2013. február
1.

A Szociálpedagógia Tanszék oktatói februárban több hazai-nemzetközi és külföldi
konferencián vettek részt. Február 1-jén Pacsuta István a Miskolci Egyetemen
megrendezett VI. Taní-tani konferencián adott elő „Immateriális értékek választása a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók körében” címmel. Február 14-én Klement Mariann
a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán, Hajdúböszörményben
megrendezett nemzetközi konferencián adta elő „Alternatív vitarendezés az iskolában”
című munkáját. A konferencia „Képzés – Innováció – Gyakorlatok a szociális
szakemberek oktatása során” témát ölelte fel. Ugyanitt került sor február 15-én a
szociális szakemberképzés aktuális kérdéseit megvitató kerekasztal-beszélgetésre
Klement Mariann és Pacsuta István részvételével. Február 28 - március 1. között
megrendezett pedagógiai konferencián, Ukrajnában az Ungvári Nemzeti Egyetemen
Pacsuta István tartott előadást. Előadásának címe: Felsőoktatási hallgatók tradicionális
értékekre vonatkozó választásai. (ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ОЧИМА СТУДЕНТІВМАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ.)

2.

Február 2-án másfél órás szakmai látogatást tett az Eszterházy Károly Főiskola
Egerfood Regionális Tudásközpontjában Dr. Fazekas Sándor, a Vidékfejlesztési
Minisztérium vezetője, Kovács Pál államtitkár, Dr. Helik Ferenc, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal igazgatója és Dr. Viski József, a VM Stratégiai
Főosztályának vezetője. A látogatás során Dr. Kiss Attila, a tudásközpont főigazgatója
tájékoztatta a szakmai delegáció tagjait az EKF és az Egerfood RET főbb stratégiai
törekvéseiről, illetve a kutatásfejlesztés és innováció terén elért eredményekről. A
miniszter úr és munkatársai betekintést nyertek valamennyi szaklaboratórium
tudományos munkájába és ott aktuálisan folyó termék- és technológiafejlesztésekbe.
Különös érdeklődés kísérte a magas hozzáadott értékű magyar termékek létrehozására
irányuló erőfeszítéseket. A szakmai delegáció példaértékűnek találta az ipari
partnerekkel történő eredményes együttműködés és a hatékony innovációmenedzsment
érdekében alkalmazott „Egerfood” modellt, melynek széles körű disszeminációjára
kérték fel a tudásközpont munkatársait. A program szakmai konklúziójaként a
jelenlévők kifejezték készségüket a hungarikumok és egyéb prémium magyar termékek
eredetvédelmének megerősítésére irányuló tudományos együttműködés kiépítésére.

3.

Az Eszterházy Károly Főiskola Egerfood Tudásközpontja meghívást kapott abba a
konzorciumba, amely "KBBE.2013.2.3-02: Network for the transfer of knowledge on
traditional foods to SMEs" címmel pályázatot nyújtott be 2013. február 5-én az FP7-es
Európai Uniós pályázati keretprogramhoz illeszkedően. A projekt célja a hagyományos
élelmiszereket előállító kis- és középvállalatok piacra jutási lehetőségeinek javítása a
tudás- és technológiatranszfer, illetve az innovációs tevékenységek fokozása, valamint a
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stratégiai kitörési pontok feltérképezése és fejlesztési koncepciók felvázolása és
megvalósítása által. A konzorciumot 12 ország (Anglia, Dánia, Észak-Írország,
Finnország, Írország, Lengyelország, Magyarország, Málta, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Szlovénia) 17 intézménye alkotja, vezetője a finn JAMK University of
Applied Sciences. A pályázat mind a hat részprojektjében kapott feladatot az Egerfood
Tudásközpont, így részt vesz a tudástranszfer-eljárások modellezésében és
megvalósításában, innovációs tevékenységeknek a partner vállalkozások fejlesztési
stratégiájához való illesztésében, a KKV-k szakembereinek képzésében, a hagyományos
élelmiszerekről szóló stratégiai és kutatási terv megalkotásában, valamint
disszeminációs tevékenységekben. A konzorcium által benyújtott pályázat költségvetése
3 627 201 euró, melyből az Egerfood Tudásközpont 211 930 euróval részesedik. Az
Eszterházy Károly Főiskola részéről Dr. Pál Károly, az Élelmiszerkémiai és Biokémia
Tanszék adjunktusa koordinálta a pályázat elkészítését.
4.

Február 6-án ülést tartott a Szenátus. Nyolc napirendi pontot tárgyalt. Elfogadta féléves
munkaprogramját, az SZMSZ módosításáról szóló előterjesztést. Jóváhagyta a
Gazdálkodási Szabályzatot, a Számviteli politikát és a Felvételi szabályzat módosítását.
Támogatta vegyész MSc szak indítását a főiskolán.

5.

Február 8-án (pénteken) 11.00 órától került megrendezésre az Eszterházy Károly
Főiskola idei keresztféléves oklevélátadó díszünnepsége az Agria TISZK
Rendezvényteremben. Idén, a 2012/2013-as tanév januári vizsgaidőszakában 438
hallgató tett sikeres záróvizsgát. 221 fő alapképzésen, 197 fő mesterképzésen fejezte be
tanulmányait, illetve 20 fő végzett szakirányú továbbképzési szakon. Dr. Hauser Zoltán
kiemelte, hogy a főiskola fontosnak tartja a legjobb teljesítménnyel és minőséggel
biztosítani azt a környezetet, amely a sikeres tanuláshoz szükséges. Bár az utóbbi
években a képzési paletta bővítésén dolgoztak, hangsúlyozta a pedagógusképzés
fontosságát. A végzettek kezében van a jövő kulcsa, hiszen a „jövő alkotóinak
megteremtésében is részt vesznek”. A múltat felidézve közölte, hogy ez egy jubileumi
év, hiszen 250 éve, 1763-ban kezdte meg Eszterházy az egyetemi ház alapjainak
lerakását. Végezetül az oklevelet szerzetteknek sok sikert kívánt mind a szakmai
életben, mind a személyes életpályájukon, a családi életükben.

6.

A természettudományok – elsősorban a kémia és az élelmiszertudomány – iránt
érdeklődő, pályaválasztás előtt álló diákok voltak hivatalosak az eseményre, melynek
célja az intézet, valamint az ott folyó oktatási és kutatási tevékenység bemutatása volt.
A 84 résztvevő diákot Dr. Liptai Kálmán dékán köszöntötte, melyet követően Dr. Kiss
Attila, az Élelmiszertudományi Intézet igazgatója felvázolta az intézet, valamint az
azzal szorosan együttműködő Egerfood Tudásközpont filozófiáját, regionális
klaszterképző szerepét, legfőbb kutatási irányait, oktatási tevékenységét. Bejelentette,
hogy az ipari partnerek számára hasznos eredményeket felmutató TDK, illetve
szakdolgozati munkát végző, valamint a legjobb tanulmányi eredményt felmutató
hallgatók ösztöndíjban fognak részesülni. Ez utóbbi ösztöndíj lehetőség azon kémia
szakos hallgatókra vonatkozik, akik legalább egy szemesztert sikeresen lezártak, és
tanulmányi eredményük alapján az évfolyam legjobb öt diákja közé sorolhatók. Az
ösztöndíj összege havi 30.000 Ft, melynek finanszírozásához szükséges forrásokat az
Egerfood Tudásközpont saját innovációs bevételeiből fogja finanszírozni, így a főiskola
központi költségvetését nem terheli. Bejelentették, hogy az idei évben október elején
kerül megrendezésre a FoodTeszt elnevezésű, országos élelmiszertudományi és
fogyasztóvédelmi vetélkedő, mely az idei évtől újabb szakterületekkel (gasztronómia,
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táplálkozástudomány), illetve egy gyakorlati fordulóval is gazdagodik. Ezután Dr.
Murányi Zoltán és Oldal Vince kísérleti bemutatója következett, melynek célja volt
kedvet csinálni a kémia, illetve az EKF választásához. A nyílt napot az Egerfood
Tudásközpont laboratóriumaiban tett látogatás zárta. A résztvevő diákok reményeink
szerint széleskörű tájékoztatást és kedvező impressziókat kaptak az intézetről, illetve a
karról.
7.

Február 12-i keltezéssel értesítette intézményünket az Emberi Erőforrások
Minisztériuma arról, hogy a miniszter az Eszterházy Károly Főiskolát alkalmazott
tudományok főiskolája minősítésben részesítette a 2013–2016-ig terjedő időszakra.

8.

Február 13-án indult útjára az egri Eszterházy Károly Főiskolán a Gárdonyi – Bródy-év
a Magyar Irodalomtudományi Tanszék szervezésében. A programsorozat megnyitójára
délután 15.00 órakor került sor a Líceum Kápolnájában, ahol Lőrinczné dr. Thiel
Katalin, oktatásfejlesztési rektorhelyettes és dr. Mózes Mihály, a Bölcsészettudományi
Kar dékánja köszöntötték az érdeklődőket. Ezt követően dr. Kusper Judit, a Magyar
Irodalomtudományi Tanszék főiskolai docense ismertette az emlékév programját,
valamint bemutatta a most megnyíló rajzkiállítást, ahol alsó tagozatos diákok Gárdonyi
Géza meséihez készült illusztrációi láthatók. A délután hátralévő részében Bollók Csaba
Legenda című filmét nézhette meg a közönség, majd 17.00 órától Az irodalmi kultusz
és kanonizáció formációi kerekasztal-konferencián vehettek részt az érdeklődők a Tittel
Pál Könyvtár és Médiacentrum Irodalomtudományi szakrészlegében. Diskurzusindító
előadást tartott dr. Pap József, Király Júlia, dr. Szentesi Zsolt, dr. Kusper Judit és dr.
Verók Attila. A Líceum I. emeleti könyvtárában adták át a Gárdonyi-kuckót, ahol
Gárdonyival, Gárdonyi műveivel, titkosírásával ismerkedhetünk, illetve itt található a
tiszta lapokkal útra kelő Nagy Könyv, melyben bárki elhelyezheti kéznyomát,
lejegyezheti gondolatait.

9.

A Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Karának Tanácsa 2013. február 19-én úgy
határozott, hogy kezdeményei a Miskolci Egyetemből történő kiválását, és sárospataki
telephelyen működő karként az Eszterházy Károly Főiskolához való csatlakozását.
Főiskolánk Szenátusa a március 6-án tartandó ülésén hoz döntést az ügyben.

10.

Dr. Kovács Pál, klíma- és energiaügyekért felelős államtitkár meghívására egy órás
prezentációt tartott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban Dr. Kiss Attila az Eszterházy
Károly Főiskola Egerfood Tudásközpontja innovációs stratégiájáról, illetve a
kutatásfejlesztés és az ipari partnerekkel kialakított együttműködés terén elért
eredményeiről. Az államtitkár úr azért kérte fel az előadás megtartására Kiss Attila
főigazgatót, mivel véleménye szerint az Egerfood Tudásközpont által kiépített
innovációs modell számos olyan elemet tartalmaz, melyet az energetikai jellegű
klaszterek alkalmazni tudnak, hiszen az Egerfood-modell az innovációs lánc minden
elemére kiterjedően serkenti a kutatási eredmények hasznosítását. Példaértékűnek
ítélték az előadáshoz hozzászólók azt, hogy a tudásközpont által kidolgozott
technológiai újítások gyakorlati alkalmazása eredményesen növeli a partnervállalkozások termelési hatékonyságát és a termékeik biztonságát. A hasznosítást és a
technológiatranszfer, illetve a szolgáltatási tevékenységek hatékonyságát nagyban segíti
az Egerfood RET-ben az, hogy a főiskola spin-off vállalkozásokat hozott létre és
működtet.
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11.

Az Egerfood Tudásközpont által koordinált Egerfood Élelmiszerbiztonsági és
Technológia-fejlesztési Klaszter még a tavalyi évben felkérést kapott arra, hogy
csatlakozzon a vezető közép-európai élelmiszeripari klasztereket tömörítő ClustersCord Projekt konzorciumába. A projekt célja transznacionális metaklaszterek
létrehozása volt az élelmiszeripar számos szektorában érdekelt vállalkozások és
intézmények bevonásával, illetve azok fejlesztési koncepcióinak összehangolásával, és
közösen koordinált innovációs tevékenységek végrehajtásával a termelékenység és a
gazdasági pozíciók javítása. Az így létrehozott interregionális együttműködések kiemelt
fontosságúak lehetnek Európa globális versenyképességének javításában. Az Egerfood
Élelmiszerbiztonsági és Technológia-fejlesztési Klaszter képviseletében Kalóczkai Kata
és Csiffáry Gábor projekt felelősök vettek részt az eseményen, ill. az
élelmiszerfejlesztési munkacsoport munkájában. A fórumon résztvevő nyolc klaszter
szándéknyilatkozatot, illetve együttműködési megállapodást fogadott el, valamint
jövőbeni közös munka megalapozásaként áttekintették a 2013-as év szakmai
tevékenységeit és sarokköveit összegző stratégiai tervet. Az együttműködések fő
irányvonala a metaklaszter munkacsoportjaihoz rendelhető feladatstruktúra kialakítása,
illetve a közös szakmai fellépések, expók és fejlesztések előkészítése a Horizon 2020
európai uniós pályázatok keretében.

12.

Több nyílt nappal is várta a felvételi előtt álló diákokat és kísérőiket a Főiskola. Az
érdeklődők a felújított Líceum épületében tájékozódhattak az egri főiskoláról és az őket
érintő felsőoktatási változásokról. De az EKF Budapesten is megmutatta magát: az
intézmény standja nagyon népszerű volt az Educatio Szakkiállításon is. A nyílt napokon
a felvételi eljárásról és a hallgatói életről szóló általános tájékoztatókat is a Líceum
Dísztermében tartották. A felvételi előtt állók a főiskolai szakokkal és azok
képviselőivel is megismerkedhettek, illetve részt vehettek egy intézményi körsétákon is.

Eger, 2013. március 13.
Dr. Hauser Zoltán
rektor
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