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2016/2017-es tanév őszi félévének programjai 

 

2016. szeptember 23.   

Interkoll részvétel Budapesten 

A Tormay Béla Szakkollégium képviselte magát a Budapesten megrendezésre került Interkoll 

konferencián, ahol 2 szakkollégistánk számolt be a szakkollégiumi tevékenységünkről. E 

programnak köszönhetően betekintést nyerhettünk az országban jelenlévő más 

szakkollégiumok működésébe is. A bemutatkozást kötetlen beszélgetés folytatta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2016. október 5.   

Tehetséggondozás a MÉK-en 

A Tormay Béla Szakkollégium kiemelt figyelmet fordít hallgatóinak tehetségének 

kibontakozásában. Ebből kifolyólag Dr. Gyüre Péter, egyetemi adjunktus tartott előadást 

arról, hogyan is zajlik a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 

Karon a tehetséggondozás, különös figyelmet fordítva a Kari Tudományos Diákköri 

Konferenciára. Továbbá bővebb információt kaphattak a résztvevők a Debreceni Egyetem 

Tehetséggondozó Programjáról is.   

 



 

 

2016. november 2.   

Korábbi TDK-n részt vevők kutatási témájának bemutatása 

Ezen a napon olyan hallgatók mutatták be pályamunkájukat, akik korábban már szerepeltek a 

Kari Tudományos Diákköri Konferencián. Ennek keretében pedig lehetőség nyílt a 

szakkollégistáknak bepillantást nyerni, hogyan is kell szerepelni tudományos konferenciákon. 

A konferencia anyagukat Kiss Hanga Johanna és Bodnár Karina Bianka szakkollégistáink 

mutatták be. Személyes tapasztalataikat is megosztották, hogy milyen felkészülés előzö meg a 

hallgatókat a megmérettetés előtt, továbbá a felmerült kérdésekre is szívesen válaszoltak a 

tapasztalt előadók a leendő TDK-n való résztvevőknek. 

 

 

 

2016. november 9-13.   

Bolognai tanulmányút 

A Debreceni Egyetem Tormay Béla Szakkollégiuma és a Kerpely Kálmán Szakkollégiuma 

közösen vett részt a bolognai tanulmányúton. A kirándulás során számos kulturális lehetőség 

is biztosított volt a jelenlévők számára.  



 

 

2016. november 9-én első állomásunk Fiuméba (Rijeka) vezetett, ahol megtekinthettük a 

lenyűgöző látványt nyújtó kikötőt és belvárost. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején ez volt 

a legnagyobb kikötő, így a magyarok szempontjából egy igen fontos városnak tekinthető. Itt 

készült el továbbá a Szent István csatahajó.  

Másnap Veronának vettük az irányt, amely az Adige folyó kanyarulatánál fekszik. Itt 

megtekintettük az Arénát, amely a harmadik legnagyobb amfiteátruma Olaszországnak.  

Továbbá az egyik legnépszerűbb látványosság Júlia erkélye és szobra, amelyet szintén 

megcsodáltak a hallgatók. Ezen kívül lehetőségük adódott szabad programra is.  

Következő úti cél már Bologna volt. Egész napos programként szerveztük meg a 

gépkiállításon való részvételt. Ez által a szakkollégisták többlet információt szerezhettek a 

legújabb technológiák iránt. A világ számos pontjáról érkeztek kiállítók, akik a minél 

látványosabb megjelenésű standjukkal kívánták felkelteni az odalátogatók figyelmét. 

A tanulmány utunk zárásaként városnéző túrát tartottunk Bologna felderítésére. 

Megtekintettük a két híres ferde tornyot, amely Bologna jellegzetességei. Sétáltunk a város 

főbb terein a Piazza Vittorio Emmanuele-n, a Piazza Maggiore-n. 

A szakkollégiumi hallgatók nagyon jól érezték magukat és rengeteg tapasztalattal térhettek 

haza. 

 

 

 



 

 

 

2016. november 15.   

Tehetséggondozási lehetőségek a felsőoktatásban 

A tehetséggondozás témakör megvitatásának jegyében újabb előadó tett eleget a 

meghívásunknak. Dr. Balogh László, MTT elnök, egyetemi docens a Pedagógiai-

Pszichológiai Tanszékről érkezett hozzánk. A hallgatók lelkesen figyelve a prezentációt, új 

ismeretek birtokába kerültek. Balogh László szakterülete a tanulási stratégiák fejlesztése és 

tagja a  Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak. Előadásában elhangzottak kiválóan illeszkedett a 

célkitűzéseinkhez: a tehetségazonosítás és tehetségek felkarolásának lehetőséges módszereiről 

rengeteg új információhoz jutottunk. 

 

 

 

2016. november 22.   

MÉK Kari Tudományos Diákköri Konferencia 

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 

Karán 2016. november 22-én került megrendezésre a Kari Tudományos Konferencia. A 

konferenciát megelőzö felkészítő kurzusaink után a hallgatók magabiztosabban adták elő 

kiváló munkáikat. Azon hallgatóink, akik ebben az évben még nem jutottak el a dolgozat 



 

 

megírásáig, szekciókat kiválasztva ültek be meghallgatni társaik előadásait. Ismereteik 

bővültek azzal kapcsolatban, hogy az elkövetkezendő években, miként fogják teljesíteni a 

rájuk váró feladatokat. A Konferencián a szakkollégista hallgatóink eredményesen 

szerepeltek, 11 indulóból 10-en helyezést és/vagy különdíjat értek el.  

 

Sipos Szilvia: Agrárműszerközpont Innovációs Díj 

Brassó Dóra Lili: Különdíj (Koncentrált Tejű Fajták Tenyésztő Egyesülete díja) 

Puskás Sándor: 3. helyezett (Élelmiszertudományi Szekció) 

Tótin Zsófia: Különdíj (ATK Karcagi Kutató Intézet különdíja) 

Simkó Attila : 1. helyezett (Növénytudományi Szekció); különíj (Mezőgazdasági Növénytani, 

Növényélettani és Biotechnológiai Tanszék különdíja) 

Balog Erika: 2. helyezett (Növénytudományi Szekció); különdíj (DE MÉK HÖK különdíja) 

Illés Árpád : 3. helyezett (Növénytudományi Szekció); különdíj (TBSZ különdíja) 

Szalai Dóra: Különdíj (TBSZ különdíja) 

Bodnár Karina : 3. helyezett (Növényvédelmi Szekció); különdíj (Csiff-Land Kft. különdíja) 

Csízi Balázs: Különdíj (Növényorvosi Kamara különdíja, DE HÖK Környezetvédelmi 

Bizottság különdíja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2016. december 14. 

Birkás Márta előadása 

 

Dr. Birkás Márta , az MTA doktora, a Szent István Egyetem egyetemi tanára, tanszékvezető 

tartott előadást a talajművelésről. Kiemelendő, hogy az Agrárkutatás kategóriában Birkás 

Márta lett Az Év Agrárembere 2015-ben. A hallgatók nagyon érdekes és hasznos prezentációt 

hallhattak. 

 



 

 

2016/2017-es tanév tavaszi félévének programjai 

 

2017. március 16.   

„Jó tanácsok az OTDK előadásra” című programon való részvétel 

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar által szervezett „Jó tanácsok az OTDK 

előadásra” című programon a Tormay Béla Szakkollégium hallgatói is részt vettek. Dr. 

Juhász Csilla praktikus tanácsokkal látta el a hallgatókat egy előadás megtartásával 

kapcsolatban. Dr. Szűcs István - mint rendszeres OTDK bizottsági tag - szakmai 

tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal. Az előadás továbbra is a tehetséges hallgatóink 

felkészítését szolgálta a tudományos életben való sikeres szerepléshez és az Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián kiemelkedő eredmények eléréséhez. 

 



 

 

 

2017. március 24. 

Interkoll részvétel Pécsen 

A Tormay Béla Szakkollégium vezetősége részt vett a Pécsen megrendezésre került Interkoll 

rendezvényen, ahol számos, a szakkollégiumok működését meghatározó témáról esett szó, 

illetve ezeket érintő szavazás zajlott le. A Konferencián szó esett a Minősítés folyamatáról, 

ami érinti a Tormay Béla Szakkollégium működését is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2017. március 29.   

Mándy Zsuzsanna előadása 

A Tormay Béla Szakkollégium kiemelt figyelmet fordít hallgatóinak tehetségének 

kibontakozására. Ebből kifolyólag Mándy Zsuzsanna, a Tudományos Igazgatóság 

munkatársa ismertette a tehetséggondozás történetét, illetve bemutatta a Debreceni Egyetem 

Tehetséggondozó Programját (DETEP), amelynek egyik fő célja többek között a tudományos 

utánpótlás nevelése. Mándy Zsuzsannának köszönhetően olyan szakembertől hallhattunk 

személyes tapasztalatokat, aki a Debreceni Egyetemen tehetségazonosítás és a hallgatói 

ügyintézésének oszlopos tagja.  

 

 

 

 

 



 

 

2017. április 18. 

Dr. Ágoston Tamás előadása 

Dr. Ágoston Tamás névjegyzéki mezőgazdasági szaktanácsadó beszámolt arról, hogyan is 

válhat valaki szaktanácsadóvá, illetve a gyakorlatban milyen feladatokkal kell megküzdenie. 

A hallgatók érdeklődve hallgatták az előadást.  

 

 

 

2017. április 19.   

Horváth Adrienn és Arzu Rivera előadása 

Horváth Adrienn  PhD hallgató a „Tudomány neve angolul” címmel tartott előadást, míg 

Arzu Rivera, mexikói származású szakkollégiumi tagunk a mexikói mezőgazdaságot mutatta 

be. Célunk volt a tanév során arra is felhívni a figyelmet, hogy a nyelvismeret mennyire 

fontos helyet foglal el a tudományban. Horváth Adrienn végzős PhD hallgató arról számolt 

be, hogy tanulmányait hogyan kísérte végig az angol nyelv. Kutatásai mindig azokat a 

tudományos perifériákat érintették, amelyekben az elmélyülés lehetetlen lett volna az angol 

nyelvismeret hiányában. Arzu Rivera Garcia Mexikóból érkezett hazánkba, szeptember óta 



 

 

hallgatója a Debreceni Egyetemnek, és tagja a Szakkollégiumnak. Angol nyelven mutatta be 

számunkra Mexikó mezőgazdaságának történetét és sajátosságait. A hallgatók igazán érdekes 

prezentációkat hallhattak.  

 

 

 



 

 

2017. április 26.   

15 éves a Tormay Béla Szakkollégium -Jubileumi vitaest 

A Tormay Béla Szakkollégium fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte. A jubileumi 

vitaesten a jelenlévők megemlékeztek a névadóról, Tormay Béla munkásságáról, valamint a 

kezdetekről és az azóta elért sikerekről. A vitaesten köszöntőt mondott Prof. Dr. Csernoch 

László, tudományos rektorhelyettes és Prof. Dr. Pepó Péter, a szakkollégium igazgatója, 

illetve Prof. Dr. Nagy János, korábbi centrumelnök, aki hozzájárult a Szakkollégium 

megalakulásához. Prof. Dr. Komlósi István, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar dékánja beszédében különös figyelmet fordított a Kar és a 

Szakkollégium közös együttműködésére.  

A vita estet Szakkollégiumunk alumni tagja, Tóth Norbert  vezényelte le, és bemutatta a 

jelenlévők számára, hogyan is segítette szakmai pályafutásában a Tormay Béla 

Szakkollégium. Az ünnepség keretén belül búcsúzott Bodnár Karina Bianka , a 

szakkollégium korábbi diákelnöke, aki több mint 3 éven át vezette a szakkollégiumot. Prof. 

Dr. Pepó Péter megköszönte a több éven át tartó sikeres munkáját. Két kiadvány jelent meg a 

jubileumi eseményből kifolyólag. Az egyik a szakkollégium történetét foglalja össze az 

elmúlt 15 évre visszamenőleg, míg a másik a hallgatók tudományos eredményeit tartalmazza.  

 



 

 

 

 

 

 

 

2017. május 2.   

Nagy József előadása 

Nagy József, a Debreceni Egyetem egyik mintagazdaságának vezetője „Magyarország első 

agrár-energetikai kisgazdaságának eredményei” címmel tarott előadást, amely interaktívan 

zajlott le. A szakkollégisták színvonalas előadáson vettek részt. 

 



 

 

 

2017. június 9-11.   

TIMAGRALIM Nemzetközi Élelmiszer és Agráripari kiállítás 

Hallgatóink közül négyen látogatást tettek külföldi konferencián Temesváron, a 

TIMAGRALIM Nemzetközi Élelmiszer és Agráripari kiállításon, háromnapos rendezvényen. 

A szakkiállításon szerezett tapasztalatok és információk szorosan kapcsolódnak 

tanulmányaikhoz és kutatási munkájukhoz. 

 

 

 

Debrecen, 2017. július 3.  

………………………………… 

Prof. Dr. Pepó Péter 
Tormay Béla Szakkollégium igazgatója 

Debreceni Egyetem 

P.H. 


