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2017. November 29. Kihelyezett foglalkozás a Gál Szőlőbirtok és Pincészetben

A szigetcsépi Gál Szőlőbirtok és Pincészetben Gálné Dignisz Éva okleveles borászmérnök mutatta
be a családi vállalkozás keretében működő borkészítő üzemet, ahol a Csepel-szigeti 76 hektáros,
illetve Balaton-felvidéki 10 hektáros ültetvényekről származó Rajnai rizling, Olaszrizling,
Szürkebarát, Ezerjó, Cserszegi fűszeres, Nektár, Kékfrankos, Pinot noir és Cabernet sauvignon
szőlőfajtákból készülnek a borok összesen 1800 hektoliter kapacitású rozsdamentes temperált
tárolótérben (amely a megtermett szőlő 20-30%-ának feldolgozására alkalmas, a maradék
frissen kerül értékesítésre). A reduktív erjesztés könnyed, gyümölcsös borokat eredményez.



2017. November 29. Kihelyezett foglalkozás a Gál Szőlőbirtok és Pincészetben



2016. december 7. Dr. Ritter Krisztián – Az endogén erőforrások szerepe a vidéki 
területek gazdaságfejlesztésében

Az előadás keretében képet kaptak a hallgatók a vidéki lokális terek belső (endogén)

erőforrásinak fontosságáról, szerepéről, lehetséges megnyilvánulási formáiról, és

gazdaságfejlesztési, illetve társadalmi felzárkóz(tat)ási jelentőségéről. Egy konkrét közelmúltbeli

települési kutatás (az erdélyi Zsobok faluban) eredményeinek bemutatása által a hallgatók

megismerkedhettek egy belső adottságokra alapozott, szociális gazdaság keretein belül

véghezvitt mintaprojekt tapasztalataival.
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területek gazdaságfejlesztésében



2016. december 7. Forgács István – A vidéki területek roma népességének megélhetési problémái

A meghívott romaszakértő, egykori romamediátor a magyarországi cigányság sajátos

közösségi-kulturális jellemzőiről, demográfiai folyamatairól, a szegénység, hátrányos

helyzet etnikai összefüggéseiről, a társadalmi-gazdasági helyzet területi

különbségeiről, illetve a lehetséges kitörési lehetőségekről értekezett a hallgatókkal,

kiemelt figyelmet szentelve az agrár- és élelmiszer-gazdaságnak, illetve a

vidékfejlesztésnek.
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2017. január 24. Dr. Káposzta József – A társadalmi jóllét jövedelmi dimenziói

A szemléletformáló előadás a humán jólét, elégedettség, biztonságérzet anyagi,

jövedelmi összefüggéseit ismertette meg a hallgatókkal, a „szegény-gazdag”

problematika mentén, kitekintéssel a jövedelmi helyzet tovagyűrűző hatásaira, a

globális és regionális szintű területi és társadalmi egyenlőtlenségekre, a szegénység

és társadalmi kirekesztődés állapotjelzőire, a várható élettartammal összefüggő való

hatásmechanizmusokra, az egyén és a háztartások, közösségek szintjén.
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2017. január 24. Dr. Tóth Tamás – Képzési feladatok a vidéki települések 
önkormányzatai gazdaságfejlesztési tevékenységének segítésére

Az előadás keretében a Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet által

gondozott, „A képzési rendszer megvalósítása az önkormányzatok

gazdaságfejlesztési feladatainak támogatására” c. projekt tapasztalatait mutatta be,

a lokális szint jelentőségének ismertetését, a helyi gazdaságfejlesztés

alapösszefüggéseinek tárgyalását követően, a 3000 fő alatti településeken lezajlott

önkormányzati és vállalkozói igényfelmérés eredményeinek tükrében, részletezve az

azonosított szükséges tudáselemek, kompetenciák, attitűdök egyes elemeit, valamint

a kidolgozott képzési tematikák alapvonásait.
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önkormányzatai gazdaságfejlesztési tevékenységének segítésére



2017. március 17. Kihelyezett foglalkozás a Bio-Fungi Kft. ócsai termesztőházában

A gombakomposzt-gyártással, illetve csiperke- és laskagomba-termesztéssel,

gomba-termeltetéssel, feldolgozással, értékesítéssel foglalkozó Bio Fungi Kft. ócsai

telephelyén Dr. Hajdu Csaba K+F vezető közreműködésével a hallgatók a cég holland

mintára berendezett, korszerű termesztőházas gombatermelését tekinthették meg,

illetve annak több hullámát, és megismerhették a gomba biológiai, étkezési, piaci

sajátosságait, termesztésének, manipulálásának alkalmazott technológiáit, a

kapcsolódó marketing-feladatokat, és a vállalat társadalmi felelősségvállalást érintő

tevékenységeit. A fehér és barna csiperkegomba mellett betekintést nyert a csoport

a laska, illetve a shiitake, valamint a különleges piacokra szánt biogombák

előállításának gyakorlati részleteibe.
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2017. április 25. Kertész István – Innováció az agrár- és élelmiszer-gazdaságban: egy 
egyetemi hallgatók bevonásával létrejött élelmiszeripari innováció bemutatása

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának fiatal kutatója az egyetemi

doktorandusz és graduális hallgatók közreműködésével létrehozott VeSage glutén,

laktóz- és tartósítószer-mentes, alacsony energiatartalmú, magas tápértékű

„zöldségfelvágott” innováció példáján keresztül vezette be a hallgatókat az innovatív

ötletgenerálás, megvalósítás és utánkövetés folyamatába, az elvárható vagy hasznos

kompetenciák és attitűdök körébe, a startup kultúra alapjaiba, az anyagi és szellemi

erőforrások, az idő és az információ menedzsmentjének gondolkodásbeli és

„módszertani” alapjaiba.
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2017. május 2. Dr. Nagyné Dr. Molnár Melinda – A gödöllői faluszemináriumi kutatások első 
évtizede

Az évtizedes múltra visszatekintő, a kezdetektől Dr. Nagyné Dr. Molnár Melinda

vezetésével folyó faluszemináriumi kutatások történetét, motivációit, céljait,

módszertanát és eredményeit ismerhették meg a hallgatók az előadás keretében,

hangsúlyos kitekintéssel a cigánykérdésre, a vizsgált településeken élő cigányság

helyzetére. Utóbbi téma mentén az előadás egyben vitaestként is funkcionált, hiszen

Solymosi Imre romaszakértővel megvitatásra kerültek a falusi településeken a

cigány-magyar együttélést érintő felvetések, meglátások.
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2017. május 2. Dr. Kassai Zsuzsanna – A közelmúlt falukutatási eredményei, különös tekintettel az 
agrár- és élelmiszer-gazdaságra

A gödöllői faluszemináriumi műhely egyik meghatározó alakja, Dr. Kassai Zsuzsanna

két hátrányos helyzetű Heves megyei település, Átány és Egercsehi példáján

keresztül mutatta be, hogy az eltérő történeti háttérrel, adottságokkal rendelkező

településeken milyen különbségek mutatkoznak a helyi társadalom önszerveződését

illetően, hogyan jelenik meg az agrárjelleg és a bányásztelepülés dichotómiája

Egercsehiben, illetve a cigány népesség növekedésével csak egyre jobban elmélyülő

leszakadás Átányban. Mondanivalójának szemléltetéshez nem csak az irodalmi és

statisztikai adatokat, hanem döntően a falukutatások primer kérdőíves eredményeit

használta fel.
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2017. május 26. Kihelyezett foglalkozás a KITE Zrt. szászbereki gépparkjában

A kihelyezett foglalkozás keretében a KITE Zrt. szászbereki géptelepén Györe Attila,

a precíziós gazdálkodás szakértője tartott előadást a KITE valós idejű

helymeghatározási hálózatáról, precíziós palettájáról, a John Deere céggel való teljes

körű együttműködésről a precíziós rendszer kialakításában a talaj-előkészítés, vetés,

tápanyag-gazdálkodás, növényvédelem és betakarítás, valamint az adatok

elemzésének és a tapasztalatok gazdálkodásba történő beépítésének

vonatkozásában. A gépparkban történő körbevezetés során az erő- és munkagépek

technológiai megoldásaival ismerkedhettek meg jobban a hallgatók.
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2017. június 9. Látogatás a kecskeméti Kujáni Tanyán

A Kecskemét mellett található Kujáni Tanyán zajlott a szakkollégiumi kurzussorozat

utolsó előadása, ahol a Kujáni Szaktanácsadó és Termelő Kft. vezetője, Kujáni László

mutatta be az alapítást is megelőző időktől kezdve a családi vállalkozás történetét,

illetve mozgalmas jelenét. A 15 hektáros mezőgazdasági területen kajszi, szilva és

meggy termesztését integrált rendszerben folytató (és a gyümölcsöket lekvárként

feldolgozó és értékesítő) agrármérnök-család területi szaktanácsadási központot,

illetve komplett növényvédelmi szaktanácsadási szolgáltatást, valamint

agrometeorológiai állomásokat és kártevőcsapdákat üzemeltet, a partner gazdákat

értesítő információs rendszerrel kombinálva. A tanya szakmai és szabadidős

rendezvényeknek ad otthont tanyasi vendéglátás keretében. A tanyapedagógiai

program keretében a Szél Hangjai tanösvényt gondozzák, amely főként a

kisgyerekek ökológiai tudatosságra nevelését célozza.
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Studia Mundi – Economica Vidékfejlesztési Szakkollégium különszám

A projekt keretein belül 6 hallgató önálló kutatási eredményeit (témavezetőik mentorálásában) bemutató, 74 oldal terjedelmű

tanulmánykötet jelent meg a Studia Mundi – Economica folyóirat 2017. évi 2. számaként, nyomtatott, színes formátumban. A színes,

B5-ös méretű kiadvány a következő tudományos műveket tartalmazza:

Balogh Géza Attila, Urbánné Malomsoki Mónika:

Mi lesz veled, erőmű? – Lőrinci, Mátravidéki Erőmű városrész állapotvizsgálata és fejlődési lehetőségei
Kulcsszavak: Lőrinci, Mátravidéki Erőmű, elmaradottság, nehéz helyzet, fejlődés

Demeter Petra, Ritter Krisztián:

A vidék társadalmi problémáinak javítási lehetősége egy primer kutatás tükrében
Kulcsszavak: hátrányos helyzet, mentorálás, oktatás, roma kisebbség

Nagyné Molnár Melinda, Eckert Márta:

Lokális szintű erőforrás hasznosítási vizsgálat a Danubia-Frucht Szövetkezet példáján
Kulcsszavak: lokalizáció, szövetkezet, Rombusz-modell

Féja Fruzsina, Kassai Zsuzsanna:

A helyi társadalom vizsgálata Tolmácson
Kulcsszavak: helyi társadalom, integráció, együttműködés, társadalmi részvétel, jövőkép

Illés Gergő, Némedi-Kollár Kitti:

A mezőgazdaság szerepének vizsgálata Jászfényszaru város gazdaságában
Kulcsszavak: mezőgazdaság, Jászfényszaru; szociális foglalkoztatás, gazdaság

Tengely Péter, Nagyné Pércsi Kinga:

A magyar húsmarhatartás sikerességének háttere és jövője
Kulcsszavak: Történelem, Fajtaválasztás, Tartástechnológia, Támogatások, Tapasztalatok



Studia Mundi – Economica Vidékfejlesztési Szakkollégium különszám



Eszközbeszerzés – Canon PowerShot SX430 IS digitális fényképezőgép










