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Mezőgépészekből ma 
Magyarországon jelen-
tős a hiány.
NYÍREGYHÁZA. – Agrár és mű-
szaki vonalon is igyekeztünk 
az új tanterveinket úgy fris-
síteni és átalakítani, hogy az 
illeszkedjen a szakmai elvárá-
sokhoz és kihívásokhoz. Arra 
külön büszkék vagyunk, hogy 
az idén lesz 50 éves a pilóta-
képzésünk, ehhez kapcsolódik 
majd egy jubileumi konferen-
cia is. Külön kiemelném, hogy 
a Nyíregyházi Egyetemen im-
már hat szakon (gépészmér-
nöki, közlekedésmérnöki, me-
zőgazdasági és élelmiszeripari 
gépészmérnöki, mezőgazda-
sági mérnöki, programtervező 
informatikus, gazdálkodás és 
menedzsment, a szerk.) tanul-
hatnak duális képzési formá-
ban a hallgatók – tájékoztatta 
lapunkat dr. Kovács Zoltán. A 
Nyíregyházi Egyetem Műszaki 
és Agrártudományi Intézeté-
nek igazgatója hozzátette: a 
2018. szeptemberétől mező-
gazdasági mérnöki alapsza-
kon is elinduló duális képzési 
formában 9 környékbeli céggel 
kötöttek szerződést az oktatás 
vállalati hátterének biztosítá-
sára.

– Jelentős pályázati forrá-
sokat nyertünk el arra, hogy a 
következő négy évben fejlesz-

szük duális képzéseinket. Arra 
törekszünk, hogy a diákok 
olyan tudás birtokába jussa-
nak, amit majd a gyakorlat-
ban, a versenyszférában is jól 
hasznosíthatnak. Nem utolsó 
szempont, hogy az a hallgató, 
aki részt vesz a duális oktatá-
si programban, a mindenkori 
diplomás minimálbérhez iga-
zítva közel 80 ezer forintos 
támogatást kaphat havonta, az 
oktatás teljes időtartama alatt 
– emelte ki az intézetigazgató.

Dr. Szabó Béla, az egyetem 
tangazdaságának vezetője el-
mondása alapján – a gyakorla-
tias oktatás mellett – a kutató-
munkára is jelentős hangsúlyt 
fektetnek. Ehhez remek alapot 
biztosít egy nemrégiben el-
nyert, három éves futamidejű, 
a tudományos munkát és an-
nak infrastrukturális hátterét 
biztosító EFOP-os pályázat. 
Ennek köszönhetően további 
kutatások elvégzésre és külön-

féle publikációk elkészítésére 
ösztönözhetik a fiatal kuta-
tókat. – Tangazdaságunkban 
továbbra is az ökológiai gaz-
dálkodásra helyezzük a hang-
súlyt a tápanyag-gazdálkodási 
kísérletek mellett. Kísérletbe 
vontunk olyan elfeledett vagy 
háttérbe szorult haszonnövé-
nyeket, mint a szöszös bük-
köny, a csillagfürt vagy a csi-
csóka – mondta dr. Szabó Béla.

Szakmai kutatások
Dr. Antal Tamás, az intézet Tu-
dományos Diákkörének (TDK) 
elnöke elmondta: a diákkör 
hallgatói különböző szakmai 
kutatásokban vesznek részt, 
ezen felül betekintést nyernek 
bizonyos ipari és mezőgazda-
sági folyamatokba, ezzel pár-
huzamosan pedig rengeteg 
hasznos gyakorlati ismeretre 
is szert tesznek a záróvizsgá-
ig. A hallgatók több témában 
végeznek kutatómunkát, és 

nem csak helyi szinten osztják 
meg tapasztalataikat, hanem 
más egyetemek hallgatóival 
is konzultálnak, a legtehetsé-
gesebbek pedig az Országos 
Tudományos Diákköri Kon-
ferenciára is eljuthatnak. Kiss 
István Attila hallgatónk (dr. Si-
mon László témavezetésével) 
az energiafűz tápanyag-után-
pótlását vizsgáló pályamun-
kájával nyert el tavaly egy kü-
löndíjat a mosonmagyaróvári 
agráregyetemen megrende-
zett OTDK-n. Szerencsére már 
állami szinten is felismerték, 

hogy valamilyen formában 
ösztönözni kell a fiatal agrár-
gazdálkodókat a családi gaz-
daságok továbbvitelére. 

Minőségi génállomány
– Nem is gondolnánk, milyen 
minőségi növényi génállo-
mánnyal rendelkezünk itt, a 
Kárpát-medencében – emelte 
ki dr. Simon László professzor. 
Ezzel összefüggésben kerül-
tek be a Nyíregyházi Egyetem 
kutatói egy igazán grandiózus 
ún. GINOP projektbe, mely-
ben nem kevesebb, mint 150 

kutató vesz részt, és amely a 
Pannon régió növényeinek ge-
netikai, illetve piaci hasznosí-
tásával foglalkozik. A nyíregy-
házi kutatók elsősorban olyan 
tág tűréshatárú, a szélsőséges 
klimatikus és talajviszonyo-
kat jól toleráló növényfajok-
kal kísérleteznek, mint a szil, 
melyet környezetvédelmi cé-
lokra, egykori szennyvíz-üle-
pítők rekultivációjára is lehet 
hasznosítani. A kutatómun-
ka mellett fontosnak tart-
juk a tananyag-fejlesztést is, 
elektronikus tananyagokat is 
fejlesztünk egy újabb EFOP 
pályázat támogatásával. Ké-
szül egy olyan, hallgatóink, 
illetve bárki számára elérhető 
internetes felület, ahol az ún. 
e-learning során ismereteket 
lehet szerezni több olyan tu-
dományterületen, mint pél-
dául a tájjellegű növények 
termesztése vagy az élelmi-
szer-feldolgozás és tartósítás. 

A felsőoktatással foglal-
kozó szakemberek kitértek 
arra: mezőgépész szakmában 
jelentős hiány van ma Ma-
gyarországon, ezt az űrt is 
igyekeznek betölteni a Nyír-
egyházi Egyetemen folyó 
oktatással – fogalmazott dr. 
Simon László. KM-TG

Ahol igyekeznek betölteni a tátongó űrt

A Nyíregyházi Egyetem oktatói, dolgozói és hallgatói megtekintették a nyírteleki tangazdaságban beállított fenntartható tápanyag-gazdálkodással 
foglalkozó kísérleteket  FOTÓ: EGYETEM

Nappali tagozat (alapképzés): gépészmérnöki állami és 
költségtérítéses: 5<25; hivatásos repülőgép-vezetői: 5<25; 
járműmérnöki állami és költségtérítéses: 5<25; közlekedés-
mérnöki állami és költségtérítéses: 5<25; mezőgazdasági 
és élelmiszeripari gépészmérnöki állami és költségtérítéses: 
5<20; mezőgazdasági mérnöki állami és költségtérítéses: 
5<30; felsőoktatási szakképzés: mezőgazdasági állami 
és költségtérítéses: 5<25; Levelező tagozat (alapképzés) 
gépészmérnöki állami és költségtérítéses: 5<40; járműmér-

nöki állami és költségtérítéses: 5<20, közlekedésmérnöki 
állami és költségtérítéses: 5<30; mezőgazdasági és élelmi-
szeripari gépészmérnöki állami és költségtérítéses: 5<20; 
mezőgazdasági mérnöki állami és költségtérítéses: 5<60; 
Felsőoktatási szakképzés: mezőgazdasági állami és költ-
ségtérítéses: 5<50; Mesterképzés (levelező tagozat): 
mérnöktanár 2 féléves állami: 4<15; mérnöktanár 2 féléves 
költségtérítéses: 4<15; mérnöktanár 4 féléves állami: 4<15; 
mérnöktanár 4 féléves költségtérítéses: 4<15

Műszaki és Agrártudományi Intézet felvételi keretlétszámai

A duális kép-
zési program-

jainkat még tovább 
fogjuk fejleszteni. 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN

Varga Mihály: „Az 
innováció megjelent az 
adóhatóság átalakítá-
sában is”.
BUDAPEST. Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter a 
Nemzetgazdasági Miniszté-
rium (NGM) és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesz-
tési Szervezet (OECD) közös 
konferenciáján Budapesten 
köszöntőjében kiemelte: 
2010 után a magyar kormány 
gazdaságpolitikai fordulatot 
hajtott végre, fegyelmezett 
gazdaságpolitikát valósít 
meg, a magyar gazdaság úgy 
tud növekedni, hogy közben 
csökkent az államadósság.
 
Rásegítő programok
Kitért arra, hogy a gazdaság 
állami rásegítő programok 
nélkül lassabban fejlődne, a 
magyar gazdaság 2013 után 
növekvő pályára került, és 
egyre inkább saját erőfor-

rásra épít. Emlékeztetett: 
2015 óta stratégiákat, meg-
állapodásokat dolgoztak ki 
a szaktárcánál a versenyké-
pesség erősítésére, köztük 
az iparstratégiát összefoglaló 
Irinyi-tervet, és létrehozták 
a Nemzeti Versenyképességi 
Tanácsot. A kormány, a mun-
kaadók és a munkavállalók 
képviselői közös döntést hoz-
tak a hat évre szóló bérfejlesz-
tési és adócsökkentési megál-
lapodással.
 
Innováció a NAV-nál is
„Az innováció megjelent az 
adóhatóság átalakításában 
is” – jelentette ki Varga Mi-
hály miniszter, és példaként 
említette, hogy a hatóság-
nál végrehajtott fejlesztések 
eredményeként a NAV készíti 
a munkavállalók személyi-
jövedelemadó-bevallását, 
hamarosan pedig a kisvállal-
kozások adóbevallását is meg 
tudja majd csinálni. MTI

Gazdaság: stabilizáció, 
innováció és bizalom...

Közbeszerzés: 
3457 milliárd
BUDAPEST. Tavaly több mint 
8800 közbeszerzési eljárást 
írtak ki, 3457 milliárd forint 
értékben, szemben az egy 
évvel korábbi 2000 milliárd 
forintos összeggel – mondta 
Rigó Csaba, a Közbeszerzési 
Hatóság elnöke. Hozzátette: 
az Európai Unió mérése sze-
rint Magyarországon a közbe-
szerzési eljárások átlátható-
sága 100 százalékos.

Arról is beszámolt, hogy 
2016-ban egy tenderre átlago-
san 6 ajánlat érkezett, tavaly 
az ajánlattevők száma már 
nyolcra emelkedett, mindez 
pedig azt mutatja, hogy az 
ajánlattevők egyre nagyobb 
versenyben nyerik el az egyes 
közbeszerzési eljárásokat. MTI

Parragh László, az MKIK elnöke, Alvaro Pereira, az OECD megbízott főköz-
gazdásza és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter  FOTÓ: MTI, IT

A kamatcsere 
az MNB célja
BUDAPEST. A Magyar Nemzeti 
Bank (MNB) egy és tizenkét 
hónapos futamidejű, forint-
likviditást nyújtó, finom-
hangoló devizaswap-tendert 
(kamatcsere-tendert) tartott, 
amelyen 25 milliárd forint 
értékű ajánlatot fogadott el 
hétfőn. Az MNB által biztosí-
tott bankrendszeri többletlik-
viditás 1511 milliárd forintra 
mérséklődik.

A jegybank közölte: a meg-
hirdetett mennyiség mindkét 
futamidőn 80 millió euró (25 
milliárd forint) volt, mely-
re a bankok egy hónapon 10 
millió euró (3 milliárd forint) 
értékben, tizenkét hónapon 
pedig 685 millió euró (212 mil-
liárd forint) értékben nyújtot-
tak be ajánlatokat. Az MNB a 
tizenkét hónapos lejáraton 25 
milliárd forint értékben kö-
tött üzletet. MTI

Aki megvásárolja az 
illegálisan gyűjtött hul-
lott agancsot, orgazda-
ságot követ el.
SZEKSZÁRD. Az engedély 
 nélküli agancsgyűjtés a va-
dászati törvény szerint jo-
gosulatlan vadászatnak 
 minősül, és 100 ezertől ötmil-
lió  forintig terjedő bírság-
gal sújtható – hívta fel a 
 figyelmet a Tolna Megyei 
Kormányhivatal vadászati 
szakügyintézője kedden 
Szekszárdon, sajtótájé-
koztatón.
 
A vadász tulajdona
Kosaras Zoltán hang-
súlyozta: a hullajtott 
agancs a vadászat-
ra jogosultak tulaj-
dona, és csak írásbeli 
 engedéllyel lehet gyűjte-
ni.

Az illegális gyűjtők ráadá-
sul gyakran űzik, „zaklat-
ják” az állatokat, hogy azok 
könnyebben elhagyják az 
agancsot; a megzavart gím-
szarvasok pedig veszélyt je-
lenthetnek a környezetre: az 
utakon gépjárművekkel üt-
közhetnek, és több kárt okoz-
nak a mezőgazdaságnak. 
Megjegyezte, hogy ilyenkor 
egy-egy szarvas csapatban 
– rudliban – akár több száz 
állat is lehet.

Kitért arra, hogy a va-
dak zavarásakor megsérül-
hetnek az állatok elhullott 
agancsai helyén növő 
barkák is. Az elhullott 
trófeákból a vadász-
társaságok a vadál-

lomány minőségére tudnak 
következtetni. 

Pilisi Gábor szekszárdi 
rend őrkapitány arra hívta fel 
a figyelmet, hogy az engedély 

nélküli gyűjtés 50 ezer forin-
tos érték felett bűncselek-
ménynek minősül, aki pedig 
megvásárolja az illegálisan 
gyűjtött hullott agancsot, or-
gazdaságot követ el. Ha a za-
varás maradandó károsodást 
okoz az állatnak, állatkínzás 
miatt is eljárás indulhat – 

jegyez-
te meg.

A ki-
r á n d u -

lóknak azt 
javasolták: 

ha egy erdő-
ben hullott 

agancsot talál-
nak, hagyják ott. 

Az erdőgazdasá-
gok területén sok 

esetben engedéllyel 
rendelkező csopor-
tok gyűjtik a trófeá-
kat.

 
Adatok
Király István, az Or-
szágos Magyar Va-
dászkamara Tolna 

megyei titkára elmond-
ta: a gím- és dámbikák 

agancsváltása január vé-
gén, február elején kez-
dődik és áprilisig tart.

Az elmúlt esztendő-
ben a hazai gímbika-ál-
lomány 34 500, a dám-
bika-állomány 12 ezer 
egyedből állt; a gímszar-
vas-populáció mintegy 

fele, és a dámok jelentős 
része is a Dél-Dunántúlon ta-
lálható. Az agancsváltás ide-
jén elhullajtott trófeák értéke 
évente 5–7 milliárd forintra 
tehető – mondta. MTI

Az agancsgyűjtés tilos, 
tetemes bírsággal sújtható

Vadász, lesben
 FOTÓ: ÉM 


