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GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 

GAZDÁLKODÁS 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA  
 

 

M E G H Í V Ó 

A Gazdálkodás c. agrárökonómiai tudományos folyóirat Szerkesztőbizottsága,  
a Gazdálkodás Baráti Köre és 

a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara tisztelettel meghívja Önt 
 

„Az EU klíma- és környezetvédelmi céljaiból adódó kihívások és ezek hatásai a magyar agrárgazdaságra 
(Európai Zöld Megállapodás)” 

 

című tematikus konferenciára 
 

Helyszín: Debreceni Egyetem GTK (Agrárcampus) TVK/GTK épület 104. előadó 
  4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
 

Időpont: 2020. május 13. (péntek) 9.00–15.00 
 
A Gazdálkodás c. agrárökonómiai tudományos folyóirat egyik kiemelt feladata, hogy segítse a kutatók, a  

tágabban értelmezett tudományos közélet, az ágazati szakpolitikai döntéshozók és a gyakorlat közötti  

párbeszédet az élelmiszer-termékpálya mentén. Az egyik legfontosabb kihívás a hazai élelmiszergazdaság  

számára, a környezeti fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő üzemi és ágazati szintű versenyképesség  

fenntartása és az ezzel összefüggő globális kihívásoknak (pl. klímaváltozás, ÜHG gázok kibocsátása, mikro-

műanyagszennyezés, növényvédőszer és műtrágyahasználat csökkentése, stb.) való megfelelés. 

A problémák és kihívások ismeretében a Gazdálkodás Szerkesztőbizottsága és a Gazdálkodás Baráti Köre a  

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karával közösen konferenciát szervez Debrecenben, az élelmiszer-

gazdaságban érintett agrárközgazdászok és a termelői szféra képviselőinek részvételével. A rendezvény általános 

célja a problémakör szakpolitikai hátterének bemutatása, a téma tudományos igényű feltárása statisztikai adatok 

elemzésén és esettanulmányok bemutatásán keresztül. Az elhangzott előadások szerkesztett és lektorált változa-

tát a Gazdálkodás c. folyóiratban kívánjuk megjelentetni. 

A program részeként – az időkeretek figyelembevételével – mindenkinek lehetősége nyílik hozzászólásokra és 

kérdések feltevésére, azon túlmenően, hogy a Szerkesztőbizottság szívesen fogadja a konferencia témájához kap-

csolódó, a folyóiratban megjelentethető cikkeket is. 

Minden kedves meghívott vendégünket arra kérjük, hogy aktív részvételével járuljon hozzá a rendezvény  

sikeréhez. 

 

Debrecen, 2022. március 31. 

A szervezőbizottság nevében, tisztelettel: 

 

  
 

 
Dr. Szűcs István Dr. Hegyi Judit Dr. Kapronczai István Dr. Székely Csaba 

a DE Gazdaságtudományi Kar  a Gazdálkodás Baráti Köre a Gazdálkodás a Gazdálkodás 
egyetemi docense elnöke főszerkesztője Szerkesztőbizottsága elnöke 

sk. sk. sk. sk. 



 

DEBRECENI EGYETEM 

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 

GAZDÁLKODÁS 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA  
 

 

P R O G R A M 

 
Elnök:  Dr. Kapronczai István (Gazdálkodás, főszerkesztő) 

Moderátor: Dr. Szűcs István (DE GTK, egyetemi docens, a szerkesztőbizottság tagja) 

Titkár:  Bauerné Dr. Gáthy Andrea (DE GTK, adjunktus) 
 

Idő Előadó Téma 

9.00–9.30 - REGISZTRÁCIÓ 

9.30–9.35 Prof. Dr. Bács Zoltán (DE, kancellár) KÖSZÖNTŐ 

9.35–9.40 Dr. Kapronczai István (Gazd., főszerkesztő) MEGNYITÓ 

9.40–9.50 Dr. Kapronczai István (Gazd., főszerkesztő) NÍVÓDÍJAK ÁTADÁSA 

9.50–10.10 
Prof. Dr. Pupos Tibor (MATE, prof. emeritus) – 
Prof. Dr. Nábrádi András (DE, egy. tanár) 

A fenntarthatóság értelmezése, annak komplex 
elméleti háttere 

10.10–10.30 
Dr. Juhász Anikó (AM, agrárgazdaságért felelős 

h. államtitkár) – Papp Gergely (NAK, szakmai 

főigazgató h.) 

Az EU klíma- és környezetvédelmi céljainak való 
megfelelés közvetlen és közvetett hatása a hazai 
élelmiszergazdaság versenyképességére 

10.30–10.50 
Prof. Dr. Popp József (DE, egy. tanár) –  
Prof. Dr. Oláh Judit (DE, egy. tanár) 

Tények, realitások és kihívások: a körforgásos gaz-
dasági modell megvalósíthatósága a hazai agrári-
umban és annak potenciális hatása a környezeti 
fenntarthatóságra 

10.50–11.10 
Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin  
(ÓE, egy. tanár) 

A technológiai fejlődés – különös tekintettel a  
digitalizációra és a precíziós technológiákra - sze-
repe az agrárium környezeti fenntarthatóságában 

11.10-11.30 KÁVÉSZÜNET, melyet a DE GTK biztosít a helyszínen az előadók és vendégek számára 

11.30–11.50 
Dr. Wagenhoffer Zsombor  
(MASZ, ügyvezető igazgató) 

Az Európai Zöld Megállapodás potenciális hatása 
az EU és Magyarország állattenyésztésére 

11.50–12.10 Szabó Levente (KITE Zrt., vezérigazgató) 
Az Európai Zöld Megállapodás potenciális hatása 
az EU és Magyarország növénytermesztésére 

12.10-12.50 Kérdések / Válaszok / Hozzászólások / Vélemények 

12.50–13.40 EBÉD, melyet a DE GTK biztosít a helyszínen az előadók és vendégek számára 

13.40–14.00 
Pókos Gergely (OTP Bank Zrt., igazgató) –  

Dr. Kemény Gábor (OTP Bank Zrt., tanácsadó) 

A „zöld társadalmi felelősségvállalás” (GSCR) és a 
„zöld pénzügyek” szerepe és lehetőségei a hazai 
agráriumban 

14.00–14.50 

Kerekasztal-beszélgetés 
Téma: Kihívások és kilátások: magyar agrárium az Európai Zöld Megállapodás tükrében 
Moderátor: Dr. Szűcs István (DE, intézetigazgató) 
Résztvevők: (1) Győrffy Balázs (NAK, elnök); (2) Makai Szabolcs (Talentis Zrt., vezérigazgató);  
(3) Dr. Goda Pál (AKI, ügyvezető igazgató) (4) Kovács Herman (NAGISZ Zrt., vezérigazgató) 

14.50–15.00 Dr. Kapronczai István (Gazd., főszerkesztő) ZÁRSZÓ (összegzés, záró gondolatok) 

15.00-15.25 SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ (ZÁRTKÖRŰ) 

 

Jelentkezési határidő: 2022. május 10. (kedd) 
 

Jelentkezés: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegbflKrWOHgjd5fjHebEvSDNbxL2BQJppPEFoe7BEg7B4zjA/viewform 

Információ: Bauerné Dr. Gáthy Andrea: (+36) 30 / 385 6958; bauerne.gathy.andrea@econ.unideb.hu 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegbflKrWOHgjd5fjHebEvSDNbxL2BQJppPEFoe7BEg7B4zjA/viewform
mailto:bauerne.gathy.andrea@econ.unideb.hu

