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2017. október 11.   

Természeti erőforrások a termőföldtől az emésztőrendszerig 

Mikrogazdaságok alternatív energiaforrásai és jövedelemtermelékenységük 

Drónok a mezőgazdaságban 

Első előadásunk alkalmával három meghívott előadó tartott előadást. Dr. Dombi Mihály 

egyetemi adjunktus Természeti erőforrások a termőföldtől az emésztőrendszerig című 

előadásában mutatta be az egyes erőforrások megfelelő felhasználásának lehetőségeit.  

Szőllősi László a mikrogazdaságok által felhasználható erőforrásokról, valamint azok 

jövedelemtermelő képességéről tartott beszámolót, Forgács János pedig a drónok 

mezőgazdasági használatát ismertette. A hallgatók értékes, a gyakorlatban is alkalmazható 

ismeretekkel gazdagodtak.  

 

2017. október 18.   

Növényi mikroelem források, GMO kukorica Mexikóban 

Következő előadásunk alkalmával két meghívott előadónk volt. Dr. Szabolcsi Éva „Termesztett 

növényeink, mint mikroelem források” című előadásában a mikroelemek jelentőségéről, a 

növények mikroelem szükségletéről, azok hasznosulásáról és felhasználhatóságáról tartott 

beszámolót. Második előadónk szakkollégiumunk külföldi hallgatója, Arzu Rivera Garcia volt, 

aki a Mexikó GMO kukorica termesztéséről számolt be, melynek során bemutatta a termesztett 

kukoricafajtákat, valamint ismertette a GMO kukorica jelentőségét, azok termesztési 

körülményeit. 
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2017. október 25. 

Ökológiai gazdálkodás, biogazdálkodás 

Dr. Seress Zoltán a Biokontroll Hungaria Nonprofit Kft. munkatársa az ökogazdálkodás 

keretrendszeréről, valamint a csatlakozási lehetőségekről tartott előadást, továbbá a 

biogazdálkodássá válás folyamatát is bemutatta. Ismertette a Kft. működését, annak 

tevékenységeit.  
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2017. október 31.   

Fogyasztói magatartás, táplálkozásmarketing 

Dr. Fehér András „Az online élelmiszer-fogyasztói magatartás elemzése az egészségtudatosság 

terén” című előadása keretén belül ismertette a fogyasztói magatartások elemzésének 

lehetőségeit, az élelmiszerfogyasztók vásárlási szokásait, az egyes marketing lehetőségeket az 

egészségtudatosság terén.  

 

2017. november 8.   

A Molson Coors Company marketing stratégiája 

Következő programunk során Peresztegi Ágnes Judit a Borsodi Sörgyár Kft. marketing 

igazgatóját láttuk vendégül, aki bemutatta a Kft. marketing stratégiáját, a Borsodi sör piaci 

helyzetét, a márkák jelentőségét a fogyasztók döntése során. Továbbá betekintést nyertünk a 

hazai és határon túli sörmárkák piaci helyzetéről is.  
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2017. november 14.   

TDK-ra jelentkezett hallgatók előadása 

Szakkollégiumunk 2017. november 14.-én lehetőséget biztosított a TDK-ra jelentkezett 

hallgatóknak tudományos munkájuk bemutatására. Az esemény kiváló lehetőséget biztosított a 

prezentációk gyakorlására, az előadások finomítására. A „bírálatok” alapján a hallgatók 

pótolhatták az esetleges hiányosságokat, valamint tökéletesíthették előadásmódjukat.  

 

2017. november 15.   

Climate-KIC, klímaváltozás hatásai 

Almássy Angéla látogatott el hozzánk a Climate-KIC klímainnovációs szervezetétől. Angéla a 

szakkollégisták számára bemutatta miként működik az Európai Innovációs és Technológiai 

Intézet által fenntartott szervezet, amely a 21. századi ember számára kiemelkedően fontos 

problémakörrel, a klímaváltozással foglalkozik.  A Szakkollégium hallgatói a bemutató után, 

egy interaktív feladat keretein belül, kipróbálhatták tudásukat a témában. Nagyon sikeres 

előadást tudhatunk magunk után, hiszen a szakkollégisták maguk is szereplői lehettek a 

feladatoknak. 
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2017. november 22. 

Versenyképes gyümölcstermelés Magyarországon 

Kommunális szennyvíziszap-komposzt hatása a tesztnövényekre és a talaj kémiai 

tulajdonságaira 

2017. november 22.-én két előadót is vendégül láttunk. Dr. Apáti Ferenc a versenyképes 

gyümölcstermesztés hazai eredményeit ismertette a külföldi tendenciákkal szemben. Tomócsik 

Attila a kommunális szennyvíziszap-komposzt felhasználási lehetőségét, a tesztnövényeken 

alkalmazott metódus eredményeit, valamint a komposzt talajra vonatkoztatott hatásait mutatta 

be. A hallgatók betekintést nyertek a növénytermesztés jelenlegi helyzetébe, valamint a 

szennyvíziszap hasznosítását is megismerhették.  
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2018. február 14.   

Az alma kórtana 

Első programunk során Prof. Dr. Holb Imre Az alma kórtanáról tartott számunkra előadást. 

Olyan érdekes témákról hallhattunk, mint az alma rothadását okozó mikroorganizmusok elleni 

védekezési lehetőségek és módszerek, valamint a romlás és a környezeti tényezők közti 

összefüggések. Hallgatóink igen aktívak voltak, számos kérdés fogalmazódott meg bennük az 

előadás alatt.  

 

2018. február 21.   

Mindig van új a nap alatt 

Következő programunk során Palásti Józsefet, a Fornetti alapítóját láttuk vendégül. Előadása 

során kötetlen módon beszélt a jelen és jövő üzleti technikáiról. Prezentációját új termékek 

bemutatásával, valamint ételkóstolóval színesítette. A hallgatók igen érdeklődőek voltak.  
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2018. február 28.   

A precíziós gazdálkodás korlátai és lehetősége 

Következő előadónk Lajos Mihály volt, aki az Agrofil Szaktanácsadó Mérnöki iroda 

vezérigazgatója. Cégében közel 30 fő dolgozik, többnyire fiatal agrárdiplomás szakemberek. 

Közel 20 éves tapasztalattal rendelkezik a kutatás terén, amely során minden az agráriumban 

jelenlevő meghatározó vállalatnak végez kutatást. Jelenleg ezek mellett a precíziós 

gazdálkodásban fejleszt és kutat. Magyarországon elsőként kezdte el gyakorlatban alkalmazni 

a változó mélységű talajművelést. Idén pedig útjára indítja az „AGROFIELD akadémia” 

nevezetű precíziós szakirányú oktatását is. Előadása során ezen tevékenységeiről, a precíziós 

gazdálkodás korlátairól és lehetőségeiről, valamint az azokban rejlő lehetőségekről hallhattak 

hallgatóink részletesebben 

 

2018. március 07. 

Hibridspecifikus technológiai elemek 

Programunk során Dr. Szabó András tartott számunkra előadást a Hibridspecifikus technológiai 

elemek a napraforgó termesztésben címmel. A prezentáció során hallhattunk a napraforgó 

jellemzőiről, valamint az termesztéshez szükséges tényezők és az éghajlati elemek 
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összefüggéseiről. Továbbá megismerhettük a hibridspecifikus technológiák előnyeit más 

általánosan alkalmazott módszerekkel szemben.  

2018. március 21. 

Hallgatóink tudományos tevékenységei 

Következő programunk során a Tormay Béla Szakkollégium tehetséges hallgatói számoltak be 

tudományos tevékenységeikről. A hallgatók előadásuk során bemutatták számunkra kutatásuk 

célját, az alkalmazott módszereket, valamint a vizsgálatok során elért eredményeket és a levont 

következtetéseket. A színes előadások során számos témában szerezhettünk új ismereteket. 

 

2018. március 28. 

Talajművelési rendszerek 

Programunk során Barta László előadásában hallhattunk a különböző talajműveléási 

rendszerekről. Prezentációja során ismertette az egyes talajművelési módszerek jellemzőit, 

valamint azt, hogy az egyes talajadottságok és éghajlati körülmények között mely módszert 

célszerű alkalmaznunk. Továbbá ismertette a forgatásos és forgatás nélküli talajművelési 

módszerek előnyeit és hátrányait is. Hallgatóink igen aktívak voltak az előadás során.  
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2018. április 11.   

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 

Programunk során Dr. Kovács Csilla a NAIK tudományos ismertette számunkra a Nemzeti 

Agrárkutatási Központ szerkezeti felépítését, az egyes intézmények munkáját és feladatkörét, 

valamint a kutatóállomásokon folyó aktuális kutatásokat is közelebbről megismerhettük. 

Továbbá ismertette a hallgatókkal a NAIK mentorprogramját és a hallgatók kutatásokban való 

részvételének lehetőségeit.  

 

2018. április 17-21.   

Brüsszeli tanulmányút 

 

5 napos tanulmányutunk során Münchenbe, Brüsszelbe, Bruggebe és Kölnbe látogattunk el. 

Szakmai programunk során a JRC Brussels – CDMA épületbe látogattunk el, ahol 

videókonferencián vehettek részt hallgatóink.  

Az egyes előadások a következő témákban zajlottak: Közös Kutatóközpont (JRC), az Európai 

Bizottság üdvözlése és általános bemutatása; A kar és a nemzetközi együttműködési 

tevékenységek bemutatása (részvétel a H2020-ban és más projektekben); A világ felszíni 

vizeinek változó mintázatainak feltérképezése;  
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A KKK F igazgatóság tevékenységeinek bemutatása, egészségügy, fogyasztók és 

referenciaanyagok; A DataM, a KKK agrárgazdasági portál bemutatása; A 

Környezetgazdálkodási és Élelmezési és Mezőgazdasági Környezetvédelmi Ügynökség. 

Hallgatóink igen aktívak voltak, számos aktuális kérdéssel színesítették az egyes előadásokat.  

 

2018. április 25.   

Kutatási statisztika 

Dr. Csajbók József egyetemünk docense a Kutatási statisztika módszertanáról tartott számunkra 

előadást. A prezentáció során megismerhettük, hogy milyen tényezőkre kell odafigyelnünk egy 

kutatás megkezdése előtt, hogyan kell kiválasztani a vizsgálati módszereket, valamint azt, hogy 

hogyan tudjuk a statisztikai módszereket felhasználni az egyes vizsgálatok megtervezése, 

kivitelezése, és a kapott eredmények kiértékelése során.  

Második előadónk Bodnár Karina volt, aki a PhD tanulmányai során elvégzett eddigi 

kutatásairól tartott számunkra beszámolót.  
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2018. május 04. 

Protokoll, amikor már tétje van 

Programunk során Görög Ibolyát láttuk vendégül, aki pályája során a Parlamentben működő 

Miniszterelnöki Hivatal protokollosaként hét miniszterelnök munkáját is segítette. Előadása 

során hallhattunk az európai viselkedéskultúráról, a közlés tartalmi követelményeiről, a verbális 

és nonverbális kifejezés, a testbeszéd és az öltözködés jelentőségéről. Továbbá azt is 

megtudhattuk, hogy mire kell odafigyelni egy állásinterjú, vagy az első munkanap során.  
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2018. június 5. 

Hogyan fejlesszük önmagunkat? 

Szakkollégiumunk kiemelt figyelmet fordít a hallgatók egyéni fejlődésére. Ezen alkalomból 

kommunikációs képességek fejlesztésével, illetve a munkaerőpiacon való helytállással 

kapcsolatos tréningen vehettek részt a hallgatók.    

 

 

 

Debrecen, 2018. 07. 07. 

TBSZ vezetősége 


