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Szerkesztői előszó: 

A Vidékfejlesztési Szakkollégium története, jelene, küldetése 

 

A gödöllői Szent István Egyetem Vidékfejlesztési 

Szakkollégiuma 2001 októberében alakult. A szakkollégium 

alapításának és mai napig tartó működtetésének célja az 

egyetemi képzést kiegészítő gyakorlatias, a szabadidőt a 

tanulással ötvöző programok biztosítása a hallgatók 

számára, tudásuk, tájékozottságuk növelésére, 

szemléletmódjuk, látókörük bővítésére, önálló 

gondolkodásuk kialakulásának elősegítésére, egymás közötti 

szakmai és személyes kapcsolataik elmélyítésére. 

A szakkollégium fennállásának első évtizedében alapvetően a gödöllői Egyetemi 

Kollégiumi Alapítvány által nyújtott támogatáson alapulva végezte 

tevékenységét. 2007-ben „Termelői együttműködések szerepe a 

vidékfejlesztésben” címmel, 2008-ban „BIONAP” címmel szervezett egész napos 

fórumot hazai szaktekintélyek részvételével. A 2009. év elsősorban az egyéni 

kutatások terén volt előrelépés a szakkollégium fejlődésében, 5 fő több hónapos 

külföldi tanulmányúton vett részt. 

Mintegy kétéves szünet után, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 

4.2.2 B-10/1-2010-0011 „A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex 

rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen” projekt keretében 2011 

őszétől a szakkollégium új vezetése megkezdte a minden eddiginél szélesebb 

körű szakmai programsorozat megvalósítását. Előadássorozatok, képzések, 

konferenciák, szakestek, tanulmányutak, nyári egyetemi programok, valamint 

bel- és külföldi konferencia-látogatások színesítették a szakkollégium 

programkínálatát a megvalósítás két évében, több száz hallgató bevonásával. 

Jelen kiadványban ezt az időszakot kívánjuk feleleveníteni leírásokkal, 

beszámolókkal, képekkel illusztrálva. 

A jövőt tekintve a szakkollégium célja erényeinek megtartása mellett a további 

bővülés, fejlődés, és ezek folyományaként a nagy múltú, országos hírű hallgatói 

szakmai szerveződésekhez való felzárkózás, melynek munkálatai már 

megkezdődtek a Szakkollégiumi Chartában megfogalmazott elvek elsajátításával, 

a többi gödöllői szakkollégiummal egyetemben. 

 

Bálint Csaba 

elnök 

Vidékfejlesztési 

Szakkollégium 
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Előadássorozatok 

 

Vidékfejlesztés a gyakorlatban I. 

A projekt keretében megvalósuló első előadássorozaton a vidékfejlesztés, mint 

komplex problémakör területi, társadalmi, közgazdasági, jogi aspektusait, annak 

regionális tudománybeli megközelítését ismerhették meg a hallgatók, zömében a 

Szent István Egyetem Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézete 

oktatóinak bevonásával. A kurzus során lehetőség nyílt megismerkedni a 

vidékfejlesztés alapvető fogalmaival, rendszerszemléletű megközelítésével, 

illetve a szorosan a vidéki térhez kötődő problémákkal, és az ezekre irányuló 

nemzeti és közösségi szintű politikákkal. 

 

2011. október 18. 

 

DR. KÁPOSZTA JÓZSEF egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

Innováció és térbeliség kapcsolata Magyarországon 

 

 
Az „újkori” Vidékfejlesztési Szakkollégium első előadássorozatának első vendége: 

Dr. Káposzta József, a Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet igazgatója 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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2011. október 19. 

 

PÉTER BALÁZS egyetemi adjunktus 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

A szövetkezetek szerepe a mezőgazdaság strukturális átalakulásában 

 

2011. október 26. 

 

ORLOVITS ZSOLT egyetemi adjunktus 

Szent István Egyetem, Gazdasági Jogi és Közigazgatási Intézet 

Birtokpolitika és üzemszabályozási modellek Európában – és a magyar valóság 

 

2011. október 27. 

 

ORLOVITS ZSOLT egyetemi adjunktus 

Szent István Egyetem, Gazdasági Jogi és Közigazgatási Intézet 

A magyar termőföld jelene és jövője 

 

2011. november 9. 

 

KESZTHELYI KRISZTIÁN egyetemi tanársegéd 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

A támogatási csapda jelensége és a pályázati rendszer nehézségei a 

mezőgazdaságban 

 

2011. november 16. 

 

DR. FARKAS TIBOR egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

Települési eutanázia vagy rurális idill? 

 

2011. november 21. 

 

DR. NAGYNÉ DR. MOLNÁR MELINDA egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

Faluszeminárium a Szent István Egyetemen 
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Háttérben a Faluszeminárium eddigi kutatási eredményeit prezentáló poszterek 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

2011. november 28. 

 

DR. RITTER KRISZTIÁN egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

A Nemzeti Vidékstratégia 

 

 
Dr. Ritter Krisztián, háttérben a projekt logójával 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

4 



2011. november 30. 

 

GODA PÁL tanszéki mérnök 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

Rendszerszemlélet a vidékfejlesztésben 

 

 
Dr. Goda Pál (akkor még doktoranduszként) 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

2011. december 5. 

 

DR. VASA LÁSZLÓ egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

A vidéki háztartások helyzete, lehetőségei az átalakuló társadalomban és 

gazdaságban 

 

2011. december 7. 

 

DR. NAGY HENRIETTA egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

A kohéziós politika várható változásai az Európai Unió 2014-2020-as 

programozási időszakában 
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Dr. Nagy Henrietta 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

2011. december 12. 

 

KOLLÁR KITTI tanszéki mérnök 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

A területi versenyképesség főbb jellemzői a hazai leghátrányosabb helyzetű 

kistérségekben 

 

2011. december 14. 

 

DR. TÓTH TAMÁS egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

A regionális gazdaságfejlesztés speciális szervezeti elemei: a hitelszövetkezetek 

 

 

 

 

 

 

 

6 



Vidékfejlesztés a gyakorlatban II. és Vidékfejlesztési esettanulmányok 

 

A párhuzamosan futó kurzusok egymást kiegészítve, a szakmai vitának és 

sokszínűségnek teret adva egy adott témában egy „belsős”, tehát a Szent István 

Egyetemen oktató, és egy „külsős”, azaz valamely más egyetemnél, cégnél, 

hivatalnál, szervezetnél dolgozó szakember meghívásával zajlottak. Ez a 

koncepció lehetőséget teremtett egy-egy mezőgazdasághoz, vidékfejlesztéshez 

kötődő problematika mélyebb, több nézőpontból történő megismeréséhez, az 

elmélet és a gyakorlat, vagy a többféle elmélet, illetve gyakorlat ütköztetéséhez. 

 

2012. február 14. 

 

DR. FOGARASSY CSABA egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

Az energianövények szerepe a nem szilárd-alapú biomassza előállításában 

DR. TÓTH JÓZSEF 

Biomassza Termékpálya Szövetség 

A BITESZ átfogó megújuló energiahasznosítási koncepciója 

 

 
Dr. Tóth József a Biomassza Termékpálya Szövetség megújuló energetikai koncepcióját 

ismertette 
(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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2012. február 21. 

 

DR. GYURICZA CSABA egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Növénytermesztési Intézet 

Tájrehabilitációs program a vörösiszap sújtotta térségben 

TOLDI TAMÁS 

Devecser Város polgármestere 

Élet a vörösiszap után 

 

 
Toldi Tamás, a vörösiszap-katasztrófa sújtotta Devecser polgármestere 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

2012. február 28. 

 

DR. PÓTI PÉTER egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Állattenyésztés-tudományi Intézet 

Az ősi és őshonos állattartás főbb gyakorlati és gazdasági összefüggései 

ZÁMBÓ SÁNDOR 

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft 

Az ökológiai gazdálkodás és tanúsítási rendszere 
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2012. március 6. 

 

DR. NYÁRAY-HORVÁTH FERENC egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Növénytermesztési Intézet 

A magyar cukorrépa-termesztés és cukorgyártás múltja, jelene és perspektívái 

 

2012. március 13. 

 

CSÁKI TIBOR 

Várkapitány Pincészet 

A somlói Várkapitány Pincészet bemutatása (borkóstolóval egybekötve) 

 

 

 
Borkóstoló előtt némi filozófiai „alapozás” Csáki Tibor és Barka Imre borászokkal 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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2012. március 21. 

 

DR. BIRKÁS MÁRTA egyetemi tanár 

Szent István Egyetem, Növénytermesztési Intézet 

Nemzeti kincsünk, a talaj – talajgazdálkodás egy nehéz év után 

MÉSZÁROS GÁBOR 

KITE Zrt. 

A KITE Zrt talajgazdálkodási koncepciója 

 

2012. március 28. 

 

DR. HESZKY LÁSZLÓ egyetemi tanár 

Szent István Egyetem, Genetika és Biotechnológiai Intézet 

A génmódosított élelmiszerek globális és lokális jelentősége és kockázatai 

ROSZÍK PÉTER 

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft 

A GMO és hatásai 

 

 
Óriási érdeklődés övezte a GMO-s előadást is. A képen Heszky László professzor 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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2012. április 3. 

 

DR. URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA tanszéki mérnök 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

Az új járási rendszer Magyarországon 

DR. GÉMESI GYÖRGY 

Gödöllő város polgármestere 

Gödöllő város jövőképe 

 

Gémesi György ismerteti városa jövőképét 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

2012. április 16. 

 

DR. SZERDAHELYI TIBOR egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet 

Legfontosabb gyógynövényeink 

PALLOS JÓZSEF PÉTER igazgató 

Gyógynövénykutató Intézet 

A gyógynövénytermesztés jelentősége hazánkban 
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Szabadegyetem 

(a Klímairoda és a Vidékfejlesztési Szakkollégium közös előadássorozata) 

 

A Szent István Egyetem fenntarthatósággal, klímaváltozással, 

környezetvédelemmel, megújuló energetikával és ezek társadalmi, gazdasági 

vonatkozásaival foglalkozó Klímairodájával együttműködve indított 

előadássorozatot a Vidékfejlesztési Szakkollégium 2012 tavaszán, 

Szabadegyetem néven. A fenti szempontok az átalakuló vidéki térben is 

meghatározóak a jövő generációinak boldogulása érdekében. A kurzus célja 

annak bemutatása, hogy a karbontudatos szemlélet, a fenntarthatóságra való 

törekvés hogyan jelenik meg mindennapjainkban. 

 

2012. március 30. 

AZ ENERGIATERMELÉS, SZÁLLÍTÁS, FOGYASZTÁS, PAZARLÁS KONTEXTUSAI, AZ 

ENERGIASZÁMLÁK TITKAI – AZ IMPORTENERGIA-FÜGGŐSÉG KÖLTSÉGE 

 

GRÁBNER PÉTER elnökhelyettes 

Magyar Energia Hivatal 

A villamosenergia- és földgázipar működésének néhány feltétele 

DR. TÓTH LÁSZLÓ egyetemi tanár 

Szent István Egyetem, Folyamatmérnöki Intézet 

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag-kibocsátás 

 

 
Grábner Péter, a Magyar Energia Hivatal elnökhelyettese 

(Fotó: Vincze Tímea) 
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2012. április 20. 

KLÍMABARÁT ÉLETMÓD OTTHON – A KARBONLÁBNYOM MINDENNAPJAI 

 

DREXLER DÓRA ügyvezető 

Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet 

Az ökológiai gazdálkodás, mint klímabarát megoldás 

BUDAY PÉTER mesterszakács 

Karbonsemlegesség az étkezésben 

 

 
Készül a strucctojás Buday Péter mesterszakáccsal 

(Fotó: Vincze Tímea) 

 

2012. április 27. 

KARBONLÁBNYOM A MUNKAHELYEN, TERMELÉSBEN 

KISS BEÁTA vállalati kapcsolatok igazgató 

Danone Kft 

Környezetvédelem és karbonlábnyom a munkahelyen, termelésben 

DR. PÓTI PÉTER egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Állattenyésztés-tudományi Intézet 

A tejelő tehenészet szerepe a fenntartható (klímabarát) fejlődésben 
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A 2012. április 27-i Szabadegyetem vendégei: Kiss Beáta és Dr. Póti Péter 

(Fotó: Vincze Tímea) 

 

2012. május 25. 

KLÍMABARÁT SZOLGÁLTATÁSOK, SMART-METERING 

DR. FOGARASSY CSABA egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

Klímabarát golf, wellness, banki és informatikai szolgáltatások 

ERDŐSI DÁVID villamosmérnök 

Elektro-Kamleithner Kft 

Informatikai rendszerek, okos energiamérők, hogy mérjünk mindent, mindenhol 

 

 
A Szabadegyetem a szokásosnál is szélesebb tömegeket mozgatott meg 

(Fotó: Vincze Tímea) 
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2012. június 8. 

GEOTERMIKUS ÉS NAPENERGIA 

ÁDÁM BÉLA elnök 

Magyar Hőszivattyú Szövetség 

A geotermikus energiafelhasználás költséghatékony megoldásai 

DR. TÓTH LÁSZLÓ egyetemi tanár 

Szent István Egyetem, Folyamatmérnöki Intézet 

Napelem-rendszerek fejlesztése, európai fejlesztések adaptálása 

 

 
Dr. Fogarassy Csaba, a Szabadegyetem „motorja” 

(Fotó: Vincze Tímea) 

 

 
Az aktív résztvevők számára a jutalom sem maradt el 

(Fotó: Vincze Tímea) 
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Szakestek 

(a Vidékfejlesztési Szakkollégium és a Hallgatói Önkormányzat közös előadássorozatai) 

 

A szakkollégium az egyetemi Hallgatói Önkormányzattal közösen 

hagyományteremtés szándékával, minden gödöllői kar valamennyi képzésének 

bevonásával szakest-sorozatot szervezett a 2012/13-as tanévben, melynek célja 

volt a tanulást összekötni a kikapcsolódással, és segíteni a különböző szakok, 

azok évfolyamai, valamint a tanárok és diákok közötti kapcsolat és 

kommunikáció javulását. A szakestek mindegyikén igyekeztünk a különböző 

szakokat úgy összepárosítani, hogy egy-egy bővebb vidékfejlesztési problémakör 

interdiszciplináris megközelítést kaphasson. 

2012. október 2. 

TÁRSADALMILAG FENNTARTHATÓ VIDÉKFEJLESZTÉS 

KESZTHELYI KRISZTIÁN egyetemi tanársegéd 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

A fiatal gazdák lehetőségei 

SZABÓ TIBOR ügyvezető igazgató 

Ago-Info Kft 

A tanyafejlesztési programok céljai és lehetőségei 

 

 
A szakestek mindig jól végződtek – a szakmai tartalomról a szakkollégium, a 

szórakozásról a HÖK gondoskodott 

(Fotó: SZIENN.HU) 
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2012. október 16. 

TECHNOLÓGIAI ELŐREHALADÁS A VIDÉKI GAZDASÁGBAN 

DR. KOLLÁR CSABA egyetemi adjunktus 

Szent István Egyetem, Társadalomtudományi Intézet 

A kiterjesztett valóság (nem csak) vidékfejlesztési célú lehetőségei 

DR. ORLÓCI LÁSZLÓ igazgató 

ELTE Füvészkert 

A Füvészkert tudományos és oktatási jelentősége és feladatai 

UMENHOFFER PÉTER 

Axiál Kft 

GPS és mobilkommunikációs eszközök alkalmazása a precíziós gazdálkodásban 

 

2012. november 6. 

TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÜNK HARMÓNIÁJA 

TÓTH PÉTER 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

Fenntartható természetvédelem a hazai Natura 2000 területeken 

PÉTERFI CSABA kommunikációs igazgató 

Gödöllő Város Önkormányzata 

Gödöllő város tudományosan megalapozott idegenforgalmi koncepciója 

 

 
Tóth Péter a hazai Natura 2000 programról szóló előadása közben 

(Fotó: SZIENN.HU) 
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2012. november 27. 

TÁRSTUDOMÁNYOK A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN 

SIMON PÉTER igazgató 

Agrármarketing Centrum 

A magyar élelmiszer-marketing helyzete és az Agrármarketing Centrum 

tevékenysége 

TÓTH TAMÁS 

Fővárosi Állat- és Növénykert 

Fajgazdagság Európa vidékein – mérgeskígyók 

TÓTH RÉKA 

Szent István Egyetem, Műszaki Menedzsment Intézet 

Agrár-vidékfejlesztéshez kapcsolódó tudományos munkák elkészítésének 

módszertana 

 

 
Simon Péter, az Agrármarketing Centrum igazgatójának felkonferálása zajlik 

(Fotó: SZIENN.HU) 
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2013. február 27. 

ÉLELMISZER, ENERGIA, FELELŐSSÉG 

DR. GYURICZA CSABA dékán 

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 

Energiatermelő mezőgazdaság 

DR. ANGYAL ÁDÁM egyetemi tanár 

Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetéstudományi Intézet 

Társadalmi felelősségvállalás az agrár- és élelmiszer-ipari vállalatokban 

DR. LAZA TAMÁS egyetemi adjunktus 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Energetikai Gépek és 

Rendszerek Tanszék 

A decentralizált energiatermelés jelentősége és technológiai megoldásai 

 

 

 
A Dékán Úr szemléltető eszközökben sem szűkölködő előadása megtöltötte a termet 

(Fotó: SZIENN.HU) 
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2013. március 26. 

TÁRSTUDOMÁNYOK A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN II 

DR. HORVÁTH TIBOR igazgató 

Magyar Tudományos Akadémia, Anyag- és Környezetkémiai Intézet 

A vizeket, talajokat érintő technológiai és analitikai kutatások eredményeiről 

DR. SUHAJDA CSILLA JUDIT egyetemi tanársegéd 

Szent István Egyetem, Pályatervezési és Tanárképző Intézet 

A pályaorientáció regionális különbségei 

 

2013. április 17. 

TÁRSTUDOMÁNYOK A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN III 

DR. KOVÁCS ALFRÉD egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Állattenyésztés-tudományi Intézet 

A magyarság húsfogyasztási szokásainak alakulása a honfoglalástól napjainkig 

DR. KEMÉNY GÁBOR gazdaságelemzési igazgató 

Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet 

Az agrárfinanszírozás alapvető összefüggései 

TAJTI FERENC tanszéki mérnök 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mechatronika, Optika és 

Gépészeti Informatika Tanszék 

Az intelligens terek lehetséges szerepe mindennapi életünkben 

 

 
Dr. Kovács Alfréd nagy sikert arató előadása közben 

(Fotó: SZIENN.HU) 
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A kertészeti ágazatban rejlő vidékfejlesztési lehetőségek 

(előadássorozat együttműködésben a Kertészeti Szakkollégiummal) 

A kutatásait a bolgároknál megszerzett gyakorlatra alapozó Somogyi Imre már 

az 1940-es években megírta, hogy a vidéki tér fennmaradásának és fejlődésének 

egyik záloga a korszerű kertészeti gazdálkodás. Az általa bevezetett 

„Kertmagyarország” fogalma az innováción, a piaci versenyképességen és a 

fenntarthatóság eszméjén alapult. Ezt a szemléletet hivatott továbbörökíteni a 

Kertészeti és a Vidékfejlesztési Szakkollégium közös előadássorozata, melyben a 

termelési-műszaki újdonságokat, innovációkat, illetve a magyar vidékhez kötődő 

konkrét, működő példákat ismerhették meg a hallgatók. 

 

2012. november 15. 

TERJÉK LAJOS borász 

Terjék Pincészet 

„A borok királya, a királyok bora” - a mádi Terjék Pincészet bemutatkozik 

 

2012. november 29. 

FÁY BALÁZS 

Zöldvadász családi gazdaság 

Fiatal gazda tapasztalatok a Fáy-gazdaságban 

 

2012. december 10. 

GÖNCZI PÉTER ügyvezető 

Akvapónia Kft 

Az első magyar aquaponia története 

 

 
Gönczi Péter, az első magyarországi aquapónia megalkotója 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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2013. március 28. 

ZENTAI ÁKOS 

Árpád Biokontroll 2003 Kft 

Modern növényvédelmi technikák a természetesség jegyében 

 

2013. május 22. 

MANHALTER PÉTER 

Euvitis-Floriana Kft 

Hibás borok jellemzői és felismerésük módszerei 

 

 

 
A hallgatók a hibás borok jellemzőivel ismerkednek Manhalter Péter közreműködésével 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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Minikonferenciák 

Az agráriumot, vidékfejlesztést érintő kérdéskörök sokoldalú, elméleti és 

gyakorlati szempontból egyaránt releváns megközelítést igényelnek. A 

Vidékfejlesztés a gyakorlatban II. és a Vidékfejlesztési esettanulmányok 

kombinált előadássorozatának ötletét továbbfejlesztve kerültek megrendezésre 

az „egész estés” ún. minikonferenciák, melyek során egy-egy témában 3-4 

szakértőt is megszólaltattunk mind tudományos, mind pedig üzleti, igazgatási, 

vagy éppen civil berkekből. 

 

2012. október 30. 

„MIÉRT MENNÉNK? MIÉRT MARADNÁNK?” – MIGRÁCIÓ ÉS MOBILITÁS VÁROS ÉS 

VIDÉKE KÖZÖTT 

DR. FARKAS TIBOR egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

A vándorlási folyamatok jelentősége a vidékfejlesztésben 

DR. JENEY LÁSZLÓ egyetemi adjunktus 

Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 

Európai nagyvárosi agglomerációk növekedési szakaszai 

DR. VÁRADI ZSUZSANNA geográfus 

Magyar Tudományos Akadémia, Szociológiai Intézet 

Változások, konfliktusok és kihívások a budapesti agglomerációban 

PÁSZTOR BÉLA 

Versegyház polgármestere 

Faluból térségi központ - egy dinamikusan fejlődő kisváros története 

 

 
1965 óta Veresegyház élén: Pásztor Béla 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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2012. november 13. 

HOZZÁADOTT ÉRTÉKTEREMTÉS ÉS –NÖVELÉS A VIDÉKI GAZDASÁGBAN 

DR. FEHÉR ISTVÁN egyetemi tanár 

Szent István Egyetem, Marketing Intézet 

A fenntarthatóság, értékteremtés és marketing alapvető összefüggései 

DR. ÁBRAHÁM CSABA ügyvezető 

Food Analytica Laboratóriumi és Innovációs Kft 

Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek biztonságának és minőségének 

növelése laboratóriumi vizsgálatokra alapozott önellenőrzéssel 

DR. PESTI CSABA osztályvezető 

Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet 

A mezőgazdasági termelők jövedelmének vizsgálata: nyertes és vesztes 

gazdaságok Magyarországon 

KUJÁNI KATALIN OLGA fiatal kutató 

Magyar Tudományos Akadémia, Történettudományi Intézet 

Külföldi tapasztalatok az élelmiszer értéklánc-kapcsolatokban 

 

 

 
Dr. Ábrahám Csaba, az ország egyik legdinamikusabban fejlődő élelmiszerbiztonsági 

vizsgálatokkal foglalkozó cégének vezetője 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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2013. március 5. 

INTEGRÁCIÓ AZ ÉLELMISZER-GAZDASÁGBAN 

DR. FORGÁCS CSABA egyetemi tanár 

Budapesti Corvinus Egyetem, Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék 

A mezőgazdasági kistermelők integrálódása az élelmiszerláncokba nemzetközi 

kitekintéssel 

ÉDER TAMÁS szóvivő 

Bonafarm Zrt. 

A Bonafarm Csoport integrációs tevékenysége 

BUVÁR GÉZA vezérigazgató 

KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. 

A KITE Zrt integrátori tevékenysége 

LÓCZI MIKLÓS vezérigazgató 

Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Zrt. 

A Jászapáti 2000 Mg. Zrt. integrátori tevékenysége 

 

 

 
Buvár Géza, a KITE Zrt. vezérigazgatója 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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2013. március 12. 

K+F AZ AGRÁRIUMBAN ÉS A KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSBAN 

DR. ALEKSZA LÁSZLÓ ügyvezető 

Profikomp Kft. 

A Profikomp Kft. hulladékgazdálkodási és környezettechnikai K+F tevékenysége 

DR. DÉNES FERENC igazgató 

Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kft 

A Fertődi Gyümölcstermesztési Kutatóintézet K+F tevékenysége 

DR. HIRIPI LÁSZLÓ intézetvezető 

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Állatbiotechnológiai Intézet 

A kérődzők genetikai előrehaladását célzó kutatások a Mezőgazdasági 

Biotechnológiai Kutatóközpontban 

 

 

 
Dr. Aleksza László, a Profikomp Kft. ügyvezetője, egyben a SZIE Környezettudományi 

Intézetének oktatója 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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2013. április 9. 

AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS JÖVŐKÉPE 

DR. HALMAI PÉTER egyetemi tanár 

Pannon Egyetem, Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék 

Az Európai Unió elhúzódó válságának hatásai, különös tekintettel az 

agrárszektorra 

KÁLMÁN ZOLTÁN főosztályvezető 

Vidékfejlesztési Minisztérium, EU Koordinációs Főosztály 

Az új Közös Agrárpolitika legfőbb elemei, a brüsszeli tárgyalások jelenlegi állása 

DR. RITTER KRISZTIÁN egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

A vidéki Európa jövője – vidékfejlesztés 2014-től 

 

 

 
Kálmán Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium EU koordinációs főosztályvezetője, 

egyben a Magyar Nemzeti FAO Bizottság elnökhelyettese 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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2013. április 16. 

CÉGEK A MINŐSÉGI ÉS FENNTARTHATÓ AGRÁRTERMELÉS SZOLGÁLATÁBAN 

PECZE ROZÁLIA fejlesztési és marketing igazgató 

Syngenta Kft. 

A Syngenta programjai a biodiverzitás és a fenntarthatóság védelme érdekében 

KŐRÖS GYULA marketingvezető 

BASF Magyarország 

A BASF Agrodivízió felelősségteljes termékgondozást célzó kezdeményezései 

LÁSZLÓ GYULA ügyvezető 

Biocont Magyarország Kft. 

Trendek a biológiai növényvédelemben 

UMENHOFFER PÉTER 

Axiál Kft. 

Hazai sikertörténet a mezőgazdasági gépek piacán – az Axiál Kft 

tevékenységének és partnerségi viszonyainak bemutatása 

 

 

 

 
Pecze Rozália fejlesztési igazgató a Syngenta képviseletében 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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Szakmai nagykonferenciák 

 

2011. november 15. 

I. VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKKOLLÉGIUMI KONFERENCIA 

DR. BÓDI FERENC 

Magyar Tudományos Akadémia, Politikatudományi Intézet 

Járadékos ország kockázatai 

DR. NÉMETH IMRE 

volt agrárminiszter 

A magyar agrárpolitika és vidékfejlesztés jövőképe 

ÉDER TAMÁS elnök 

Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 

Gondolatok a magyar élelmiszergazdaság versenyképességéről 

 

 
Dr. Németh Imre volt agrárminiszter 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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2012. április 23. 

PERIFÉRIKUS KISTÉRSÉGEK TÉRGAZDASÁGI JELLEMZŐI 

DR. KÁPOSZTA JÓZSEF egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

A XXI. sz. területi egyenlőtlenségeinek főbb összefüggései 

DR. BARANYI BÉLA egyetemi tanár 

Debreceni Egyetem, Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet 

Határmentiség és perifériahelyzet - hanyatló kistérségek a külső (határ menti) 

perifériákon 

DR. G. FEKETE ÉVA egyetemi tanár 

Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtani Tanszék 

Perifériák válaszúton 

 

 

Dr. G. Fekete Éva, a területi perifériahelyzet kutatásának egyik legnagyobb hazai alakja 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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DR. ÓNODI GÁBOR egyetemi docens 

Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet 

Falusi települések fejlesztési stratégiái 

DR. KOLLÁR KITTI tanszéki mérnök 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

A hazai leghátrányosabb helyzetű kistérségek főbb térgazdasági összefüggései 

 

 
Dr. Kollár Kitti ismerteti kutatása eredményeit 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

 
A vidék sorsa iránt nem közömbösek a hallgatók 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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2012. december 5. 

INNOVÁCIÓ A VIDÉKI TÉRBEN 

 

A VIDÉKI INNOVÁCIÓ HÁTTERE 

KÁLMÁN ZOLTÁN elnökhelyettes 

Magyar Nemzeti FAO Bizottság 

Az agrár-vidékfejlesztés globális trendjei 

DR. BÁLINT JÁNOS egyetemi docens 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Térségi innováció gyakorlati esettanulmányokon keresztül, külföldi példákkal 

 

 

 
Dr. Bálint János, a Budapesti Corvinus Egyetem docense előadásában nem csak a 

szakmaiságról, de a jó hangulatról is gondoskodott 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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INNOVATÍV VIDÉKFEJLESZTÉST MEGVALÓSÍTÓ HAZAI TELEPÜLÉSEK 

BEMUTATKOZÁSA 

NOGRÁDI ZOLTÁN 

Mórahalom polgármestere 

DR. PETRÁNYI CSABA 

Újszilvás polgármestere 

BAKALLÁR TAMÁS 

Cserhátalja LEADER-menedzser Kozárd község képviseletében 

 

 
Dr. Petrányi Csaba, a mintaszerűen fejlődő Újszilvás község polgármestere 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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2013. május 21. 

VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKKOLLÉGIUMI KONFERENCIA 2013 

 

INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK AZ AGRÁRTERMELÉS ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS 

SZOLGÁLATÁBAN 

BOGNÁR ERIKA igazgató 

FÖMI Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság 

Agrár-információs rendszerek - a MePAR és a távérzékeléses ellenőrzés 

 

KRISTÓF DÁNIEL osztályvezető 

FÖMI Térinformatikai Osztály 

Térinformatikai szolgáltatások, fejlesztések és elemzések a FÖMI-nél 

 

ZBORAY ZOLTÁN igazgató 

FÖMI Távérzékelési és Kozmikus Geodéziai Osztály 

A légi-, és űrtávérzékelés korszerű módszerei és eredményei 

 

 
Dr. Kristóf Dániel a Földmérési és Távérzékelési Intézettől 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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HALLGATÓI KUTATÁSOK SZEKCIÓJA 

DROBNYÁK ÁRPÁD 

SZIE MKK Agrármérnök MSc 

Húsminőségi különbségek a bivaly, szürkemarha és Holstein-fríz egyedek között 

SZABÓ RUBINA 

SZIE MKK Agrármérnök MSc 

A méz minősége és színe 

SZAKÁLI JÁNOS 

SZIE MKK Állattenyésztő mérnök BSc 

Újabb adatok a széles kárász ex situ és in situ védelméhez 

HAJDÚ PÉTER 

SZIE MKK Állattenyésztő mérnök BSc 

Az igáshasznosítás 

 

 
A jövő szakemberei is megoszthatták a közönséggel munkájuk eredményét 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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Menedzsment-kurzusok 
(a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködésben) 

A TÁMOP pályázat keretében tevékenykedő 4 gödöllői szakkollégium 

(Környezetvédelmi, Halászati és Horgászati, Vadászati, illetve a Vidékfejlesztési 

Szakkollégium) a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködve 

három nagy egységből álló kurzussorozatot indított, melynek célja az üzleti 

menedzsment gyakorlati ismereteinek átadása, és ezáltal a vállalkozói szellem 

erősítése volt a hallgatókban. 

A Projektciklus-menedzsment képzés során Dr. Bujáki Gábor igazgató Úr és Dr. 

Puskás János előadásában a résztvevők megismerkedtek a projekt fogalmával és 

alapvető jellemzőivel, az európai pályázati források és ügyvitelük rendszerével, 

és interaktív, a kreativitást és a csapatszellemet is próbára tevő feladatok 

segítségével megtanultak fölépíteni egy projektet a tervezéstől a megvalósításon 

át az utólagos feladatokig. 

A Vállalkozói ismeretek kurzus sokszínű, gyakorlatias oktatást valósított meg. Az 

igazgató Úr és az általa meghívott vendégelőadók egymással összhangban 

vezették be a hallgatókat vállalkozói, gazdasági és piaci, számviteli és adózási, 

üzleti és pénzügyi tervezési, valamint vállalkozás-menedzselési ismeretekbe. 

Az Innováció-menedzsment képzésben bemutatásra került az innováció fogalma, 

rendszere, folyamata, az innováció politika, a szellemi tulajdon védelme, az 

innováció- és tudásmenedzsment elméleti és gyakorlati alapjai, innovatív 

beruházási döntések előkészítésének folyamata, illetve az innováció-

finanszírozás, pályázati projektek menedzselése. Sok konkrét sikeres példával is 

megismerkedhettek a hallgatók, meghívott vendégelőadók prezentálásában. 

 

 
Dr. Bujáki Gábor igazgató Úr kiosztja az okleveleket 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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Tanulmányutak 

Szarvas és környéke (2012. május 24-27.) 

 

A szakkollégium első tanulmányi kirándulása 15 fő részvételével zajlott. Az első 

napi program a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara által szakmailag 

menedzselt Szarvasi Arborétum, a Pepikert megtekintése volt, részletes 

botanikai, erdészeti és a helyhez kapcsolódó történelmi ismereteket átadó, 2 óra 

terjedelmű szakvezetéssel, Somlyai Márta kertészmérnök prezentálásában. Az 

intézmény ma öt fás gyűjteményt gondoz 82 ha területen. További feladatai közé 

tartozik az oktatás, kutatás, közművelődés és termesztés. A gyűjteményben 

közel 1600 fa- és cserjefaj, fajta, változat található, ebből 1200 a lomblevelűek 

száma. Az Arborétumban található törzskönyvezett növények alkotják az "élő" 

génbankot és a törzsültetvényt. A fák és a cserjék mellett kb. 250 lágyszárú 

növényfaj fordul elő az Arborétum területén. Fajgazdag növényvilága mellett a 

terület jelentőségét az adja, hogy bővelkedik rovarokban és madarakban 

egyaránt. Közel 150-re tehető a madárfajok száma. 

 

 

A szarvasi arborétum fái növényorvosi mustra alatt 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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Másnap a csoport ellátogatott az 1868-as alapítású Gyulai Húskombinát Zrt 

gyulai szárazáru-gyárába is, az első ilyen egyetemista csoportként a cég 

történetében, ahol először Ágoston Zita HR vezető és Pavelka Éva üzemigazgató 

tartott előadást a gyulai és békéscsabai húsipar történetéről, jelenéről és 

perspektíváiról, a cég tevékenységéről és helyzetéről. Ezt követően Bíró Antal 

termelési főmérnök vezette körbe a hallgatókat az üzemben, minden egyes 

élelmiszer-előállítási folyamatra és az üzem működésére kiterjedő részletes 

magyarázattal szolgálva. A körbevezetés után lazításként játékos programokkal 

zárult a látogatás. 

 

 
A Gyulai Húskombinát szigorú biztonsági intézkedései okoztak néhány vidám pillanatot 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

Utolsó nagyobb lélegzetvételű programpontként a csoport Orosházára, a többek 

között „Az Alföld Gyöngye” néven is ismert Gyopárosfürdőbe utazott. Részletes, 

körbevezetést kaptunk Lénárd Zoltán műszaki vezetőtől, aki előadásában 

betekintést nyújtott az orosházi termálvízkincs történetébe, jelentőségébe, a 

benne rejlő turisztikai és humán-egészségügyi potenciálok széles körébe, 

valamint a fürdő hétköznapi látogatói számára rejtett vagy nehezen elérhető 

részeibe. E mellett a gyógyturizmust kiszolgáló egyéb orosházi komplexumok és 

intézmények működésébe is betekintést nyerhettünk. 

38 



 
A szakkollégium sportos tagjai is részt vettek a SZIE Regattán – szigorúan nézőként! 

(Fotó: SZIE GK HÖK) 

 

 
Szép kilátás nyílt Gyopárosfürdő egyik „magaslatából” 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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International Grünlandtag 

(2012. június 1-2. Pyhra, Ausztria) 

 

A Vidékfejlesztési Szakkollégium tagjaiból és a Tudományos Diákköri Konferencia 

nyerteseiből álló 20 fős csoport együtt utazott nyugati szomszédjainkhoz az 

International Grünlandtag nyílt nap- és konferenciára. A nagyjából 5 órás út után 

első ausztriai programunk az Alsó-Ausztriában, a Duna partján, a wachau-i 

kultúrtájon fekvő Melk város apátságának megtekintése volt. A bencés apátság 

története 1000 év távlatába nyúlik vissza, ma is jellemző formáját a barokk 

időszakában nyerte el. A kolostor a 17. században az ellenreformáció, a katolikus 

megújulás és a művészeti-kulturális élet központja volt, ahol pl. a gyerek Mozart 

is orgonált. Az épület helyet adott a Habsburg uralkodók spirituális életének 

(Mária Terézia), túlélte a jozefinizmus egyházellenességét, valamint a 20. század 

háborús megpróbáltatásait. Ma a kolostor az ország egyik legismertebb 

turistalátványossága, elsősorban díszes barokk temploma és felbecsülhetetlen 

értékű iratokat tartalmazó könyvtára miatt, amely Umberto Eco: A rózsa neve c. 

regényének egyik helyszíne is egyben. 

 

 
A melk-i apátságban gyönyörködik a csapat 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

A késő délutáni órákban foglaltuk el szállásunkat a neulengbach-i Gasthof 

Schabschneiderben. Másnap reggel onnan indultunk Pyhra-ba, az International 

Grünlandtag-ra. A rendezvény terjedelmes alapterületen vonultatta fel a 
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legnagyobb mezőgazdasági input-előállítók legújabb innovációit alkalmazó 

gépeket, berendezéseket, eszközöket. Az esemény fő kiállítói a Steyr, a Krone, a 

John Deere, a New Holland, a Fendt traktor- és gépgyártók voltak, de sok 

vetőmag- és takarmányelőállító cég, illetve az osztrák szaksajtó képviselői is 

szélesítette a palettát. Szemtanúi lehettünk a különböző szántföldi és 

gyepterületen végzett munkaműveletek versenyszerű bemutatójának, melynek 

„résztvevői” a gyártók erő- és munkagép-kombinációi voltak, nem nélkülözve az 

egészen futurisztikus újdonságokat sem (mint például a távirányítással működő 

alternáló fűkasza). Megtekintettük a helyszínen fellelhető kísérleti 

gyepterületeket, tejhasznú szarvasmarha-telepet, silókat és az ezekhez 

kapcsolódó technológiákat, valamint a helyi birka- és kecsketartást, az utóbbihoz 

tartozó sajtmanufaktúrával együtt. Nézőként részt vettünk haszonállatok és 

lovak árverésén. Előszeretettel fogyasztottuk a helyi növényi és állati 

alapanyagokból előállított élelmiszereket. 

 

Egy tehenészet „köré” rendezték a Grünlandtagot 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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Ismerkedés a legújabb technológiával 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

 
Fáradtan, de élményekben gazdagon 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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Hollókő, Fülek, Kassa, Tolcsva 

(2013. május 3-5.) 

 

A Vidékfejlesztési és a Vadászati Szakkollégium közösen megrendezett 

tanulmányi kirándulása mintegy 50 fő részvételével zajlott.  

A tanulmányút első napján elsőnek a Nógrád megyei Hollókőre látogatott a 

csoport, ahol a társaság egy-egy felét Kelecsényi Péter, a Hollókői Világörökség-

kezelő Nonprofit Kft ügyvezetője, illetve kollégája kalauzolta körbe a településen. 

A szécsényi kistérségben, a Cserhát-hegységben található XIII. századi aprófalu 

1987 óta az UNESCO világörökség része, köszönhetően a palóc kultúrát és 

hagyományt markánsan őrző ófalu-részének. Az ófalu megtekintése után a 

hollókői várból csodálhattuk meg a gyönyörű kilátást, ismerkedve a vár 

történetével és a térség természeti, növényzetre és állatvilágra nézve is jelentős 

értékeivel. 

 

 
A hollókői vár lépcsőin 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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Gyülekező egy hollókői udvarban 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

Az első nap második programja a Novohrad-Nógrád Geopark igazgatóságának 

meglátogatása volt a szlovákiai Füleken (Filakovo). A társaság két részének 

Anderkó Erika, illetve Agócs Attila tartott előadást a hiánypótló jelentőségű 

szervezetről. A geopark 2010 óta az Európai és Globális Geoparkok Hálózatának 

tagja, és a világ első országhatárokon átnyúló (szlovák-magyar) geoparkja. 63 

magyar és 28 települést egyesít magában, a hozzájuk tartozó természeti, 

növény- és vadvilág, illetve épített értékekkel egyetemben. A program részeként 

megtekintettük a Füleki Várat is. 

 

 
Fülek (Filakovo) jelképe 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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A Füleki Vármúzeum közvetlen szomszédságában működik a Novohrad-Nógrád Geopark 

központja, képünkön vezetője, Anderkó Erika 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

A második napon (szállásunkat elhagyva) Kassa város térségi, transznacionális, 

terület- és vidékfejlesztési, gazdasági, idegenforgalmi, oktatási és kulturális 

jelentőségével ismerkedhettünk meg Korán László és kolléganője segítségével. 

Kassa (Košice, Kaschau) Szlovákia második legnagyobb városa, az egykori 

Abaúj-Torna vármegye székhelye, ma a róla elnevezett kerület és járás 

központja, katolikus érseki és evangélikus püspöki székhely. Népessége 240 688 

fő, ennek 2,65%-a magyar. 

 

 
Séta Kassa festői főutcáján 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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Márai Sándor társaságában 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

A tanulmányút utolsó napján Tolcsvára vezetett utunk, ahol a csoportokat a 

Babits család tagjai részesítették komplex programban. A hallgatók számára 

bemutatásra kerültek a Tisza-Bodrog szögletének szőlőgazdálkodási adottságai 

és hagyományai, a Babits Pincészet szőlőtermesztési és borászati tevékenysége, 

valamint a Tolcsvai Borászati Múzeum. A Babits család borászatának tradíciói IV. 

Béla idejéig nyúlnak vissza. A szőlőkataszter I. osztályába tartozó szőlőbirtok a 

vulkanikus eredetű Zemplén hegység dél-délkeleti lejtőin található, égtáji 

fekvése kitűnő, tengerszint feletti magassága is optimális. Tokaj-Hegyalja 

legjellegzetesebb bora a Tokaji Aszú, valamint az édes és száraz Szamorodni, 

melyek alapanyaga a vidék jellegzetes szőlőfajtái a furmint, a hárslevelű és a 

sárgamuskotály. A borok mellett megismerhettük a helyi vadásztársaságot és a 

térség vadvilágának, vadgazdálkodásának jellegzetességeit. A program után a 

kirándulók hazautaztak Gödöllőre. 

 

  
A Babits Pincészet vendégszeretetét is megtapasztalhatták a szakkollégisták 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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Nyári egyetemi programok 

Nyári egyetem 2012 

 

Az első napon a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetéhez, illetve annak 

vezetőjéhez, Dr. Káposzta Józsefhez szorosan köthető Babatvölgyi 

Szaktanácsadási és Területfejlesztési Tanüzemébe látogatott el csoportunk. A 

tanüzem Gödöllőtől 3 km-re Aszód irányában, a Gödöllői-dombságon belül a 

Rákos-patak és a Galga-völgy közötti eróziós völgyekkel tagolt dombvonulaton 

helyezkedik el, az Aranyos-patak völgyében. A területet délről az M3-as 

autópálya szegélyezi, mely a mezőgazdaságilag művelt területektől erdővel 

határolódik el. A területen mintegy 300 hektáron zajlik ökológiai gazdálkodás, 

beleértve az erdő-, legelő- és tavi gazdálkodást. Mai jelentőségét az 

egyetemistáknak nyújtott szakmai gyakorlati lehetőség, az egészen kis 

gyerekeknek is már elérhető lovasturizmus és táboroztatás, valamint az egész 

évben zajló konferencia- és rendezvényszervezési lehetőség adja. A 

körbevezetés során részletes információkat kaptunk a tanüzem történetéről, 

egykori főúri jelentőségéről, a szovjet megszállás és a rendszerváltás utáni 

tulajdonosváltások rendkívül kedvezőtlen hatásairól, illetve az újkori újjáépülés 

rögös folyamatáról. Megtekintettük a tanüzemhez tartozó lovardát, a 

szarvasmarha, sertés, juh, kecske és baromfitenyésztéssel foglalkozó falusi 

udvart, a készülő vadrezervátumot, a 11 halastavat (amelyekből 3 horgásztóként 

működik), illetve a fokozottan védett természetvédelmi területrészeket. 

Betekintést nyerhettünk a működtetés, üzemeltetés és karbantartás részleteibe. 

 

 
Falusi udvar Babatvölgyben 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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A 11 babati halastó egyikénél 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

A második nap első látogatásának helyszíne a Gödöllői Mezőgazdasági 

Biotechnológiai Intézet volt, ahol a Szent István Egyetemnek kihelyezett 

tanszéke is működik. Az 1989-ben alapított, jelenleg a Vidékfejlesztési 

Minisztérium irányítása alá tartozó, mintegy 4800 négyzetméteren működő 

kutatóközpont a hatékony mezőgazdasági termelés és környezettudatos 

fejlesztések elősegítésének érdekében növénynemesítési, állattenyésztési és 

biotechnológiai kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket végez genetikai, 

molekuláris biológiai, biotechnológiai módszerekkel az alkalmazott 

agrártudományok területén. Részt vesz a hazai graduális és posztgraduális 

képzésben, valamint jelentős szerepet tölt be IVM által támogatott 

biotechnológiai kutatások koordinálásban. 

Dr. Jenes Barnabás általános főigazgató-helyettes egy prezentáció keretében 

részletesen bemutatta az intézet történetét, fontosabb feladatait, célkitűzéseit, 

szervezeti felépítését, intézeteit és annak vezetőit, tevékenységüket, a kutatási 

területeket, konkrét projekteket, korábbi referenciamunkákat, tehát gyakorlatilag 

mindent, ami a kívülálló számára az intézettel kapcsolatban hasznos és 

újdonságot hordozó információ lehet. Mindezek mellett tájékoztatást kaptunk a 

mezőgazdasági biotechnológia jelenlegi helyzetéről, újszerű eredményeiről, a 
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benne rejlő perspektívákról és veszélyekről, a mindennapi életre gyakorolt 

hatásairól, és a hozzá kapcsolódó politikai retorikáról és tömegkommunikációról. 

Az előadás és a felmerült kérdések megvitatása után körbevezetést kaptunk az 

épületben, ahol laborokat, növényházakat, és ezek berendezéseit tekinthettük 

meg, természetesen a főigazgató-helyettes kommentárjával kísérve. 

 

 
Dr. Jenes Barnabás főigazgató-helyettes összegzi az MBK tevékenységét 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

A keddi nap második állomása a többszörös fogathajtó világbajnok Lázár-fivérek 

által tulajdonolt domonyvölgyi Lázár Lovaspark volt. Az impozáns méretű és 

kivitelezésű parkban Darázs György igazgató vezette körbe csoportunkat. A körút 

során rengeteg hasznos információval látott el minket arra vonatkozóan, hogy 

miként is működik egy ilyen vállalkozás, számokkal alátámasztva állításait. A 

történeti kitekintés mellett a saját szemünkkel bizonyosodhattunk meg a 

sikeresen működő szabadidőközpont jelenlegi állapotáról, gazdag és színvonalas 

programkínálatáról, valamint a névadó testvérpár sikereinek bizonyítékairól a 

Bajnokok Termében. Szemtanúi lehettünk egy kimerítő lovasbemutatónak, amely 

főként a csikós és betyár motívumokra épült, és az egyszerű, vicces 

mutatványoktól az egészen veszélyes és látványos, akrobatikus produkciókig 

mindent tartalmazott, amellyel le lehet nyűgözni a főként nyugat-európai és 
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ázsiai nézőkből álló közönséget. A park fesztiválok, konferenciák, céges 

rendezvények, ünnepek, esküvők, és egyéb események állandó helyszíne, és az 

igazgató elmondása szerint létezése a külföldi sajtó figyelmét sem kerülte el. 

 

 
A Lázár Lovaspark látványos bemutatói igazi csemegét jelentenek a külföldi turisták 

számára 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

A harmadik nap programja a Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézete 

szárítópusztai tanüzemének (Növénytermesztési és Biomassza-hasznosítási 

Bemutatóhely) megtekintése volt Dr Gyuricza Csaba és segítői kíséretében. A 

tanüzem 140 ha területen gazdálkodik, amelyből 12 ha a legmodernebb öntözési 

technológiával igény szerint öntözhető. A Tanüzem az egyetemi gyakorlatok 

oktatásának helyszíne, bemutatótér, emellett azonban önálló gazdálkodást 

folytató egység. A bemutatótér mintegy 10 ha, azonban a 2005. évtől a teljes 

terület fele bemutató, kísérlet, új technológiák kidolgozásának színtere is 

egyúttal. Kiemelendő az őszi búza fejtrágyázási kísérlet, a fő- és másodvetésű 

zöldtrágyatermesztési technológia kidolgozására beállított kísérletek, valamint az 

új silókukorica termesztési és tartósítás technológia kifejlesztése az 

Állattenyésztési Tanüzemmel közösen. A szakvezetés során megismerhettük a 

tanüzem működésének részleteit, a rajta folyó különböző vetőmag, műtrágya és 
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energiacélú növény-kísérleteket, valamint oktatásban betöltött szerepét. A 

kísérleti táblák megtekintése után megnéztük az üzem gépparkját, a megújuló 

energia-felhasználást elősegítő vegyestüzelésű kazánt, valamint brikettáló és 

pelletáló berendezéseit, amely az energiafák (fűz és nyár) termesztéséből nyeri 

alapanyagait. Mindezek mellett általános információkat is kaptunk a szántóföldi 

és az energiacélú növénytermesztés hazai és globális helyzetéről. 

 

 
Szárítópuszta kísérleti táblái mellett 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

A nyári egyetemi program utolsó napjának célpontja a Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdaságtani Intézete és a 

Gödöllői Agrárközpont irányítása alatt álló Józsefmajori Kísérleti és Tangazdasága 

volt. A tanüzem nagyjából 250 ha területen folytat gazdálkodást, a szántóföldi 

növénytermesztés mellett egy 76 tehénből álló tejelő tehenészet adja a tanüzem 

fő profilját. Kutatási területei: agrárgazdaságtan, alkalmazott gazdaságtan, 

vállalatgazdaságtan, ökológiai gazdaságtan, stratégiai menedzsment, 

döntéselmélet. A nap folyamán először Kovács Attila adjunktus prezentálásában 

ismertük meg a tanüzem kialakulásának történetét, legfontosabb célkitűzéseit, 

struktúráját, gazdálkodásának alapelveit, majd pedig a hozzá kötődő, elsősorban 

közgazdaságtudományi kutatásokat és azok eredményeit, melyek közül a 
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precíziós gazdálkodás költségvonzatai, bevételre és kiadásokra gyakorolt 

közvetlen és közvetett hatásai kaptak kiemelt hangsúlyt, valamint az 

üvegházgáz-kibocsátás csökkentésének lehetőségei és gazdasági megfontolásai. 

Ezt követően körbejártuk az istállóépületeket, a tehenészet részegységeit, ahol 

megtekinthettük a tejtermelés korszerűnek mondható infrastruktúráját 

(hídmérlegek, mérőberendezések, informatikai rendszer stb), majd a szabadban 

megnéztük a takarmány-előállítás szempontjából fontos silótereket és a 

mezőgazdaság gépeit. 

 

 
„Póz” a józsefmajori tanüzem egyik értékes traktorjával 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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Nyári egyetem 2013 

A magyar mezőgazdaság modernizációjának története 

(2013. június 17-18.) 

 

A magyar mezőgazdaság XX. századi, kissé viharos, politikai rendszerváltások 

által időről időre gyökeresen más mederbe terelt történetét feldolgozó 

rendezvény ötlete már a kezdetek kezdetén megszületett, azonban 

megvalósulásáig a projekt utolsó félévéig kellett várnunk. Dr. Fehér István 

professzor Úr segítségével sikerült fölvennünk a kapcsolatot a téma 

legkompetensebb „szemtanúival” és szakértőivel. A kétnapos nyári egyetemi 

programon hazánk agráriumának modernizációja előadások és filmvetítések 

keretében került részletes bemutatásra és elemzésre. 

 

 
A rendezvény plakátja 
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DR. FEHÉR GYÖRGY főigazgató 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum 

A magyar mezőgazdaság a két világháború között (1914-1945) 

 

 
Dr. Fehér György, a Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

DR. NAGY FRIGYES nyugalmazott agrárminiszter: 

Mezőgazdaságunk modernizációjának történelmi ellentmondásai a 

rendszerváltásig 

 

 
Dr. Nagy Frigyes nyugalmazott agrárminiszter 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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DR. VARGA ZSUZSANNA, egyetemi docens 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem 

Tények és tévhitek a szocialista magyar mezőgazdaságról 

 

 
Dr. Varga Zsuzsanna 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

DR. FEHÉR ISTVÁN egyetemi tanár 

Szent István Egyetem, Marketing Intézet 

Illúziók és realitások a rendszerváltás utáni magyar mezőgazdaságban (1990-től 

napjainkig) 

 

 
Dr. Fehér István 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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Dombóvár, Öcsöd, Békéscsaba 

A 2013. évi nyári egyetemi program keretében egy 15 fős csoport június 20-án 

Dombóvárra látogatott, ahol a dombóvári egykori szövetkezetből kialakult Agrár-

Béta Kft energiafarmját tekintettük meg. A cég jelenleg 2200 hektáron 

gazdálkodik 48 fős létszámmal. A vállalkozás négy évnyi tervezés, előkészítés 

után nemrégiben három olyan egymásra épülő fejlesztés kivitelezésébe fogott 

bele, melyek egy komplex rendszert alkotnak. A cég az Európában egyedülálló 

beruházást a Dombóvári Ipari Parkban valósítja meg a Kaposszekcsői 

Mezőgazdasági Zrt-vel közösen. Az energiafarm-program során egy-egy biogáz-

üzem és bioetanol-gyár, valamint egy biomassza eltüzelésével működő 

hőközpont készül. Az Európai Uniótól és a magyar államtól elnyert támogatással 

megvalósuló első létesítmény építése 2010. február 15-re  befejeződött. 

 

 
Az Agrár-Béta Kft energiafarmjának látképe 

(Fotó: www.agrar-beta.hu) 

 

A csoport tagjai 2013. június 21-én, péntek reggel személygépjárművekkel 

Gödöllőről elsőként Szarvasra utaztak, hogy megtekintsék a Du Pont cég 

tulajdonában álló Pioneer kelet-európai központjának vetőmag-előállító üzemét. 

A csoportot Varga Róbert, az üzem vezetője vezette körbe és látta el hasznos 

információkkal. Az üzemlátogatás során kiderült, hogy 2009-ben ez az üzem volt 

a világ legnagyobb kukorica hibrid vetőmag előállítója. Az üzemvezető 

elmondása szerint a cég itt hazánkban mintegy 24 000 hektáron termel és 

termeltet, melyből idén 18 000 hektár a kukoricavetőmag-alapanyaggal 

beültetett terület nagysága. Ez a mennyiség körülbelül 2 millió zsák vetőmagra 

elegendő, amely mennyiség 30%-a hazánkban kerül értékesítésre a többi a 

külföldi export részévé válik. 
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Az üzemlátogatás során a szakkollégisták megismerhették a hibridizálás 

menetét, valamint a betakarítástól induló feldolgozás folyamatát. Ezen 

folyamatok során a vetőmagnak szánt kukoricát csöves állapotban 

csuhélevelestül aratják, majd az üzembe bekerülve ugyan ebben az állapotban 

válogatják, fosztják meg a csuhélevelektől és szárítják a csöveket, mintegy 30%-

os nedvesség tartalomról, két körben, 12-14% nedvességtartalomig. A szárítás 

után a morzsolás következik, amely a lehető legkíméletesebb módon történik 

gumihengerek és a csövek saját súrlódása által, hogy megőrizzék a leendő 

szaporítóanyag épségét és csírázóképességét.  

A morzsolás és az esetlegesen szükséges tárolás után a lemorzsolt 

kukoricaszemeket különböző növényvédő szerekkel becsávázzák, majd zsákolják 

25, 50 és 80 ezer szemes kiszerelésekbe a megrendelők igényeinek megfelelő 

címkékkel ellátott zsákokba. Ezek után már csak a piackész vetőmagok tárolása 

és értékesítése marad. Az üzem méreteit jól jelzi, hogy mintegy 720 ezer tonna 

morzsolt kukoricaszemet és a teljes piackész 2 millió zsáknyi vetőmag 

összességét képesek egyszerre tárolni. A tárolásban és a feldolgozásban a fejlett 

számítástechnikai irányító és vonalkódos logisztikai rendszer áll az üzem 

rendelkezésére. Az üzemben átlagosan 250 ember dolgozik, amely szám a 

betakarítási időben a válogatás kézimunka igényeihez igazodva elérheti a 700 főt 

is. 

 

 
A társaság „kemény magja” háttérben a Pioneer üzemével 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 
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A nap második felében a szakkollégium tagjai Öcsödre látogattak el az 

AgroThermál Kft. telephelyére. A telep vezetője, Oborzil Zoltán fogadta a 

csapatot és ő is vezette körbe őket. A cég mintegy 900 hektáron végez 

szántóföldi növénytermesztést, valamint a telephelyén 3 hektáron intenzív 

hajtatásos paradicsom-termesztést. Ottjártunkkor az intenzív paradicsom-

termesztés került bemutatásra. A vállalkozás 1996-ban kezdte el hajtatásban, 

fóliasátrakban, még talajon a növénytermesztést. Az évek során a fejlődésnek és 

az innovációknak köszönhetően jutottak el a mai modern szintre. A cég 

napjainkban talaj nélkül, tőzeggyapot és kókusz tápkockákon, tápoldat 

felhasználásával termeszti a 11 hónapos hosszúkultúrás paradicsomait, és a 

fóliasátrait a termálvíz hőjével fűti. A tápoldatozást számítógép vezérli, ahogy az 

1-1 hektáros fóliasátrakban a környezet- és klímaszabályozást is. Fontos 

megemlíteni, hogy a cég alkalmazza a CO2 trágyázás módszerét is, mely során a 

légköri szén-dioxid 380 ppm-es szintjét a megfelelő időpontokban felemelik 1000 

ppm-re, hogy a zöld növények még intenzívebben tudjanak termelni. 

 

 
Ebből van 3 hektár az öcsödi Agrothermál Kft fóliasátraiban 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

A fóliasátrakban is végeznek növényápolási és növényvédelmi munkákat. A 

növényápolást kézi munkaerővel mintegy 200 dolgozó végzi, amely során a 
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folyamatosan növő paradicsomok csúcsát állandóan rögzítik, illetve az elhalt 

levélzetet eltávolítják. A növényvédelem tekintetében a cég a biológiai 

növényvédelem módszereit alkalmazza, mivel az általuk felhasznált élő 

szervezetek gazdaságosabbak és egészségesebbek, mint a túlzott 

vegyszerhasználat. Természetesen a biológiai növényvédelem során néhány 

esetben azért kell vegyszert is használni, de azt is csak kis koncentrációban végzi 

a cég. 

 

 
Biológiai növényvédelem a gyakorlatban – Agrothermál Kft, Öcsöd 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

A sikeres és precíz gazdálkodás eredményeként egy év alatt átlagosan 40 kg 

paradicsomot tudnak betakarítani négyzetméterenként. Idei innovációja a cégnek 

a dolgozók véleményét és munkáját érintő kérdések összegyűjtésére kiépített 

terminál rendszer, amelyen az adott munkás jelezni tudja, hogy melyik sorban 

dolgozott, mennyi paradicsomot szedett és hogy milyen növényi károkozókat 

látott, így a gazdálkodás még takarékosabbá és precízebbé képes válni. A napi 

betakarított paradicsom mennyiség méreteiből adódóan a cég két másik hasonló 

profilú céggel közösen megalkotta a TriVega Kft-t, amely képes ellátni a hazai 

legnagyobb áruházlánc napi paradicsom szükségének 30-40%-át. 

A kimerítő két üzemlátogatás után a csoport a szarvasi Kőrös-völgye 

Tanpanzióban szállt meg. Másnap egy újabb üzemet látogatott meg a csoport 

Békéscsaba-Fényesen. Az üzem tulajdonosa Erdei Lajos, aki együttműködik a 

holland Bejo vetőmagkereskedelmi cég magyarországi képviselőjével, a Rit-Sat 

Kft-vel, és így egy bemutató tangazdasággal és fajtakísérleti teleppel 

büszkélkedhet.  
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szolgál. A területen a fajtabemutató és fajtakísérletek keretében több kertészeti 

kultúra is megtalálható: paradicsom, paprika, hagyma, gyökérzöldségek. Az 

érdekesség a gazdaság diverzifikáltságában rejlik, ugyanis itt megtalálható 

mintegy 360 különféle paradicsomfajta és több, mint 300 féle paprika fajta is. 

Természetesen a vetőmagok és a termesztett fajták mind a holland anyacég, a 

Bejo fajtái. 

 
A Bejo fajtakísérletei vannak beállítva a békéscsabai Erdei Lajos földjein 

(Fotó: Vidékfejlesztési Szakkollégium) 

 

A céggel való kiváló együttműködés bizonyítéka, hogy évente ebben a 

gazdaságban rendezik meg a közép-európai Bejo napokat, amely során az itt 

termesztett fajták bemutatása és szakmai konferenciák, beszélgetések kerülnek 

megrendezésre. Hasonló napok csak évente egyszer vannak Hollandiában és 

Guatemalában. A területen való termesztést jelentősen megkönnyíti az 

öntözhetőség, amelyet mikroöntözéssel oldanak meg egy közeli csatornából 

nyerve a szükséges vizet. A tulajdonos elmondása szerint a területtel egy baj van 

csak, a kiszámíthatatlan időjárás, amely sokszor keresztül tudja húzni a 

számításokat. 
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