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Szutyányi Márk
Már gyerekkoromban is űrhajós és csillagász szerettem volna lenni. Az 
egyik gyermekkori álmom teljesült amikor csilagászként végeztem az 
egyetemen, de közben a világűr iránti vágyódásom sem lankadt. Jelenleg a 
Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszékén oktatok fizikát, de korábban 
tudományos ismeretterjesztőként is dolgoztam a Mobilis Interaktív kiállítási 
központban. A kutatáson-oktatáson kívül, szabadidőmben igyekszem megragadni 
az alkalmakat arra, hogy népszerűsítsem a természettudományokat.

MIÉRT NEM JÁRT EMBER A HOLDON!? 
Érvek, bizonyítékok a holdraszállás ellen és mellette

Ötven évvel ezelőtt az emberiség nem kisebb dolgot hajtott végre, mint hogy 
egy másik égitestre tette a lábát! „Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás 
az emberiségnek.” hallhattuk Neil Armstrong szájából, amint a Holdra lépett. De 
vajon tényleg járt akkor ember a Holdon? Az akkori filmes technikával meg 
tudták volna „oldani” a holdraszállás felvételeit? Miért kételkedünk egyáltalán 
a holdraszállásban? Milyen bizonyítékokat hoznak fel a kételkedők erre? Van-e 
egyértelmű bizonyíték arra, hogy mégis járt már ember a Holdon? Ezekre a 
kérdésekre keressük a válaszokat, tudományos szemlélettel járjuk körbe a még 
mai napig is „vitatott” témát.  
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Nagy Mária, Zsömle Viktor
Nagy Mária magyar-könyvtár szakos, informatikus könyvtáros. 2018 
óta dolgozom a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárában. 
Előtte több mint 30 évig a megyei könyvtárban dolgoztam tájékoztató 
könyvtárosként.   
Zsömle Viktor okleveles informatikus könyvtáros. Egyetemi tanulmányait 
Szombathelyen, a Savaria Egyetemi Központban végezte. 2010 decembere óta a 
Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár munkatársa. 

“A KÖNYVTÁR A LEGJOBB EGYETEM”
Múlt, jelen, jövő a SZE Egyetemi Könyvtár aspektusából

A régi értékek megőrzése és az újdonságokra való nyitottság kettőse már a 
történelem első nagy bibliotékáinak is alapvető jellemzője volt. Mindemellett a 
21. század felgyorsult információs világában a könyvtárak számára kiemelt 
fontossággal bír, hogy folyamatosan naprakészen tartsák, bővítsék a szolgál-
tatási palettájukat, reagáljanak az innovációs kihívásokra. Az egyetemi 
könyvtárak feladata minden korban az oktatáshoz és a kutatáshoz szükséges 
szakirodalom összegyűjtése, feltárása és a szolgáltatása volt. Ma sincs ez 
másképp, a digitális korban is a tanulmányok és a kutatómunka valós és virtuá-
lis információs terének biztosítása a cél.   

PECSÉTGYŰJTŐ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

nye_kiadvany_nyomdai.pdf   1   2019. 09. 26.   12:52:22



1. Hány előadást hallgatott meg az idei félévben? 1 2 3 4 5 6 
 
2. Hányadik szemeszterben jár a Nyugdíjas Egyetemre?  

                  első   sokadik   eddig mindegyiken voltam 
3. Értékelje a legutóbbi szemesztert! (5 – legjobb, 1- legrosszabb osztályzat) 

• mennyire volt jó általában?     1 2 3 4 5 
• az előadás érthetősége?     1 2 3 4 5 
• a szervezés?      1 2 3 4 5 
• az előadás körülményei (technika, kényelem):   1 2 3 4 5 
 

4. Értékelje a szemeszter előadásait! (5 – legjobb, 1- legrosszabb osztályzat) 
• Hétköznapi különlegességek az égen     1 2 3 4 5 
• „Bárcsak ne lennék itt”  

A tömegturizmus jelensége és hatásai      1 2 3 4 5 
• Így épül a XXI. század egyeteme  

Fejlesztések a Széchenyi István Egyetemen     1 2 3 4 5 
• A digitális televíziózás jelene és jövője  

    
1 2 3 4 5 

„A könyvtár a legjobb egyetem”
Múlt, jelen, jövő a könyvtár aspektusából   1 2 3 4 5 

• Miért nem járt ember a holdon?     1 2 3 4 5 
 

5. Megfelelőnek találta-e az előadások számát? 
            igen                nem, túl sok               nem, túl kevés 
 

6. Részt vett-e más egyetemi programban a Nyugdíjas Egyetem mellett? 
      nem   igen, és pedig:  ____________________________ 

 

7. Teljesítette-e elvárásait a Nyugdíjas Egyetem? (5 –maximálisan, 1-nem) 
1  2  3  4  5 

8. Előreláthatólag folytatni szeretné az „egyetemet”?  igen  nem 
 

9. Belépett vagy tervezi, hogy belép a széchenyis öregdiákok közé?  
       igen       nem     még nem tudom 

 
10. Ismeri a Nyugdíjas Egyetem honlapját (http://nye.sze.hu )? 

       igen                  nem                               igen, a Facebook oldalt is követem 
 

Egyéb észrevétele, ötlete, véleménye a programsorozattal/előadókkal/ szervezéssel, általában a Nyugdíjas 
Egyetemmel kapcsolatban: 
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Dr. Happ Éva
Happ Éva, egyetemi docens a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula 
Gazdaságtudományi Kar Turizmus Tanszékének vezetője, a kar 
nemzetközi dékánhelyettese. A budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Főiskolán végzett, majd közgazdász tanári oklevelet szerzett. 2011-ben 
doktorált Gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományterületen. Oktatási 
tevékenysége a turizmus marketing, marketingkommunikáció, rendezvé-
nyszervezés tantárgyakra fókuszál.    

„BÁRCSAK NE LENNÉNEK ITT”
A tömegturizmus jelensége és hatásai

Az utazási trendek azt mutatják, hogy az elmúlt ötven évben a turizmus 
folyamatos növekedést mutat, a nemzetközi turista érkezések száma az 
1950-es évek 25 milliójáról 2016-ra 1,2 milliárdra emelkedett. Az „overtourism”, 
vagyis a túlzott turizmus azonban csak az elmúlt években jelent meg, mint a 
turizmus kritikus tényezője. Több tényező vezetett a jelenség kialakulásához, 
így például az egyre népszerűbb alternatív, olcsó szálláslehetőségek és a 
fapados légitársaságok megjelenése. A turizmus számos pozitív – gazdasági, 
társadalmi, kulturális - hatása mellett, számolnunk kell a negatív hatásokkal is, 
amelynek egyik tényezője a túlzsúfoltság. Mit tehetünk a túlzott turizmus 
elkerülése érdekében? Az előadásban erre a kérdésre keressük a válaszokat.
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Dr. Horváth András
Dr. Horváth András Győrben született és jelenleg is itt él 
városunkban. Öt gyermek édesapja. Végzettsége: fizikus, 
csillagász és fizika tanár. 1992. óta tanít a Széchenyi István Egyetemen (és 
jogelődjében) fizika alapozó kurzusokat, optikai, színtani és képfeldolgo-
zás témájú tárgyakat, valamint fizikatörténetet és tudomány 
népszerűsítést. Kutatási területei: számítógépes modellezés, digitális 
képfeldolgozás, színtan.   

HÉTKÖZNAPI KÜLÖNLEGESSÉGEK AZ ÉGEN
Szivárvány, melléknap, érintőívek és egyéb színes látnivalók felettünk

A színes égi jelenségek közül mindenki jól ismeri a szivárványt. Kevésbé 
közismert, hogy sok egyéb színes ívet, foltot is láthatunk az égen, ha tudjuk, 
mire figyeljünk. Az előadás röviden bemutatja ezek fizikai hátterét színes képek 
és egy-két kísérlet segítségével. Ezeket a jelenségeket a régmúlt idők emberei 
is látták, lerajzolták és sokszor égi jelként, figyelmeztetésként fogták fel. Az 
előadásból kiderül, az egész témakör mögött az optika és a meteorológia 
húzódik meg.  Meglepő tény, hogy a gyakoribb jelenségek, mint pl. a melléknap, 
a 22 fokos haló és társaik igen sűrűn, akár havonta 2-3 alkalommal is feltűnnek 
fejünk felett, csak azért nem vesszük észre, mert nem tudjuk, merre érdemes 
keresni őket.   
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Dr. Derka István
1991-ben végezte el a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán a villamos 
üzemmérnök szakot, majd 4 évvel később a BME-n a villamosmérnöki 
diplomáját is átvehette. 2016-ban PhD fokozatot szerzett a Széchenyi István Egyetem 
Infrastrukturális Rendszerek Modellezése és Fejlesztése Multidiszciplináris Műszaki 
Tudományi Doktori Iskolában. Szakmai pályáját az Észak Dunántúli Áramszolgáltató 
Vállalatnál számítógép operátorként kezdte, majd 1991-ben a Széchenyi István Főiskolán 
tanszéki mérnökként dolgozott. Jelenleg a SZE Távközlési Tanszékén egyetemi adjunktus 
munkakörben, a villamosmérnöki szak nappalis és levelezős hallgatóit oktatja.

A DIGITÁLIS TELEVÍZIÓZÁS JELENE ÉS JÖVŐJE
Az analóg TV majdnem minden platformról történő kivezetésével, lekapcsolásával 
új korszak köszöntött be: a digitális TV. Szinte minden csatornán, gyakorlatilag 
bármilyen eszközön és csatornák ezreit kínálja a felhasználóknak. Olyan kényelmi 
szolgáltatásokkal kényeztet el bennünket, melyekről a 70-es, 80-as, 90-es 
években még álmodni sem mertünk, ma meg már teljesen természetesnek 
vesszük, hogy „megállíthatjuk” az élőadást, előre beprogramozva a TV-t vagy 
set-top-box-ot felvehetjük a kedvenc műsorunkat és filmünket, stb. és tehetjük 
mindezt úgy, hogy nem VHS kazettát, hanem a számítógépeknél is alkalmazott 
háttértárakat használjuk a felvételek tárolására. Éppen ezért az előadás 
alapvető célja is az, hogy a digitális televíziózással kapcsolatosan áttekintést 
adjon ezekről az alap és kényelmi szolgáltatásokról, technológiákról.
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Dr. Dóka Ottó
Szegeden végeztem matematika-fizika szakon. 32 éven 
át az óvári Karon voltam oktató és 17 évig dékánhely-
ettes. 2016-tól a GIVK oktatója vagyok és kutatási infrastruk-
túráért felelős rektorhelyettes. 1995-ben a fizikai tudomány 
kandidátusa fokozatot szereztem és 2011-ben kaptam 
professzori kinevezést.  

ÍGY ÉPÜL A XXI. SZÁZAD EGYETEME
Fejlesztések és bővítések a Széchenyi István Egyetem Campusain

A Széchenyi István Egyetemen az elmúlt időszakban számos változás történt, 
így az intézményi és infrastrukturális fejlesztések is előtérbe kerültek. Számos 
egyetemi épület szépült meg a győri és mosonmagyaróvári campuson egyaránt. 
Nem csak az Egyetemhez tartozó épületek belső felújítása történt meg, hanem 
új épületekkel is gazdagodott az intézmény. Ez nem csak a Széchenyi István 
Egyetem polgárainak fontos előrelépés, hanem Győr város lakosságának is.
Közkívánatra az előadás során bemutatásra kerülnek a Széchenyi István 
Egyetemen a közelmúltban történt intézményi infrastrukturális fejlesztések, 
továbbá részletes információkat hallhatnak az oktatási és kutatási tevé-
kenység korszerűsítéséről is egyaránt.   
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