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SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLÕ, 2007. DECEMBER 3–4.

2007. december 3–6. között a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara (SZIE GTK)
jubileumi rendezvénysorozatot szervezett, amelynek célja volt, hogy méltón megünnepelje a gödöllõi agrár-
közgazdász képzés fél évszázada történt elindítását, s ugyanakkor a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
1987-ben történt megalapításának 20. évfordulóját. A rendezvénysorozat címe is utalni kívánt e jeles idõpon-
tokra, s az azokban fellelhetõ kettõségre: a hagyományok õrzésére és a megújulás szükségességére.

A rendezvénysorozat a Tradíció és Innováció – Nemzetközi Tudományos Konferencia köré szervezõdött.
A tudományos tanácskozás a hagyományok alkotó megõrzését, s a megújulás követelményét helyezte közép-
pontba. A SZIE GTK, az (agrár)közgazdászképzés is magában hordozza ezt a kettõséget: magáénak vallja
azokat a hagyományokat, amelyeket az 1950-ben alapított, többször átszervezett s néhány év után hatalmi dön-
téssel megszüntetett agrárközgazdász képzés jelent, majd más alapokon, de újraszervezett üzemszervezõ agrár-
mérnök, majd a mára kialakított közgazdászképzés jelent. Az intézmény számos jeles tudóst és szakembert
adott az eltelt fél évszázad alatt a hazai agrárfejlõdés megalapozásához.

A gödöllõi közgazdászképzés folyamatában néhány dátum mindenképpen figyelmet érdemel. Ilyen 1969,
amikor megindult az oktatás az üzemszervezõ szakon. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 1987-ben
került megalapításra, akkor még Társadalomtudományi Kar néven, amely vállalatgazdasági agrármérnököket,
üzemmérnököket, mérnöktanárokat, mûszaki tanárokat, mezõgazdasági szakoktatókat bocsátott ki. A megvál-
tozó körülményeknek és követelményeknek megfeleltetve a képzés súlya a kezdeti vállalatgazdasági agrármér-
nök képzésrõl folyamatosan áthelyezõdött a mezõgazdasághoz egyre kevésbé kötõdõ humán és közgazdasági
területekre. Ennek megfelelõen megnövekedett a marketing, pénzügy, közgazdaságtan, emberi erõforrások,
európai uniós tanulmányok, vidék- és térségfejlesztés szerepe a képzésben. Napjainkban a kar a Szent István
Egyetem legtöbb diákot oktató egysége, amely a folyamatosan átalakuló felsõoktatás olykor zilált viszonyai
között az intézmény egészében is stabilizáló szerepet tölt be. Ez csak úgy következhetett be, hogy a képzési
szerkezet jelentõsen átalakult az elmúlt két évtizedben. A GTK mai célja olyan gyakorlati ismeretek átadása,
amely a nemzetközi színtéren, különösen az Európai Unió országaiban is használható tudást kínál a hallgatók-
nak úgy a gazdasági élet, mint a kormányzati adminisztráció szinte minden területén. Mind a múlt, mind a kar
küldetése megjelent a konferencia témaköreinek kiválasztásában is. A kar fõ célkitûzése a korszerû, a gyakor-
latban hasznosítható ismeretek átadása, olyan szintû elméleti és gyakorlati tudással ellátott szakemberek kép-
zése, akik a világ gazdaságának, ezen belül különösen az EU elvárásainak, pályázati lehetõségeinek, gazdaság-
fejlesztési irányainak is megfelelve, a gazdasági élet szinte valamennyi területén járatosak lesznek. A konfe-
rencia témaköreinek megválasztásával cél volt a Kar oktatási és kutatási spektrumának, széles hazai és
nemzetközi kapcsolatrendszerének bemutatása, amelyben a kar tevékenységét folytatja. 

A konferencia a fent megfogalmazott alapelvek köré szervezõdött. A plenáris ülés Göncz Árpád volt köz-
társasági elnök, az Agrártudományi Egyetem hajdani hallgatója üdvözletének felolvasásával kezdõdött. Ebben
úgy fogalmazott, hogy „Az elmúlt ötven év – különösen a rendszerváltás – sok változást hozott, átalakította a
felsõoktatást is. A kis egyetemek, fõiskolák terebélyes méretû intézményekké egyesültek, a diákság megsok-
szorozódott, átvettük az Európai Unió egységes felsõoktatási rendszerét. Ebben a folyamatban egyetemek és
tudományok vesztettek teret és emelkedtek fel. A gödöllõi Szent István Egyetem jól teljesített, s ebben meg-
határozó szerepe volt a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karnak.” 

A nemzetközi tudományos konferencián Nepáltól Indián át az Egyesült Államokig, Oroszországtól a
Közép-európai országokon át a Dél-Afrikai Köztársaságig tizenhárom ország képviseltette magát. 17 szekció-
ban 143 elõadás hangzott el, amelybõl 6 angol nyelvû szekció volt, valamint 30 cikket jelenítettek meg a szer-
zõk a poszter szekcióban. Az idegen nyelvû közlemények száma 75 volt. A résztvevõk 17 hazai, 16 külföldi
felsõoktatási, továbbá kutató és egyéb intézményeket képviseltek. A külföldiek közül az indiaiak, a csehek, a
szlovákok és a lengyelek érkeztek nagyobb küldöttséggel, akik közül az utóbbiak a hazai tudomány képvise-
lõivel együtt a visegrádi szekcióban vitatták meg a régiót érintõ kutatási eredményeiket, illetve az indiai
résztvevõk az indiai-magyar szekcióban vettek részt.

A szekciók között – a teljesség igénye nélkül – megtalálhatók voltak az EU agrárpolitikájával, a Visegrádi
országok agrárgazdaságának helyzetével, a földhasználattal és gazdaságszerkezettel foglalkozó szekciók.
Nagy hangsúlyt képviselt és ezért két szekcióban foglalkoztak a fenntarthatóság és versenyképesség, valamint
szintén két szekcióban a mezõgazdasági termelés ökonómiájával a konferencia résztvevõi. Az elhangzott
elõadások foglalkoztak az agrárgazdaság fenntarthatóságának makro- és mikrogazdasági dilemmáival, régiók
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példáján is bemutatva a fenntarthatóság elemeit, a vidéki versenyképesség és a hatályos EU támogatások kö-
zötti összefüggésekkel, a vidék népesség megtartó-képességének elemeivel, a mezõgazdálkodási formák térsé-
geken, régiókon belüli változásával, vagy akár az alternatív energiaforrások és a vidék közti kapcsolattal.

Az elõadások jó áttekintést adtak a hazai és nemzetközi agrárközgazdaság, vidékfejlesztés, a fenntart-
hatóság és versenyképesség kérdései mellett az értékesítés, innováció, tudásmenedzsment, pénzügy fontosabb
területeirõl is. Az egyes szekciók elnöki tisztjét elismert hazai és külföldi kutatók töltötték be. A konferencia
a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon az 1990-es években elkezdett konferencia sorozat méltó folyta-
tása volt.

Dr. Villányi László Dr. Takácsné dr. György Katalin
dékán a szervezõ bizottság elnöke
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KÖLCSÖNHATÁSOK A TALAJ-NÖVÉNY RENDSZERBEN

Összefoglaló a “7th ALPS-ADRIA SCIENTIFIC WORKSHOP” tudományos rendezvényrõl

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának három bizottsága – a Növénytermesztési-,
a Növényvédelmi-, és a Talajtani és Agrokémiai Bizottság – által védnökölt hetedik Alpok-Adria Tudományos
Tanácskozásra 2007. április 28. és május 3. között a szlovákiai Stará Lesnán került sor. A konferencia témája:
"Soil-plant interrelations", vagyis a talaj-növény rendszer kölcsönhatása volt.

A csaknem évtizedes hagyományon alapuló tanácskozás újra egy tudományosan igen aktualitás témakört
vitatott meg, jelentõs nemzetközi és hazai részvétellel. A tanácskozáson 437 regisztrált résztvevõ jelent meg,
31 ország képviseletében, és ezzel rekordot döntött a nemzetközi konferencia sorozat eddigi történetében.

Igen sokrétûek a talaj-növény rendszer kölcsönhatásai. A világ bármely ökoszisztémája e kölcsönhatá-
sokon alapul, illetve életciklusaik ezeknek részét képezik. A növényi életet alapvetõen meghatározzák a talaj
tulajdonságai és folyamatai, de ugyanakkor a talaj is folyamatosan a növényi élet közvetett vagy közvetlen
hatásainak van kitéve. A talaj-növény kölcsönhatások igen nagyszámú vertikális rendszert alkotnak, amelyek
lehetnek szinergisták, antagonisták, vagy koegzisztensek A tudományos tanácskozás célja lényegében e rend-
szerek és folyamatok áttekintése volt. A plenáris elõadásokon és több különbözõ szekcióban kerültek bemuta-
tásra a témával kapcsolatos legújabb kutatási eredmények, irányvonalak és megoldási javaslatok. 

Prof. Dr. Igor Túnyi, a Szlovák Tudományos Akadémia elnökségének tagja nyitotta meg a konferenciát.
A plenáris ülésen, amelyet Banczerowskiné Pelyhe Ilona elnökölt három key note elõadás hangzott el; Vlasta
§tekauerová a Szlovák Tudományos Akadémia intézetigazgatója, Németh Tamás az MTA Agrártudományok
Osztályának elnökhelyettese, és Vlado Kovaßevi≈ professzor, a konferencia tudományos tanácsának tagja fog-
lalták össze gondolataikat a tanácskozással kapcsolatban. A plenáris tudományos elõadást Várallyay György
és Jolánkai Márton „Soil-plant interrelations” címmel tartották. 

Hét tematikus körben 13 elõadási és 4 poszter szekció adott keretet az igen nagyszámú tudományos munka
bemutatásának. A „Water” 1–2 szekciókban, amelyek vezetését Hamid Custovi≈ és Vlasta §tekauerova látta
el a talaj-növény kapcsolatok hidroszféra rendszerének kérdéskörét tekintették át. A Prokisch József, Milan
Mesi™ és Zdenko Lon™ari≈ által elnökölt „Soil” 1-2-3 szekciók a talajok és a termõhelyek anyagforgalmi
kérdéseivel, valamint folyamataival foglalkozott. A „Nutrients” 1–2–3 szekciókat Tóth Zoltán, Desimir
KneΩevi≈ és Kismányoky Tamás vezette. E szekció fogta össze a növénytáplálás és tápanyagutánpótlás
kérdéseit. A Bencze Szilvia és Takácsné Hájos Mária által vezetett „Plant” 1–2 szekciók egy igen széles terület
– a növénytermesztés és a kertészet – agrotechnikai problémakörét vizsgálta. Az „Food and fodder” 1–2 szek-
ciókban Marko Josipovi≈ és Václav Hejnák irányításával áttekintették a tápláléklánccal kapcsolatos igen
fontos területet. A Fodor László és Ivica Kisi≈ által elnökölt „Agronomy” 1–2 szekciók egyrészt a
növénytermesztés, másrészt a növényvédelem területén végzett kutatások eredményeit foglalta össze. A talaj-
mûvelés, a földhasználat és a tájgazdálkodás kérdéskörének elõadásaira a „Land use” szekciókban került sor,
amelyek elnökletét Takácsné György Katalin, Percze Attila és Pálmai Ottó látták el. 

A négy poszter szekcióban (Nádasy Miklós, Ruzica Loncaric /1/, BlaΩenka Berti≈, Rátonyi Tamás /2/,
Schmidt Rezsõ, Danijel Jug /3/, Hoyk Edit és Kuti Csaba elnökletével) mintegy 400 tudományos dolgozat
bemutatására került sor. A poszterek bemutatása komoly szakmai élményt jelentett a résztvevõknek. A konfe-
rencia szervezõ bizottsága – bátorítandó a poszterbemutatókat – eltérõen a helytelen nemzetközi gyakorlattól,
nem diszkriminálta a tablón bemutatott anyagokat, azokat az elõadásokkal egyenértékûnek ismerte el, és egy-
idejûleg megkülönböztetés nélkül publikálta a konferencia kiadványában. Az utóbbi évek hagyományának
megfelelõen a konferencia Hidvégi Szilvia által szerkesztett proceedings kötetének kiadása és gondozása a
Cereal Research Communications nemzetközi tudományos folyóirat 2008. évi Supplementum lapszámában
történt. A dinamikusan növekvõ IF értékû referált nemzetközi tudományos folyóirat (az ismertetés nyomdába-
adásakor került nyilvánosságra a konferencia kötetet gondozó CRC Philadelphia IF értéke – 1.19) nagyban
hozzájárul a fiatal tudós generáció munkájának nemzetközi megismertetéséhez.

Rangos és ösztönzõ elismerése volt a tudományos kutatómunkának a Magyar Tudományos Akadémia által
adományozott poszter díj, amellyel a Tudományos Tanács a legjobb színvonalú és leginformatívabb posztereket
jutalmazza hagyományosan. Az elsõ díjat a Rakonczai János, Bozsó Gábor, Margóczi Katalin, Barna Gyöngyi,
Pál-Molnár Elemér szerzõi kollektíva, a két második díjat a Dubravka Dujmovi≈-Purgar, Zoran Sindrak, Ales
Vokurka, Jurica Primorac, SnjeΩana Bolari≈, valamint a Pavla Pekarova, Michal Sebin, Jan Pekar, Milan
Ondrejka, Pavol Miklanek kutatói csoportok, a három harmadik díjat pedig a Boris Îur∂evi≈, Miroslav Lisjak,
Miro Stosi≈, Meri Engler, Brigita Popovi≈, és a Petõ Ákos, Barczi Attila, Joó Katalin és Grónás Viktor továbbá
a Micskei Györgyi, Takács Nóra, Quoc Lap Dang és Berzsenyi Zoltán szerzõtársak kapták.
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1. ábra Stará Lesná, a Szlovák Tudományos Akadémia kongresszusi központja a Magas Tátrában
Figure 1. Stará Lesná, the Congress Center of The Slovakian Academy of Sciencesin the High Tatras

A tudományos tanácskozásnak a szlovákiai Stará Lesná akadémiai kongresszusi központja adott otthont.
A magas Tátra festõi környezete, a Szepesség történelmi tájai, valamint a házigazdák vendégszeretete méltó
körülményeket biztosított a rendezvényhez, amelynek okán külön elismeréssel kell adózni a vendéglátók fõ
szervezõje, Viliam Nagy professzor úr állhatatos, kemény munkájának, zseniális és felülmúlhatatlan szervezõ
tehetségének. Az Alpok-Adria tudományos tanácskozások hagyományaihoz híven a tanácskozás szervezõi kö-
zös, a kapcsolatokat erõsítõ ünnepi vacsorával, illetve szakmai és kulturális kirándulással zárták a konferen-
ciát.

DR. JOLÁNKAI MÁRTON

Szent István Egyetem, Gödöllõ
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RÖVID BESZÁMOLÓ A III. MAGYAR TÁJÖKOLÓGIAI KONFERENCIÁRÓL
(Budapest, 2008. május 8–10.)

A 2004-es sziráki, illetve 2006-os debreceni I. és II. Magyar Tájökológiai Konferencia után, idén Budapestre
került a rendezvény, amelynek a megszervezését a Budapesti Corvinus Egyetem, Tájvédelmi és Tájrehabilitá-
ciós Tanszéke vállalta magára.

A konferencia festõi környezetben a budai hegyekben került megrendezésre május 8–10-e között.
Az esemény hivatalos honlapján közzétettek szerint a konferencia célja az volt „hogy lehetõséget biztosít-

son a tájökológiai kutatásokkal, illetve azok gyakorlati alkalmazásával foglalkozó számos szakterület szak-
embereinek, a témával kapcsolatos legújabb eredményeik bemutatására és más szakterületek kutatási eredmé-
nyeinek megismerésére.”

A tanácskozás – a megszokott forgatókönyveket követve – 4 plenáris elõadással kezdõdött, amelyeken
Vida Gábor (akadémikus) a globális ökológia kihívásairól, Miklós László (prof., RNDr) a Kárpát-medence
környezetvédelmi feltételeirõl, Csemez Attila (MTA doktora) a tájépítészet és tájökológia hazai összefüggés-
rendszerérõl, míg Dr. Tóth Albert (Mezõtúr) a Tisza-völgyének tájökológiai karakterérõl ejtett szót.

A konferencia további programja az alábbi szekciókba tagolódva folytatódott:

1. szekció – Tájökológia, az interdiszciplináris tudomány
2. szekció – Tájökológiai kutatások a települési és térségi tájvédelemben
3. szekció – Tájvédelmi kutatások és tervezési módszerek
4. szekció – Tájökológiai kutatások a földtudományokban
5. szekció – Vizek és vizes élõhelyek kutatása
6. szekció – Tájléptékû vegetációkutatás
7. szekció – Tájökológiai kutatások az agrár- és erdõtájban
8. szekció – Tájképvédelem, Tájváltozás

További információ, illetve a konferencia programfüzete letölthetõ a http://tajokologia3.fw.hu/ honlapról.

PETÔ ÁKOS

Szent István Egyetem
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15TH INTERNATIONAL CONGRESS OF ISCO ON „SOIL AND WATER
CONSERVATION, CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL SENSITIVITY”

The fifteenth congress of the International Soil Conservation Organization (ISCO) on soil and water conserva-
tion and management was held this year in Budapest between the 18th and 23rd of May.

The scope of the event is expressed in its informal title: „Soil and Water Conservation, Climate Change
and Environmental Sensitivity”. According to the above mentioned topics, following sessions were on display
during the conference:
Topic 1 Climate change and environmental sensitivity
• Climate change and land degradation
• Climate change and desertification in different environments
• Environmentally sensitive areas and their management
Topic 2 Land use change
• The role of land use change in soil degradation
• Deforestation, afforestation and forest fires
Topic 3 Water management
• Floods and their control
• Groundwater and its modelling
• Soil moisture dynamics
• Water management strategies
• Watershed management
• Water balance modelling
Topic 4 Soil erosion
• Measurement and modelling of soil erosion processes
• Gully erosion – forms and processes
• Wind erosion and its control
• Protection against water and wind erosion
• Mass movements
Topic 5 Salinization
• The role of environmental factors in salinization
• Secondary salinization
• Management of saline areas
Topic 6 Desertification
• Desertification processes in different environments
• Desertification indicators
• Desertification control
Topic 7 Other land degradation processes
• Extreme acidity
• Soil compaction
• Soil crusting
Topic 8 Soil rehabilitation and management
• Rehabilitation of degraded soils
• Management of degraded areas
• Farming techniques and productivity
Topic 9 Socio-economic aspects of land degradation
• Land degradation in the 3rd world
• Future of degraded areas
• Economic aspects of land degradation processes
• Economic aspects of control measures
Topic 10 Legislative and institutional aspects of soil and water conservation
• Legislative and legal problems
• Institutional organization of water and soil conservation
• Farming systems and soil and water conservation
• Training and research
(source: www.isco2008.com)

ÁKOS PETÕ

Szent István University

PETÔ Á.226



TALAJTANI VÁNDORGYÛLÉS – 2008

A Magyar Talajtani Társaság, a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Bizottsága és a
Nyíregyházi Fõiskola 2008. május 28–29-én Talajtani Vándorgyûlést rendezett Nyíregyházán. A vándorgyûlés
témája: „Talaj, víz, környezet”.

A vándorgyûlésen bemutatott poszterek és elhangzott elõadások a következõ témakörökbõl kerültek
ismertetésre:

– hidrológiai viszonyok és a talajképzõdés,
– a talajok vízháztartásának változásai és hatásai,
– a talajok szerepe az agrár-környezetgazdálkodásban,
– a fenti témákhoz kapcsolódó talajdegradációt és talajvédelmet érintõ szakmai kérdések.

A szervezõbizottság tagjai:
Elnök: Prof. Dr. Simon László
Titkár: Pappné Garai Anett (Nyíregyházi Fôiskola Tájgazdálkodási és Vidékfejlesztési Tanszék)
Tagok: Dr. Bidló András, Dr. Dorka Dénes, Makádi Mariann, Prof. Dr. Michéli Erika, László Péter, Szabóné
Kele Gabriella, Dr. Varga Csaba.

A tudományos bizottság tagjai: Prof. Dr. Stefanovits Pál, Prof. Dr. Várallyay György, Prof. Dr. Németh
Tamás, Prof. Dr. Máthé Ferenc, Prof. Dr. Michéli Erika, Prof. Dr. Simon László, Szabóné Kele Gabriella, Dr.
Bidló András

Az elsõ nap került sor az elõadások és a poszterek bemutatására. A második napon a résztvevõk meg-
ismerkedhettek a térség jellegzetes talajtípusaival, pl. a kovárványos barna erdõtalajjal (1. ábra), de alkalmuk
nyílt megtekinteni a Westsik vetésforgó 1929-ben beállított tartamkísérletét és a Tarpai Nagyhegyen kialakított
tanösvényt is 

1. ábra Kovárványos barna erdõtalaj Nyíregyháza határában (Centeri Cs.®)
Figure 1. The so called „kovárvány” brown forest soil (Lamellic Arenosol) 

in the outskirts of Nyíregyháza (Cs. Centeri®)

A vándorgyûlésen elhangzott poszterek és elõadások anyagát a Talajvédelem címû lektorált folyóiratban
tervezik megjelentetni a szervezõk.

DR. CENTERI CSABA

Szent István Egyetem, Gödöllõ
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ÖSSZEFOGLALÓ A NEMZETKÖZI FENNTARTHATÓ MEZÕGAZDASÁGI
GAZDÁLKODÁS KONFERENCIÁRÓL – (TEMESVÁR, ROMÁNIA)

INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM, MANAGEMENT OF DURABLE
RURAL DEVELOPMENT (TIMISORA, ROMANIA)

A konferencia 2008. május 15-16-án került megrendezésre Temesváron a Banat’s University of Agricultural
Sciences and Veterinary Medicine Timisoara Egyetem Faculty of Farm Management karának szervezésében. 

A konferencia az alábbi szekciókba szervezõdött:

Agricultural Management, Marketing and Consultancy
Rural Tourism
Economy and Rural Development
Agricultura financ, Accounting and Legislation

A résztevevõk Romániából, Szerbiából, Csehországból, Magyarországról, Horvátországból, Norvégiából,
Németországból érkeztek.

A jelentkezõk igen nagy száma miatt a jelentkezõk angol nyelvû cikkei alapján elõadás és poszter részlege
egyaránt volt a szekcióknak.

Az elõadások igen széles vertikumát fedték le a kelet-közép európai fenntartható mezõgazdasággal foglal-
kozó szakembereket foglalkoztató kérdéseknek. Igen sok elõadás témája volt a csatlakozás, a 2007–2013-as
EU-s vidékfejlesztési program, valamint a támogatási források, támogatási mechanizmusok alkalmazhatóságá-
nak lehetõségei, nehézségei, valamint a közép-kelet európai tagállamok érdekérvényesítési potenciája Uniós
vidékfejlesztési politikában.

Hazánkat a Szegedi Tudomány Egyetem, Szent István Egyetem, Kecskeméti Fõiskola, Budapest Gazda-
sági Fõiskola, Pécsi Tudomány Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Corvinus Egyetem 36 kutatója,
oktatója és PhD hallgatója képviselte.

A konferencia résztvevõinek lehetõsége nyílt a Lucråri √tiin≈ifice folyóiratban a poszter és szóbeli
elõadásaik eredményeit megjelentetni. A kiadó a temesvári AGROPRINT Publishing House volt. A kötet
ISSN száma: 1453-1410.

DR. VONA MÁRTON

Szent István Egyetem
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