
 

 

A Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Agrártudományi és 

Vidékfejlesztési Intézete és a University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of 

the Banat (Temesvár) együttműködésben a 

Békés Megyei Kormányhivatallal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóságával 

ezúton tisztelettel meghívja Önt a 

"Magasabb (helyi) hozzáadott érték, mint a vidék kitörési lehetősége"  

című 

II. Nemzetközi Vidékfejlesztési Tudományos Konferenciára. 

Időpont: Szarvas, 2018. november 8. (csütörtök) 

Helyszín: Szent István Egyetem AGK, 5540 Szarvas Szabadság u. 1-3. 

 

A konferencia célja, hogy a magyar vidék felzárkózási folyamatát a maga szakmai és 

tudományos eszközeivel és módszereivel elősegítse. 2018-ban a tanácskozás központjába a 

hozzáadott érték növelését emeljük, amely lehetőséget teremt a vidéki társadalmi és gazdasági 

problémáinak kezelésére (foglalkoztatás-bővítés, a népesség megtartása, a versenyképesség 

fokozása).  

Rendezvényünk továbbra is a gyakorlati és a tudományos élet metszéspontjában helyezi el 

önmagát: a vidékfejlesztés gyakorlati szereplői, alakítói és a tudományos élet reprezentánsai 

számára kínál lehetőséget a közös gondolkodásra és a hatékony problémakezelési módszerek 

felvázolására.  

A felhívás minden érdeklődő számára nyitott. Emellett a konferencia a Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara (NAK) által akkreditált országos rendezvény, a szaktanácsadók éves 

továbbképzésének részeként is beszámítható. 

A konferencián résztvevők szakmai, tudományos és poszterszekciókban vesznek részt. 

A konferencia hivatalos nyelve: magyar és angol. 

 

 

 



Előzetes program: 

8.30 - 09.30 Regisztráció 

09.30 - 10.00 Megnyitók, köszöntők 

 Dr. Futó Zoltán, dékán, SZIE-AGK  

 Prof. Dr. Cosmin Alin Popescu, rektor, University of Agricultural Sciences and 

Veterinary Medicine of the Banat, Timisoara (felkérés alatt) 

 Prof. Dr. Ramona Lile, rektor, Aurel Vlaicu University Arad (felkérés alatt) 

 Jakab István, alelnök, Magyar Országgyűlés; elnök, Magyar Gazdakörök és 

Gazdaszövetkezetek Szövetkezete (felkérés alatt) 

 Dr. Kulcsár László, Békés megyei elnök, NAK  

 Dr. Takács Árpád, kormánymegbízott, BMKH  

10.00 - 12.10 Plenáris előadások  

 Prof. Dr. Cosmin Alin Popescu, rektor (University of Agricultural Sciences and 

Veterinary Medicine of the Banat) (felkérés alatt) 

 Kiss Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár (Agrárminisztérium) 

 Dr. habil. Káposzta József dékán, Szent István Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar 

 ifj. Hubai Imre vidékfejlesztésért felelős országos alelnök, Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara 

12.30 - 14.00 Ebéd 

14.00 - 15.30 Szekció-előadások I. 

15.30 - 15.45 Kávészünet 

15.45 - 17.30 Szekció-előadások II. 

18.30 -           Szakember-találkozó 

 

Tervezett szekciók: 

 "Lokális erőforrások - Helyi fejlesztés" (Leader Helyi Akciócsoport vezetők 

közreműködésével), 

Társelnökök: Dr. Andrea Fehér (University of Agricultural Sciences and Veterinary 

Medicine of the Banat), Dr. Egri Zoltán (SZIE-AGK)  

 "Agrárigazgatási, agrártámogatási és foglalkoztatási szekció" (A Békés Megyei 

Kormányhivatal közreműködésével), 

Társelnökök: Prof. Dr. János Csősz (University of Agricultural Sciences and Veterinary 

Medicine of the Banat), Dr. Rákóczi Attila (SZIE-AGK) 

 Magyar és angol nyelvű tudományos szekció(k): a beérkezett absztraktok alapján, főbb 

témák: A multifunkcionális mezőgazdaság és a diverzifikáció lehetőségei, A 

feldolgozóipar szerepe a vidékgazdaságban, A hálózatosodás szerepe az agrárium terén, 

Társadalmi tőke és együttműködés a vidéki térségekben, Mezőgazdasági technológiák, 



Precíziós mezőgazdálkodás, Rövid ellátási láncok, Társadalmi és gazdasági folyamatok 

a hazai és az európai térben. 

Társelnökök: (magyar nyelvű tudományos szekció): Prof. Dr. Ferenc Bagi (University 

of Novi Sad Faculty of Agriculture), Dr. Futó Zoltán (SZIE-AGK) 

Társelnökök: (angol nyelvű tudományos szekció): Prof. Dr. Ioan Brad (University of 

Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of the Banat, Faculty of Agricultural 

Management), Dr. habil. Bodnár Károly (SZIE-AGK) 

 Poszterszekció, 

Társelnökök: Dr. Tibor Könyves (John Naisbitt University Belgrade, Fac. Biofarming 

Backa Topola), Dr. Glózik Klára (SZIE-AGK) 

 

Jelentkezési határidő: legkésőbb 2018. szeptember 30-ig. 

 

Regisztráció: 

http://gk.szie.hu/content/ii-videkfejlesztesi-tudomanyos-konferencia 

 

Kontakt személyek: 

Dr. Egri Zoltán (egri.zoltan@gk.szie.hu, +36-30-943-4324) 

Arany Ferenc (aranyferenc10@gmail.com, +36-30-4829319) 

 

Konferencia díjak és költségek:  

Minden résztvevő számára a konferencián való részvétel költsége (amely már tartalmazza az 

ebédet is): 7.000 Ft/fő. 

A szakember-találkozóval kibővített konferenciadíj 10.000 Ft/fő. 

 

Konferencia előadások, publikációk: 

A konferencián elhangzó előadások és a kiállított poszterek tudományos cikk formátumú 

publikációi megjelennek egy nyomtatott és lektorált (ISBN számmal ellátott) 

konferenciakötetben, magyar és/vagy angol nyelven. 

A kötetben történő megjelenés feltétele: a regisztrációs díj megfizetése és a cikk a 

szerkesztőkhöz a jelzett határidőre történő eljuttatása.  

Kérjük, hogy a regisztrációs díj átutalásakor a közleményben a következő szöveget kérjük 

feltüntetni: AGK II. Vidékkonferencia + a résztvevő neve. A Szent István Egyetem 

számlaszáma: 10032000-00282826-00000000. 

A tudományos előadás anyagát és a regisztrációs díj befizetéséről szóló igazolást e-mail 

formájában legkésőbb 2018. október 15.-ig szükséges eljuttatni a következő e-mail címre: 

http://gk.szie.hu/content/ii-videkfejlesztesi-tudomanyos-konferencia


egri.zoltan@gk.szie.hu és aranyferenc10@gmail.com . Határidő lejárta után érkező publikációk 

megjelentetésére szervezési-technikai okok miatt nincs lehetőség. 

A szekció előadások a tervezett vitával együtt 15 percesek. Poszter bemutatáshoz a 

rendelkezésére álló terület: 90 cm x 100 cm.  

 Formai követelmények az előadások, poszterek összefoglalójához (absztrakt): Az 

absztraktok terjedelme maximum 1200 karakter. 

 Formai követelmények a magyar nyelvű publikációkhoz: az előadásról, valamint a 

poszterről (összefoglalóval, táblázattal, ábrával együtt) maximum 6 oldalas anyagot 

szíveskedjen a letölthető minta alapján elkészíteni. A részletes formai követelményeket 

és a letölthető sablont a honlapunkon tesszük közzé. (http://gk.szie.hu/content/ii-

videkfejlesztesi-tudomanyos-konferencia) 

A konferenciára egy szerző maximum 2 előadással vagy 1 előadással és 1 poszterrel 

regisztrálhat. 

 

Szálláslehetőség: egyéni megkeresés alapján biztosított (+36-66-313-311; +36-30-4829319), 

térítés ellenében.   

 

Fontosabb határidők 

Jelentkezési határidő (on-line regisztráció):     2018. szeptember 30. 

Magyar nyelvű absztrakt leadási határideje:    2018. szeptember 30.                                

Regisztrációs díj átutalása:       2018. október 15.                                                        

Végleges anyag megküldése a kötethez:     2018. október 15. 

Visszajelzés a végleges anyagok lektori véleménye alapján: 2018. október 22. 

 

A ,,II. Vidékfejlesztési konferencia" Szervező Bizottsága: 

A szervező bizottság elnöke: 

 Dr. Futó Zoltán PhD egyetemi docens, (SZIE-AGK)  

A szervező bizottság tagjai: 

 Dr. habil. Bodnár Károly PhD, főiskolai tanár (SZIE-AGK) 

 Prof. Dr. Ioan Brad, dékán (University of Agricultural Sciences and Veterinary 

Medicine of the Banat, Faculty of Agricultural Management) 

 Dr. Glózik Klára PhD, főiskolai docens (SZIE-AGK) 

 Prof. Dr. Florin Imbrea, dékán (University of Agricultural Sciences and Veterinary 

Medicine of the Banat, Faculty of Agriculture) 

 Dr. Rákóczi Attila PhD, egyetemi adjunktus (SZIE-AGK) 
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A konferencia titkára: 

 Dr. Egri Zoltán PhD, főiskolai docens (SZIE-AGK) 

 

Szeretettel várunk minden kedves kollégát és érdeklődőt a konferenciára! 

A változtatás jogát fenntartjuk. 

 

Szarvas, 2018. szeptember 06. 

 

Üdvözlettel: 

Dr. Futó Zoltán PhD 

mb. dékán, intézeti igazgató 


