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„NŐK A TUDOMÁNYBAN” 
KONFERENCIA PROGRAM

Időpont Program Előadó

9 00 – 9 30 Regisztráció

9 30 – 10 00 Megnyitó

Prof. Dr. Karsai Krisztina, 
Oktatási rektorhelyettes

Prof. Dr. Badó Attila, a 
Szegedi Tehetséggondozó 
Tanács elnöke

10 00 – 10 30

Hogyan egyeztethető 
össze a biológia 
csodáinak kutatása és 
a gyermeknevelés – 
tanulságok és tanácsok

Dr. Széll Márta, az MTA 
doktora, az SZTE ÁOK 
dékánhelyettese, az Orvosi 
Genetikai Intézet vezetője

10 30 – 10 45

Bemutatkoznak a 2013-
as év Arany Fokozatú 
Kiválósági Listás 
Ösztöndíjasok

Csendes Zita, az Év Tehet-
sége Ösztöndíjas (2013), 
a Kémia Doktori Iskola 
hallgatója

10 45 – 11 00

Hevesi Andrea, Arany 
fokozatú Kiválósági Listás 
Ösztöndíjas (2013), az 
Irodalomtudományi Doktori 
Iskola hallgatója

11 00 – 11 10 Vita

11 10 – 11 30 Kávészünet
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Időpont Program Előadó

11 30 – 12 00

Női szerepek az újkori 
Itália társadalmában: 
uralkodók, költők, 
apácák és kurtizánok

Dr. Vígh Éva, az MTA dok-
tora, az SZTE BTK Olasz 
Nyelvi és Irodalmi Tanszék 
egyetemi tanára

12 00 – 12 30

Kísérletek és 
eredmények: egy női 
kutató tudományos 
próbálkozásai

Dr. Mastalir Ágnes, az MTA 
doktora, az SZTE TTIK 
Szerves Kémia Tanszék 
egyetemi docense

12 30 – 12 40 Vita

12 40 – 12 55

Bemutatkoznak a 
2014-es év Arany 
Fokozatú Kiválósági 
Listás Ösztöndíjasok

Bencsik Orsolya, 
az Év Tehetsége 
Ösztöndíjas (2014), az 
Irodalomtudományi Doktori 
Iskola hallgatója

12 55 – 13 10

Martyin Zita, Arany 
fokozatú Kiválósági Listás 
Ösztöndíjas (2014), a 
Földtudományi Doktori 
Iskola hallgatója

13 10 – 13 30

Női életpálya-modellek 
a vállalati szférában

Puszta Izabella, 
E.ON Hungária Zrt.

13 30 – 13 50 Varga Petra, FIVOSZ, 
Printker Zrt.

13 50 – 14 00 Vita, Zárszó

14 00 – 15 00 Fogadás
Szegedi Tudomány-
egyetem Rektori Hivatal 
Tehetségpont  

DR. SZÉLL MÁRTA

MTA doktora: 2009

PhD: 1998

Szakterület: Molekuláris biológia
 Biológiai Tudományok Osztálya

Foglalkozás: tanszékvezető, egyetemi docens

Kutatási téma: •  Multifaktoriális bőrbetegségek genomikai vizsgálata
 •  Nem kódoló RNS gének

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Gene-
tikai Intézetének tanszékvezető egyetemi docense. Elsőként az MTA Szege-
di Biológiai Központ tudományos segédmunkatársa, majd a Növénybiológiai 
Intézet tudományos munkatársa. PhD fokozatát Fényindukált jelátvivő láncok 
vizsgálata magasabb rendű növényekben című munkájával szerezte meg. 
2009-ig az MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport tudományos főmunka-
társa, DSc fokozatát Immunmediált multifaktoriális bőrbetegségek pathogen-
ezisének genomikai és molekuláris biológiai vizsgálata című munkájával nyerte 
el. 2010-től 2012-ig a Dermatológiai Kutatócsoport tudományos tanácsadója, 
majd 2012-től a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Orvosi Genetikai Intézeté-
nek tanszékvezető egyetemi docense kinevezést kapta meg. Széll Márta olyan 
bőrgyógyászati kórképekkel foglalkozik, amelyek kialakulásában örökletes fak-
torok, környezeti és életmódbeli tényezők is szerepet játszanak. Munkja során 
olyan genetikai eltéréseket azonosított, amelyek a többi közt a vénás eredetű 
lábszárfekély, a foltos bőrfestékhiány vagy a melanóma okozói lehetnek.
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DR. MASTALIR ÁGNES

MTA doktora: 2013

A kémiai tudomány kandidátusa: 1996

Szakterület: Heterogén katalízis
 Kémiai Tudományok Osztálya

Foglalkozás: egyetemi docens

Kutatási téma: •  Folyadékfázisú hidrogénezési reakciók
 •  Grafit alapú katalizátorok
 •  Metanol gőzfázisú reformálása
 •  Mezopórusos katalizátorok vizsgálata
 •  Rétegszerkezetű katalizátorok előállítása, 

műszeres jellemzése és aktivitásuk vizsgálata

Az anyagtudományi kutatások fejlődéshez járul hozzá Mastalir Ágnes mun-
kássága, aki a fémtartalmú grafit-rétegvegyületek (grafimetek) szerkezetét és 
katalitikus viselkedését tanulmányozza szerves vegyületek hidrogénezési re-
akcióiban. Egyre nő az igény a célzott kémiai anyagok hatékony előállítására. 
Éppen ezért a nanoméretű fémrészecskéket és/vagy optikai aktivitást mutató, 
királis molekulákat tartalmazó heterogén katalizátorok tulajdonságainak a ta-
nulmányozása már évek óta a tudományos érdeklődés középpontjában áll. 
Számos területen bemutatható ugyanis, hogy a nanométeres fémrészecské-
ket tartalmazó katalizátoroknak nemcsak az aktivitásuk nagyobb a megszo-
kottnál, de a szelektivitásuk is kiemelkedő.

DR. VÍGH ÉVA

MTA doktora: 2007

PhD: 1997

Szakterület: Olasz irodalomtörténet

  Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya

Foglalkozás: egyetemi tanár

Kutatási téma: •  Értekezésirodalom (morálfilozófia és retorika (XVI–XVII. sz.)
 •  Fiziognómia és jellemábrázolás az irodalomban
 •  Kulturális antropológia (XIII–XVII. sz)
 •  Olasz irodalom
 •  Olasz reneszánsz és barokk irodalomtörténet
 •  Reneszánsz-kori udvari irodalom

A Szegedi Tudományegyetem Olasz Tanszékének egyetemi tanára. A JATE 
Bölcsészettudományi Karán végzett olasz-pedagógia szakon (1977). Egyete-
mi doktori értekezését 1979-ben védte meg summa cum laude minősítéssel. 
1980 óta dolgozik a Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelvi és Irodalmi Tan-
székén, 1999–2000-ben megbízott tanszékvezetőként. 2007–2011 között a 
Római Magyar Akadémia tudományos igazgatói tisztét tölti be. 1997-ben védte 
meg PhD dolgozatát summa cum laude minősítéssel. 2007 februárjában ha-
bilitált és szintén 2007-ben védte meg akadémiai doktori értekezését. Az olasz 
mellett spanyolul, franciául és angolul beszél, latinul, portugálul olvas. Tudomá-
nyos kutatásai a XVI–XVII. század olasz (és részben spanyol) irodalmához kap-
csolódnak. Az udvari kultúra tanulmányozásával párhuzamosan a barokk kor 
poétikai és etikai kérdéseinek összefüggéseit kutatja, továbbá a fiziognómia és 
az irodalmi-művészeti ábrázolás kapcsolatának kultúrtörténetével foglalkozik. 
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SZTE TEHETSÉGPONT KIVÁLÓSÁGI LISTA

A Szegedi Tehetséggondozó Tanács számos módon törekszik a tehetséges 
hallgatók támogatására. E célból többek között a Szegedi Tudományegyetem, 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, és hazai vállalkozások által nyúj-
tott anyagi támogatásból több „Talent” ösztöndíjat hozott létre. Az ösztöndíj 
pályázatok 2006 óta kerülnek kiírásra. 

Az SZTE TALENT ösztöndíjak:

•  SZTE TALENT Ösztöndíj és Kiválósági Lista
•  SZTE Esélyegyenlőségi TALENT Ösztöndíj
•  SZTE Talent Ösztöndíj Kezdő Kutatóknak
•  Predoktori SZTE TALENT Ösztöndíj
•  SZTE TALENT Publikációs és Külföldi Előadás Támogatás
•  Esélyt a középiskolás Tehetségeknek

Az SZTE Tehetségpont egyik legfontosabb kezdeményezése a Kiválósági Lis-
ta és az ehhez kapcsolódó SZTE TALENT ösztöndíjrendszer. Az egyedülálló 
rendszer a Szegedi Tudományegyetem kiváló hallgatóinak kitüntetését és jutal-
mazását szolgálja. A tehetséggondozási rendszer bázisa a Kiválósági Listára 
épül. Célja felismerni és kiemelt figyelmet fordítani az egyetem tehetséges hall-
gatóinak fejlesztésére, támogatására. A Kiválósági Listára a hallgatók pályázat 
útján kerülhetnek fel. A hallgatók három kategóriában pályázhatnak, eddigi 
eredményeik alapján: 
alap- mester- és osz-
tatlan képzésben ré-
szesülők, sportolók és 
művészek, valamint 
doktoranduszok. A Ki-
válósági Listán a Sze-
gedi Tehetséggondozó 
Tanács által kidolgo-
zott szempontrend-
szer szerint a hallga-
tók arany, ezüst, vagy 
bronz fokozatba kerül-
hetnek.

CSENDES ZITA

Csendes Zita a Szegedi Tudományegyetem 
2010-ben szerzett klinikai kémikus végzettséget. 
Tanulmányait a Kémia Doktori Iskola PhD-hall-
gatójaként folytatta. Munkáját többek között 
Köztársasági Ösztöndíjjal, az SZTE TTIK Kiváló 
Hallgatója címmel, Diplomamunka Nívódíjjal és 
Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíjjal 
ismerték el. A 2010-es keszthelyi Women Che-
mists and Innovation in the Visegrad Countries 
konferencián a legjobb előadás díját nyerte el, 
2012-ben SCIEX-NMSch ösztöndíjjal hat hóna-
pot töltött a Genfi Egyetemen. Elsőszerzős szer-

zője több szakmai folyóiratban megjelent tanulmánynak is. A kutatás mellett 
aktívan részt vesz oktatási tevékenységek ellátásában is, diplomamunkák 
társ-témavezetőjeként is közreműködik. 2013-ban az SZTE Kiválósági lista 
arany fokozatú tagja, az Év Tehetsége cím birtokosa. 

HEVESI ANDREA

Hevesi Andrea jelenleg a Szegedi Tudomány-
egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskoláján 
tudományos segédmunkatárs. Az OTKA ku-
tatója, mely kutatás arra vállalkozott, hogy a 
17. századi magyar vers internetes repertóriu-
mát elkészítse. Andrea a SZTE Tehetségpont 
Kiválósági Listájának arany fokozatú tagja, 
publikációi itthon és külföldön is megjelentek. 

Ezek mellett az Apáczai Csere János Doktorandusz Ösztöndíj nyertese és a 
Campus Hungary-vel volt szerencséje Kolozsváron bővíteni tudását. 2013-ban 
a Kiválósági Lista arany fokozatú tagja doktorandusz kategóriában.
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BENCSIK ORSOLYA

Bencsik Orsolya jelenleg a Szegedi Tudo-
mányegyetem Irodalomtudományi Doktori 
Iskola hallgatója, e mellett lektorként, újság-
íróként és tanárként is tevékenykedett. Mun-
kásságával külföldi és hazai konferenciákon 
is találkozhatunk. Számos rangos díj és kitün-
tetés tulajdonosa, mint pl.: Sziveri-díj, Szirmai 
Károly Irodalmi-díj, vagy a Sinkó Ervin Irodal-
mi díj. 2014-ben arany fokozatú Kiválósági 

Ösztöndíjban részesült doktorandusz kategóriában. Orsolya rendkívül sokrétű 
tehetség és eddigi munkássága alapján méltán érdemes az Év Tehetsége Díj-
ra, amely kitüntetésben 2014-ben részesült a Szegedi Tehetséggondozó Ta-
nács egyöntetű döntése alapján.

MARTYIN ZITA

Martyin Zita jelenleg a Szegedi Tudományegyetem 
Földtudományok Doktori iskola hallgatója, emellett 
okleveles geográfus és jelenleg is mester képzés-
re jár a Természettudományi- és Informatikai Kar 
földrajz-könyvtárpedagógia tanár szakára. 2014 óta 
egyetemi tanársegédként oktat is itthon és külföldön 
egyaránt. A SZTE tehetségpont Kiválósági lista arany 
fokozatú tagja, és az Apáczai Csere János Doktoran-
duszi Ösztöndíj nyertese. Előadásokat tart, publikál 
és még egy határon átnyúló nemzetközi projectben is 
részt vesz szakértőként. 2014-ben a Kiválósági Lista 
arany fokozatú tagja doktorandusz kategóriában

PUSZTA IZABELLA

Puszta Izabella közel 10 éve dolgozik HR területen. 
Az utóbbi években az E.ON Hungária tehetség-
programjainak gazdája. Személyes motivációja ré-
vén csatlakozott az E.ON Női Esélyegyenlőségének 
Programjához, amelynek keretén belül a női karrier 
utak támogatását tűzte ki célul. Fontos számára az 
összhang, ezért a női esélyegyenlőség fogalmán 
túlmutatón, a női és férfi különbségek szinergiá-
jára törekszik. Olyan programokon dolgozik, ahol 
mindkét „szerep” megjelenik, egymást kiegészítve, 
a másik tükrében, ahol az egymástól és egymás-
ról tanulásról van szó, és arról, hogyan egészíti ki 
egymást férfi és nő. Személyes érintettségének 
oka, hogy ő maga is feleség és egy 3 éves kislány 
anyukája.

Az E.ON a világ több országában, az energetika számos 
területén van jelen, Magyarországon pedig az ország 15 
megyéjében, különböző üzletágakban több ezer mun-
kavállalót foglalkoztat. Áramszolgáltató társaságaik a 
Dunántúlon és a Tiszántúlon szolgáltatnak, gázszol-
gáltatóik a Dunántúlon működnek. Olyan innovációs p 

rogramokon dolgoznak, amelyek a meglévő termékeken, szolgáltatásokon és 
piacokon túl a következő évtizedekben hozzájárulnak a társadalom fejlődésé-
hez, sikereihez, az emberek jobb életminőségéhez 
Termékeik és szolgáltatásaik a gazdasági fejlődés alapját és a hazai lakos-
ság életminőségének energetikai alapját biztosítják. Felelősségteljes vállalat-
vezetésük lényege, hogy világos felelősségvállalási rendszert alakítsanak ki 
és működtessenek, folyamatos párbeszédben állva az érintettekkel. Az ügy-
fél-orientáltságra a hatékony energetikai megoldásokra és a partnerségre ösz-
szpontosítanak. Törekszenek a természet- és klímavédelemre, az energiahaté-
konyság fontosságának a tudatosítására és a CO2-kibocsátás csökkentésére. 
Céljuk, hogy a nemzetközi piacon megszerzett tapasztalataikat hasznosítva, 
ügyfeleik igényeinek megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak, ezáltal minden 
energiájukkal hozzájárulnak partnereik sikeréhez és elégedettségéhez.
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VARGA PETRA

Dr. Varga Petra jelenleg a Printker Office Land 
Zrt. projektmenedzsereként és a FIVOSZ (Fia-
tal Vállalkozók Országos Szövetsége) regionális 
elnökeként is teljes embert igénylő, felelősség-
teljes munkakört tölt be.  Tanulmányait a jogi 
diploma megszerzése után jelenleg is a Szegedi 
Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán 
folytatja, gazdálkodás-menedzsment szakon. 
Ez is jelzi, hogy már a középiskolai évei óta nagy 
hangsúlyt fektet a minél szélesebb körű tudás 
megszerzésére, önképzésére, párhuzamosan 
több szak- és nyelvterületen is. Tapasztalatait 
mélyíti, hogy mind hallgatóként, mind a munkája 
során több európai és tengeren túli országban is 

megállta a helyét akár gyakornoki, akár szakmai minőségben is.  A FIVOSZ-nál 
betöltött tisztsége előtt is fontosnak érezte, hogy a fiatalokat felkaroló, támo-
gató szervezetnél tevékenykedjen, ezt jelzi, hogy a szegedi Rotaract Club-ban 
alelnökként, titkárként és PR felelősként is egyengette fiatal pályatársai útját.

Vállalati tevékenységben szerzett tapasztalatait igazolja, hogy 2005 óta dol-
gozik a Printker Office Land Zrt-nél, kezdetben kereskedelmi gyakornokként, 
majd a későbbiek során a ranglétrát végigjárva PR gyakornokként, PR mene-
dzserként majd 2013-tól jelenleg is projectmenedzserként.
Az így megszerzett tapasztalatait a FIVOSZ regionális elnökeként hitelesen 
tudja átadni mindazoknak a lelkes, elhivatott fiataloknak, akik pályájukat a vál-
lalati szférában képzelik el.

A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének célja, 
hogy segítse a következő vállalkozói generációt és meg-
teremtse azt a vállalkozói réteget, akik cégeiket hosz-
szútávon sikeresen vezetve megerősítik a KKV szektort 
és hozzájárulnak egy sikeres nemzeti gazdaság megte-
remtéséhez. A FIVOSZ a fiatal magyarországi vállalko-
zók és vállalkozó kedvű fiatalok közössége és hivatalo-

san elismert érdekképviseleti szerve mind hazánkban, mind az EU-ban. 

BEMUTATKOZIK AZ SZTE TEHETSÉGPONT

A Szegedi Tudományegyetem kiemelkedően fontosnak tartja a tehetséggon-
dozást, ezért mind az általános- és középiskolás, mind az SZTE-vel hallgatói 
jogviszonyban álló tehetséges hallgatók támogatására, gondozására, ered-
ményeik megőrzésére nagy hangsúlyt fektet. Ezen törekvés egyik eszköze-
ként 2006-ban létrehozta a Szegedi Tehetséggondozó Tanácsot. Az ismert 
tudósokból, közéleti személyiségekből álló Tanács határozza meg azokat a 
stratégiai célokat, melyeket – a Tanács kezdeményezésére – 2010-ben létrejött 
SZTE Tehetségpont valósít meg operatív módon. 
Az SZTE Tehetségpont 2011-ben kiváló akkreditált minősítésre tett szert. A ki-
váló akkreditált minősítés megerősítésére 2014-ben került sor. Az SZTE Tehet-
ségpont koordinálja az egyetem tehetséggondozási tevékenységét, ösztöndí-
jakat hirdet meg, szakmai gyakorlati lehetőségeket biztosít, illetve széleskörű 
szolgáltatás csomagot nyújt számukra. Számos intézménnyel és egyetemi egy-
séggel együttműködve megalakulása óta végez tehetséggondozási tanácsadó 
tevékenységet, így többek között az érdeklődő tehetségek számára nyújt élet-
vezetési, pályaorientációs, karrier tanácsadást, valamint a tehetséggondozó 
programokban való részvételi lehetőséget. Mindezek mellett tehetséggondozá-
si könyvtárat épít ki, honlapot, levelezőlistát és adatbázisokat tart fenn. 
A 2012-ben elnyert TÁMOP 4.2.3. pályázat megvalósításában is kulcsfontos-
ságú a tehetséges hallgatók támogatása. A pályázati konstrukcióban megva-
lósul a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatók tudományos te-
vékenységének disszeminációja. A projekt keretében az SZTE Tehetségpont 
szakkollégiumi tudományos konferenciákat, különböző kompetencia- és kész-
ségfejlesztő tréningeket (autogén, időgazdálkodás, prezentációs technikák, 
asszertív kommunikációs, önismereti, csapatépítési és vezetői készségfejlesztő 
tréningeket) szervez, ezen kívül egy rendkívül népszerű tudományos előadás-
sorozatot is meghirdetett a hallgatók számára (SZTE Science Café), melyben a 
kezdő kutatóknak, doktoranduszoknak is lehetőséget biztosított az előadásra. 
A projekt lehetővé teszi, hogy az SZTE Tehetségpont a háromhavonta megje-
lenő SZTE TALENT Press Magazinban tájékoztassa a hallgatókat az aktuális 
ösztöndíj lehetőségekről, a tudományos élet vívmányairól, a legfrissebb kutatá-
si eredményekről. A magazin publikációs lehetőséget is biztosít kiemelkedően 
tehetséges hallgatóink számára. A projekt hozzájárult 2013-ban a XXXI. Orszá-
gos Tudományos Diákköri Konferencia megszervezéséhez. Ebben az évben 
kerül sor a „Nők a Tudományban” országos konferencia megszervezésére is.
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SZENT-GYÖRGYI ALBERT AGÓRA

Szent-Györgyi nevével fémjelezve létrejött a tudomány és kultúra, a tanulás és 
szórakozás, sőt, leginkább a szórakozva tanulás egy olyan fellegvára, amely 
országosan is páratlan a maga nemében.
Fő funkciója a közművelődés szolgálata, a tudomány népszerűsítése. A fő 
funkción kívül helyet kap még a létesítményben büfé, kreatív könyvesbolt, 
könyvtár, valamint a Nyári Pavilonban kávézó és gyorsétterem, továbbá 78 db 
parkolóhely került kialakításra.

Az intézmény főbb tevékenységi körei:

•  Gyermek, felnőtt szakkörök, művészeti csoportok működtetése
•  Városi, országos, megyei rendezvények szervezése (pl. Gyermeknap, Nép-

tánc fesztivál)
•  Kiállítások, ismeretterjesztő vetélkedők szervezése általános iskolásoknak, 

középiskolásoknak,
•  Színházi előadások, bérletek szervezése óvodás korosztálytól a középisko-

lásokig
•  Hangversenyek, kóruspódiumok, karnagyi kurzusok lebonyolítása
•  Idősek Akadémiája
•  Erdei Iskolák szervezése, Nyári táborhely működtetése
•  Akkreditált képzések szervezése pedagógusok számára.
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