2012. november
1.

November 6-án ülést tartott főiskolánk Gazdasági Tanácsa. A hiányzók nagy száma
miatt a tanács nem volt határozatképes, de megtárgyalta az előre tervezett napirendi
pontokat. Meghallgatta a rektor tájékoztatóját aktuális kérdésekről, tárgyalta az
Intézményfejlesztési terv fenntartói véleményét és a további feladatokat. Tájékoztatót
vitatott meg a főiskola 2012. évi költségvetés végrehajtásának I-III. negyedévi
helyzetéről, és megtárgyalta a Szenátus elé terjesztendő napirendi pontokhoz készült
írásbeli előterjesztéseket.

2.

November 7-én rendes ülését tartotta a Szenátus. A testület intézetigazgatói
pályázatokat véleményezett és 2 fő egyetemi tanárnak Professor Emeritus címet
adományozott. Ezt követően főiskolai szabályzatokat hagyott jóvá a testület.
Novemberben még kettő alkalommal virtuális ülést tartott a Szenátus. November 19-én
felsőoktatási szakképzések indításáról határozott, november 26-án mesterképzési szak
létesítésére irányuló előterjesztést véleményezett támogatóan.

3.

A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága november 7-én
megtartott rendezvényén, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából „MAB-Mérei
Ferenc”, illetve „MAB Tudományos-díj” kitüntetést adományozott főiskolánkon oktató
dr. Simándi Szilviának és dr. Juhász Tibornak.

4.

November 8-án, 10 órai kezdettel került megrendezésre az Eszterházy Károly Főiskola,
Egerfood Tudásközpontjának otthont adó új épületegységének átadó ünnepsége. Az
esemény résztvevőit dr. Kiss Attila, az Egerfood Tudásközpont főigazgatója
köszöntötte, majd dr. Budai Gyula, vidékfejlesztési államtitkár számolt be röviden a
hazai vidékfejlesztés jelenlegi helyzetéről, az egyes ágazatok kiemelt fontosságáról. Az
eseményen megjelent Habis László, Eger Megyei Jogú Város polgármestere is, aki
röviden felvázolta, hogy jelenleg milyen, az Európai Unió által támogatott fejlesztések
valósultak meg az elmúlt időszakban, városunkban. Az ünnepi beszédek sorát Hermann
István, a Heves Megyei Közgyűlés alelnöke, majd dr. Hauser Zoltán, intézményünk
rektora folytatta. Ezt követően rövid előadást tartott dr. Liptai Kálmán, a főiskola
Természettudományi Karának dékánjánja, dr. Kiss Attila főigazgató, valamint dr. Pók
Tamás, az Egri Borászati Klaszter projektmenedzsere is. Az ünnepi beszédeket
követően dr. Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érsekének személyében sor került
az új épület fölszentelésére, melyet az épület bitrtokbavételét szimbolizáló nemzeti
színű szalag átvágása követett. A megnyitó ünnepség zárásaként dr. Kiss Attila és dr.
Naár Zoltán tanszékvezető bemutatták az új épület laboratóriumait és egyéb tereit,
funkcióit.
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5.

A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódva november 9-10-én az EKF
Környezettudományi Tanszéke volt a házigazdája a XI. Felsőoktatási Környezettani
Képzési Ankétnak. A tanácskozáson a környezettan és környezettudomány szakképzést
végző nyolc hazai egyetem és főiskola, valamint a Sapientia Egyetem (Kolozsvár)
szakfelelősei és más környezeti oktatói (35 fő) vettek részt. A rendezvény nyitányaként
dr. Kárász Imre tanszékvezető megnyitotta a Környezettudományi Tanszék
megalapításának 20. évfordulója alkalmából rendezett „Képek a 20 éves
Környezettudományi Tanszék tevékenységéből” című kiállítást a D-épület folyosóján.
A kiállítást megtekintése után a konferenciát dr. Liptai Kálmán dékán nyitotta meg,
majd a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából dr. Villányi László egyetemi tanár
„A környezettudományi képzés lehetőségei” címmel tartott előadást és válaszolt a
felmerült kérdésekre. A plenáris ülés négy előadással folytatódott, amelyeket a
természetismeret-környezettan új tanári szak KKK-ját és a felsőoktatási intézmények
természettudományi pályaválasztást segítő létesítményeinek működését és eredményeit
mutatták be. Ezen előadásokhoz kapcsolódott a Természettudományi Varázstorony
meglátogatása, ahol dr. Vida József és dr. Ujfaludi László bemutatta a létesítményt és
látványos ízelítőt adtak annak szakmai programjaiból. A napot a Tűzliliom
Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület által adott fogadás és kötetlen szakmai
beszélgetés zárta. A tanácskozás második napján dr. Hauser Zoltán rektor köszöntötte a
résztvevőket, majd a környezettan, a környezettudomány és a környezettan-tanár
képzésekkel kapcsolatos tapasztalatok és teendők megbeszélése következett, ami közös
állásfoglalás megfogalmazásával zárult.

6.

November 12-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkárától az
értesítés, hogy a 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata vonatkozásában
intézményünkben 149.179.000 Ft zárolásáról döntött. Az erről kiadott kormányrendelet
lehetőséget biztosít arra, hogy az intézmény a zárolt kötelezettséget részben saját
bevétellel váltsa ki.

7.

November 12-én a főiskolai könyvtár adott otthont a Főiskolai és Kari
Könyvtárigazgatók Szövetsége éves közgyűlésének. A rendezvényt dr. Kis-Tóth Lajos
általános és fejlesztési rektorhelyettes nyitotta meg. A találkozón résztvevők aktuális
szervezeti kérdéseket vitattak meg, majd dr. Maruzsa Zoltán felsőoktatásért felelős
helyettes államtitkár tájékoztatóját hallgatták meg. A magyar felsőoktatási könyvtárak
helyzetéről dr. Virágos Márta, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
főigazgatója, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának elnöke tartott előadást.

8.

November 14-én került sor az Eszterházy Károly Főiskola Intézményi TDK
konferenciájára, ahol szép számmal vettek részt a tudományos munkában elkötelezett
hallgatók. 146 benevezett pályamunkából 73 jutott tovább az OTDK-ra, míg az őszi
fordulón 229 pályamunkából 149. Összességében tehát 222 pályamunkával
versenyeznek majd az EKF hallgatói a XXXI. OTDK-n. A részvételi létszám és a
benevezett pályamunkák száma növekedett, hogy minőségében milyen dolgozatok
születtek, azt majd az országos verseny után tudjuk meg.

9.

Az Eszterházy Károly Főiskola – EGERFOOD Regionális Tudásközpont munkatársai
"Development of novel foodstuffs and technologies by versatile reserch" címmel angol
nyelvű előadásokat tartottak a szakmai közönség előtt a Magyar Tudomány Ünnepe
rendezvénysorozat keretében. A rendezvény, melyet egy rövid köszöntő formájában dr.
Kiss Attila, tudásközpontunk főigazgatója nyitott meg, 2012. november 26-án, 9 órai
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kezdettel intézményünk új, "G" épületében került megrendezésre. 1. "Food analytical
developements and examination of bioactive components" Szekcióvezetők: dr. Kiss
Attila főigazgató, illetve Dr. Forgó Péter főiskolai docens; 2. "Novel functional fod
varieties, food microbiological and PCR studies". Szekcióvezetők: dr. Naár Zoltán és dr.
Murányi Zoltán kutatási programvezetők. A rendezvény keretében, összesen 14
rendkívül színvonalas előadás hangzott el, melyek széles áttekintést adtak az érdeklődők
számára az Egerfood Regionális Tudásközpont sikeres kutatási és technológiafejlesztési
irányairól.
10.

November 28-án a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Egyetemi – Főiskolai
Szövetség ünnepélyes keretek között köszöntötte a londoni Olimpia és Paralimpia
érmes egyetemi sportolóit, valamint a 2012-es egyetemi világbajnokság érmet szerző
magyar résztvevőit. A megszólalók több esetben is elismerően szóltak főiskolánk
sporteredményeiről. Az ünnepségen részt vett főiskolánk rektora.

11.

November 28-30. között az Eperjesi Egyetem fennállásának 15. évfordulója alkalmából
„Egyetem a változások kontextusában” címmel nemzetközi konferenciát tartott, ahol
intézményünket dr. Mózes Mihály egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar dékánja
képviselte.

12.

November 30-án a Megyeháza dísztermében Szabó Róbert közgyűlési elnök és dr.
Barta Viktor főjegyző átadták a 2012. évi Heves Megyéért Kitüntetéseket. A Közgyűlés
döntése alapján Heves Megyéért Kitüntető díjban részesítették főiskolánk rektorát, dr.
Hauser Zoltánt. A Heves Megyéért Kitüntető díjat 1992-ben alapította a Heves Megyei
Közgyűlés, a megye fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, az
emberi értékek megőrzésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató
tevékenység elismerésére, amellyel a képviselőtestület a megbecsülését kívánja
kifejezni azok számára, akik az oktatás, a kultúra, a művészeti élet, az egészségügy, a
civil szféra területén kimagasló színvonalú munkájukkal hozzájárultak megyénk jó
hírnevének öregbítéséhez.

13.

Bereczné Szép Beáta a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szakmai Idegen Nyelvi
Központjának adjunktusa befejezte PhD doktori cselekményeit az ELTE BTK
Nyelvtudományi Doktori Iskolájában maximális pontszámmal. Szép tudományos
teljesítményéhez ezúton is gratulálunk.

14.

Dr. Forgó Pétert, a Természettudományi Kar oktatóját a miniszterelnök főiskolai tanárrá
nevezte ki. További munkájához sok sikert kívánunk.

15.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium értesítette intézményünket arról, hogy a 2012.
szeptember 12-én gazdasági főigazgatói megbízást kapott Weltner László a megbízást
nem fogadta el, ezért a miniszter új pályázatot ír ki a gazdasági főigazgatói megbízás
betöltésére. A pályázat kiírása megtörtént. Az új gazdasági főigazgató megbízásáig a
főiskola gazdasági ügyeinek zökkenőmentes végzéséről a rektor intézkedett.

16.

Az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karán az utóbbi években nagy
lendületet vett a természettudományok népszerűsítését, valamint a tudományos
ismertterjesztést célzó tevékenység. Ennek szerves részét képezi a most megnyert
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0025
pályázat,
melynek
címe:
"Az
élelmiszerbiztonság, a táplálkozástudomány, az eredet- és fogyasztóvédelem aktuális
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kihívásai és eredményei ismertetése modern és sokrétű eszközökkel, összehangolt
tartalomfejlesztéssel az egészségtudatos fogyasztói kultúra elősegítése érdekében". A
projekt összköltsége: 137.643.654 Ft. A megvalósításban a Főiskola partnere az Északmagyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület. Fő cél a régióban a tudatos
vásárlói magatartás, a modern táplálkozástudományi ismeretek közvetítése különböző
szinteken, a legszélesebb körben.
Eger, 2011. november 15.
Dr. Hauser Zoltán
rektor
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