2016.03.10.
További információ: 
http://palyazatok.org/szo-kincs-2016-irodal-
mi-palyazat/

Összeállította:
Kiss Csaba József

Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Titkárság

SZÓ-KINCS 2016 – Irodalmi pályázat
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Hallgatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtása 
kétféleképpen lehetséges:
1.  Hálózati együttműködések keretén belüli mobili-

tások
2.  Hálózaton kívüli, freemover mobilitások  

A mobilitás típusai: Féléváthallgatás (Student 
mobility), rövid távú hallgatói mobilitás (Short 
Term Student mobility), speciális kurzusokon 
való részvétel.

Az ösztöndíj elnyerésének általános feltételei: két 
lezárt félév a kiutazásig, aktív hallgatói státusz az 
ösztöndíjas időszak alatt, CEEPUS országbeli ál-
lampolgárság.
A pályázat határideje: 2016.06.15
További információ: 
http://www.pafi .hu/_pafi /palyazat.nsf/
83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/c8ac564811
dc4124c1257f420046f769?OpenDocument
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A MUNKAJOGOKRÓL
Az egyetem utáni élet szerves része lesz kitanulni az összes olyan dolgot, amely a munkavál-
lalással kapcsolatos. Az új környezettel járó kismillió buktató közül egy nagyon fontosat máris 
kivédhettek, ha fi gyelmesesen végig olvassátok februári számunkat a munkajogokról. Mivel 
az új év kezdetével fontos változások fognak történni az elkövetkezendő hónapokban, 
ezért a téma aktualitását megragadva gyűjtöttünk össze nektek néhány lényeges informá-
ciót.

A munkajog a munkáltató és a munkaszer-
ződésénél fogva önállótlan, a munkáltatónak 
alárendelt, munkavégzésre kötelezett munka-
vállaló közti munkaszerződés alapján létrejövő 
munkaviszonyt és az azzal közvetlenül össze-
függő életviszonyokat rendező jogszabályok 
összessége. A munkajog változását illetően a 
tervezett januári időpont csúszott, így a válto-
zások életbe lépése idén nyáron, valószínűleg 
július elsejével fog megtörténni. Ezzel szem-
ben egy munkába álláshoz fontos kérdésben 

már január óta változástörtént. A munkalehe-
tőségekre való pályázáskor gyakran kell elő-
re lekérni a fővárosból, Budapestről a leendő 
munkavállalónak erkölcsi bizonyítványát. Míg 

az utóbbi években ez több ezer Ft-ba is ke-
rülhetett, addig idén már ez is módosult. Hi-
szen ingyenessé vált több igazgatási eljárás. 
Az erkölcsi bizonyítvány kiállításáért és több 
esetben a személyazonosító okmányok pótlá-
sának eljárásáért sem kell fi zetni az illetéktör-
vény módosítása révén. A további munkajogok 
legfontosabbjait pontokba szedtük nektek az 
aktuális és a várható változások vonatkozásá-
ban is.

Tájékoztatás a munkavégzés helyéről: A 
jelenleg hatályos szabályok értelmében a 
munkavégzés helyét nem kötelező feltüntetni 
a munkaszerződésben. Ebben az esetben a 
munkavégzés helye az, ahol a munkavállaló 
a munkáját szokás szerint végzi. A tervezet 
értelmében ilyenkor is kötelező lesz a munka-
vállalót legkésőbb a munkaviszony kezdetétől 
számított 15 napon belül írásban tájékoztatni a 
szokásos munkavégzési helyről.

A napi pihenőidő: A napi pihenőidő a napi 
munka befejezése és a következő munkanapi 
munkakezdés között eltelt idő. A jelenlegi sza-
bályok értelmében a napi pihenőidő minimum 
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11 óra, de bizonyos speciális esetekben – pél-
dául megszakítás nélküli, több műszakos tevé-
kenység, készenléti jellegű munkakör esetén 
– legalább 8 óra. A tervezet rögzítené, hogy két 
egymást követő napi pihenőidő együttes tarta-
ma legalább 22 óra legyen. Így egy 11 óránál 
rövidebb napi pihenőidőt mindenképpen egy 
11 óránál hosszabb napi pihenőidőnek kell 
követnie.

Heti pihenőnap: A jelenlegi szabályok értel-
mében a munkavállalót heti két pihenőnap illeti 
meg. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén 
a heti pihenőnapok egyenlőtlenül is beoszt-
hatók. A megszakítás nélküli, több műsza-
kos, illetve idényjellegű tevékenység esetén 
a jelenlegi szabályok túl tág teret engednek 
a munkáltatók számára a heti pihenőnapok 
beosztása terén, ezért a tervezet rögzítené, 

hogy ezekben az esetekben a munkavállalók 
számára havonta legalább egy pihenőnapot 
be kell osztani.

Várandós illetve gyermeket nevelő nők 
védelme: A jelenlegi szabályok értelmében a 
munkavállaló várandóssága megállapításától 
a gyermek 3 éves koráig csak a munkaválla-
ló hozzájárulásával lehetséges egyenlőtlen 
munkaidő-beosztás alkalmazása, illetve tiltott 
rendkívüli munkaidő elrendelése, vagy éjsza-
kai munka elrendelése. A tervezet, a fi zetés 
nélküli szabadságból visszatérő munkavállaló 
újbóli munkába állását elősegítendő, ezt a ti-
lalmat, illetve korlátozást csak a várandósság 
megállapításától a szülésig tartaná fenn. 

Munkavállaló kártérítési felelőssége: A 
jelenlegi szabályok szerint a munkavállaló 
a munkaviszonyból származó kötelezettsé-
geinek megszegésével okozott kárt köteles 
megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott 
helyzetben általában elvárható. A tervezet 
pontosítaná a munkáltató kártérítési igényei-
nek jogcímeit. Eszerint meg kell téríteni a mun-
káltató elmaradt vagyoni előnyét, a dologban 
bekövetkezett kárát (hiányt), valamint a káro-
kozással összefüggésben felmerült szükséges 
és indokolt költséget.

Végkielégítés: A médiában megjelentekkel 
ellentétben a végkielégítés szabályain érdem-
ben nem változtat a tervezet. A munkavállaló a 
hatályos szabályok szerint is jogosult végkielé-
gítésre, amennyiben azonnali hatállyal mondja 
fel a munkaszerződését. A tervezet csupán 

jogtechnikai pontosítást hajt végre. Továbbá a 
tervezet azt is pontosítja, hogy a munkavállaló 
azonnali hatályú felmondása esetén a munka-
vállalót a felmondási időre járó távolléti díj is 
megilleti (a jelenlegi szabályok szerint a mun-
kavégzés alóli felmentési időre járó távolléti díj 
jár).

A fontosabb pontokat átolvasása után, remél-
jük sikerült a segítségetekre lennünk a leglé-
nyegesebb munkajogi kérdéseket illetően. A 
tervezet hatálybalépése várhatóan 2016. júli-
usában lesz. Addig is járjatok nyitott szemmel 
és kísérjétek fi gyelemmel a témával kapcsola-
tos fejleményeket! 

Kerekes Betti



- -
- -

- -
-

- -
- -

- -
-

- -
- -

- -
-

----------

------------

--------

22 Trend & Tech

MEGAZIN

2
016

. F
E
B
R
U
Á
R

IV. ÉV
FO

LYA
M
 1. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

A TUDOMÁNY ÉS A KÉPZELET 
A HAZA ELSŐSZÁMÚ VÉDELMEZŐI?
Katonák a hadszíntéren, agytrösztök a stratégia meghatározásánál, öltönyös fejesek a leg-
felsőbb döntéshozatalban, mégis a tudomány és az „okostojások” dolgoznak a vesztesé-
gek minimalizálásáért?

Pár évvel ezelőtt, amikor a Marvel-nek és még 
pár fi lmkészítéssel foglalkozó multinak hála 
mindenki megismerte Amerika kapitány, Va-
sember vagy éppen Sólyomszem karakterét, 
felvetődött sokakban a kérdés, hogy vajon a 
fi lmvásznon látott képességek és események 
csak fi kciók, vagy a tudomány és technika vi-
lága a 21. században képes lehet-e ilyen fegy-
verek használatára. Először 2013 tavaszán 
hallhatott a nagyérdemű az Amerikai Egyesül 
Államok új programjáról, melynek célja, hogy 
minimalizálja a katonai beavatkozások során 
elszenvedett személyi károkat, ergo a legfon-
tosabb, hogy minél kevesebb katona halljon 
meg a háborús események folytán. A program 
a TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit) 
nevet kapta, és egy laikus számára kissé futu-
risztikus elvárásokat, célokat teremtett. 
Az Exoskeleton, magyarul robotruha, egy 
külső csontváz, amely viselője törzsét és vég-
tagjait hálózza át egy egyedi elektromos mo-
torrendszerrel. A beépített intelligens egység 
követi a katona lépéseit, testmozgását és al-
kalmazkodik hozzájuk. A tesztelések során a 
munkában résztvevő katonák képesek voltak 
180 kilogrammot könnyedén megemelni és 
gyorsabban futottak, mint egy versenyagár. 

Az eredmények biztatók voltak, de a vezető-
ség ezzel nyilván nem elégedhetett meg. Itt 
jöttek képbe az amerikai egyetemek, ahol az 
USA kutatásainak egy jelentős része zajlik. 
Bevonták a munkába a Yale, a Harvard, a 
Princeton és a Stanford legjobb diákjait, akik 
új szintre emelték az exoskeletonhoz kap-
csolódó kutatásokat. A legfőbb problémák az 
energiaellátás biztosítása, a hatékony páncél 
elkészítése, valamint egy nem elhanyagolha-
tó tény, a könnyű tömeg. Ahol pedig a tudo-
mány gondolatvilága véget ér, ott indul el a 
fi atal egyetemista fantáziája. Példának okáért 
egyszerre két problémát is sikerült megoldani, 
ugyanis ifjú tudósok létrehoztak egy folyékony 
páncélzatot. A ferrofl uidok (mágneses térben 
erősen polarizálható folyadékok) mikrométer 
nagyságú szemcséket tartalmazó, mágneses 
típusát alkalmazó páncélzat fejlesztése még 
csak a korai fázisban tart, de ígéretesnek tart-
ják a kutatók. A folyadék részecskéi mágneses 
mező vagy elektromos töltés hatására millisze-
kundumok alatt képesek szilárd anyagot alkot-
ni – így akár repesz- és golyóálló mellényként 
működni. 
Napjainkra 56 cég, 16 kormányügynökség, 
13 egyetem és 10 nemzeti kutatóközpont dol-
gozik a projekten. Mikorra lehet egy Vasem-
ber- ruhából valóság? A legutóbbi becslések 
szerint 2018-ra már általános viseletnek fog 
számítani az amerikai katonaság elitalakula-
tainál, William McRaven admirális még azt is 
ki merte jelenteni, hogy jobb lesz, mint Robert 
Downey Jr. ruhája, mivel az túl merev, a saját-
juk pedig könnyed és elegáns lesz. 

Nagy Tomi
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Fotó: internet

SpaceX és az űrkutatás jövője
"Ha ki tudnánk fejleszteni egy olyan rakétát, amely többször fel és le tud szállni – akárcsak egy 
repülőgép –, akkor az űrkutatás költségei drasztikusan redukálódnának" – említette meg Elon 
Musk, a SpaceX magán űrkutatási vállalat igazgatója. 

Jelenleg úgy látszik, hogy 2015 decemberé-
ben a SpaceX (Space Exploration Techno-
logies) teljesítette célkitűzéseinek első lép-
csőfokát: sikeresen 11 Orbcomm műholdat 
juttattak orbitális pályára úgy, hogy az indító-
rakéta épségben visszatért a Földre. Meg kell 
említenünk, hogy már korábban más cégek is 
végrehajtottak hasonló műveletet, a legjelen-
tősebb talán a Blue Origin cég rakétája, amely 
novemberben szintén épségben tért vissza a 
Földre. A két fejlesztés között az a különbség, 
hogy a Falcon-9, a SpaceX rakétája oldalirá-
nyú gyorsulást is végzett, ami azért fontos, 
mert az űrbe küldött felszerelést (jelen esetben 
műhold) Föld körüli pályán kell tartani. A Blue 

Origin rakétája „mindössze” felrepült az űrbe, 
majd épségben visszatért. 
A két kísérlet egyaránt fontos lépés az űrku-
tatás és az újrahasznosítható űrrakéták szem-
pontjából, főleg azok után, hogy több kísérleti 
Falcon-9 rakéta lángoló tűzcsóvaként érkezett 
korábban vissza a Földre, illetve januárban 
egy csendes-óceáni platformra landoló raké-
tájuk feldőlt és felrobbant. A SpaceX vállalat 
azonban nem rendül meg a kudarcoktól, de a 
kezdeti sikereknél sem áll meg: ebben az év-
ben fog elindulni a Falcon-9 Heavy program-

juk, amely az űrkutatás költségeinek csökken-
tésére mutathat példát. Elon Musk szerint ez 
a költségcsökkentés sokkal elérhetőbbé teszi 
a menetrendszerinti rakétaindítást, valamint 
az emberek szállítását a világűrbe. A Spa-
ceX 2017-re elvállalta, hogy embert juttat a 
Nemzetközi Űrállomásra. Megtörni látszik az, 
hogy 2011 óta nem vitt amerikai jármű az állo-
másra amerikai űrhajósokat. És menjünk még 
tovább, Musk szeptemberben nyilatkozott a 
Mars terraformálásáról és kolonizációjáról, 
ötlete szerint rakétái termonukleáris bombá-
kat dobnának ki a bolygó sarkkörei felett, ez-
zel felgyorsítva a Mars lakhatóvá tételét. Ez a 
rendkívüli ötlet valószínűleg nem fog keresztül 
menni az illetékes ügynökségeken, de afelől 
nincs sok kétségünk, hogy egy valódi Mark 
Watney hamarosan segélykérő üzenetet küld-
het a vörös szomszédunkról. 

Boldizsár Csongor 
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THE FESTIVAL OF A MONSTER, 
THE RED COLOUR AND THE LUCKY FUTURE

CHINESE NEW YEAR

We spoke about the Chinese New Year with two Chinese teachers who work in the Confu-
cius Institute at the University of Miskolc. Liu Guoyan and Guo Fan told us how the Chinese 
New Year is celebrated, the difference between the Chinese New Year – which is held on 
February 8th this year - and January 1st, and the legend of the Chinese New Year.

How do the Chinese celebrate the Chinese 
New Year? 

L. G. Y.: The Chinese New Year is the most 
important festival in China. When the Chinese 
New Year is coming, all the families decora-
te their houses and put up New Year decora-
tions, like red lanterns, red Chinese knotting, 
red paper-cut and New Year pictures. Chinese 
people like the red colour very much. For the 
Chinese red colour is a lucky one. This year 
is the year of the monkey so monkey images 
appear on the decorations. On New Year’s Eve 
the families come together and have a cere-
monial dinner together, and many families wat-
ch the New Year Gala while they are having 
their meals. After dinner the parents give their 
kids red envelops which contain some “lucky 
money” to wish them good health, growth, 
good studies in the coming year. At the mo-
ment the New Year arrives, people listen to the 
New Year bell and set off the fi recrackers and 
fi reworks.   

G. F.: The traditional Chinese New Year is the 
biggest festival in China during the Spring Fes-
tival. On New Year’s Eve families gather tog-
ether. We have a big meal together with my 
parents, grandparents, uncles, aunts, then we 
watch TV. There is a big TV show that time, 
more than 3 hours long and at twelve o’clock 
there is a big bell which shows that the New 
Year is coming. When the fi rst day of the New 
Year comes, we visit my parents’ house to wish 
them a Happy New Year. After that we go to 
other relatives’ houses. The adults give red 
envelops to the children, so we get money.  
We also say some couplets to wish good New 
Year.

What’s the biggest difference between the 
Chinese New Year and January 1st?

L. G. Y.: We call the Chinese New Year the 
Spring Festival, it is the most important holi-
day in China. January 1st is also an important 
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festival in China, nowadays it is almost the 
same as in Europe, and we listen to the New 
Year’s concert and set off fi reworks.

G. F.: I think January 1st is a day when peop-
le all over the world celebrate together but we 
have a legend concerning the traditional Chi-
nese New Year. According to the legend the 
monster comes every year on New Years’ Eve 
and it eats animals or even people so they are 
afraid of it. Once a man found that the mons-
ter is afraid of red things and the sound of the 
bombs, so every year we decorate the doors 
with couplets written on red paper and use fi -
recrackers to keep the monster away. But it is 
just a legend.

What is the difference between the Chine-
se calendar and the so-called Gregorian 
calendar the rest of the world and I think 
you also use?

L. G. Y.: Yes, we use both of them. The Chine-
se calendar is a lunar calendar, so it refl ects 
the changes of the circles of the moon while 
the Gregorian calendar is a solar calendar.

G. F.: In ancient times Chinese people inven-
ted the Chinese calendar according to the na-
tural changes of the moon. It shows for examp-
le when we should dig the seeds in the ground, 
and when we should harvest. We also have 12 
months, but each month is thirty days long. 
Later we started to use the Gregorian calen-
dar which is used by people all over the world. 
According to the Gregorian calendar the date 
of the Chinese New Year changes every year. 

What are the traditional dishes Chinese eat 
when they celebrate New Year? 

L. G. Y.: For Northern Chinese the traditional 
dish is “jiaozi”, a type of Chinese dumpling. It’s 
usually fi lled with meat and it looks like old Chi-
nese coins, so it symbolizes wealth. Southern 
Chinese eat “niangao”, a rice cake because 
niangao sounds like “yearly higher”, so it sym-
bolizes improvement.

G. F.: There is a dish which must be had on 
the New Year’s Eve dinner: dumplings. The 
mother or the grandmother always makes a lot 

of dumplings and in some dumplings they put 
a coin and if you fi nd the coin, then you are 
the lucky one that year. Normally there is also 
a dish of fi sh in the dinner because Chinese 
say fi sh as “yu” and the pronunciation is very 
similar to “affl uence” or “surplus”, so eating fi sh 
means that every year we have something in 
excess. 

Do you integrate teaching culture into tea-
ching Chinese language?

L. G. Y.: Yes, I teach some Chinese culture be-
cause I think if the students learn some cultu-
re, it helps them to learn the language. On the 
other hand, some students are going to go to 
China to do business, and they would like to 
learn Chinese culture very much.

G. F.: Yes, of course. At the beginning we spo-
ke about it, and all the Chinese teachers here 
think that we have to integrate teaching culture 
into teaching the language, especially some 
traditional culture things. But when I teach, 
I fi nd that not only the traditional culture, but 
also the popular culture is important because 
I think they need someone to tell them what 
contemporary China looks like. In my classes 
during the break time I always tell the students 
something about the popular culture or I tea-
ch them popular words. The internet culture 
in China is very popular especially among 
young people. Our students here are young, 
they should know what young Chinese people 
think. 

Anett Schäffer

MEGAZIN

2
016

. F
E
B
R
U
Á
R

IV. ÉV
FO

LYA
M
 1. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Fotó: Kiss Viktor
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DIY MINIKERT A SZOBÁBAN
VARIÁCIÓK SAJÁT MAGUNK KÉSZÍTETTE SZOBAKERTRE, 
MELLYEL TAVASZI HANGULATOT VARÁZSOLHATUNK A LAKÁSBA

A szürke téli hétköznapok fásultságát egyszerűen megtörhetjük egy bájos tavaszváró kis 
kreációval. Ehhez nincs szükségünk másra, mint pár növényre vagy virághagymára, egy na-
gyobb cserépre vagy üvegtálra, díszkövekre és növénytől függően virágföldre, homokra 
vagy sóderre.

Először is fi gyelnünk kell rá, hogy bármibe 
is ültetjük, olyan növényeket válasszunk, 
amelyek bírják a szobahőmérsékletet. Ne ül-
tessünk például hóvirág hagymát, hiszen az 
nem fog kihajtani a benti melegben, és persze 
védett növény is. 
Kiválóan alkalmas ilyen célra viszont bármi-
lyen kövirózsa, párfányok, jácint, nárcisz tuli-
pán és kaktuszok.
Amennyiben otthonunkban van pár törött 
cserép, ne dobjuk ki azokat, kiválóan felhasz-
nálhatjuk egy ilyen minikerthez. Egy nagyobb 
ép cserépbe helyezzünk virágföldet és ebbe 
a széléhez támasztva tegyünk bele a kisebb 
törött cserepet, és így tovább. Mindenképp 
jól rögzítsük egymásba a cserepeket, hogy 
később se mozogjanak el. Ha mindegyikbe 
került virágföld, beültethetjük a kiválasztott 
növényeket, és díszíthetjük a kész művet ap-
róbb cserépdarabokkal vagy kövekkel.
Ha szeretjük a kaktuszokat, és nem fé-
lünk a tüskéktől, egy hosszabb laposabb 
tálban megvalósíthatjuk saját kis sivatagi 

növényzetünk, ehhez használhatunk virágföl-
det, vagy homokot is, amellyel óvatosan bán-
junk, ne ültessünk bele nagyobb növényeket, 
mert később a gyökérzetük fogja megkötni a 
talajt, és fi gyeljünk rá, hogy a kaktuszok me-
leg és fényes helyre kerüljenek. 
Ültethetünk növényeket üvegtálba vagy nem 
használt gömb akváriumba is, mintegy mini 
üvegházat létrehozva. Ügyeljünk rá, hogy 

olyan növényeket válasszunk erre a variáció-
ra, amelyek szeretik az esetleges párát, mert 
ez a megoldás zártabb légteret eredményez.

Szabadi Martina Laura
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Vízből vagyunk: 
Februárban csak vizet iszom

A testünk komplex működése szempontjából nélkülözhetetlen folyadék – és egy 30 napos 
kihívás: a cikk írója februártól elsejétől 30 napig csak vizet iszik a Miskolci Egyetemen.

A víz fontossága élettani szempontból tu-
dományos berkekben már rég nem vita tár-
gya, mind hallottuk már életünkben legalább 
egyszer, hogy testünk 70%-át teszi ki, mégis 
elfelejtjük néha, hogy szervezetünk számára 
milyen fontos is a megfelelő vízutánpótlás. A 
rohanó hétköznapokban sokakkal előfordul, 
hogy nem isznak elég folyadékot, gyakori, 
hogy kiszáradással kerülnek orvoshoz az 
emberek, melyhez egyéb problémák is társul-
nak. A megfelelő mennyiségű folyadék min-

dennapod bevitelével 
megerősíthetjük szer-
vezetünket, betegsége-
ket előzhetünk meg és 
szépíthetjük magunkat. 
Rengeteg szépség blo-
gon olvashattuk és lát-
hattunk olyan cikkeket, 
melyek azt bizonyítják 
az egyénileg szüksé-
ges mennyiségű víz 
bevitelével csupán egy 
hét alatt, látható ered-
ményeket érhetünk el. 
Bőrünk tisztul, fesze-
sebb, fi atalosabb és 
egészségesebb lesz, 
tehát szebbek leszünk. 
Testépítők is esküsz-

nek a megfelelő, sőt emelt mennyiségű –akár 
napi 4-5 liter- vízfogyasztásra, mely nélkül 
hiába a kemény munka, fele olyan látványos 
a hatás. 
A vizet sokszor más folyadékokkal, helyette-
sítjük, ami hiba, ugyanis egy magas cukor-
tartalmú üdítő korántsem éri el azt a hatást 
a szervezetünkben mint az ásványi anya-
gokban gazdag folyadék. A másik probléma, 
ha vízhajtó tulajdonságú ételeket, italokat 

fogyasztunk, melyek végül dehidratáltság-
hoz vezetnek. Fokozottan ügyelniük kell a 
sok és magas koffeintartalmú italokat, vagy 
gyakorta alkoholt fogyasztóknak. Én magam 
is észrevettem, hogy hajlamos vagyok elfelej-
teni inni, csak úgy egyszerűen. Főként, mert 
nem vagyok szomjas, megiszom egy nap jó 
pár kávét meg néhány energiaitalt, aztán egy 
vagy két nap múlva kereshetem a szűnni nem 
akaró fejfájás és szédülés okát, amely többek 
között abban keresendő, hogy az élet bázis 
molekuláját, a dezoxi-ribonukleinsavat (DNS) 
a vízelvonás denaturálja.
Mindezek hatására úgy döntöttem, megpró-
bálok egy hónapon keresztül, csak vizet fo-
gyasztani, koffein- és alkoholtartalmú italokat 
kizárva a szervezetemből. Előre eldöntöttem, 
hogy csalni fogok egy picit lévén nagy kávé-
függő a reggeleimet szűz zöldteával indítom 
majd és ha szükség van rá napközben is az-
zal helyettesítem a kávét. Ígérem, ha túlélem 
így a regisztrációs hetet, a nyitóbultit és stá-
bunk félévnyitóját a MEgazin online felületén 
beszámolok nektek tapasztalataimról!
Addig is: ivás előtt igyatok vizet!

Szabadi Martina Laura

MEGAZIN

2
016

. F
E
B
R
U
Á
R

IV. ÉV
FO

LYA
M
 1. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



- -
- -

- -
-

- -
- -

- -
-

- -
- -

- -
-

----------

------------

--------

28 élet-forma

MEGAZIN

2
016

. F
E
B
R
U
Á
R

IV. ÉV
FO

LYA
M
 1. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

„AKI STRESSZEL, AZ NINCS JELEN”
INTERJÚ DR. LUBINSZKI MÁRIÁVAL

Dr. Lubinszki Máriával, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének egyetemi docensével a 
stresszről, a szorongásról, nehéz helyzetekről és stresszkezelési technikákról beszélgettünk. 
Tanácsai minden egyetemistának segíthetnek abban, hogy nyugodtabbá és kiegyensú-
lyozottabbá váljanak.

Mi a különbség a stressz és a szorongás 
között?

A két fogalom szorosan összefügg, mivel a 
stressz is szorongás. A szorongásnak nincs 
konkrét tárgya, egy általános kellemetlen 
közérzet. A stresszhez viszont mindig köthe-
tő egy-egy adott probléma vagy kihívás. Ér-
demes tisztázni, hogy sem a stressz, sem a 

szorongás pszichológiailag nem egyértelmű-
en negatív fogalmak. Selye János, a stresz-
szelmélet megalkotója kifejezetten hangsú-
lyozta, hogy a stressz az egyik legfontosabb 
túlélési ösztön, mivel aktiválja az életösztönt, 
a megküzdési stratégiákat és általában véve 
az élni akarást. Van pozitív stressz, ami inspi-
rál és van negatív stressz, olyan stresszhely-
zet, amihez irreálisan magas szorongásszin-
tet társítunk. Mi húzzuk meg a határt a pozitív 
és a negatív stressz között. Ezt nehéz így 
kimondani, de a felelősség a miénk, az, hogy 
egy helyzetben megerősödünk vagy megbe-
tegszünk, pusztán a kognitív kiértékelés függ-
vénye. Bármilyen krízishelyzetben fontos, 
hogy vigyázzunk a belső egyensúlyunkra, 
az elegendő mennyiségű alvásra, az ideg-
rendszerünk regenerálására, a testmozgás-
ra, a táplálkozásra. Az a néhány év, amelyet 
itt tölt egy egyetemista, arról is szól, hogy ki 
kell fejleszteni a felnőtt énfunkciókat; ez töb-
bek között azt is jelenti, hogy képessé válunk 
szembenézni a nehéz helyzetekkel, és meg 
tudjuk oldani őket. Ehhez meg kell tanulnunk, 
hogy nem engedhetjük meg magunknak az 
alacsony önértékelést, a félelmeket. Önbiza-
lomhiányos énállapotból csak védekező és 
elhárító stratégiák tudnak aktiválódni. Amikor 
próbáljuk a magas stresszfaktort megszelí-
díteni, akkor mindig az az első lépés, hogy 
szembenézzünk a félelmeinkkel. Az átkere-
tezés technikája segíthet tágabb kontextusba 
helyezni a stressz és a szorongás problé-
máját: nézzünk más helyzetből az életünkre, 
lássuk, milyen sok jó vesz körül, és tanuljuk 
meg ezt értékelni. Alapvetően azt látom, mi-
kor ilyen témában dolgozom fi atalokkal, hogy 
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minden rendben van, csak ki kell dolgozni 
azt a saját magunkra szabott stresszkezelé-
si repertoárt, amelyet más nem dolgozhat ki 
helyettünk.

Hogyan dolgozzuk ki saját stresszkezelési 
technikáinkat? Mondtad, hogy ezt senki 
nem dolgozhatja ki helyettünk, de mi az 
az első lépés, amit meg kell tennünk, hogy 
elinduljunk ezen az úton?

Először is fi gyelnünk kell önmagunkra, saját 
belső rezdüléseinkre: mik azok a helyzetek, 
amik kiborítanak, mikor vagyunk kimerültek, 
mire van szükségünk ahhoz, hogy jól telje-
sítsünk, tehát az első lépés az, hogy komo-
lyan vesszük önmagunkat. Tudatosan össze 
kell gyűjteni a belső erőforrásainkat, ehhez 
hasznos technika a sikerélmények felidézé-
se. A negatív belső beszédet pozitív belső 
beszédre kell cserélni. Továbbá nagyon fon-
tos megélni a pillanatokat.  A jó élményeket, 
a sikerélményt ne kössük csak teljesítmény-
helyzethez. Sikerélmény egy jó beszélgetés, 
találkozás, sikerélmény az is, ha rá tudunk 
csodálkozni, hogy milyen sok szépség vesz 
körül. A sikerélmény azt jelenti, hogy megél-
jük az életet, és ez egyenesen kizárja a szo-
rongást. Mindenki saját maga tudja a testre-
szabott jól működő technikákat kidolgozni, de 
ehhez nagyon sok segítséget tud nyújtani egy 
szakember.

Vannak olyan stresszkezelési technikák, 
amiket bárki bevethet, mikor úgy érzi, 
hogy összecsapnak a feje felett a hullá-
mok?

Van néhány egyszerű technika, csodarecept 
nincsen. Nagyon fontos, hogy előre nézzünk, 
a jelenre és az előttünk álló feladatra koncent-
ráljunk, konkrét lépésekben gondolkodjunk. 
Amikor egy hatalmas, rajtunk túlnövő problé-
mába keveredünk, akkor egyszerűsíteni kell 
a dolgokat, egyszerre csak egy lépést tenni.  
A megoldás felé mindig a problémafókuszú 
megküzdés visz, amelyben aktívan cselek-
szünk. Semmiképpen se legyünk passzívak, 
aktivitás kell, konkrét lépések, nagyon fontos 

a személyes erő és a jövőbe vetett hit. Min-
denféle élethelyzetben kulcsfontosságú té-
nyezőnek tartom, hogy higgyünk abban, hogy 
meg tudjuk oldani, illetve találjunk értelmet 
az adott helyzetnek. Minden elakadásnak 

és problémának megvan az életünkben az a 
fajta értelme, hogy nagyon sokat fejlődhetünk 
és tanulhatunk belőle. Ez azonban egy nehéz 
folyamat, sok bátorság kell hozzá. Ahogy Hofi  
Géza mondta: „Egyszer voltam bátor, soha 
életemben nem féltem még annyira.” Ebben 
szerintem minden benne van, ami a szoron-
gásainkkal, félelmeinkkel, stresszel kapcso-
latos: szembe kell nézni, ez az első lépés a 
gyógyulás felé.

Ha egyetlen tanácsot mondhatnál azoknak 
az egyetemistáknak, akik általánosságban 
stresszesnek érzik magukat, akkor mit 
mondanál nekik?

Azt, hogy nem érdemes idegeskedni, mert 
amikor stresszelünk, akkor nem tudunk bol-
dogok lenni. Állítsuk le magunkat, tehermen-
tesítsük magunkat legalább néhány pillanat-
ra, töltődjünk fel pozitív érzésekkel. A stressz, 
a szorongás nem fér meg a pozitív, örömteli 
élményekkel. Aki stresszel, az nincs jelen, az 
kívül helyezi magát. De a legfontosabb az 
lenne, hogy újra kedvet kapjon mindenki a 
saját dolgaihoz, a saját nehéz vizsgáihoz, a 
családjához, a párkapcsolatához. És próbál-
juk azt mondani, hogy a legjobbat hozom ki 
abból, ami körülöttem van. Szóval mindent 
bele! 

Schäffer Anett

A sikerélmény azt jelenti, hogy megél-
jük az életet, és ez egyenesen kizárja a 
szorongást. Mindenki saját maga tudja 
a testreszabott jól működő techniká-
kat kidolgozni, de ehhez nagyon sok 
segítséget tud nyújtani egy szakem-
ber.
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STAR WARS – ÉBREDŐ FRANCHISE

A Star wars univerzumban új korszak jött el azzal, hogy a Disney felvásárolta a Lucasfi lmet és 
elkezdte az új Csillagok Háborúja trilógiát. De mi köze a VII. résznek az eredeti trilógiákhoz, és 
hogyan illik a kánonba?

Az ébredő erőt 2015 végén mutatták be JJ Ab-
rahams rendezésében. A trilógia három részét, 
három különböző rendező fogja vászonra vinni. 
A VIII. részt Rian Johnson, a IX.-é pedig Colin 
Trevorrow, aki három évvel ezelőtt elkísérte a 
CineFest fi lmfesztiválra első fi lmjét a Kockáza-
tos túrá-t, ezzel ő az első olyan Star Wars ren-
dező, aki járt Miskolcon.
A fi lm történetvezetése gyakorlatilag szinte telje-
sen ráilleszthető a kronológiailag első, IV. részre, 
mintegy közfelháborodást okozva ezzel.  Gon-
dolhatjuk persze, hogy minek várjuk a következő 
részre, ha teljesen kiszámítható és nem látunk 
semmi újat, de úgy gondolom ez korántsem így 
lesz. Először is JJ. Abrahams remek a remakek-
ben, nem véletlen a rendezőválasztás, hiszen 
mondhatjuk, hogy a fi lm gyakorlatilag egy re-
make új nevekkel. Másodszor viszont, talán pon-
tosan ebben a vélt kiszámíthatóságban lesz a 
csavar, azzal, hogy a következő két részben biz-
tosan sétálnánk tovább a megkezdett ösvényen, 
végül nem azt kapva, amire számítottunk. 2014 
tavaszán a J.J. Abrams vezette stáb gyakorlati-
lag megsemmisítette az Expanded Universe né-
ven emlegetett, könyvek, képregények, fi lmek és 
egyéb médiák által felépített Star Wars-világot. A 
leszűkített, hivatalos univerzum mindössze a két 
fi lmtrilógiát az animációs sorozatokat és a fi lmhű 
regényeket foglalja magában.
A fi lmben több ponton különbségek vannak 

fi lmek utóéletét alkotó – most már hivatalosan 
is zárójelbe tett – könyvek és képregények ösz-
szességében, tehát a régi kánonhoz képest sok 
az eltérés. Ilyen például, hogy Ben a fi lmben 
Leia és Han fi a, míg a régi kánonban Luke sze-
relembe bonyolódott egy jedivel, Mara Jade-del, 
és született egy fi uk is, ő Ben Skywalker. Ugyan-
akkor alapvetően innen, és az eredeti trilógiából 
táplálkozik az új. 

A VIII. részt a Looper – A jövő gyilkosá-t és a 
Szélhámos fi vérek-et is jegyző Rian Johnson 
kapta, aki a forgatókönyvek írásában is közre-
működik majd, ami jó hír, ugyanis a Breaking 
Bad c. sorozatban ő jegyzi például a legendás 
Ozymandias című epizódot, amely 10 ponton áll 
az IMDb-n. Az episode VIII. rendezője tehát egy 
kevésbé ismert de maximálisan kreatív, fi gura, 
aki szereti a csavarokat. Johnsonnak elképesz-
tően gazdag a fantáziája: a Brick-ben egy noi-
ros, már-már abszurdba hajló, a The Brothers 
Bloom-ban pedig egy bohókás, meseszerű 
világot hozott létre. Mindkettő nagyon hasonlí-
tott a valóságra, épp csak egy kicsit voltak szí-
nesebbek, izgalmasabbak és veszélyesebbek. 
Azt hiszem mindezeket tekintve, és azt, hogy 
a Disney nem spórol majd semmin, izgalommal 
várhatjuk 2017 decemberét.

Szabadi Martina Laura
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BÁNYAJÁRÓ ROBOTOK

A Miskolci Egyetemen az elkövetkezendő időszakban több Horizont 2020 pályázat meg-
valósításában lesz érdekelt. Dr. Gombkötő Imrével, a Nyersanyagelőkészítési és Környezeti 
Eljárástechnikai Intézet igazgatójával, valamint Vörös Csabával, az AFKI Műszerfejlesztési 
és Informatikai Osztály vezetőjével beszélgettünk az egyik, februárban kezdődő H2020-as 
projekt kapcsán. 

A Miskolci Egyetem régóta készült a Horizont 
2020-as pályázatokon történő sikeres részvé-
telre. Ehhez elengedhetetlenek olyan szakte-
rületek, amelyhez kapcsolódó pályázatokba be 
tudják fogadni egy-egy konzorciumba a Miskolci 
Egyetemet. Megemlítendő, hogy több esetben 
nem csak résztvevők vagyunk, hanem vezetők 
is. Ez egyértelműen pozitív hatást gyakorol az 
egyetem nemzetközi elismertségére és hírne-
vére. 

Dr. Gombkötő Imre megemlítette, hogy régóta 
fi gyelték a nyersanyagokhoz kapcsolódó pályá-
zatokat, és időközben konzorciumi kapcsolataik 
is kialakultak. Egy sikertelen pályázatot követő-
en a Miskolci Egyetem állt a nemzetközi konzor-
cium élére, és sikeresen elnyerték az UNEXMIN 
nevezetű projekt támogatását. 

A projekt célja; régóta felhagyott és azóta vízzel 
elárasztott bányák feltérképezése. A legfonto-
sabb kérdés az, hogy megéri-e újból kinyitni az 
elárasztott bányákat? Magyarán, a mai techno-
lógiai szinten kitermelhető-e annyi nyersanyag, 
amely az adott céget, vállalatot nyereségessé 
tenné? 

Ugyanis az európai ipar nyersanyag igényét 
nem tudják a jelenleg működő ércbányák kielé-
gíteni, folyamatos importra és újrahasznosításra 
kényszerülünk. Körkörös gazdaságot tűztek ki 
célul a vezetők, tehát a nyersanyagokat minél 
nagyobb arányban forgassuk vissza a gazda-
ságba, de hozzá kell tenni, hogy ez bányászat 
nélkül nem működőképes alternatíva. Néhány 
évvel ezelőtt Kína olyan embargót vezetett be 
a ritka földfémekre (kritikus elemek), hogy azo-
kat nyersanyag formájában nem lehet kivinni az 
országból, csupán késztermékként (pl. elektro-
nikai cikkek), ezzel sikeresen odacsábította az 
ehhez kapcsolódó ipari vállalatokat. Meg kell 
említenünk, hogy az Európai Unió által támoga-
tott megújuló energia hasznosítására szolgáló 
berendezések (pl. napelem) és az elektromos 
autók gyártásához szintén nélkülözhetetlenek 
ezek a ritka földfémek. Az alapötletet ez adta, 
hogy az Európában található, több tízezer, egy-
kor felhagyott, gyakran elöntött bányák készle-
teit a lehető legköltséghatékonyabb módon fel-
térképezzék. 

Vörös Csaba elmondta, hogy a feladatot három 
darab, hatvan centiméter átmérőjű, gömb alakú 
robot hajtaná végre, amelyek a vezérléshez, 
áramellátáshoz, meghajtáshoz, navigációhoz és 
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kommunikációhoz szükséges eszközökkel, va-
lamint tudományos műszerezettséggel vannak 
felszerelve. A gömb alak azért fontos, hogy a 
bányában történő közlekedés során a robot ne 
akadjon bele otthagyott eszközökbe és könnyeb-
ben tudjon manőverezni. Önálló tápellátással 
kell rendelkezniük, hiszen semmilyen vezeték-
kel nem lesznek összeköttetésben a felszínnel. 
Önállóan kell eljutniuk a megadott koordinátákig, 
útközben újból fel kell térképezniük a járatokat 
– ugyanis a több évtizedes térképek (ha egyál-
talán rendelkezésre állnak) nem teljesen meg-
bízhatóak –, valamint nyersanyagok jelenlétét 
alátámasztó adatokat szolgáltató méréseket kell 
végeznie, és akár kőzet- és vízmintákat is kell 
venniük. Továbbá nem elhanyagolható feladat, 
hogy biztonságosan vissza is térjenek a kiinduló 
pontra. A robotok és a felszín közötti kommuni-
káció nagyon korlátozott lesz, hiszen nem lesz 
vezetékes összeköttetés, a vízben pedig például 
a Wi-Fi kapcsolat sem fog működni.
A Miskolci Egyetem feladata, hogy a robotok 
tudományos műszerezettségét kifejlessze és 
megvalósítsa, ehhez gépészeti, mechanikai, 
informatikai, méréstechnikai problémákat kell 
a projekt folyamán megoldaniuk. A miskolci 
kutatócsapat elsődleges feladata, hogy össze-
gyűjtsék, milyen paramétereket érdemes ilyen 
bányakörnyezetben mérni. Például érdemes-e 
természetes gammasugárzást, a víz hőmérsék-
letét, nyomását, pH értékét vagy vezetőképes-
ségét mérni? Ugyanis, ha egy paramétert meg 
tudnak mérni, de magára a bányára vonatko-
zóan nem tudnak belőle hasznos információt 
kinyerni, nem sok értelme van a folyamatnak. 
Ha van értelme megmérni, akkor hogyan tudnák 
megvalósítani a műszereket több száz méteres 
vízoszlop alján? Azt is át kell gondolni, hogy az 
adott nyersanyag milyen mértékben oldódik be 
a vízbe, mennyire lesz homogén a mérendő 
környező víz, illetve milyen gyakorisággal kell a 
mérést elvégezni. 
Ezeken a feladatokon a Nyersanyagelőkészí-
tési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, a 
Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék, 

a Geofi zikai és Térinformatikai Intézet, az Ás-
ványtani és Földtani Intézet és az Alkalmazott 
Földtudományi Kutatóintézet Műszerfejlesztési 
Osztály munkatársai fognak közösen dolgozni. 

A projekt során négy darab bányába kell lemen-
niük a robotoknak, a legegyszerűbb struktúrától 
a legbonyolultabb járatokig, mindenhol ki sze-
retnék őket próbálni. A négy tesztterület között 
szerepel egy fi nnországi kőbánya, egy portugál 
uránbánya, egy szlovén higanybánya, valamint 
egy nagy-britanniai ólombánya. 

Dr. Gombkötő Imre elmondta, hogy további le-
hetséges alkalmazási területeken is gondolkoz-
nak. Példaként említette meg a barlangkutatást, 
a barlangi mentést, különböző csővezetékek 
vagy akár nukleáris létesítmények vizsgálatát. 
Ha a konzorcium által kifejlesztett technológia 
működőképes, akkor valószínűleg versenyezni 
tudnának a piac által jelenleg kínált alternatív 
megoldásokkal. 

Boldizsár Csongor 
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TEJBÁRTÓL A ROCKY-IG

A Rocky már itt volt mikor elkezdtük az egyete-
met, mikor Firmáink elkezdték az egyetemet, sőt 
már akkor is, amikor Horváth Csabi kezdte. Jár-
tunk ide középiskolásként és egyetemistaként, 
lassan pedig ismét külsősként. Az évek során 
a klub otthont adott rengeteg szalagavató after-
nek, jó pár nyitópartinak és MEN-nek is. 

1966. február 28. 6 óra 40 perc – ekkor vehették 
birtokukba a hallgatók az új és modern menza-
épületet, mely, valljuk be, nem sokat változott az 
elmúlt 50 év során. Bár a korabeli beszámolók 
alapján a leves gyakran hideg volt, és a mosat-
lan futószalag – ugyanis ilyen is volt, ez szállítot-
ta a mosatlan edényeket a mosogató helyiségbe 

– néha elakadt, a diákok mégis örültek az új lé-
tesítménynek. Emellett hatalmas eltérés a mai 
viszonyokhoz képest, hogy a diákok napi há-
romszor kereshették fel a menzát, így minden 
főétkezés biztosítva volt.

Bár elkészült az új épület, benne az új menzával, 
még bőven maradtak kiaknázatlan terek. Talán 
éppen ezért, 1966 áprilisában megnyílt az épület 
földszinti részén a Tejbár, ami a korabeli cikkek 
alapján inkább sörbár volt, és pár helyen már 
mint presszó kerül említésre. Az Útján e világnak 
című fi lmben is megemlítik Ida nénit, akinek neve 
összeforrt az egykori tejbárral, amely később 
Bociként élt a köztudatban. Ekkor a menza belső 
tere még osztatlan volt, amit a már fent említett 
fi lmben láthatunk is néhány másodpercig. Egyes 
beszámolók alapján a menza alatt kapott helyet 
a Tejbár, hellyel-közzel a mai Kék Rocky helyén. 
A Piros Rocky valamint a Kék Rocky egy része 
pedig, egy hatalmas zárt előtér volt. 

Majd 1981. márciusában a menza alatt, az egy-
kori Boci helyén egy új szórakozóhely nyílt Rock-
well néven. Az új klub saját zenekarral rendel-
kezett, dzsesszt és esztrád zenét játszottak. A 
nyitást másfél hónap munka előzte meg, a kollé-
giumok 100 az egyetem pedig 250 ezer forintos 
anyagi alapot biztosított. A kínálat nem sokban 
tért el a maitól, az üdítő és szeszesital felhozatal 
kiegészült hideg és meleg szendviccsel, emellett 
süteményt is lehetett kapni. A nyitva tartás azon-
ban jócskán eltért a maitól. Bár a klub minden 
nap kinyitott, hétköznap csak 5–10-ig, hétvégén 
pedig 3–10-ig várta a hallgatókat. A klubban a 
hét minden napján nagy volt a forgalom, az ára-
kat a diákok pénztárcájához szabták, emellett jó 
volt a kiszolgálás, a berendezés és a zene is.  
Ugyanakkor nem volt megfelelő a szellőzés, és 
a kezdetben beígért fi lmvetítések és előadások 
is elmaradtak. Másik nagy eltérés volt a mai 

Gondoltad volna, hogy a mai Kék Rocky helyén egykor egy tejbár működött? Vagy, hogy 
az egyetemi menza idén 50 éves? Kíváncsi vagy hol és hogyan szórakoztak egyetemünk 
egykori hallgatói? Mi megpróbáltunk utánajárni. 
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házirendhez képest, hogy a hallgatóknak tagsá-
gi igazolványt kellett vásárolniuk, ami féléven-
te 10 Ft-ba került, és a bejáratnál ellenőrizték. 
Minden tagsági igazolvánnyal rendelkező diák 
három plusz főt vihetett be, akikért ő maga vál-
lalt felelősséget. 

Az 1983-84-es évtől kezdődően egy fényorgona 
is színesítette a programot. Dr. Fekete Gábor, 
aki ma is az Elektrotechnikai-Elektronikai Inté-
zeti Tanszékének oktatatója készítette a szerke-
zetet, amely a különböző frekvenciákhoz eltérő 
színeket társított. A mély hangok melegebb vö-
rös, míg a magas hangok kék színt jelenítettek 
meg, különleges fényjátékot eredményezve ez-
zel. Bár sokan nehezményezik, hogy manapság 
rengeteg középiskolás jár a Rockyba, nem árt, 
ha tudjuk, ez régen sem volt másképp. A kezdeti 
időkben ugyanis hölgyhiány volt az egyetemen, 
mivel a gépész, bányász és kohász szakokra 

kevés lány jelentkezett. Fekete Gábortól azt is 
megtudtuk, hogy a lányokat a szülők gyakran 
egy-egy fi úra bízták, de olyan is volt, hogy cso-
portosan érkeztek a klubba a központi (belváro-
si) lánykollégiumból.
Ahogy nőtt az egyetem, és maga az egyetem-

város is, újabb épületeket emeltek, bővült a 
karok és szakok száma, úgy a Rocky is gya-
rapodásnak indult. A 90-es évek közepén, a 
korábban említett tágas földszinti előtérben 
(mostani Piros Rocky) bowling pályát alakítottak 
ki, mely később étkezdévé alakult, ahol délutá-
nonként pizzázni lehet, végül pedig elnyerte mai 
formáját, vagyis Piros Rockyvá lett. Volt már te-
hát Kék és Piros Rocky, a 2000-es évek elején 
pedig a kör tovább bővült a Millerrel. 

Báthori Kinga
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