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I. b - Logotípia

A Miskolci Egyetem logotípiaként való alkalmazása az egyetem széleskörű és változatos megjelenését, illetve a �atalok 
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karának a színkódja. A logotípia alapszíne csak kék lehet.
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A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

A február közepére lezajlott ellenőrzés – tu-
lajdonképpen utóellenőrzés – előzménye az 
volt, hogy 2014-től 2015-ig az Állami Számve-
vőszék mind a 28 állami fenntartású felsőokta-
tási intézmény átfogó ellenőrzését elvégezte, 
ami során több ponton szabálytalanságokat 
tárt fel, majd javaslatokat fogalmazott meg 
az érintett egyetemek és főiskolák felé. Az 
országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági 
ellenőrző szerve most a korábbi számvevő-
széki észrevételeken és javaslatokon alapuló 
intézkedési tervek végrehajtását vizsgálta, és 
megállapította, hogy a Miskolci Egyetem a ki-
lenc megfogalmazott feladatból hetet egészé-
ben, egyet pedig részben teljesített, míg egy 
feladat az eltelt idő során okafogyottá vált, a 

feladatok végrehajtása 
pedig javította egyete-
münk működését, sza-
bályozottságát. A feltár-
tak nyomán az Állami 
Számvevőszék nem írt 
figyelemfelhívó levelet 
intézményünk számára.

– Mára bátran elmond-
hatjuk, hogy külső, ob-
jektív és cseppet sem 
elfogult fórumokról is 
visszaigazolást nyernek 
azok az eredmények, 
amelyeket a Miskolci 
Egyetem a kancellári 
rendszer bevezetése 
óta ért el – nyilatkozott 
lapunk megkeresésére 
Dr. Deák Csaba kancel-
lár, majd hangsúlyozta: 

egyetemünk mára a hazai felsőoktatás pénz-
ügyileg stabil szereplőjének mondhatja ma-
gát, amellyel a fenntartó is elégedett. – Kol-
légáimmal kezdettől fogva fontosnak tartjuk, 
hogy mindig kellőképpen átlátható, transz-
parens költségvetést terjesszünk a Szenátus 
elé, és általában is átlátható, tiszta viszonyok 
jellemezzék az intézmény gazdálkodását. En-
nek fényében különös örömöt, egyben remek 
visszajelzést is jelent számunkra, hogy az Ál-
lami Számvevőszék jelentése a jobb gazdál-
kodás mellett éppen az átláthatóságot emelte 
ki a Miskolci Egyetemmel kapcsolatban – tette 
hozzá Dr. Deák Csaba.
 Rada János

Jól vizsgázott a Miskolci EgyEtEM

REndbEn találta az intézMényt az állaMi 
SzámvevőSzék utóellenőrzéSe

Három hazai felsőoktatási intézmény ellenőrzésének eredményét hozta nyilvánosságra 
februárban az Állami Számvevőszék: a Magyar Táncművészeti Főiskola és a Pannon 
Egyetem mellett a Miskolci Egyetem is jól vizsgázott gazdálkodásból a szerv jelentése 
alapján. Egyetemünk eszerint jobban, átláthatóbban működik, mint korábban.

Fotó : Kiss Viktor



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

4 fókuszban

MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

A finn nép hősi harcát is méltatta megnyitó 
beszédében Prof. Dr. Torma András rektor, és 
visszautalt az 1980-as évek Lengyelországát 
bemutató kiállításra is, elmondva, örömteli és 
megtisztelő is egyben, hogy a campus újabb 
rangos tárlat házigazdája lehet, mivel a Len-
gyel Köztársaság után a Finn Köztársaság is 
megtisztelte szervezésével a Miskolci Egye-
temet.
Őexcellenciája, Petri Tuomi-Nikula a II. világ-
háború idején lezajlott téli háború finn identi-
tás-formáló erejére, jelentőségére hívta fel a 
figyelmet, majd felvázolta a háború történetét 
is, amely 1939 novemberében, a Szovjet-
unió Finnország elleni támadásával indult, és 
amely során Finnország az egyenlőtlen erő-
viszonyok közepette is elérte fő célját, hiszen 
meggátolta az ország szovjet megszállását – 
jóllehet bizonyos területeket átengedni kény-
szerült a szovjet félnek. A nagykövet a finnek 
harcához csatlakozó magyar önkéntesekről is 
megemlékezett.
Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere a vá-
ros nevében köszöntötte az egybegyűlteket,  
majd hangsúlyozta, hogy a finn és magyar 
nép között a jelentékeny földrajzi távolság 

ellenére is egyedülálló megértést fedezhe-
tünk fel, a népek szabadságszeretete ugyanis 
a múltban számos párhuzamot vont Finnor-
szág és Magyarország történetében.
Dr. Deák Csaba kancellár köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy a pénzügyileg stabil, 
gyorsan fejlődő Miskolci Egyetem – értelmi-
ségképző missziója mentén – a szakmai jel-
legű képzésen túl mindig újabb lehetőségeket 
tartogat az egyetem, sőt a város polgárai szá-
mára. Mint Finnország tiszteletbeli konzulja, 
Dr. Deák Csaba a finn nép leleményességét, 
innovatív gondolkodásmódját is méltatta, 

amely a téli háború idején is megmutatkozott 
– például a Molotov-koktél feltalálásában. A 
kancellár végül a Miskolci Egyetemen fellel-
hető finn kapcsolatokról sem feledkezet meg.
A szépszámú közönség a megnyitó után 
aztán megtekintette az archív, fekete-fehér 
fényképeket, amelyek a finnek hősies har-
cát örökítették meg, és amelyeken például a 
szovjetek által gyakran fehér kísérteteknek 
nevezett, fehér ruhás, síelő finn katonák is 
megjelentek.
 R. J.

A finn nép előtt tiSztelegtek

FényképEk a Finn téli háboRúRól 
az EgyEtEMi könyvtáRban

2017-ben létrejöttének 100. évfordulóját ünnepli a független Finn Köztársaság, a cen-

tenárium tiszteletére pedig a finnek téli háborúját bemutató tárlat nyílt egyetemünk köz-

ponti könyvtárában. A korabeli fényképeket bemutató kiállítás megnyitója alkalmából 

campusunkra látogatott Petri Tuomi-Nikula, Finnország nagykövete is.

Fotó: Kiss Viktor
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Az est nyitányaként Gyenge Norbert a GTK-
HÖK elnöke és Veresné Dr. Somosi Mariann 
dékán üdvözölte a megjelenteket. A Miskolci 
Egyetem mindig is élen járt abban, hogy az 
oktatók és a hallgatók ne csak a tanórákon, 
de az előadókon kívül is találkozhassanak, 
eszmét cseréljenek, esetleg együtt szórakoz-
zanak. A selmeci hagyománykör és a sok-sok 
szakest is ezt a kollegialitást erősíti. Ennek 
az összetartásnak volt egy remek példája az 
idei Közgazdász Bál is. Oktatók, hallgatók, 
filiszterek, a közgazdász szakma tagjai és a 
vállalkozói élet képviselői mind tiszteletüket 
tették a bálon. 

A fellépőkben sem kellett csalatkoznia a szí-
nes társaságnak, hiszen először a Revital 
táncegyüttes szórakoztatta a nagyérdeműt. A 
remek táncok és a pezsgő ritmusok meg is 
hozták a közönség kedvét a táncparkett el-
foglalásához. BLR&Fura Csé nevű duó volt 
a sorban a következő.  Ezután következett 
az urak által bizonyára legjobban várt rész: a 
bálkirálynők bemutatkozása. A hölgyek szép-
ségéhez kétség sem férhetett, de a bemutat-
kozás során megtudhattuk, hogy bár mind-
annyian a Miskolci Egyetem hallgatói, vagy 
azok voltak, de nem csak a GTK-t képviselik. 
A királynő személyére egész este leadhatták 

a szavazatukat a bál résztvevői. A bálkirálynő 
végül a 6-os rajtszámmal induló Mihics Bog-
lárka lett. Gratulálunk!

A hangulat fokozásáról Deniz majd a TNT-ből 
ismert Dobrády Ákos gondoskodott. Ekkor 
már skatulyát sem lehetett volna elhelyezni 
a színpad előtt. A közönség nagy része bir-
tokba vette ugyanis azt. A tánc és a kulturált 
mulatozás egészen hajnalig tartott. 

Még mindenképpen említésre kívánkozik a 
remek kiszolgálás. Étlen-szomjan egészen 
biztosan nem maradt egyetlen vendég sem 
az este folyamán. Aki pedig szeretné vissza-
idézni az este képeit, az a Lengyel Zsolt által 
készített képeket megtalálhatja a GTK-HÖK 
facebook oldalán. 
Kívánunk még a közgazdászoknak sok-sok 
ilyen kiváló estét! Konyári György

remek hAngulAtbAn zAjlott 
a közgazdász bál

Idén 13. alkalommal rendezte meg a Gazdaságtudományi Kar és a GTK-HÖK a Köz-

gazdász Bált. Remek hangulat, fergeteges zene és remek kiszolgálás jellemezte az idei 

rendezvényt. 

Fotó : Stumphauzer Laura
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A rendezvény az Egy Maszk drámaműhely 
rendezésével és a Bölcsészettudományi 
Kar Hallgatói Önkormányzatának támogatá-
sával jöhetett létre. Az est első felében egy 
programsorozatot láthattak a résztvevők. 
Potonyecz Fanni beszélt az Egy Maszk tevé-
kenységéről, eddigi eredményeiről és jelen-
legi munkájáról, majd elsőként Bálint Dániel 
kezdő slammer adta elő slam poetry műsorát. 
Őt követte Pecsmány Péter geoinformatikus 
hallgató, akinek az előadásában négy dalt 
hallhatott a közönség. Ezután a Dolce Dance 
Táncstúdió latin táncos performansszal szó-
rakoztatta a nézőket, majd Alina hastáncbe-
mutatóját láthattuk. A programsorozat zárása-
ként Katona Gábor geológushallgató poikkal 

való tűzzsonglőrködését csodálhattuk meg, 
amely nagy sikert aratott.

Az est egyetlen szabályát az képezte, hogy 
a maszkokat nem volt szabad levenni, ké-
sőbb pedig azok közül, akik sajátot készítet-
tek, illetve hoztak, kiválasztásra került a két 
legjobb, akik nyereményeket kaptak. A szal-
szabérletet Varga Fanni kapta csodaszép fe-
hér maszkjáért, míg Esterházy Péter Egy nő 
című kötetét Sáfrány Dávid nyerte el egyedi 
és nagyon különleges álarcáért.

A továbbiakban retró buli keretén belül sza-
bad volt a táncparkett, amit sokan ki is hasz-
náltak. A visszajelzések pozitívak voltak, mind 
a programok színvonalassága terén, mind a 
szép maszkok biztosítása miatt. Az Uni-Café 
csordultig telt álarcos és elegáns ruhájú em-
berekkel, így a későn érkezőknek már volt, 
hogy nem is jutott maszk, kivéve, ha hoztak 
magukkal. Akinek nem volt elég ennyi szóra-
kozás aznapra, a rockyban kellett hogy foly-
tassa. Összességében jól érezték magukat a 
hallgatók, így elmondható, hogy a Maszkok 
éjszakája sikeres és eredményes est volt.

 Tóth Evelin

mASzkok éjSzAkájA Az uni-CAfébAn

Március 2-án maszkos bálon vehettek részt az érdeklődők az Uni-Caféban. A ren-

dezvény célja egyrészt több, az egyetemen tevékenykedő csoport munkásságának a 

bemutatása, másrészt a kulturális szórakozás biztosítása volt.

Fotó: Kiss Viktor
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A hegesztő szakmérnök posztgraduális kép zés Ma-
gyarországon először a Miskolci Egyetemen vette 
kezdetét 1961 februárjában. Az ötvenhat év alatt 
összesen 361 fő szerezte meg sikeresen hegesztő 
szakmérnök oklevelét a képzésnek köszönhetően.  
Prof. Dr. Lukács János intézetigazgató köszöntötte 
a jubileumi évfolyam tagjait, majd rövid történeti át-
tekintőt adott a képzésről. Megemlítette, hogy sem a 

Miskolci Egyetemen, sem máshol Magyarországon 
nincs ilyen hosszú múltra visszatekintő nemzetközi, 
posztgraduális képzés. Hozzátette, hogy a hegesztő 
szakmérnök képzés négyszer újult meg az évek so-
rán, a hagyományos posztgraduális képzéstől elju-
tottak az EWE/IWE (Európai/Nemzetközi Hegesztő 
Mérnök) diplomát adó képzésig. Kiemelte, hogy a 
kollégáival egyetemben változatlanul magas színvo-
nalon fogják átadni az ismereteket, mind az elméleti 
és mind a gyakorlati képzés vonatkozásában, hogy 
a hallgatók sikeresen tudják elsajátítani a világszin-
ten egységesen elfogadott követelményrendszer 
alapján összeállított tananyagot, amely alapján 
másfél év elteltével nemzetközi hegesztőmérnök 
diplomát vehetnek át. 

 Boldizsár Csongor

Dr. Horváth Zita, a Történettudományi Intézet igaz-
gatója elmondta, az előadássorozat célja egyfelől 
az, hogy érthető, a szélesebb közönség számára 
is befogadható nyelven mutassa be a történettudo-
mány legújabb eredményeit, másfelől pedig az, hogy 
jobban bekacsolja az Intézetet a campus vérkeringé-
sébe, és láthatóvá tegye a miskolci történészek által 
elért eredményeket az egyetemi polgárok számára. 
Ennek megfelelően az előadások nem a Bölcsészet-
tudományi Kar épületében, hanem az egyetem köz-
ponti könyvtárában várják az érdeklődőket.
A tavaszi szemeszterben jelen lapszám megjelené-
se után tartandó elődadások:
2017. április 11. (kedd) 17–17:40
Sziszkoszné Halász Dorottya (Miskolci Egyetem): 
Az antiszemitizmus antijudaista előzményei: vádak, 
legendák, sztereotípiák

2017. május 9. (kedd) 17–17:40
Viskolcz Noémi (Miskolci Egyetem): Az Esterhá-
zy-család a magyar történelemben
2017. június 13. (kedd) 17–17:40
Tringli István (MTA Történettudományi Intézet – Mis-
kolci Egyetem): Bűntett vagy önvédelem, hatalmas-
kodások a középkorban
 R.J.

jubileumi évfolyAm 
A hegeSztő SzAkmérnöki képzéSen

iSmeretterjeSztő előAdáSok történelemből 
a központi könyvtáRban

2017 februárjában indult el a huszonötödik hegesztő szakmérnök évfolyam a Gépészmér-
nöki és Informatikai Kar Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézetének gondozásá-
ban. 

A Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete és az ország legrégebbi, legpa-
tinásabb tudományos társulatának, a Magyar Történelmi Társulatnak a miskolci tagozata 
együtt hirdette meg „Előadások a történettudomány köréből” című ismeretterjesztő előa-
dássorozatát.

Fotó : Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum

Fotó : Stumphauzer Laura
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A Miskolci Egyetemi Állásbörze a legnagyobb 
vidéki állásbörzének számít
Az egynapos seregszemlén mintegy 70 kiállító és 
több mint 1500 látogató vesz részt évről évre, az 
immáron 23 éve sikeres Miskolci Egyetemi Állás-
börze ezzel a legnagyobb vidéki állásbörzének 
számít. Az idén könnyen megdőlhet a céges részt-
vevői rekord, minden eddiginél nagyobb érdeklő-
dés kíséri a rendezvényt. 
Az Állásbörzén karrierlehetőséget vagy szakmai 
gyakorlati helyet kínáló vállalatok nagy része mul-
tinacionális cég, ill. hazai közép- és nagyvállalat. 
Lesznek köztük olyanok is, akik már korábban szo-
rosabbra fűzték kapcsolataikat a Miskolci Egyetem 
valamely karával, és több területet érintő együtt-
működés keretében szakmai előadásokkal, be-
mutatókkal segítik a karon folyó képzést: szakmai 
gyakorlati programokra fogadják a kar hallgatóit, 
duális képzésben vesznek részt, ösztöndíjszerű 
programokat indítanak. 
Karrierépítés – Tapasztalatszerzés – Kapcsola-
tépítés
A Miskolci Egyetemi Állásbörze kiváló lehető-
séget kínált az egyetem hallgatói és oktatói szá-
mára, hogy a rendezvényen résztvevő cégek 
képviselőivel személyesen is találkozzanak, és 

informálódjanak a diplomások, beleértve a friss dip-
lomások iránti keresletről. Az álláskeresők részle-
tes információkat kaphatnak a cégek kiválasztásért 
felelős szakembereitől, hogy mire is számítsanak 
a felvételi eljárások során, és milyen feltételeknek 
kell eleget tenniük ahhoz, hogy egy adott cégnél 
dolgozhassanak. Az érdeklődők emellett egyéb 
karrierprogramon is részt vehetnek: lehetőség lesz 
CV ambulancián, álláskeresési tanácsadáson, pró-
bainterjúkon való részvételre is. A rendezvényen 
hasznos kiadványokkal lehet majd gazdagodni: 
elérhető lesz a börze hivatalos kiadványa, az Ál-
lásbörze Kalauz, az ÁllásStart és a Karrier Plusz.
Az Állásbörzére elsősorban diplomázó hallga-
tókat és fiatal diplomásokat várnak
Az eseményre a végzés előtt álló és már állást ke-
reső hallgatók mellett a már korábban végzetteket 
is várják, és az alsóbb éveseket is, hiszen ez a 
kiállítás remek lehetőségeket kínál „karrierinformá-
ciók” gyűjtésére és tapasztalatszerzésre egyaránt. 
Elsősorban őket várják a Szakmai Gyakorlati Bör-
zére is, ahol könnyen megtalálhatják álmaik szak-
mai gyakorlati helyét.
A börzére ellátogatóknak már előzetesen is érde-
mes tájékozódni a kiállító cégekről a www.uni-mis-
kolc.hu/allasborze oldalain! 
Találkozzunk április 5-én! Helyszín: ME előcsar-
nok, díszaula. Nyitva tartás: 10:00–16:00-ig. 

idén is váR az EgyEtEMi állásböRzE
Idén 23. alkalommal rendezik meg a Miskolci Egyetem előcsarnokában, díszaulájában 

a Miskolci Egyetemi Állásbörzét és Szakmai Gyakorlati Börzét. A nagyszabású egyna-

pos állás- és szakmai gyakorlati helyeket kínáló tavaszi kiállítás egyfelől alkalmat nyújt 

a cégek bemutatkozására, állásajánlatainak megismertetésére, másfelől a találkozón 

lehetőség nyílik az egyetemi hallgatók és fiatal szakemberek, valamint a cégek, vállala-

tok számára a közvetlen kapcsolatteremtésre.

Fotó: Kiss Viktor
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„A pénzügyi kultúra aktuális kérdései, külö-
nös tekintettel a banki szolgáltatásokra” cí-
met viselő tudományos konferencia szakmai 
kapcsolódást és párbeszédet teremtett az 
egyetemi oktatók, hallgatók és a hitelintézeti 
szektor szakemberei között.
Magyarország idén harmadszor csatlakozik 
az European Money Week nemzetközi ese-
ménysorozatához, amelynek keretében ren-
dezik meg a Pénz7 – a pénzügyi tudatosság 
és gazdálkodás hete programokat szerte az 
országban. A program célja a diákok ismere-
teinek, tudatosságának fejlesztése a pénz-
ügyi és vállalkozási területeken. A Pénz7 az 
EMMI, az NGM, a Magyar Bankszövetség, a 
Pénziránytű Alapítvány és a Junior Achieve-
ment Magyarország Alapítvány közös szerve-
zésében valósul meg. A Miskolci Egyetemen 
lezajlott rendezvény a Pénz7 országos pénz-
ügyi kultúra-fejlesztő programsorozatának ki-
emelt tudományos eseménye volt.
Dr. Pál Tibor, a Miskolci Egyetem Pénzügy és 
Számvitel Intézetének igazgatója elmondta, 
hogy kulcskérdésnek tekinti a lakosság pénz-
ügyi tudatosságának erősítését – a pénzügyi 
kultúra ennek megfelelően a Gazdaságtudo-
mányi Kar egyik új kutatási területe. Bejelen-
tette, hogy az őszi félévben Magyarországon 

elsőként a Miskolci Egyetemen kerül beveze-
tésre a „Pénzügyi kultúra” tantárgy. Kiemelte 
továbbá, hogy az Intézet egy a GIRO Zrt-vel 
és a BISZ Zrt-vel kötendő együttműködési 
megállapodás előkészítésén dolgozik, amely 
a közeljövőben számos területen lehetővé 
fogja tenni a még intenzívebb közös munkát 
a pénzügyi infrastruktúra ezen két kiemelt je-
lentőségű intézményével.
Dr. Tebelik Izabella, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium főosztályvezetője a konferencián 
elhangzott előadásában ismertette, hogy az 
NGM irányításával elkezdődött a pénzügyi 
tudatosság fejlesztésére vonatkozó kormány-
stratégia kialakítása. A várható – 7 éves idő-
távban gondolkodó – stratégia főbb céljaiként 
került említésre a lakosság pénzügyi attitűd-
jének fejlesztése, a pénzügyi ismeretek iránti 
igény, érdeklődés fokozása, valamint az eh-
hez kapcsolódó programok szinergikus ösz-
szefogása.
Dr. Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség 
főtitkára, a Miskolci Egyetem tanszékvezetője 
beszédében elmondta, hogy a pénzügyi kul-
túra iránti közérdeklődés fenntartásának fel-
tétele, hogy a téma tudományos feldolgozása 
is megtörténjen. Emiatt is jelentős és előre-
mutató a „Financial Literacy / Pénzügyi kul-
túra – Közép-európai szemszögből” című új 
szakkönyv, amelyet a szerzőpáros tagjaként 
a konferencián mutatott be. A konferencia 3 
szekciójában a pénzügyi kultúra aktualitásait, 
kutatásait és fejlesztésnek feladatait tekintet-
ték át.

Miskolci Egyetem – 
Pénzügyi és Számviteli Intézet

Magyar Bankszövetség

pénzügyi kultúrA-konferenCiát rendeztek 
egyetemünkön A páneurópAi pénz7 keretében

A Miskolci Egyetem Pénzügyi és Számviteli Intézete 2017. március 8-án kilencedik alka-
lommal rendezte meg Szakmai Napját, amelynek témái ezúttal a Magyar Bankszövetség 
társszervezésében a pénzügyi kultúra köré csoportosultak – kapcsolódva ezzel a Pénz7 
pénzügyi kultúra-fejlesztő eseménysorozathoz.
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Kérem, mutassa be a Minőségbiztosítási 
Csoport hallgatókat érintő feladatait!
A Minőségbiztosítási Csoport (MBCS) több 
kérdőíves felmérés során is kapcsolatba ke-
rült az intézmény hallgatóival. Amikor a hall-
gatók belépnek az intézményünkbe, először 
is megkapják a bejövő motivációs vizsgálatot. 
Felmérjük a hallgatók továbbtanulási tudatos-
ságát, a pályaválasztási motivációit, éppúgy, 
mint azt, hogy mik az elvárásai, miért ezt az 
intézményt választotta, honnan tájékozódott, 
mi fontos neki a pályaválasztásnál, milyen 
tervei vannak a jövőben. Amikor a hallgató 
felvesz egy-egy kurzust, a félév végén meg-
kapja a kurzusértékelő kérdőívet. Ez a kérdő-
ív nagyon nagy szerepet kap az intézmény 
működésében, minden egyes akkreditáció 
során külön kiemelik ennek a vizsgálatát. Ez 

egy olyan területe a munkánknak, amelynek 
megfelelő működésébe eddig is sok energiát 
fektettünk, de még mindig vannak fejlesztő 
célú intézkedéseink. Szeretnénk a hallgatók 
számára felhívni a figyelmet, hogy ez milyen 
fontos intézményi és hallgatói érdek, ugyanis 
ezzel tud visszajelzést adni arról, hogy egy 
adott karon, intézetben milyen minőségű az 
oktatás. A kérdőívek kiértékelésével elsődle-
gesen visszajelzést kap az oktató, hogy me-
lyek azok a területek, ahol jól végzi a munká-
ját, és melyek azok a területek, ahol esetleg 
fejlődnie kell még, valamint a hallgatók is 
lehetőséget kapnak saját egyéni véleményük 
kinyilvánítására. A következő a közbülső mo-
tivációs vizsgálat, a hallgatót újra megkérdez-
zük, hogyan értékeli a képzést és az egyete-
mi szolgáltatásokat. Az államvizsga után sor 
kerül a kimenő motivációs vizsgálatra, amely-
ben a képzését és az itt eltöltött éveit értékeli. 
A motivációs vizsgálat nem csak intézményi 
intézkedés, hiszen az Oktatási Hivataltól 
rendszeresen kapjuk az elvárásokat és kö-
telezően beépítendő kérdéseket, melyek 
eredményeiből adatokat kell szolgáltatni szá-
mukra. Az utolsó kérdőív, amellyel a végzett 
hallgatók találkoznak, azok a DPR (Diplomás 
Pályakövető Rendszer) kérdőívek, amelye-
ket a végzésük után egy, három és öt évvel 
kapnak meg. Itt már több kérdés vonatkozik 
arra, hogy a munkaerőpiacon mennyire tartja 
értékesnek a végzettségét, hogyan alakult az 
elhelyezkedése, tervez-e még további képzé-
seket. Szintén vannak az Oktatási Hivatalnak 
elvárásai a kérdőívekkel kapcsolatban.

Miért éppen az Evasys rendszert használ-
ják, ha a Neptun rendszeren belül található 
kérdőívek modul? 
Amikor az Evasys rendszer bevezetésre ke-
rült, több opció közül, szakmai szempontok 

A kérdőívek hátterében – 
fókuSzbAn A minőSégbiztoSítáS

Tóthné Kiss Anettel, a Minőségbiztosítási Csoport minőségügyi referensével beszélget-

tünk a kurzusértékelő kérdőívekről, illetve a kitöltési hajlandóságról.

Fotó : Stumphauzer Laura
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alapján döntöttek a jelenlegi informatikai tá-
mogatás megvalósítása mellett. 
Minden hasonló feladatot ellátó rendszernek 
van előnye és hátránya, az Evasysnek min-
denképpen előnye, hogy lehetőséget nyújt 
nem csak a MBCS munkájának támogatásá-
ra, hanem a hallgatók számára is lehetőséget 
ad például kutatói hozzáférésre, hogy a saját 
szakdolgozatukhoz készítsenek kérdőíveket. 

Ezzel kapcsolatban kit kellene a hallgató-
nak megkeresnie? 
A Minőségbiztosítási Csoport igyekszik támo-
gatni az oktatói és hallgatói kutatásokat meg-
keresés esetén. A hallgatóknak első lépésben 
az oktatókkal kell felvenni az kapcsolatot. 

Elégedettek-e a kitöltési arányokkal a Mis-
kolci Egyetemen? 
A legtöbb felmérés esetében elmondhat-
juk, hogy a 20%-os kitöltöttségi elvárásokat 
teljesítjük. Viszont országos szinten meg-
figyelhető, hogy a felmérések nem mindig 

hozzák az elvárt eredményeket, ilyen 
például a kurzusértékelés és a DPR. 
Emiatt már az Oktatási Hivatal részé-
ről is indultak fejlesztő kezdeménye-
zések. Minden egyes éves bizottsági 
ülésen előkerül napirendi pontként, 
hogyan lehetne ezeket a kitöltési haj-
landóságot növelni, hogyan lehetne 
az érintettek figyelmét még jobban fel-
hívni az együttműködésre. 
Dr. Horváth Zita általános rektorhe-
lyettes nagyon elhivatott a rendszer 
még jobb működése iránt, hiszen min-
denki számára hasznos következteté-
sek levonását segíti az egyetemen.
Meg kell említenem, hogy az egyete-
mi minőségbiztosítással kapcsolatban 
pozitívum, hogy történt már más intéz-
mény részéről nemrég megkeresés, 
mert az alumni rendszert a Miskolci 
Egyetem példájának alapján tervezik 
kialakítani. Ellátogattak hozzánk, mi 
pedig szívesen álltunk a segítségükre. 

Mit gondol, mi kellene ahhoz, hogy 
a Miskolci Egyetemen is nyolcvan 

százalékos kitöltési arányról beszéljünk, 
amely jellemző például a Budapesti Corvi-
nus Egyetemre?
Úgy gondolom, hogy több lehetőség is van 
a kezünkben. Például fontos, hogy nagyobb 
figyelemfelhívást kapjon a hallgatók körében 
a kurzusértékelés célja, relevanciája, és fon-
tos az eredmények visszacsatolása. Ezekben 
nagy szerepe van a HÖK-nek, a karoknak is. 
Másrészt intézményi szinten is folyamatban 
van az OMHV szabályzatának és módszerta-
nának újragondolása. 
Tudjuk, hogy a kérdőívek kitöltése időt vesz 
el a hallgatók, illetve a már dolgozó, végzett 
hallgatók életéből. De nagyon fontos lenne 
az, hogy egy kicsit abból a szemszögből is 
lássák ezt, hogy az általuk adott visszajelzé-
sek mennyire hasznosak lehetnek mind az 
intézmény, mind a jövőbeli diákok számára.
 

Boldizsár Csongor 

Fotó : Stumphauzer Laura
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Röviden össze tudnád foglalni, mit kell 
tudni az AIESEC-ről?
Ez egy diákok által vezetett, csaknem 120 or-
szágban létező szervezet, amelyet a II. világ-
háború után többek között belga, skandináv 
és francia gazdászhallgatók alapítottak. Az 
alapkoncepció már akkor is az volt, hogy ez 
a nemzetközi szervezet a lehető legközelebb 
juttassa az embereket a békéhez – más kultú-
rák és nemzetek megismerésével. A taktiká-
juk az, hogy önkéntes és szakmai gyakorlati 
csereprogramokat nyújtanak fiatal egyetemis-
ta hallgatóknak. Az AIESEC központja Hollan-
diában található, Magyarországon összesen 
tíz AIESEC iroda van, ebből öt pesti egyete-
meken (az országos központ a fővárosban), 
öt pedig vidéken lelhető fel. A szervezet tag-
jainak harminc év alattinak kell lennie, ezen 
kívül semmi más nincs meghatározva – tanul-
hatsz bármit, jöhetsz bárhonnan. 

Hogyan épül fel jelenleg az AIESEC MIS-
KOLC?
A szerkezeti felépítés mindenhol azonos, raj-
tam kívül, három alelnök van jelenleg, akik 
egy-egy területért felelősek: marketing & 
csapatmenedzsment, kimenő-, illetve bejövő 
önkéntes programok. A szakmai gyakorlat 
programokra nincs külön alelnök, hiszen azt a 
jelenleg csekély számú hallgatót az önkéntes 

alelnökök tudják koordinálni. Az 
alelnökök alatt vannak a középve-
zetők, majd a tagok. Minden pozí-
ciót egy évig lehet betölteni, ezen 
kívül nincs meghatározva, hogy 
egy frissen belépett tagnak milyen 
lépcsőt kell végigjárnia, rövid időn 
belül akár elnök is lehet belőle. Ez 
is az egyik célja az AIESEC-nek, 
hogy a tagjai olyan vezetői és szer-
vezői tapasztalatra tegyenek szert, 
amelyre a tanulmányaik során nem 
tudnak. Egy olyan nemzetközi, pro-
fesszionális csapat tagjai lehetnek, 

ahol megtanulják, hogyan osszák be az ide-
jüket, hogyan tartsák magukat határidőkhöz, 
és hogyan vállaljanak felelősséget. Azt gon-
dolom, hogy ez a befektetett idő és energia 
később meg fog térülni, hiszen az így meg-
szerzett tapasztalatainkat és kapcsolatainkat 
a munkaerőpiacon értékesíteni tudjuk. 

Az AIESEC MISKOLC tagjelöltjeinek mi-
lyen teendői és jogosultságai vannak?
A regisztráció után van egy interjú, amely-
ből látjuk, hogy milyen beállítottságú a jelölt, 
melyik területünkre lenne megfelelő. Ezután 
a friss tag az egyik terület csapatába kerül, 

Az AIESEC miskolci helyi bizottságának új elnökével, Vámos Viktorral beszélgettünk ma-

gáról a szervezetről, a csatlakozási lehetőségekről, illetve a jövőbeni tervekről.

megújul Az AieSeC miSkolC

Fotó : Stumphauzer Laura

Fotó : Kiss Viktor
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amelynek általában kéthetes megbeszélései, 
tervező napjai vannak, ahol kitűzik a követke-
ző feladatokat. Nyilván egy új tag esetében 
először a tudásátadás a lényeg, nem dobjuk 
be egyből a mély vízbe. Aztán ahogy telik az 
idő, egyre több és nagyobb felelősségű fel-
adatokat kap, ez persze attól is függ, hogy 
ő mennyire lelkes és motivált. Az AIESEC 
legnagyobb partnerei között szerepel a Mic-
rosoft, a Sony, a P&G, a MOL. Ezek és más 
cégek is preferálják, ha valakinek az önélet-
rajzában szerepel az AIESEC tagság, alel-
nökség, illetve elnökség. 

Az AIESEC MISKOLC új elnökeként milyen 
irányvonalat határoztál meg a szervezet-
nek?
Úgy tekintek erre, hogy nekünk mindent újra 
kell kezdeni, hiszen annak ellenére, hogy a 
korábbi évek során jelentős számú önkéntes-
sel dolgozott a bizottság, ez az egész rend-
szer a közelmúltban teljesen összeomlott. 
Legfőképpen arra törekszünk, hogy a Miskolci 
Egyetem hallgatói és vezetői számára ismét 
láthatóak legyünk. Továbbá tagokra van szük-
ségünk, hogy olyan szintre léphessünk, mint a 
budapesti bizottságok. 
Szeretnénk minél szorosabban együttműköd-
ni az egyetemmel, potenciális partnerként 
tekintünk rá. Úgy gondolom, hogy egy óriási 
kiaknázatlan lehetőség rejlik abban, hogy az 
AIESEC MISKOLC révén külföldi önkéntesek, 
gyakornokok nyelvi táborokkal, illetve kur-
zusokkal segítsék a nyelvvizsga hiányában 
diplomát nem kapó hallgatók felkészülését. A 
következő nagy tervünk egy nyári nyelvi tábor 
megrendezése, amely a Summer for Youth 
névre hallgat, és sok-sok évvel ezelőtt Ma-
gyarországon először Miskolcon rendezték 
meg, azóta a többi iroda is szervezi a saját 
táborát. Sajnos az utóbbi pár évben erre Mis-
kolcon nem kerülhetett sor, de most célkitűzé-
sünk, hogy nem csak a város középiskolásai 
számára, hanem az egyetem hallgatóinak is 
megrendeznénk ezt az idegennyelvi tábort. 
Ennek egyik előnye, hogy ha hasonló korú 
és érdeklődésű önkéntesek révén kerülünk 
egy angol nyelvű közegbe, nem érezzük azt 
a nyomást és frusztrációt, amelyet egy nyel-
vi tanórán. Erre a táborba olyanokat várnánk 
elsősorban, akik már alapszinten beszél-
nek angolul, alkalmuk lenne találkozni más 

nemzetiségű, kultúrájú, angolul beszélő em-
berekkel.
Nemcsak fogadni szeretnénk hallgatókat, 
hanem a Miskolci Egyetem hallgatóit is sze-
retnénk kiküldeni külföldre akár önkéntesnek, 
akár szakmai gyakorlatra. Az önkéntesek 6-8 
hetet töltenek a kiválasztott országban, ami 
alatt például a nyelvoktatásban segíthetnek 
be egyes óvodákban, iskolákban, illetve non-
profit szervezetekben – munkájukért cseré-
be lakhatásukat és ellátásukat támogatják. 
Az önkéntesek számára egyetlen kritérium, 
hogy társalgási szinten beszéljék az angol 
nyelvet, illetve hallgatók legyenek. A szakmai 
gyakorlat esetén hosszabb időről beszélünk, 
legalább fél évet kell a hallgatónak kint tölte-
nie, bármilyen céghez mehet, és munkájáért 
fizetést is kap. 
Szeretnénk továbbá megoldást találni arra, 
hogy az egyetemen egyébként is kötelező 
szakmai gyakorlat kiváltható legyen egy fél-
éves AIESEC programmal. Én azt mondom, 
hogy ha elmehetsz félévre mondjuk Svédor-
szágba egy nagy céghez szakmai gyakorlat-
ra, azért megéri a félévcsúszás. Nyilván ezt 
mérlegelni kell, hogy megérheti-e neked az, 
hogy csúszol, cserébe pedig nem egy alibi 
szakmai gyakorlatra teszel szert. 

 Boldizsár Csongor

Fotó : Stumphauzer Laura
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Az est Korányi Mariann moderálása mellett 
zajlott, és nagy érdeklődés övezte. 15 fiú és 
15 lány vett részt rajta, köztük az Egy Maszk 
drámaműhely tagjai is. A bemutatkozás után 
mindenki választott egyet a középre helyezett 
könyvekből, így alakultak ki a későbbi beszél-
gető-párok. De először játékos lazító gyakor-
latok következtek, majd körbe rendeződve 
folytatódott az ismerkedés, ami lehetőséget 
biztosított arra, hogy mindenki mindenkivel 
válthasson pár szót. A párcseréknél elhang-
zott egy irányadó kérdés, amelyre a lányok, a 
következőre pedig a fiúk válaszoltak. Bár az 
időt rövidnek tartották a résztvevők, de ez azt 
is megmutatta, hogy mindenki 
nyitottan és bőbeszédűen állt a 
feladathoz.
Az elején még sokan izgultak, 
nem tudták, mire is számítsa-
nak, de már az első feladat 
után érezni lehetett, hogy felol-
dódott a hangulat. Volt lehető-
ség a könyvtár által biztosított 
zsákbamacska-kötetek közül 
választani, mégis nagyon so-
kan saját könyvvel érkeztek. 
Így adta magát a következő 
feladat: megkeresni a válasz-
tott könyv tulajdonosát, majd a 
második körben a sajátunkat. 
Ezután jöttek a kérdések azzal 

kapcsolatban, hogy miért pont az a kötet van 
nálad? Sokan megtalálták ezáltal a közös 
hangot, de voltak, akik egészen más témában 
találtak kimeríthetetlen forrást.
Az est végére annyira belemelegedtek a 
résztvevők, hogy alig akarták lezárni a be-
szélgetésüket. A közbeiktatott szünetben is 
folyt a csevej, még talán néhány randi vagy 
számcsere is leszerveződött. Ekkor látszott 
igazán, hogy mennyire sikeres az este: vajon 
lesz-e, aki kihasználja a szünetet a menekü-
lésre vagy mindenki jól érzi magát? Egyetlen 
lány érezte úgy, hogy neki ennyi elég volt, de 
a párja így sem maradt beszélgetőpartner 
nélkül. Zárásként ajándéksorsolás követke-
zett, amelyben szív alakú tortát, kétszemé-
lyes vacsorát, kuponokat, édességet, könyvet 
és pezsgőt nyerhettek a hallgatók. Mindenki 
élményekkel gazdagon távozott, és a könyv-
tár a sikerre való tekintettel a jövőben újra 
megrendezni tervezi az eseményt, na meg 
szeretettel várja a résztvevők esküvői meg-
hívóit is!
 Tóth Evelin

egy jó könyv – egy jó ok Az iSmerkedéSre

Ezzel a szlogennel hirdette meg a Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum legújabb 
programját, a Könyvtár Randit. A Valentin napi ismerkedésre minden szingli egyetemistát 
szeretettel vártak a szervezők.

Fotó : Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum
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Fotó: Kiss Viktor

A Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál szo-
ros kapcsolatban áll a Műszaki Földtudo-
mányi Karral, nem csak az ásványok tekin-
tetében, hanem a kiállítás rendezésében, 
lebonyolításában, a szakmai támogatásban 
is jelentős szerepet vállaltak. Feladataik közé 
tartozik az esemény koordinálása: a beren-
dezés, az asztalok biztosítása, a látogatók 
eligazítása, a szakmai ismeretek terjesztése. 
A Kar oktatói és diákjai idén is igyekeztek a 
legjobb teljesítményt nyújtani, amely érez-
hető volt a rendezvény színvonalán, hiszen 
a csapatmunka eredménye idén is megmu-
tatkozott. Az egy közösséghez való tartozás 
a miskolci egyetemi élet sajátossága, mely 
minden esemény hátterében megnyilvánul. 
Idén is átjárta a légkört az egész egyetemre 
jellemző összetartozás érzése.
Azokat a tevékenységeket, amelyekre az 
egyetemnek nincs kapacitása, egy külsős cég 
végzi, a regisztrációt, a számlázást, illetve a 
kiállítókkal történő kapcsolattartást. 
Idén is több érdekes előadáson vehettek 
részt az érdeklődők. Szakáll Sándor, a Mis-
kolci Egyetem és a Herman Ottó Múzeum 
munkatársa rendkívül izgalmas előadást 
tartott. A nemrégiben amatőr ásványgyűjtők 
és kutatók által Rudabányán felfedezett új 
ásványról, a rudabányaitról tartott tájékozta-
tót. Az új ásvány felfedezése valódi szakmai 
szenzációnak számít, mivel a világon ismert 
ötezer ásványból kilencet Magyarország 
területén fedeztek fel, és komoly dolognak 

számít, hogy innentől az egész világ rudabá-
nyait néven ismeri meg az új ásványt. A ruda-
bányaitról kiderült, hogy olyan a szerkezete, 
amelyet korábban még nem ismertek, és ettől 
vált különösen egyedivé és érdekessé. 
Egyetemünk ezen a hétvégén helyet adott, 
a 10. Országos Középiskolai Földtudományi 
Diákkonferenciának is. 
Ezenkívül az idelátogatók a Miskolci Egyetem 
és a Herman Ottó Múzeum gyűjteményéből 
kiállítást tekinthettek meg, melynek témája a 
kvarc, amely az év ásványa, ezen kívül ős-
kövületeket mutattak be a barlangi medvéről.  
A nagyközönség számára a kiállítás igazi 
esztétikai élményt nyújtott, a kiállított ásvá-
nyok színkavalkádja és különböző alakokra 
csiszolt formája szép számban vonzotta a 
miskolci és Miskolc környéki látogatókat. Az 
ásványokból készített ékszerek, mindenkit 
meggyönyörködtettek, és szívesen vásárol-
tak az itt található darabok közül. A szigorú 
szakmai hozzáértésnek köszönhetően az itt 
megvásárolható áruk minősége és eredetisé-
ge garantált. Elsősorban a hölgyek viselnek 
szívesen ásványokból készült ékszereket, 
melyek nemcsak kiegészítőként szolgálnak, 
hanem ismeretes az ásványok jótékony, ese-
tenként gyógyító hatása a szervezetre. Akik 
az ezotéria világára fogékonyak, és tájéko-
zottak, kifejezetten a „rájuk szabott” anyagból 
készült ékszereket keresték. 
 Kovács Eszter

ásványFEsztivál a Miskolci EgyEtEMEn

Idén, már harmincötödik alkalommal került megrendezésre, hazánk egyik legnagyobb ás-
ványkiállítása, melynek idén is a Miskolci Egyetem adott otthont. Az érdeklődők számos ér-
dekes előadáson vehettek részt, azontúl több játékos program is várta a gyerekeket.
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Az alapítvány fő gondolata, hogy az üzlet, a 
gazdaság értünk, emberekért van – nyitotta 
meg a rendezvényt Tóth József, az alapít-
vány kurátora. Lévai Anikó, jószolgálati nagy-
követ hangsúlyozta, hogy az ember a kulcsa 
minden változásnak. Tudjuk, hogy változásra 
van szükség, valami nincs rendben a világ-
ban. Míg az emberiség egyik része éhezik, 
addig a másik része plasztikai sebészekkel 
faragtatja le magáról a felesleget. Ahogy a 18. 

században is volt alternatívája a haszonelvű 
közgazdaságtannak, úgy ma is kell hogy le-
gyen. Rajtunk áll, hogy hiszünk-e ebben, 
vesszük-e a bátorságot, hogy szembemen-
jünk vele. A könyv tudományosan is alátá-
masztja azt, hogy erkölcsi lények vagyunk, 
és nincs olyan területe az életnek, ahol ezt 
háttérbe lehetne szorítani.

Baritz Laura, domonkos rendi nővér, közgaz-
dász elmondta, hogy a KETEG (Keresztény 
Társadalmi Elvek a Gazdaságban) képzés-
ben mind a Sapientia Főiskolán, mind a Cor-
vinus Egyetemen, mind pedig az MNB PADS 
alapítványának PhD-hallgatók számára szer-
vezett képzésében kiemelt irodalommá vált L. 
Bruni és S. Zamagni: Civil gazdaság – Haté-
konyság, Méltányosság, Köz-jóllét c. könyve. 
Ez a mű a magyar közgazdasági irodalomban 
elsőként tárgyalja nagy részletességgel a ci-
vil gazdasági paradigma történetét, annak jel-
lemzőit, és összehasonlítja az Adam Smith-i 
klasszikus, jobbára haszonelvű háttérrel bíró 
közgazdaságtannal. Ennek a civil gazdasági 
gondolkodásnak az alapelveit fogalmazza 
meg a bemutatott Genovesi-féle könyv, amely 
az ókori görög és a keresztény gazdasági 
gondolkodás gyökereire támaszkodva fogal-
mazza meg a polgári gazdaság mibenlétét 
a 18. században. A bemutatott könyv Adam 
Smith: Nemzetek gazdagsága c. művével 
egyidőben keletkezett, amely a klasszikus 
utilitarista alapú gazdasági gondolkodás 

már A 18. SzázAdbAn iS volt AlternAtívájA 
A hASzonelvű közgAzdASágtAnnAk 
gAzdASágtörténeti jelentőSégű könyvbemutAtó 
Az mtA-n

A budapesti MTA székházba látogattak február 23-án a Gazdaságtudományi Kar Vál-
lalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori Iskola hallgatói, ahol a KETEG Oikonomia Kutató 
Intézet Alapítvány által szervezett, Antonio Genovesi: Értekezések a kereskedelemről, 
avagy a polgári gazdaságról (1765–69) című könyve magyar kiadásának nyilvános vi-
tával egybekötött bemutatóján vettek részt.

Fotó : MTA
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kiindulópontjává vált. A két könyv összeha-
sonlítása paradigma értékű tanulságokat rejt 
magában. A tény, hogy a nemzetek gazdagsá-
gának megvolt az erényetikai párja, biztatást 
ad arra nézve, hogy lehetséges egy erkölcsi 
alapokon álló, integrált gazdasági gondolko-
dás megvalósulása. Paradigmaváltásra van 
szükség a gazdasági életben, amelynek a 
meglépésében sokat segíthet ennek a könyv-
nek a tanulmányozása.

Stefano Zamagni, a  Bolognai Egyetem és 
négy másik egyetem közgazdasági profesz-
szora, nyolc szervezet vezetőségi tagja (pl.: 
Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának), 
négy tudományos akadémia tagja (New Yor-
ki Tudományos Akadémiáé is), 14 díj és ki-
tüntetés birtokosa, több mint 20 könyvet írt 
a civil gazdaság és a boldogság témájában, 
legfőbb minőségében pedig Ferenc pápa ta-
nácsadója, a közgazdaságról szóló pápai do-
kumentumoknak a közreműködője. Zamagni 
professzor beszédében méltatta a könyv ma-
gyar kiadását, mely hamarabb készült el, mint 
angol megfelelője. Az Adam Smith-i paradig-
ma – mint mondta – azt hangsúlyozza, hogy 
„ember embernek farkasa”. Tehát meg kell vé-
deni magunkat, sosem bízhatunk a másikban. 
Ezzel szemben a civil gazdaság elmélete, 
ahogyan a frissen megjelent könyv első olda-
lán olvashatjuk, azt mondja ki, hogy „minden 
ember természeténél fogva barátja a másik 
embernek”. A kulcsszó pedig a testvériesség. 
Genovesi azt vallja, hogy a gazdaság nem 
lehet független a közügyektől és az etikától. 
Az Adam Smith-követők szerint viszont: a 
gazdaság szereplői akkor teszik jól a dol-
gukat, ha a profitra törekszenek, mivel ez-
zel végső soron a társadalom közös javát 

szolgálják. Ámde – tette hozzá S. Zamagni 
– ez az „összesített jót" jelenti, amelyet úgy 
is lehet növelni, hogy a veszteséget okozó, 
negatív externáliákat kiiktatjuk a rendszerből. 
Ugyanakkor a Genovesi-féle felfogás alapján 
a cél a közjó, azaz minden ember számít, és 
a vesztesekről is gondoskodnunk kell. (Erre 
utal egyébként Ferenc pápa is, amikor arról 
beszél, hogy a kiselejtezés kultúrája helyett a 
gondoskodás kultúráját kell követnünk.)

Ez a felfogás ma újra rendkívül aktuális – je-
gyezte meg a professzor –, hiszen a globali-
zációra és az erőltetett növekedésre alapuló 
gazdasági rendszer működési gondjai egyre 
nyilvánvalóbbak; különösen az egyenlőt-
lenségek növekedése és a foglalkoztatási 
problémák adnak okot aggodalomra. Így óha-
tatlanul előtérbe kerül a civil gazdaság kon-
cepciója, melyben a munka alapvető emberi 
szükségletnek számít.

Paul Dembinski, a pénzügyi etika legkiválóbb 
szakembere, az Observatoire de la Finance 
genfi pénzügyi intézet elnöke, a Fribourgi 
Egyetem közgazdasági professzora. A pro-
fesszor kiemelte, ma az úgynevezett tranz-
akciós folyamatok rabjai vagyunk, melyek a 
hatékonyság és hasznosság elvét követik, 
ezeknek már nincs jövőjük. Ezzel szemben a 
kapcsolatok az időben valósulnak meg, tehát 
van múltjuk és jövőjük, és nem a kiegyenlítő-
dés a lényegük, hanem a személyesség és a 
bizalom. Ami a hatékonyságot illeti, erőforrá-
saink végére értünk, a kapcsolatok építése a 
jövő kulcsa – vélekedett a svájci szakember.

 Tóth Orsi

Fotó: MTA
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Az előadó szerint nem véletlen, hogy az USA-
ban az eddigi demokrata–republikánus fővonal 
folytonossága megszakadt. Kb. 30-40 éve jól 
megfigyelhető az amerikai középosztály elsze-
gényedése. A történelem során egyedülálló, 
hogy ma a világ 8 leggazdagabb emberének a 
vagyona akkora, mint a világ 3,6 milliárd embert 
kitevő szegényebbik feléé összesen. Trump-
ra a fehér középosztály szavazott, mert félt a 
további leszakadástól – mondta a szakértő. 
Kiemelte, hogy az USA-ban a fehér lakosság 
a belátható néhány éven belül kisebbségbe 
fog kerülni, figyelembe véve az újszülötteknél 
megfigyelhető színes bőrű többséget. 

Az USA most határozza meg az eljövendő 
időszakra a politikáját. Az előadással egyidő-
ben (febr.15–16-án) zajló NATO-csúcstalál-
kozóhoz kapcsolódóan megemlítette, hogy 
az amerikai vezetést érzékenyen érinti, hogy 
a NATO-kiadások 74%-át egyedül ők fize-
tik, miközben 28 tag van. További beszédes 
adat, hogy a 2006-os prágai csúcson elfoga-
dott 2%-os minimumküszöböt 2012-ben csak 
három európai állam (Egyesült Királyság, 
Észtország, Görögország) tudta tartani. Nap-
jainkra már a britek is csupán 1,8%-kal veszik 
ki a részüket a költségekből. Az ő országuk-
ban persze ennél számottevőbb jelentőségű 
ügy ma a Brexit kérdése.

Ha a britek kiválnak az Európai Unióból, az 
Európát stratégiailag meggyengítheti. A britek 
a Biztonsági Tanács állandó tagjai, a II. vi-
lágháború győztesei, valamint a világ 5 azon 
hatalmának egyike (USA, Kanada, Ausztrália, 
Új-Zéland mellett), akik megkapják az ameri-
kai hírszerzés információit. Európa nem kapja 
meg.

Mindezidáig Európa vezetését egy hármas 
tengely vezette: Berlin – London – Párizs. 
Ahogy London kiesett, Róma lépett a helyé-
re, azonban rövid idő alatt kiderült, Róma 
nem képes átvenni London helyét. Állandó 
kormányválság van, gazdasági válság, illet-
ve a bankok csődközeli helyzete is nehezíti 
a körülményeket, napirenden van a líra visz-
szavezetésének kérdése is, azaz a gazdaság 
helyzete több mint aggasztó.

A világpolitika fókusza Európáról már évtize-
dekkel ezelőtt áttevődött Ázsiára. A mostani 
helyzetben a kínai politika rendkívül érdekes. 
Kína közölte ugyanis, hogy a fönnálló nem-
zetközi rendet nem fogadja el. A hadsereget 
átfegyverzik, fütyülnek a hágai bíróság ítéle-
teire, és a térségben levő kis szigeteket elfog-
lalják. Megállapodásra egyedül a Fülöp-szi-
getekkel voltak hajlandóak.

Az amerikai elnökválasztás eredményét követő rendkívül összetett világpolitikai helyzetről 
osztott meg néhány érdekességet a közismert biztonságpolitikai szakértő február 15-ei 
előadása alkalmával a Művészetek Házában. 

Fotó: internet

nógrádi györgy: A világ trump után



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

19Fókuszban

MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Németország: Az elmúlt 25 év alatt az ország-
ba 23,7 millió ember érkezett, és onnan 18,7 
millió távozott. Azaz 5 millióval többen jöttek, 
mint ahányan eltávoztak ez idő alatt. Ez bizto-
sította azt, hogy a német lakosság létszáma 
megmaradt, mert egyébként sokkal maga-
sabb a halálozási arány, mint a születések 
száma. A németeknél az 1880(!)-as években 
volt utoljára, hogy annyi gyermek született, 
mint amennyi meghalt. Az 1900-as évek ele-
jén egy német nő várható élettartama 43 év 
volt. Az a szó, hogy nagymama, alig volt is-
mert. Jelenleg a várható életkor 86 év. 

A 25 évből 20 évig európaiak áramlottak be, 
és többé-kevésbé integrálódtak. Az elmúlt 5 
évben a harmadik világból érkezők, akik nem 
tudnak, és nem akarnak integrálódni. 

Nógrádi szerint Svédországban sem meg-
oldott az integrációs helyzet, úgy véli, kb. fél 
évvel ezelőtt 32 ún. „no go” zóna létezett, 
ma ezek száma több mint 50-re emelkedett. 
Mindezek fényében örvendetes tény, hogy az 
Iszlám Állam a végnapjait éli. Azonban tisztá-
ban kell lenni azzal, hogy Irakot az USA ve-
zette erők verik szét, míg Szíriát az oroszok 
által vezetett erők. A két hatalom koncepciója 
teljesen más. Ebben a bizonytalan helyzetben 
a törökök célját is érdekes megnézni, hiszen 
az ő állásfoglalásuk se mellékes, egy olyan vi-
lágban, ahol nem lehet tudni, hogy milyen lesz 
Moszkva és Washington viszonya. A török cél 
az, hogy Szíriában egy törökbarát szunnita 

kormány jöjjön létre. Ezzel szemben az iráni 
az, hogy Szíriában maradjon meg a síita ve-
zetés Aszaddal vagy nélküle. A Szaúdiak célja 
pedig, hogy egy vahabita-szunnita vezetés le-
gyen, és a szaúdi politika érvényesüljön. 

A nehézséget tehát az jelenti, hogy a térség 
középhatalmai abban sem egységesek, hogy 
holnap reggel mi legyen Szíriában. Az Iszlám 
Állam kivégzésének másik tragikus vetülete, 
hogy ugyan az ott levő emberek fele meg kell, 
hogy haljon, viszont a másik fele szétszéled 
a világban, és félő, hogy terrorcselekmények 
elkövetője lesz. Egy részük visszamegy oda, 
ahonnan jött, de a másik részük várhatóan 
Európába fog jönni. 

Jelenleg Ausztriában 300 olyan embert tar-
tanak nyilván, akik már harcoltak az Iszlám 
Állam oldalán. Németországban 800-1000 
ugyanezen egyének száma. Elképesztő szá-
mok ezek, nincs az a titkosszolgálat, amely 
ennyi embert követni tud.

Észak-Afrika: Az arab tavasz után 5 évvel 
nincs stabil arab ország. Másik gond a né-
pesedés: míg 500 év alatt nem növekedett a 
lakosság, a 20. század óriási ugrást hozott. 
Csak Nigerben, az elmúlt 50 évben 3 millióról 
20 millióra nőtt a lakosság száma. 2050-re 60 
millióval számolhatunk. Ezekkel a számokkal 
vessük össze az EU megoldási tervét, amely 
évi 5 millió munkahellyel tervez a térségben. 

 Tóth Orsi

Fotó: internet
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Fotó: Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola 

A Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori 
Iskolát 1993-ban létesítették, de már korábban 
is folyt doktori képzés a karon. A doktori iskolá-
ban, amelynek vezetője Prof. Dr. Tisza Miklós, az 
alábbi tématerületek közül lehet választani: Gé-
pészeti alaptudományok, Gépek és szerkezetek 
tervezése, Gépészeti anyagtudomány, gyártási 
rendszerek és folyamatok. A Sályi István Gépé-
szeti Tudományok Doktori Iskola három területe 
a gépészmérnök-képzés minden szegmensét 
lefedi. A Gépészeti alaptudományok tématerüle-
tet a szilárd és folyékony kontinuumok elméleti 
területei, a Gépek és szerkezetek tervezése té-
materületet a gép- és terméktervezés, a gépek 
és szerkezetek, míg a Gépészeti anyagtudomány, 
gyártási rendszerek és folyamatok tématerületet a 
különféle gépipari technológiai eljárások iránt ér-
deklődők választják. A doktori iskoláról közismert, 
hogy a képzés keretében a PhD hallgatók alapos 
természettudományos képzést kapnak, amely a 
műszaki, gépészeti tudományok területén elen-
gedhetetlen.
Jelenleg összesen 18 doktorandusz tanul a dok-
tori iskolában, közülük hárman külföldi hallgatók, 

akik a Stipendium Hungaricum program segítsé-
gével érkeztek egyetemünkre, és angol nyelvű 
képzésen vesznek részt.  Ebben a tanévben hét 
elsőéves doktorandusz kezdte meg a képzését, 
közülük négyen nappali és hárman levelező tago-
zaton. A doktori iskolában elsődlegesen a Miskolci 
Egyetemen diplomát szerzett hallgatók tanulnak 
tovább, de más egyetemeken végzett hallgatók is 
szívesen választják a Sályi István Gépészeti Tu-
dományok Doktori Iskolát.  
A Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Is-
kola PhD képzésére elsősorban azok a hallgatók 
jelentkeznek, akik már korábban, az egyetemi 
tanulmányaik során is bekapcsolódtak a kutató-
munkába, TDK-ztak, demonstrátori tevékenysé-
get végeztek. Ezek a doktori képzés igen hasznos 
előszobájának tekinthetők, ezért érdemes az ilyen 
tevékenységet végző hallgatóknak a kutatómunka 
doktori képzés keretében való folytatása. Továbbá 
jelentősen megváltozott a doktori fokozat megíté-
lése az iparban is. Ma már egyre több cég kínál 
kedvezőbb karrierlehetőségeket doktori fokozattal 
rendelkezőknek, ezért is érdemes lehet a PHD 
képzést választani. Ezenkívül a doktori képzés-
ben résztvevők akár részképzés keretében, akár 
a képzést követően külföldön is kedvezőbb lehe-
tőségekhez juthatnak. 
 Schäffer Anett

Bemutatkoznak 
a Miskolci Egyetem doktori iskolái
Sályi István Gépészeti 
Tudományok Doktori Iskola
A Miskolci Egyetemen folyó doktori képzésről szóló cikksorozatunk az egyetemünkön működő 
doktori iskolákat ismerteti meg az Olvasókkal, hogy ezáltal is segítse tájékozódni a kutatás 
iránt érdeklődő hallgatókat. Jelen cikkünkben a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Sályi István 
Gépészeti Tudományok Doktori Iskoláját mutatjuk be.
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A Fulbright Oktatói Ösztöndíjak keretében PhD/DLA 
fokozattal rendelkező kutatók az Egyesült Államok 
egyetemeinek valamelyikén végzett oktatói munka 
havi 2.710 – 3.145 dolláros támogatására, valamint 
egyéb támogatásokra pályázhatnak.
Pályázni bármely tudományterületen vagy művé-
szeti ágban lehet.
Az ösztöndíjak időtartama egy vagy maximum két 
egyetemi félév.

A pályázat határideje: 2017. október 9.

További információ: 
www.fulbright.hu/oktatoi-osztondijak/

A Fulbright Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak 
keretében posztgraduális hallgatók az Egyesült 
Államok bármelyik egyetemén képzésre és ennek 
havi 1.280 – 2.100 dolláros támogatására, valamint 
egyéb támogatásokra pályázhatnak.
Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb 2017. jú-
lius 15-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma, 
kiváló angol nyelvtudás és magyar állampolgárság.

A pályázat határideje: 2017. május 22.

További információ:
www.fulbright.hu/posztgradualis-hallgatoi-osztondijak/

A pályázat keretében magánszemélyek és szerve-
zetek pályázhatnak.
Támogatható területek:
- Természettudományok és a világ nagy kérdései: 
kutatások támogatása

FULBRIGHT OKTATÓI ÉS POSZTGRA-
DUÁLIS HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK 
2018-2019

John Templeton Foundation – Pá-
lyázat az emberiség nagy kérdé-
seihez kapcsolódó tudományos ku-
tatások és a világ előrehaladását 
szolgáló projektek támogatására

A pályázat 2017. évi témája: Innovatív Közszféra 2017-
ben – Komplex kihívások új megoldásai.

A díjat olyan innovatív adminisztratív megoldásokkal le-
het elnyerni, amelyek válaszolnak a közszféra legfőbb 
kihívásaira.

Kategóriák:

1. Európai és nemzeti szintű projektek

2. Regionális szintű projektek

3. Helyi szintű projektek

Kritériumok:

1. Innováció

2. Érdekelt felek bevonása

3. Megvalósult tevékenységek relevanciája

4. Hatás/Eredmények

5. Fenntarthatóság

6. Átruházhatóság

7. Társadalmi bevonás

A pályázat határideje: 2017. április 13.

További információ:
epsa2017.eu/en/newsletter/show/&tid=19

 Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Titkárság

EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI DÍJ 2017 – PÁ-

LYÁZAT KÖZIGAZGATÁSI INNOVÁCIÓK 

ELISMERÉSÉRE

          - Matematika és fizika
          - Élettudományok
          - Társadalomtudományok
          - Filozófia és teológia
          - Természettudományok párbeszéde
- Jellemfejlődés
- Egyéni szabadság és szabad piac
- Kivételes kognitív képességek

A pályázat határideje: 2017. augusztus 31.

További információ:
www.templeton.org/funding-areas
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Olvashattunk már arról hogyan kell például 
egy önéletrajzot elkészíteni, vagy hogyan 
kell felöltözni, hogy minél jobb benyomást 
keltsünk. De vajon tényleg csak ennyiről van 
szó? A külső tényezők mellett ott van az óriási 
nyomás az emberen, hogy megfeleljen, és a 
lehető legtökéletesebbet nyújtsa. 
A stresszről
A stressz tulajdonképpen a szervezet válasza 
bizonyos igénybevételekre. Érhetnek minket 
pozitív vagy negatív stresszhatások, két fő 
típusa a fizikai vagy a lélektani. A lélektani 
stresszen belül is létezik több fajta: nyomás, 
frusztráció, szorongás vagy félelem. Ter-
mészetesen mindannyian mások vagyunk, 
vannak, akik minden apróságon idegesked-
nek, és vannak, akik a nagyobb dolgokon is 
könnyedén túllépnek. A stressz is másképp 
működik mindenkinél. Valaki nyomás alatt is 
nagyon jól tud teljesíteni, más viszont kész 
katasztrófává válik. Az utóbbi csoportba tarto-
zóknak sem kell félni, hiszen számtalan mód-
szer létezik a probléma kezelésére. 
Miért olyan nagy mumus az állásinterjú? 
Ha megkapjuk a hírt, hogy behívtak minket 
interjúra, és talán megkapjuk álmaink állását, 

akkor óriási boldogság önt el minket. Azon-
ban ahogy közeledik a nagy nap, a boldog-
ságot felváltja az izgalom és a stressz. Mivel 
nagyon fontos az első benyomás, minden-
ki próbálja kihozni magából a maximumot, 
de ezen a stressz és a szorongás nem se-
gít. Előfordul, hogy meggondolatlan dolgo-
kat mondanak, kapkodnak, leblokkolnak az 
emberek. Sokan úgy gondolják, hogy ez az 
életük legfontosabb napja, ha ezt elszúrják, 
akkor semmi más nem fog sikerülni. Ez rossz 
felfogás. 
Mit tegyünk, hogy legyőzzük az idegessé-
get?
Az első és legfontosabb dolog: legyünk po-
zitívak! Mosolyogjunk sokat, nevessünk! A 
nevetés elernyeszti az izmokat, segít a bol-
dogságérzet kialakulásában. A társaság jót 
tesz ilyenkor, hiszen nem maradunk egyedül 
a nyomasztó gondolatainkkal, megkönnyeb-
bülés, ha az ember beszélhet az érzéseiről. 
Fontos még a magabiztosság. Viszont maga-
biztosak csak akkor tudunk lenni, ha többször 
is elgyakoroljuk az adott szituációt. Minden-
képp tartsunk főpróbát, valamint készüljünk 
fel minden olyan témára, amely szóba kerül-

Mentális kihívások a munkaerőpiacon
Mindenki életében vannak stresszes helyzetek, nekünk, egyetemistáknak ezt nem is kell magya-
rázni. Zárthelyik, vizsgák minden félévben bőven akadnak. Egyszer azonban ennek is vége 
lesz, de a stresszes szituációk egész életünket végig kísérik, bármennyire is szeretnénk elkerülni 
ezeket. Nem is kell messzire mennünk, vegyük az állásinterjúkat. 

Fotó: internet MEGAZIN
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het. Így nem érhet minket kellemetlen meg-
lepetés.
Könnyű mondani, de nagyon jót tesz egy 
hosszú és pihentető alvás. Semmiképp ne 
vegyünk be altatót, reggel pedig, ha lehet, 
kerüljük el a kávét! Stresszes helyzetek előtt 
a kávé fogyasztása sokszor növelheti az ide-
gességet. Ha már sokszor elpróbáltuk a szi-
tuációt, pozitívak vagyunk, időben el tudunk 
aludni. Reggel pedig kipihenten időben oda-
érünk, mindenféle kapkodás nélkül.

Következő lépések a sikeres állásinterjú 
után
Eljött a nagy nap, megtörtént a sikeres in-
terjú. Sajnos itt sem fejeződik be a stressz, 
a nyomás. Hiszen bekerülünk egy teljesen 
új környezetbe, ahol nap mint nap meg kell 
felelnünk. Jól kell végeznünk a munkánkat, 
kitartónak kell lenni, minden munkatársa, 
pláne a főnökre szépen mosolyogni, és még 
sorolhatnánk. Egy teljesen új környezetbe kell 
beilleszkedni, ami kezdőként még nehezebb, 
hiszen körül vagyunk véve a már tapasztalt 
szakemberekkel. Nem szabad azonban a 
higgadtságunkat elveszítenünk, hiszen egy-

szer már kiválasztottak minket, ami azt jelenti, 
hogy pár év múlva mi is azon a szinten lehe-
tünk. 
A munkahelyünk nem válik teherré, hogyha 
kellően motiváltak vagyunk. Az idősebb ge-
neráció szerint elég nehéz feladat, sőt kihívás 
a fiatalabbakat motiválni. Azonban a fiatal 
generáció ezt megcáfolja. A legnagyobb moti-
vációt jelentheti természetesen, ha egy olyan 
munkát végzünk, amely számunkra izgalmas, 
érdekel minket és értünk is hozzá. Ha nem 
egy szívünkhöz közel álló munkát végzünk, a 
fizetés egy ideig kompenzálhatja ezt. Viszont 
a pénzen kívül rendkívül fontos a fiatalok szá-
mára a kellemes munkahelyi légkör, a jó han-
gulat, valamint a kedves kollégák. 
A nagybetűs életben tehát rengeteg stresszes 
helyzet fog minket végigkísérni, és számtalan 
mentális és lelki kihívás áll majd előttünk, de 
összefoglalva, nagyon fontos, hogy bízzunk 
magunkban és legyünk pozitívak. Hiszen ha 
már egyszer bekerültünk egy munkahelyre, 
az okkal történt. Ha pedig negatív visszajel-
zést kapunk, akkor sem szabad feladni, na-
gyon sok lehetőség áll még előttünk!
 Krajnik Dorka
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Google Glass

Many people have heard 
of Google Glass before, 
but not many have tried 
it. With Google Glass you 
don’t need a smartphone, 
and you can be closer to 
technology than ever be-
fore. Wearing the special 
glass you are able to have 
a look at social media, your 
e-mails, text your friends 
and colleagues or use 
Google Maps to navigate. 
The product was publicly 
announced in 2012. Initially 
in 2013 the prototype of the 
gadget was only available 
for developers, then even 

the public could buy it for a high price, but the 
prototype has not been available since the be-
ginning of 2015. Still, its development has not 
come to an end; only 
Glass is in charge of 
the second genera-
tion of the product. 
Nowadays develop-
ers in the Glass at 
Work programme 
are trying to modify 
the glass accord-
ing to the needs of 
many professions 
and industries 
like healthcare, 
IT, art and culture 
and so on. We can 

expect that the more budget-friendly version 
for us is on the way, but now especially for 
work. But I doubt that there won’t be a type 
of Google Glass for out-of-work time as well.

Eye Tribe

The start-up, Eye Tribe set a great aim: mak-
ing you able to control your digital devices 
simply by looking, no need to tap, click or 
push buttons, and bringing this experience to 
everyday users. The employees of the compa-
ny work on building eye-tracking software and 
applications for many platforms. Eye tracking 
basically calculates the visual focal point of 
the user as he/she looks around. Eye-track-
ing can be combined with other input devices. 
They have created a developer kit for com-
puters which tracks the movement of the eyes 
by placing a tracker in front of the screen. At 
the end of 2016 Facebook became the 100% 
shareholder of the company. So maybe it will 
be used to like or share a post by looking at 
it. Eye Tribe is not the only eye-tracking soft-
ware to have been introduced by a big tech 

company. Eyefluence, the eye-trac-
ing interface start-
up, has been 
acquired by Goog-
le. So now every 
sign shows that 
eye-tracking can be 
the next step. May-
be in twenty years 
we will play games, 
use social media and 
search for information 
only by a glance.

What will our future be like?
Future technology
The future has always interested people, we have only to consider the many utopias and 
dystopias from Jules Verne’s books to Matrix to the Hunger Games. The iconic film Back to the 
Future part 2 shows how the creators of the movie in 1989 imagined the faraway future, 2015. 
Now we know that real-life 2015 was very different from the movie version. But what are the 
forthcoming technological devices which can change our life in the next decades?
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Prosthetics with special skills 

Prosthetics nowadays are not only capable of 
looking or acting like real limbs, they can be 
modified for different needs. A biological sci-
entist, James Young has a prosthetic arm with 
a personal drone. His bionic arm is inspired 
by a video game character, Young’s favorite, 
Snake from Metal Gear Solid. The prosthet-
ic arm can charge his phone, function as a 
torch, a USB port, a laser, it has a small 
screen interface in the 
wrist which connects with 
his phone, it has custom 
lighting and a landing pad 
for a quadcopter. Although 
it looks like a prosthetic 
limb from the future, it still 
has some limitations, for 
example it’s too heavy to be 
worn for a long time. Kon-
ami, a Japanese video game 
development company, ap-
proached the Alternative Limb 
Project, which produces unique prosthetics 
which are the extensions of the wearers’ per-
sonality, to create a game-inspired prosthetic 
for a gamer. James Young saw the advertise-
ment looking for somebody who wanted a 
special game-inspired prosthetic, he applied 
and got his “Phantom Limb”. But Young is not 
the only one who lives with a special pros-
thetic: a French tattoo artist, JC Sheitan Tenet 
has an arm prosthetic which is also a working 
tattoo gun. So maybe in a few years prosthet-
ics will be used not only as real limbs.

Being real-life Ironman

Many types of clothing now are created to help 

people acquire superhuman skills. With 
Hyundai’s exoskeleton suit, everyone 
can be as strong as Superman. It al-
lows the wearer to lift up to 110 pounds 
and carry them. The suit also collects 
data of the wearer’s movements and 
can help the wearer walk more easi-
ly, so it can be also useful for people 
with spinal cord injuries. Panasonic 
created three somewhat similar robotic 
exoskeleton prototypes which can give 
extra strength to the wearer. The Pana-
sonic Assist Suit helps with the lifting of 

heavy objects by reducing lower back stress. 
The Ninja assists users in walking and run-
ning, and the Ninja upper-body suit helps with 
the lifting and carrying of heavy things. The 
third type, Panasonic Power Loader, a full 
exoskeleton, looks similar to Ironman’s suit, 
and gives extra strength to almost every part 
of the body. The United States Special Op-

erations Command also 
works on designing a 
robotic exoskeleton 
called TALOS (Tactical 
Assault Light Opera-
tor Suit) for soldiers. 
It will be bulletproof, 
give the wearer su-
perhuman strength 
and improved per-
ception. We can 

assume that in a few 
years we won’t only see ironmen in comics 

and movies, but also in workplaces and on 
battlefields.

 Anett Schäffer

exoskeleton – “külső csontváz”
eye tracking – szemkövető
focal point – fókuszpont
gadget – eszköz, szerkentyű
limb – végtag
prosthetic – művégtag
prototype – prototípus
shareholder – részvényes
spinal cord – gerincvelő
stress – igénybevétel
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Fotók: internet

Biztos vagyok benne, 
hogy mindenki ismeri 
kishazánk Tibi atyá-
ját, vagy a Szocialista 
mémgyár fellegvárát. 
Nemzetközi vizekre 
evezve pedig talál-
kozhatunk a 9GAG 
profiljával, mely saját 
honlappal is rendel-

kezik, vagy a Classical Art Memes-el. A sort a 
végtelenségig lehetne folytatni, de vajon miért 
vannak ennyire hatással ránk? 
Talán kezdjük a legelején! A mémet mint fo-
galmat legelőször Richard Dawkins írta le Az 
önző gén című művében. Az író a gén szó min-
tájára megalkotta a mém szót, mint a kultúra 
másolható, és másolódó egységét. 
A már fentebb is említett oldalaknak van egy 
sajátos dizájnja, mely kvázi védjeggyé válik. 
Amikor görgetjük a Facebookot, akaratlanul 
is belefutunk egy-egy képkockába, mely ha-
tással van ránk – általában megnevettetnek. 
Azonban ha kicsit túlnézünk a tartalmon, sok-
szor ezek a képek provokatív jellegűek vagy 
társadalombírálóak, olykor-olykor figyelem-
felhívóak, ugyanis sokszor világítanak rá az 
emberi butaságra. Amint valami bármilyen 
érzelmet kivált belőlünk, azt meg akarjuk osz-
tani másokkal is. A mémekkel lehet reagálni 
egy-egy posztra, kommentre, mely többet 
mond minden szónál. Úgy gondolom, a mém 
az egyik legjobb kifejező eszköze a szarkaz-
musnak. Alapvetően ezek a képek más szem-
üveget adnak a felhasználóra. Máshogy lát-
tathat egy politikai problémát, népszerűsíthet 
egy-egy tudományágat, és leegyszerűsíthet 
egy adott kérdést. Ez utóbbi mindenképpen 

pozitívan hat az emberekre. Tegyük fel, hogy 
egy tanuló könnyebben jegyez meg egy képle-
tet, mert mondjuk látta ez egyik mémgyár olda-
lán, vagy csak olyan formában közli velünk az 
adott témát, amelyet mindenki megért – tehát 
ismeretet is terjeszt. 
Manapság már bármiből lehet mém. Egy 
rosszul sikerült kép, egy elszólás, nyelvbot-
lás, dallam vagy egy rosszul sikerült reklám 
(Fluimucil Ábel) mémként villámgyorsan be-
járhatja az internet világát, amiből már profitot 
is kiválóan lehet termelni. Nem kell messzire 
mennünk, hogy találkozzunk ilyennel – van, 
aki már önálló vállalkozást (kocsmát) nyitott –, 
és itt már a mémhasználat átcsap reklámba is.  
Summa summarum a mémek mindenhol ott 
vannak. Fontos kifejező eszközévé váltak az 
internetnek, ahol már egy gondolatot, véle-
ményt elég csak egy képpel kifejezni, aminek 
velejárója az, hogy ez a gondolat terjed is, nem 
is akármilyen sebességgel. Aki nem hiszi, a 
memetika tudományának erdejében bővebben 
utánanézhet! 
 Tóth Bogi

Az internet egyik világa, 
avagy ahol a szavak véget érnek 
ott kezdődnek a mémek 
Mi, a mai világ mindennapos internet-felhasználói szinte mindig találkozunk a troll oldalak által 
posztolt képekkel, melyek olykor rövid, frappáns szövegekkel vannak tűzdelve. A legtöbb ilyen 
oldal a legnagyobb közösségi hálón keresztül jut el az emberekhez. 
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Fotó: internet

A fáradtságérzet télvíz idején könnyebben ki-
alakul. Ennek sokszor köze van szervezetünk 
hormonjainak, azok közül is a melatonin és 
szerotonin szintváltozásának (ami fény hatá-
sára növekszik és csökken), illetve a táplál-
kozásnak is. Télen hajlamosabbak vagyunk 
nehezebb, zsírosabb ételeket enni, és keve-
sebb zöldséget és gyümölcsöt, amit sokszor 
vitaminhiány követ.  Azonban kis odafigyelés-
sel ezek a problémák leküzdhetőek! 
A hűvös időjárás, nem azt jelenti, hogy a szo-
bában kell megvárni, míg kisüt a nap és újra 
meleg lesz. A sétálás és a friss levegő a kora 
tavaszi időszakban is elengedhetetlen.  A 
gyakori ülőmunkával hátfájás és némi nyak-
fájdalom jelentkezhet. Ennek megoldására 
kiváló egy kis torna, vagy kocogás a tavaszi 
friss levegőn – lehetőségeinkhez mérten.
A tél időszak táplálék szintjén is megterhelő 
a szervezetnek. Ahogy fentebb is említettem 
már, ilyenkor könnyen csábulunk a nassolni-
valónak, illetve a nehezebb, zsírosabb ételek 
felé. Ahhoz, hogy szervezetünk rendszeres 
energiaellátást kapjon, nélkülözhetetlen a 
napi többszöri étkezés, nyilván kisebb meny-
nyiségben. A könnyebb ételek közé tartoz-
nak a zöldségek, gyümölcsök – de ugye ezt 

mindenki jól tudja –, illetve a kefir és a jog-
hurt. Ezek könnyen emészthető ételek, és 
nem okoznak étkezés utáni bágyadtságot 
sem. Nem véletlenül hangsúlyozza mindenki, 
hogy az energiaszint fenntartásához bizony 
rengeteg vizet kell inni. Ahhoz, hogy a mérge-
zőanyagok, melyek télen lerakódtak szerve-
zetünkbe, kiürüljenek, naponta legalább két 
liter víz fogyasztása szükséges. 
Méregtelenítésre kiválóan alkalmas a perui 
kovaföld (nem csak tavaszi hónapokban). 
Ezt a finom, porállagú készítményt bármelyik 
herbáriában lehet kapni. A kovaföld – amely 
valójában por – ősi megkövesedett kovamo-
szatok váza, melynek magas a szervezetünk 
által hasznosítható, szilícium-dioxid tartalma. 
Tisztítja a bélrendszerünket, az ereinket, a 
nyirokkeringést és nagyon jó hatása van a 
bőrre.  Fogyasztásával javul a haj és köröm 
állapota, és még a szervezetben elraktározó-
dott zsír bomlását is felgyorsítja. Vízzel elke-
verve kell meginni, lehetőleg étkezés előtt! 
Ezen néhány tipp betartásával hatékonyan 
megelőzhetjük a tavaszi fáradtságot, sőt így 
a mindennapokban létrejövő stresszhelyze-
tek is könnyebben kezelhetővé válhatnak. 

 Tóth Bogi

beköSzöntöttek A tAvASzi hónApok – ezzel együtt 
itt Az ideje teStünk felfriSSítéSének iS! 
A hosszú téli napok, a korai sötétedés, a hideg bizony megviseli az emberi szervezetet, 

nem is beszélve a napfényhiányról. Márciushoz közeledve gyakran érezzük magunkat 

fáradtnak, levertnek, kedvetlennek. Mikor minden megújul, a mi energiaszintünk mégis 

alacsonyan marad. Ez a tavaszi fáradtság, melyet néhány egyszerű lépéssel könnyen 

ki lehet küszöbölni. 
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ÍGY Fozz a koliban28

Mikor ezt a receptet olvasod, akkor már bő-
ven benne vagyunk a böjt időszakban, ezért 
a husi mellé csináljunk köretet is. :)
Hozzávalók (2 kohásztól – 4 jogászig):
• 500 g csirkemell
• 4 dl főzőtejszín  
• 2 evőkanál méz
• 4 evőkanál mustár
• 2 evőkanálnyi olaj 
• 1 csapott evőkanál liszt
• 2 kávéskanál bazsalikom 
•  ízlés szerint só, bors, chili paprika pehely, 

fokhagyma granulátum 
• 1 bögre rizs
• sör ízlés szerint 
A már elmaradhatatlan sör megpattintása 
még mindig opcionális, ha ezzel megva-
gyunk, kezdhetjük is a főzést. Egy nagyobb 
serpenyőben olajat hevítünk, amelybe a fel-
kockázott, körülbelül 1x1 centis húsokat be-
ledobjuk, folyamatos kevergetés mellett nagy 
lángon fehéredésig pirítjuk. Közben só, bors 
és chili paprika kerül rá. A hús levet fog eresz-
teni, mielőtt a lé teljesen elpárolog, ráteszek 
két evőkanálnyi mézet és utána, pár keverés 

után 3 evőkanálnyi mustárt. Még mindig nagy 
lángon vagy, és itt már érzed az illatokból, 
hogy nem is vagy olyan fogalmatlan a főzés-
hez. Ezek után felgyorsulnak a dolgok, egy 
csapott kanál lisztet rászórsz a húsra, az fel-
szív minden folyadékot, és így lehetővé válik, 
hogy egy kicsit megpiruljon a hús felülete, így 
kölcsönözve új ízeket az ételnek. Ne égesd 
oda, ez aranyszabály! Ha a hús felszínén már 
látszik, hogy megpirult, jöhet rá a tejszín, a 
bazsalikom és a fokhagyma granulátum. Én 
ilyenkor még szoktam bele tenni egy nagy 
kanál mustárt, hogy a pikánssága jobban 
érvényesüljön. Igény szerint sózás, pár perc 
összerottyantás kis lángon, és már kész is.
Kiváló köret mellé a rizs, ezt gyorsan és egy-
szerűen is meg lehet csinálni, és még össze 
sem fog ragadni. Kétbögrényi vizet tegyél fel 
főni, majd tegyél bele egy kevés sót és ola-
jat. Amikor a víz már zubog, tegyél bele egy 
bögrényi rizst (mindig pontosan feleannyi rizst 
használj, mint vizet), várd meg míg felfő, vedd 
kis lángra, tegyél rá fedőt, és 10-12 percig 
főzd. Ennyi idő alatt elfővi a levét, és kelle-
mesen puha lesz (mellesleg nem kell szűrőt 
mosogatnod). 
Az ételhez jó étvágyat kívánok! Szurplííz!
 #zseller

így főzz A kolibAn

Fotó: #zseller

Sziasztok! 
Mai receptemben ismételten egy olcsó, gyors és egyszerű ételt mutatok be nektek, ame-
lynek, mint szinte már mindennek, van tasakos vagy üveges verziója is, de higgyétek el, ez 
jóval finomabb lesz.  Minden hozzávalót megtalálsz a Lidl-ben, és ha nem akarsz éppen 
kaját rendelni, és elfogyott, amit otthonról hoztál,  akkor ezt pont neked találták ki. Ez az étel 
nem más, mint a: mézes-mustáros csirkemell.
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29Kultúra

Fotó: internet

A kosztümös sikerszéria Oroszország egyik 
legnézettebb tévéműsorává vált, Magyaror-
szágon pedig ez év februárjában debütált az 
Izaura tévén, de ezzel együtt bármelyik online 
filmes oldalon megtalálható. 

A történet középpontjában Zsófia Auguszta 
Friderika porosz hercegnő, és az ő oroszor-
szági élete áll. Alapvetően a sorozat a 18. 
századi Romanovok által uralt orosz világba 
repít el minket, bemutatva az ország 1700-as 
évekbeli katonai politikai helyzetét. Mivel szó-
rakoztató műsorról van szó, nem lehet elmenni 
a cselekmény romantikus szálai mellett sem. A 
sorozat által kitűnően bele lehet látni egy her-
cegnő magánéletébe, illetve a cáreviccsel való 
kapcsolatába. Természetesen, mint minden 
sorozatban, a magánélet itt is fel van nagyítva, 
és nem feltétlenül mindenben egyezik meg a 
valóságban történtekkel.

Mikor Zsófia Auguszta Friderika Szentpéter-
várra érkezik, még I. Erzsébet a cárnő. Az ő 
utasítására adják hozzá, unokaöccséhez, 
Péterhez a porosz hercegnőt.  Azonban egy 
hercegnő élete nem móka és kacagás. Miután 

hozzáment a cérevicshez, elvettek tőle min-
dent, beleértve még a nevét is, és így lesz ő 
későbbiekben Jekatyerina Alekszejevna. A so-
rozat bemutatja, hogy egy anhalt-zerbsti her-
cegnő hogyan válik minden oroszok cárnőjévé. 

Úgy gondolom, a sorozat bőséggel eléri a 
HBO-s vagy BBC által készített produkciók 
színvonalát, és az átlagos világtörténelmet is-
merő emberek számára egy kicsit ismeretlen 
világba kalauzolja el a nézőket. Nem csak a 
konkrét történelmi eseményt ábrázolják, ha-
nem kiemelik egy-egy karakter fejlődését, 
vagy egy adott szituáció mögött megbúvó ér-
zelmeket is láttatják, ezáltal igazán meg tudják 
ragadni a néző figyelmét. Tehát vigyázat, a so-
rozat függőséget okoz! 

Érdekessége a műsornak, hogy a főszerepet 
játszó Marina Alekszandrova Magyarorszá-
gon, mégpedig Kiskunmajsán született. 

A sorozat megtekintését korosztálytól függetle-
nül, mindenkinek ajánlom, főleg azoknak, akik 
igazán élénk érdeklődéssel viseltetnek a törté-
nelem iránt!  

Tóth Bogi

régi-új SorozAt örvend népSzerűSégnek, 
egyeneSen oroSzorSzágból! 
Manapság igen felkapott egy-egy történeti eseményt filmsorozat formájában a fo-

gyasztóközönségnek kínálni. Nem egy olyan alkotást ismerünk ebből a műfajból, mely 

nagy sikernek örvend, ilyen például a Tudorok c. (2007–2010), vagy a Róma c. (2005–

2007) sorozat. Ezúttal, egy régi- új alkotást ajánlunk, amely ugyan 2014-ben jelent 

meg, de most ért el hozzánk, és II. Katalin cárnő trónra lépését mutatja be.
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30 Kultúra

Böszörményi Gyula Ambrózy báró esetei 
című krimisorozata nagy sikert aratott a női 
olvasók körében. A romantikus köteteiből ed-
dig három rész jelent meg, illetve egy rövid 
kiegészítőkötet. Az első könyv Leányrablás 
Budapesten címmel jelent meg 2014-ben, 
és még mindig vezeti a krimi és romantikus 
toplistát. Le kell szögezni először is, hogy a 
vörös pöttyös besorolás zavaró. Ebben a 
regényben semmi, a vörös pöttyös tiniregé-
nyekre jellemző nincs.
Több különlegessége is van ennek a kötet-
nek: az egyik, hogy minden fejezetnek van 
egy fejléce, ami egy korabeli kép, és ez ad 
egy kis pluszt a korhangulathoz. A két szálon 
futó történetet két különböző fejléc mutatja, 
illetve a pontos dátum és helyszín megjelölé-
se. A másik dolog pedig a lábjegyzetek gya-
kori megjelenése. Ez zavaró lehet, de itt sokat 
segít a régies szavak megértésében. Nagyon 
érdekes az is, hogy valóban létezett emberek 
neveit és történeteit használta fel Böször-
ményi a kötetben. Maga a történet tele van 
cselekménnyel, bonyodalommal és abszurd 
helyzetekkel. Egyedül a várva várt szerelmi 
szál hiányzott, de a táptalaját már lerakta az 
író. Persze a függővég sem sokak kedvence, 
ami azért itt elég erősen jelentkezett, de meg-
éri elolvasni a folytatást is.
A magyar írók sajátossága, hogy a közeg, 
amelyet felvonultatnak a regényeikben, a mi 
otthonunk. Ezáltal pedig van egy sajátos, 
szívmelengető érzete az egésznek, amelyet a 
külföldi írók nem tudnak számunkra létrehoz-
ni. Emellett még egy dolog van, amelyet csak-
is a magyaroktól várhatunk, ez pedig az az 
ízes beszéd, amely sok helyen jellemző ná-
lunk. Főleg, ha a regény a múltban játszódik, 
és tele van olyan régen használt szavakkal, 

amelyek mára kikoptak az élőbeszédből. És a 
nagyon hiteles korleírásról, csodaszép fogal-
mazásról még nem is beszéltem.
A karakterek erősek és érdekesek voltak, Bö-
szörményi Gyula pedig nem félt már az első 
részben jó párat kiiktatni. Igazán izgalmas, 
különleges és egyedi történetet olvashatunk 
ebben a kötetben, és bármilyen korosztály-
nak bátran ajánlom elolvasásra, nem fogtok 
csalódni.
 Tóth Evelin

böSzörményi gyulA elrAboljA 
A leánySzíveket

Budapest, 1896. A város a millenniumi ünnepségek lázában ég. A békebeli Monarchia min-
den zugából tízezerszám tódulnak az emberek, hogy megcsodálják az ezeréves Magyar-
ország egybehordott kincseit. Köztük van a Marosvásárhelyről érkezett 16 éves Hangay 
Emma kisasszony is, akinek a rendezvények második napján nyoma vész.
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Hogyan kell elképzelnünk a digitális terep-
asztalt, és hogyan kapcsolódik hozzá a 
Microsoft Kinect?
A rendszer legfontosabb részei között sze-
repel maga a Microsoft Kinect eszköz, egy 
projektor, egy felső kategóriás videokártya 
és persze egy homokkal feltöltött asztal. A Ki-
nect működését úgy kell elképzelnünk, hogy 
a rajta lévő kamerák közül az egyik egy infra 
hálót vetít ki az adott térbe, az infra szűrővel 
ellátott kamera pedig a háló torzulása alapján 
térben tudja leképezni az adott valósághoz 
kapcsolódó való világot. Van még egy RGB 
kamera, amely pedig a valós kép érzékelésé-
ért felelős. Ha ezt a játék- és egyben távér-
zékelési eszközt és projektort felszereljük egy 
homokkal teli asztal felé, azt láthatjuk, hogy a 
homok egy-két másodpercen belül átszínező-
dik a tengerszintfeletti magasságoknak meg-
felelően, és mivel folyamatos az infra hálónak 
a pásztázása, bármit csinálhat az ember a 
homokasztalon, a rendszer azonnal újraszí-
nezi az egészet. Ezáltal leképezhetővé válik 
bármilyen forma, amelyet szeretne az ember 
megjeleníteni. Ezt nevezik „kiterjesztett való-
ságnak” – „augmented reality”.

Honnan származik az alapötlet?
A davis-i Kaliforniai Egyetem (UC Davis) egyik 
kutatója, Oliver Kreylos álmodta meg 2011-
ben magát az eszközt, amelynek a prog-
ramnyelvét ingyenesen közzétette, és azóta 
is folyamatosan fejleszti. Maga a program 
Linux operációs rendszerre lett megalkotva 
ezzel is biztosítva a költségmentességet. A 
Kinect gyári kalibrálását felül kellett írnunk, 
hiszen most nem a szobában fog ugrálni előt-
te két-három méterrel az ember, hanem egy 
méteres távolságban kell a legpontosabban 
működnie. 
Mire tudják használni a digitális terepasz-
talt a földrajzképzésben?
Rendkívül hasznos egy alapozó órán, főleg, 
ha a hallgatók a középiskolában nem szerez-
ték meg a megfelelő földrajztudást – például 
a szintvonalak értelmezésében –, továbbá a 
domborzati viszonyok megérthetését segíthe-
ti. Az áprilisi debütálás óta már többször sze-
repeltünk vele, többek között egyetemi Nyílt 
Napon, Kutatók Éjszakáján és Ásványfesz-
tiválon. Remélhetőleg hamarosan egy mobil 
verziót is el tudunk belőle készíteni, amellyel 
városi, illetve országos szinten is ki tudunk 

innováció a FöldRaJzoktatásban

Dr. Szalontai Lajossal, a Földrajz–Geoinformatika Intézet tanársegédjével beszélgettünk az 
általa megvalósított digitális terepasztalról és annak alkalmazási lehetőségeiről.
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Fotó: Kiss Viktor
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33science for me
települni, hogy hozzájárulhassunk a Miskolci 
Egyetem hírnevének öregbítéséhez. Magyar-
országon ráadásul egyetemi szinten még ezt 
a kiterjesztett valóságot megjelenítő digitális 
terepasztalt nem valósította meg senki. 
Milyen valós problémák megoldásában 
nyújthat segítséget a terepasztal?
Nem csak a földrajzoktatásban látom jelentő-
ségét ennek a digitális terepasztalnak. A Ki-
nect és az asztal közé helyezve a kezünket, 
azzal esőfelhőt szimulálhatunk, például egy 
krátert vagy medencét virtuális vízzel tudunk 
feltölteni. A virtuális víz lefolyási irányát is kö-
vethetjük különböző domborzati egységeken, 
így akár gátszakadást is tudunk vele szimu-
lálni. Mivel a virtuális víz színét az RGB skála 
szerint bármilyenre meg lehet változtatni, volt 
egy olyan ötletem is, hogy változtassuk át 
hóra, hozzunk létre lavina veszélyes terepe-
ket, és vizsgáljuk meg a hótömeg áramlási irá-
nyát, terjedését. Továbbá településfejlesztési, 
mezőgazdasági és akár katasztrófavédelmi 
alkalmazásokra is lehetne használni. Dr. Do-
bos Endre, a Természetföldrajz-Környezet-
tan Intézeti Tanszék vezetője találta ki, hogy 
kezdjük el megírni azt a programot, amellyel 
a földrajzatlaszokban is látható szintvonalak 
szerinti színezést felválthatjuk dőlésszögek, 
lejtőirányok, különböző talajtípusok alapján 
történő színezéssel. Alapkutatásként töké-
letes, hogy megtanítsuk az infra kamerák  
távérzékelési felhasználását és annak hasz-
nosítási lehetőségeit, innentől már csak raj-
tunk múlik, hogy milyen mederbe tudjuk terel-
ni akár a hallgatói kutatásokat is.
Hogyan lehetne homokból lemodellezni 
egy valóságos környezetet a terepasztal-
ra? 
Jelenleg azon dolgozunk, hogy egy igazi 
hegység, például a Bükk hegység modelljét 

betöltsük az alapprogramba, majd az aszta-
lon addig-addig rendezzük a homokot, amíg 
a program nem jelzi a szintmagasságok he-
lyességét, azt, hogy a megformált domborzat 
azonos a betöltött domborzatmodellel. Ezután 
pedig bármely hegységet meg tudnánk va-
lósítani a domborzatmodellje alapján. Akár 
a hallgatókat is lehetne így tesztelni, például 
emlékezetből építsék fel megközelítőleg az 
adott hegyet, vagy egy kész magyarorszá-
gi domborzattérképen jelöljenek meg adott 
településeket, árvízveszélyes területeket, 
illetve egy adott domborzat környezetében 
válasszák ki, hogy ők hová alapítanák a saját 
településüket – tehát településföldrajzi, geo-
morfológiai/felszínalaktani vizsgálatokhoz is 
tökéletes lehet ez a digitális terepasztal. A töb-
bi pedig azon múlik, hogy a program fejlesz-
tése milyen irányt vesz, illetve hogyan tudunk 
esetlegesen összedolgozni a közeljövőben a 
kaliforniai és más, a témában érdekelt okta-
tókkal, kutatókkal.
A Miskolci Egyetem érdeklődő polgárai 
megtekinthetik ezt a virtuális terepasztalt?
Én szeretném, ha mindenki megismerné a 
rendszert. Nyitott vagyok arra is, hogy ha az 
érdeklődők egy-egy csoportba gyűlnek, és 
szólnak nekem, kinyitom számukra az „Üveg-
termet”, nyugodtan kipróbálhatják, ha kérdé-
seik vannak, szívesen megválaszolom őket, 
továbbá csatlakozhatnak a fejlesztéséhez is. 
Elérhetőségeim: ecoszalo@uni-miskolc.hu, 
A/4 épület, 306. szoba.

 Boldizsár Csongor
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Fotó: Paranai Endre
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34 Hagyományaink

Magyarország északkeleti régiójában a böl-
csészet- és társadalomtudományok iránti igény 
a ’90-es években megnőtt. Azonban a magyar 
felsőoktatásba felvehető hallgatók száma nem 
indokolta egy újabb bölcsészettudományi kar 
létrehozását az országban. A régióban fellépő 
humán végzettségű szakemberhiány viszont azt 
mutatta, hogy igenis van szükség a bölcsészet-, 
és társadalomtudományok művelőire. Ugyan-
akkor a társadalomtudományok területén egyre 
növekvő kutatások is igényelték a felkészült, 
tudományos háttérrel rendelkező kutatókat. A 
szakemberhiány orvoslására jött létre Miskolcon 
először a Miskolci Bölcsész Egyesület 1989-
ben, illetve egyetemünk Bölcsészettudományi 
Karának jogelődje, a Bölcsészettudományi In-
tézet 1992-ben. Az Intézet a Miskolci Bölcsész 
Egyesülettől átvett évfolyammal kezdte meg 
működését. Az Intézet – majd 1997-től Bölcsé-
szettudományi Kar – hét tanszékkel kezdte meg 
a működését, melyek a következők voltak: Filo-
zófia Tanszék, Nyelvi intézet, Politikaelméleti és 
Szociológia Tanszék, Pedagógiai és Neveléstu-
dományi Tanszék, Irodalomtudományi Tanszék, 
Történettudományi Tanszék, valamint Kulturális 
és Vizuális Antropológia Tanszék. A kar első 
dékánja Dr. Kabdebó Lóránt volt (1997–2001). 
2000-ben csatlakozott az egyetemhez a Co-
menius Tanítóképző Főiskola, mely 2013-ig szí-
nesítette a karok sorát. 

Az egészségügyi képzés kialakulásának oka 
szintén a szakemberhiány volt. 1987–1995 kö-
zött Miskolcon már folyt védőnő és gyógytor-
nászképzés a Haynal Imre Egészségtudományi 
Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának kihe-
lyezett tagozataként. Ezt a képzést 1998–2001 
között a Debreceni Egyetem Egészségügyi 
Főiskolai Kara vette át. 2001-től azonban már 
a Miskolci Egyetemen működött tovább a kép-
zés, immár intézeti formában. 2003-tól a karon 
megkezdődött a képzések bővítése is. 2003-tól 
megindult a főiskolai szintű gyógytornászkép-
zés, majd a diagnosztikai képalkotó alapképzési 
szak, 2006-tól az orvosi laboratóriumi és képal-
kotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak, 
2008-tól pedig az  egészségügyi szervező alap-
képzési szak egészségturizmus-szervező szak-
iránnyal. 2009-től a kar hivatalos neve: Miskolci 
Egyetem Egészségügyi Kar. 
Mindkét kar átvette a selmeci diákhagyományok 
nagy múltú szokásait, melyet a mai napig lelke-
sen művelnek karok hallgatói.  Az Egészségügyi 
Karon viselt egyen a Stefánia, melyet 2005-ben 
avattak fel első alakommal. A Bölcsészettudo-
mányi Karon a diákok Bocskait vagy Kazinczit 
viselnek. Az egyenviseletek bevezetése is segí-
tette a két új kart, hogy aktívan részt vegyenek 
az egyetemi életben. 
 Tóth Bogi

Fotók: internet

új utAkon – diSzCiplínák bővítéSe 
a Miskolci EgyEtEMEn (ii. Rész) 
Előző cikkünkben egyetemünk első két új, nem-műszaki fakultásáról írtunk. Folytatva a sort, 
Hagyományink című rovatunk e havi témája egyetemünk két legfiatalabb karának, vagyis a 
Bölcsészettudományi Karnak, és az Egészségügyi Karnak a kialakulása. 
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A keresztrejtvény megfejtését április 1-ig küldhetitek el a megazin.skandi@gmail.com e-mail címre. 
Az üzenet tárgyába írjátok bele: Keresztrejtvény-megfejtés gólyaszám. Ne felejtsétek el továbbá feltün-
tetni a neveteket és az elérhetőségeiteket sem! A helyes megfejtést értékes nyereményeket sorsolunk 
ki. A nyerteseket a megadott elérhetőségeiken, ill. Facebook-oldalunkon értesítjük a nyeremények át-
vételének módjáról. FIGYELEM, a sorsolásban csak azok vehetnek részt, akik mindkét megfejtést 
beküldik!

ARCULATI KÉZIKÖNYV
I. FEJEZE ALAPELEMEK
I. b - Logotípia

A Miskolci Egyetem logotípiaként való alkalmazása az egyetem széleskörű és változatos megjelenését, illetve a �atalok 
számára releváns vizuális kommunikációs felületek kialakítását szolgálja. A logotípiába integrált az egyetem nyolc 
karának a színkódja. A logotípia alapszíne csak kék lehet.
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