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Az NTP-SZKOLL-16-0064 „Tehetséggondozás a Kerpely Kálmán Szakkollégiumban” című 

pályázat keretén belül a következő foglalkozások valósultak meg a 2016/2017. tanév első 

félévében: 

- A szakkollégiumi élethez szervesen kapcsolódó, szakmai tartalmakra épülő, sport- és 

egyéb szabadidős jellegű közösségi tevékenységek, 

- Kötelező kurzus (15 óra/félév). 

A pályázat keretén kívül került megrendezésre ebben a félévben a  Climathon 2016 debreceni 

fordulója, ahol a részt vevő csapatok a klímaváltozás és a városi tömegközlekedés kapcsán 

mutatták be munkáikat. Ezen kívül sor került a hagyományos félévnyitó közös főzésre a 

Tormay Béla Szakkollégiummal együtt, valamint a Kerpely Kálmán Szakkollégium új 

tagokkal is bővült. 2016.decemberében a hagyományokhoz hűen Nyilas Misi gyűjtést 

folytattunk a Református Szeretetszolgálat számára. 

A következőkben mutatjuk be részletesen a 2016/2017. tanév 1. félévében megszervezett 

programjainkat. 
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1. NTP-SZKOLL-16  Kötelező kurzus (15 óra/félév) 

A pálinka bírálata és szerepe a gasztronómiában 

Komáromi János előadásában hallhattunk a Tuzséri pálinka 

manufaktúra működéséről. Bepillantást nyertünk az előállítás 

során használt eszközökről, azok fejlődéséről az évek, 

évtizedek folyamán, valamint azon lépésekről, amelyek az 

átlag pálinkák fölé emelik az általuk előállítottakat. A 

pálinka név használatát, illetve a párlatoktól való 

elkülönítésének törvényi szabályozását hallhattuk, majd a 

pálinka bírálat és érzékszervi bírálat bemutatása következett.  

 

 

 
 

 

 

 

 

„Méhészkedjünk…” 

Tóth Norbert előadásában a 

méhészkedés magyarországi 

helyzetéről, a kezdő és 

veterán méhészek 

problémáiról hallhattunk 

mind szakmai, mind 

gazdasági szempontokból. 

Megéri-e méhészkedni, 

hogyan fogjon hozzá egy 

fiatal gazda ehhez a szakmához, illetve mire van szüksége, hogy jövedelmező legyen a 

vállalkozása. Az előadás során részletes lebontást hallhattunk egy átlagos méhész 12 

hónapjáról, azok egyedi kihívásairól. 
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"Biogáz-üzemi fermentlé hasznosítása a növénytermesztésben" 

Dr. Makádi Mariann előadásában a biogáz üzemek működése során keletkező fermentlé 

gazdaságos és környezetbarát felhasználásáról hallhattunk. Hosszú évek kutatási 

eredményeibe nyerhettünk bepillantást. Habár a fermentlé az utóbbi években már nem 

minősül a törvény szemében szennyvíznek, elterjedt, mezőgazdasági felhasználása még várat 

magára, felhasználása egyelőre szigorú engedélyekhez kötött. 

 

 

 
Szennyvíziszap kezelés, komposztálás 

Dr. Aranyos Tibor előadásában a szennyvíziszap keletkezéséről, kezeléséről, illetve 

mezőgazdasági felhasználásáról hallhattunk. Megismerhettük a szennyvíztelepek működését, 

az iszap keletkezésének és kezelésének bonyolult lépéseit, a tárolására vonatkozó szigorú 

szabályozásokat. Majd az általuk folytatott, több éves kísérlet eredményeibe nyertünk 

bepillantást, ahogyan egyéb, szerves és műtrágyák jótékony hatásaival hasonlították össze.  
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Online-marketing 

Fehér András, a Debreceni Egyetem 

ügyvivő-szakértője a kurzus keretén 

belül beszélt az online-marketing 

jelentőségéről, a hagyományos és 

modern marketing eszközök 

alkalmazásáról. Emellett kitért a 

piackutatás új módszereire és a 

kurzus résztvevőivel közösen 

elemezte használhatóságukat, 

eredményességüket. 

 

 

 
 

Prezentációs készségek fejlesztése 

Dr. Pierog Anita, a Debreceni Egyetem adjunktusa a kurzus keretén belül hallgatóinkat a 

prezentálási készség fejlesztésével segítette. A kurzus keretén belül a szakdolgozat és 

diplomadolgozat védésén történő 

prezentálás, a TDK konferencián, vagy 

egyéb konferencián való bemutató 

előadásának alapvető hibalehetőségeire, 

általános hibáira mutatott rá. Emellett 

hallgatóink interaktív beszélgetés keretén 

belül gyakorolhatták az egyetemi élet egyik 

kulcsfontosságú pillanatához, a szak-, vagy 

diplomadolgozat védéséhez kapcsolódó jó 

előadásmódot. 
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2. NTP-SZKOLL-16   Bolognai gépkiállítás (tanulmányi út) 2016. 

november 9-13. 
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. 

3. Campus Fesztivál (2016. július 21-24.) 
A Kerpely Kálmán és a Tormay Béla Szakkollégium közösen képviselte magát a Campus 

Fesztiválon kialakított Egyetem Tér nevű területen. Az érdeklődők számára különböző játékos 

feladványokkal készültünk és tájékoztatást nyújtottunk a szakkollégium tevékenységéről. 

4. Farmer Expo Debrecen (2016. augusztus 18-21.) 
A Kerpely Kálmán és a Tormay Béla Szakkollégium közösen képviselte magát a Farmer 

Expo-n kialakított kiállító helyeken. Az érdeklődők számára tájékoztatást nyújtottunk a 

szakkollégium tevékenységéről. 
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5. Közös főzés (2016. szeptember) 

A Tormay Béla Szakkollégium és a Kerpely Kálmán Szakkollégium közösen szervezett 

főzést, abból a célból, hogy a két szakkollégiumban részt vevő hallgatók minél jobban 

megismerhessék egymást, illetve újabb barátságok kialakulása valósulhasson meg. 

6. Kerpely Kálmán Szakkollégium tagfelvétel (2016. október 4.) 
A Kerpely Kálmán Szakkollégium 2016. október 4-én tartotta a felvételi meghallgatást. 

Lehetőség adódott ez által újabb számos tehetséges hallgatót bevonni a szakkollégium 

életébe. 

7. GTK aKarom (2016. október 4.) 
A Kerpely Kálmán Szakkollégium képviselte magát a 2016. október 4-én tartott Debreceni 

Egyetem GTK karának rendezvényén. Az érdeklődő hallgatók számára különböző játékos 

feladványokkal készültünk és tájékoztatást nyújtottunk a szakkollégium tevékenységéről. 

8. Climathon 2016 Debrecen 
A rendezvényt 2016. október 28-29-én bonyolítottuk le. A témakör, amely a Climathon 2016 

debreceni kihívása is volt egyben: a városi tömegközlekedés és a klímaváltozás hatásai. 

A nyitó konferencián beszédet mondott:  

 
Prof. Bács Zoltán kancellár 
Debreceni Egyetem 

 
Prof. Komlósi István dékán 
Debreceni Egyetem 
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 
Prof. Dr. Nagy János 
Debreceni Egyetem 
Kerpely Kálmán Szakkollégium igazgatója 
 
Plenáris előadások keretében hallgathattuk meg:  
Kossa György  
elnök-vezérigazgató, címzetes egyetemi docens (Inter Tan-Ker Zrt.) 
Szabadság, fenntarthatóság, környezetvédelem és innováció a közlekedésben 

 
Herdon István  
igazgató XANGA Investment & Development Group 
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Nagy Attila  
vezérigazgató DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 
Reszegi László  
EDC Smart City szakértő 

 
Csapataink 2016. október 28-án a megnyitót követően kezdték el a munkát, és egészen 2016. 

október 29. 9 óráig dolgozhattak rajta. Elkészült prezentációikat 10 órakor mutatták be egy 

szakmai zsűri előtt, akik értékelték az ötletek indokoltságát, szükségszerűségét és pénzügyi 

megvalósíthatóságát. Ez alapján hirdettek első, második és két harmadik helyezettet.  
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9. GTK Kari Tudományos Diákköri Konferencia (2016. november 

16.) 
A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán 2016. november 16-án került 

megrendezésre a Kari Tudományos Diákköri Konferencia, ahol a szakkollégistáink is 

megmérettették magukat különböző társadalomtudományi tagozatokon belül. A hallgatóink 

eredményesen szerepeltek és kiválóan képviselték szakkollégiumunkat. 

10. MÉK Kari Tudományos Diákköri Konferencia (2016. 

november 22. ) 
A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 

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

szakkollégisták is megmérettették magukat a különböző tagozatokon belül. A hallgatók 

eredményesen szerepeltek és kiválóan képviselték szakkollégiumunkat. 

11. Karácsonyfadísz készítése (2016. december 5. ) 
A Kerpely Kálmán és a Tormay Béla Szakkollégium évről évre megszervezi karácsonyi 

kézműves programját a hallgatók számára. Ennek alkalmából pedig a szakkollégisták 

megmutathatták a bennük rejlő kreativitást. Számos nagyon szép dísz készült el.  

12. Nyílt nap az Agráron (2016. december 7.) 
Ezen a napon a szakkollégium külön álló standdal fogadta az érdeklődő középiskolásokat, 

többletinformációt nyújtva számukra a tudományos tevékenységről. 

13. Smart City Meetup – Climathon 2016 előadások (2016. 

december 7.) 
Reszegi László, a Debrecen Smart City szakértője felkérte a Climathon konferencián részt 

vevő csapatokat, hogy adják elő prezentációjukat a Nagyerdei Víztoronyban megrendezésre 

került Smart City Meetup rendezvényen. A jelenlévők érdeklődve hallgatták a 

közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos megoldási javaslatokat.  
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14. Birkás Márta előadása (2016. december 14.) 
 

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

tartott előadást a talajművelésről. Kiemelendő, hogy az Agrárkutatás kategóriában ő lett Az 

Év Agrárembere 2015-ben. A hallgatók nagyon érdekes és hasznos prezentációt hallhattak. 

Számos érdekességet tudhattak meg. 

 

2017. március 07. - Balla Zoltán - Az édesburgonya termesztésének 
lehetőségei Magyarországon  
A félévet Balla Zoltán, a Debreceni Egyetem tudományos segédmunkatársa, a Kerpely 

Kálmán Szakkollégium alapítója és jelenlegi mentora nyitotta, az édesburgonya 

termesztésének lehetőségeivel kapcsolatos előadásával.  

Előadásában elsősorban a terület kiválasztásának fontosságáról beszélt. Szakmai véleménye 

szerint az a jó, ha földünk laza, homokos, jó vízelvezetésű, napos, kórozókkal, kártevőkkel 

nem fertőzött, művelés alatt áll, öntözhető. Azonban a kiválasztás során arra is figyelmet kell 

fordítani, hogy a terület minél inkább sík legyen (hiszen ez segíti a betakarítást és az 

öntözhetőséget).  

Balla Zoltán a talajművelésről is beszélt. Előadásában kifejette: az édesburgonya laza 

szerkezetű, légjárható, 30–35 centiméter mélységig megmunkált talajt igényel, ez 

megkönnyíti az ültetés, később a betakarítás munkáját is. A sikeres termesztés elengedhetetlen 

feltétele még az egészséges, jó minőségű, nagy biológiai értékű palánta (annak eljárásáról is 

beszámolt). Az első két hónapban – esőzéstől függően – napi öntözés szükséges. Az 

előadásában beszélt még a növényvédelem és a tápanyagellátás fontosságáról is, de a 

betakarítást is érintette. Az 

édesburgonya akkor érett, ha 

levélzete és szára elszáradt, a 

gumó a fajtára jellemző 

tulajdonságokkal bír. A 

betakarítást száraz időben 

kell végezni, a sáros, földes 

édesburgonya amellett, hogy 

nehezebben szállítható, 

értékcsökkenést is jelent. 
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2017. március 21. – Prof. Dr. Pepó Péter - Precíziós mezőgazdaság 
 

 
 

Prof. Dr. Pepó Péter, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 
Környezetvédelmi Kar oktatója tartott a Szakkollégium hallgatói számára rendkívül hasznos előadást a 
mezőgazdaság fejlődéséről, a precíziós mezőgazdaság jelentőségéről és lehetőségeiről. 
A precíziós mezőgazdaság kiemelten fontos területe e tevékenységnek. Prof. Dr. Pepó Péter több 
alkalommal is kiemelte, hogy hazánkban a kukorica és a napraforgó országos átlagban a szántóföldi 
növények vetésterületének mintegy 40%-át foglalja el. A technológiában olyan tudományos kutatási 
eredmények jelentek meg, amelyek alapvetően megváltoztathatják a két növény termesztésének 
műveleteit, agronómiai hatékonyságát és jövedelmezőségét. Mindkét növény esetében széleskörűen 
hozzáférhetőek azok az eredmények, amelyek a precíziós növénytermesztés megvalósítását szolgálják. 
Az őszi búza is azon növények közé tartozik, amelyek jól reagálnak a trágyázásra és éppen ezért 
termesztésének egy kritikus agrotechnikai eleme is.  
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2017. március 3. – Üzemmérettől független komplex precíziós 
szaktanácsadási rendszer kialakítása rendezvényen való részvétel 
 
A hallgatóink számára lehetőség nyílt egy színvonalas konferencián való részvételre, ahol 
önkéntes munkát is végeztek. 
2017. március 3-án került megrendezésre a GINOP-2.2.1-15-2016-00001 számú pályázat 
keretén belül az “ÜZEMMÉRETTŐL FÜGGETLEN KOMPLEX PRECIZIÓS 
SZAKTANÁCSADÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA” című rendezvény.  
 
A projektnyitó rendezvényen betekintést nyerhettünk a Debreceni Egyetem és a KITE Zrt. 40 
éves K+F együttműködésének tudományos eredményeibe Prof. Dr. Nagy János előadásán 
keresztül. Továbbá előadást tartott Szabó Levente a KITE Zrt. vezérigazgatója a Debreceni 
Egyetem és a KITE Zrt. tevékenységének jelenlegi és jövőbeni szakmai kapcsolódási 
pontjairól.  A fejlesztési és a szaktanácsadási igazgató által Hadászi László pedig az 
üzemmérettől független komplex preciziós szaktanácsadási rendszer kialakításáról tartott 
előadást.     
 
 

2017. március 16. – OTDK felkészítő előadások 
A Tormay Béla Szakkollégium közreműködésével meghallgathattunk egy előadást  a 
kommunikációról, illetve a jó előadó és előadói ismérvekről. Továbbá segítséget kaphattunk, 
hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára hogyan kell felkészülni, valamint 
hogy a konferencián milyen szempontokat követve bírálja az előadást a bizottság, milyen 
kritériumokat kell szem előtt tartanunk. 

Előadók között szerepelt  a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar oktatói közül Dr. 
Pierog Anita,  Dr. Juhász Csilla,  valamint Dr. Szűcs István. 

 

Az előadás során olyan hasznos információkat sajátíthattunk el, amelyeket a jövőben 
hasznosítani tudunk, amelyek elengedhetetlenek a sikeres záróvizsga, államvizsga, vagy 
konferencián való részvételünk során. 
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2017. április 04. – Antall Károly: Borkultúra 
Antal Károly meghívott előadónk a 
szakkollégiumi hallgatók számára a 
borkultúráról, a borkóstolás lényeges 
pontjairól és módszeréről beszélt a 
hallgatóknak. Előadásában kitért arra, 
hogy a borászati hagyományok 
Magyarország nemzeti örökségének 
fontos részét képezik. A bor már a 
magyar törzsek életében fontos is 
szerepet töltött be.  
A korabeli utazók és a bizánci 
enciklopédiák már az V. században 
megemlítik az óhazai magyarság 
nagyszámú szőlős kertjeit és a 
magyarok két legfontosabb italát, a tejet 
és a bort. A borkóstolás Antall Károly 
szerint nem más, mint az ízek, illatok 
tanulása, tanulmányozása. Ebben 
minden érzékszervünk komoly szerepet 
kap (látjuk a bor színét, fényét, 
átlátszóságát, mozgását a pohárban, 
érezzük az illatát, ízlelgetjük a 
szánkban). Ha több bort is kóstolunk, 
akkor érdemes ügyelni a borok 
sorrendjére. Ajánlása szerint a 
gyengébbtől az erőteljesebb felé, illetve a száraztól az édes felé érdemes haladni és kerülni kell a nagy 
ellentéteket. Hogy az ízlelőbimbóink befogadó készek tudjanak maradni célszerű az ízérzékelés 
időnkénti semlegesítése, erre leginkább a kiflikarikák, üres kenyérkockák a legalkalmasabbak. 
Hallgatóink számára bemutatta, milyen sorrendben érdemes a borokat kóstolni, azok különböző 
jellemzői alapján. 
 

2017. április 06. – VII. Kerpely 
Kálmán Szakmai Napok a 
Gyakorlatorientált Oktatásért 
Konferencia és Bruce Hoggard 
előadása Kanada 
mezgazdaságáról 
A Saskatchewan Egyetem Professzora 
és a Budapesti Corvinus Egyetem 
vendégprofesszora Debrecenben a 
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Kerpely Kálmán Szakkollégium hallgatóinak tartott angol nyelvű előadást Kanada 
mezőgazdaságáról a “VII. Kerpely Kálmán Szakmai Napok a Gyakorlatorientált Oktatásért 
Konferencia” keretein belül. A kanadai 
mezőgazdaság az éghajlati szélsőségek miatt 
teljesen más technológiát igényel. Az eljárások 
különbözőségét a repce 
termesztéstechnológiáján keresztül mutatta be. 
Érdekességként a juharszirup termeléséről és 
felhasználási módjairól is beszélt.   
Előadása után a hallgatók mutathatták be 
munkáikat.  
 
Előadóink és témáik: 
 

• Bodnár Karina (a Tormay Béla 
Szakkollégium diákvezetője, meghívott 
vendég) témája: A repce fungicides 
növényvédelme,  

• Pálfi Zsuzsa témája: mélymulcsos 
talajművelés,  

• Vathy Veronika  témája: 
Felsőoktatásban hallgatók és a tehetséggondozás 

• Gál Zsuzsa témája: Változás és a vezetők. 
Hallgatóink eredményeiket a “VII. Kerpely Kálmán Szakmai Napok a Gyakorlatorientált 
Oktatásért Konferencia” című kiadványban publikálhatták. 

 

2017. április 18. – Gyulai Iván - Fenntarthatatlan kertészet 

 
A szakkollégiumi hallgatók számára már 
ismert Gyulai Iván a fenntarthatatlan 
kertészetről tartott előadást. Előadásában 
kitért arra, hogy miért tartja 
fenntarthatatlannak a jelenlegi 
mezőgazdasági rendszert. Továbbá 
részletezte, hogy a termőföld fedetlenül 
hagyása fokozottan veszélyes, hiszen 
kitesszük vele a termőréteget a deflációnak  
és az eróziónak, miközben egyre több talaj 
kerül ki művelés alól, hiszen folyamatosan 
romlik állapotuk. 
Jellemzően romlanak a talajok 
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mikrobiológiai adottságai.  
Véleménye szerint környezetkímélő talajművelésre van szükség és a mennyiségorientált 
mezőgazdaság helyett a minőségorientált mezőgazdasági termelést helyezni előtérbe. Kitért a 
minőségi éhezés fogalmára (ahogyan már több szakmai előadónktól is hallhatták hallgatóink 
ennek jelentését és tartalmát). Kiemelte továbbá a gyökérkolonizáció fontosságát, azaz hogy a 
növények különböző cukrok kibocsátásával olyan gombafajokat vonzanak magukhoz, 
amelyek gombafonalakká alakulnak, így messzebről is képesek vizet felvenni. 
  

2017. május 9. – “Élelmiszerek a 
gazdaságban 2017” 
2017. május 9-én került megrendezésre az NTP-

SZKOLL-16-0064 pályázat keretein belül a 

Kerpely Kálmán Szakkollégium szervezésében 

az „Élelmiszerek a gazdaságban 2017” nevű 

nyilvános gazdasági, közéleti vitaest. A 

rendezvény egy egész napot felölelő 

előadássorozatot takart, amely során olyan 

szakemberek mutatták be tevékenységüket, akik 

kifejezetten valamilyen élelmiszeripari területen 

tevékenykednek, vagy azzal szoros kapcsolatban vannak. 

Így az egész napos programsorozatot Dr. Prokisch József előadásával indítottuk, aki az 

alacsony hőkezeléssel készült élelmiszerekkel kapcsolatos lehetőségeket és előnyöket mutatta 

be hallgatóink számára. Ezt követően Prokisch 

Lilla a Glulu Gluténmentes Pékmanufaktúra 

termékeit mutatta be az ötlettől egészen a 

megvalósulásig. A két rendkívül tartalmas előadás 

után Dr. Polereczki Zsolt ismertette a hallgatókkal 

az élelmiszeripari innováció és a marketing 

kapcsolatát, valamint a jelenleg meghatározó 

fejlődési és fejlesztési trendeket. A rövid szünet 

után meghívott előadóink folytatták az ismeretek 

átadását. Roboz Robert, az Aquative nevet viselő 

koffeines víz mint új termékkategória 

magyarországi piacra vezetésének és brand 
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építésének nehézségeiről és sikereiről számolt be. A Chili Hungária Manufaktúra 

képviseletében Diczkó László érkezett a rendezvényre, aki bemutatta a saját készítésű 

chiliszószait, amelyek közül a „Spirit of Attila” nevű szósz 2015-ban Amerikában első 

helyezést ért el a „World Hot Sauce Awards” nevű rendezvényen. Az előadás sorozatot Dr. 

Gályász József zárta. Előadásának témája az innováció fontossága a magyar gazdaságban, 

különös tekintettel az élelmiszeriparra. 

A hosszú nap után meghívott előadóink és hallgatóin egy késői ebéd mellett beszélhették át az 

előadásokon hallott új információkat. 

 
2017. május 17. Szakkollégiumi közös főzés 
A hagyományokhoz híven az idei tanév végén is megszerveztük a Tormay Béla 
Szakkollégiummal a közös főzést. A két szakkollégium slambucot és marhapörköltet készített 
a Böszörményi úti Campus hátsó főzőhelyiségében. 
A szakkollégiumi hallgatók kellemes, baráti beszélgetés mellett fogyaszthatták el az ételeket. 

 

 
 

 
 

 

2017. május 22. – Darin Sándor: Bor- és gasztroturizmus jelene és jövője 
Darin Sándor által tartott kurzus címe a “Bor- és gasztroturizmus jelene és jövője” volt. Az öt 
alkalmas kurzus során áttkeintést kaptunk a múltról  és a jelenről, valamint kitekintettünk a 
jövőbe is. Darin Sándor DS Network Kft. ügyvezető igazgató képviseletében érkezett 
hozzánk. 
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Elsőként a múltbéli kitekintést  a bor- és gasztroturizmus gyökerinek ismertetésével kezdte. 
Az időutazást 6000 évvel elezőttől vezette be, ahol Ke. Kaukázus (mai Grúzia), 5000 évvel 
Ke. Mezopotámia (mai Irán), 4500 évvel ezelőtt Ke. ókori borkészítés területén már találtak 
nyomokat a borkultúrával kapcsolatban. Kaukázusban találtak bizonyítékot a vitis vinifera, 
ősszőlő jelenlétére. Az ókori borkészítésen belül pedig kiemelte az Egyiptom és Főnícia 
szerepét, Hellász és Római Birodalom kereskedelmi és turisztikai szerepét, valamint a  Biblia 
és a vallás kapcsolódásának fontosságát. Görögországban napjainkban is találnak amfórákat, 
amelyek érintetetlenül kerülnek a felszínre,a víz mélyéről. A tenger adottságainak 
köszönhetően  lehetővé tette azt napjainkra, hogy az akkori kor  technológiájával elkészített 
bort, napjainkban is megízlelhesség az ínyencek. Görögország jellegzetes bora a recina, amely 
az európaiak számára különleges ízt nyújt, mivel a bor készítése során gyantát is használnak. 
A középkori Európában a rómaik közvetítésével, közbenjárásukkal mindenhol elterjedt a 
szőlőtermesztés. A szerzetesrendek kiemelkedő volt akkoriban, a tudás, termesztés 
technológia megőrzésében, három rend tevékenysége volt fontos: bencések, karmeliták és a 
templomosok. Az akkori kor kereskedelmére pedig jellemző volt a dél-északi irányúltság. 
Európában az újkor kezdetére a következő folyamatok voltak jelentősek:  

- 1670 körül Champagne-ban, Dom Perignon bencés apát elkészítette az első pezsgőt 
- 1737-ben megjelent már Magyarország szerepe is, az első zárt borvidék megalakulása 

Tokajban 
- 1756 Portó első védett bor és termőhely 
- 1855 Bordeaux első osztályba sorolás, amit az eladhatóság szempontjából soroltak be 
- 1863 a filoxéra felbukkanása, amely nagy veszélyt jelent a szőlőültetvényekre, azóta is 

jelen van ez a betegség Európában, emiatt alkalmaznak amerikai alanyokat, amit ez a 
betegség elkerül.  

Magyarországon méltón lehetünk büszkék a Tokaj- Hétszőlőre. 

 
- 1841 Thomas Cook: első szervezett csoportos utazás  
- 1888 a Michelin cég megalapítása 

- 1891 szerelhető gumiabroncs szadalma, amely lehetővé tette, hogy az utazás 
során is tudjnak gumiabroncsot cserélni 

- első turista térképek étterem és szállás ajánlással-  ez akkoriban hatalmas 
forradalmat indított el 

- 1900 az első Michelin Guide 
- 1904-től nemzetközi 
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- 1920-ig ingyenesek ezek a kiadványok 
- Michelin-csillag, mint minőségi védjegy a gasztronómiában 

 
- 1950-es évek Franciaország 

- borutak létrejötte 
- gasztronómia forradalma 
- Paul Bocuse, a nouvelle cuisine meghatározó alakja 

- 1976 “Párizs Ítélete” 
- Steven Spurrier borversenyt hirdet annak köszönhetően, hogy a világban egyre 

jobban elterjedtek az új borok 
- a verseny eredménye meglepetést okozott a francia bizottság számára, mivel 

nyernek az amerikai Stag’S Leap Borászat (CS) és a CHateau Montelena (CH) 
borai 

- 1978 Borutak Európai Tanácsa 
A bor-és gasztroturizmus fogalmának meghatározása során a következő megközelítésre 
került sor. A borok és ételek kóstolására, helyi értékek megismerésére, elkészítésük 
megismerésére, eltanulására, hagyományok megismerésére irányuló utazás, ezekre alapozott 
szabadidős tevékenység. 
Napjainkban lehetőség nyílt különböző országokba ellátogatni és részt venni 
főzőtanfolyamokon, ahol elsajátításra kerülhetnek a helyi ételek elkészítésnek rejtelmei, 
melyeket beépíthetnénk a mindennapi ételeink elkészítése során. 
 
A bor-és gasztroturizmus jellegzetességei 
A bor-és gasztroturizmus a legdinamikusabban fejlődő speciális turizmus ág. Ahoz hogy ez 
megvalósuljon a következő kiváltó okok vannak jelen:  

- erősödik a minőségi bort fogyasztó réteg 
- társadalmi divattá vált  
- más turisztikai termékekkel jól kapcsolódik 
- az új iránt érzett kiváncsiság. 
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A sajátosságai abban rejlenek, hogy önmagában is vonzerővel rendelkezik, szűk életkori 
célcsoportot érint, időigényes programok közé sorolható (borászat történetének megismerése, 
illetve maga a bórkostóló) , személyre szabott szolgáltatások, magas árkategóriájú termékeket 
ölel fel, illetve különleges háttérismeretet igényel a fogyasztóiktól is, amelyeket a helyi 
borászoktól sajátíthatóak el. 
A bor értékesítése sokféleképpen történhet, mivel különleges és egyedi termékeket állíthatnak 
elő a termelés során. Borárverést is szerveznek azok számára, akik a nagyon különleges 
egyedi darabokat szeretnék a saját gyűjteményében tudni, és mindezért hatalmas összeget is 
hajlandóak áldozni. 
A lakosság számára több lehetőség nyílik arra, hogy közelebb kerülhessenek a bor világához. 
A borturizmus érdekében több csatornát is megteremtettek napjainkig, amit folyamatosan 
fejlesztenek és alakítanak a fogyasztói igényekhez való alkalmazkodás érdekében. 

- pincelátogatás: egyénre szabott 
- borkóstoló túra: összetett, több szereplős program 
- borfesztivál: bárhova házhoz megy, ilyen programok keretein belül, akár az ország 

összes jelentős borászát megtalálhatjuk egy helyen 
- szüreti programok: helyi értékek bemutatása 
- borvásár, borárverés: értéknövelő hatás 
- borest: tematikus (többnyire éttermekben szervezik meg) 
- bortanfolyam: WSER és társai 

A kurzus során megismerhettük Magyarország Borrégiói és Borvidékének tulajdonságait. 2 
évvel ezelőttig a Tokaji Borrégió, borvidék volt. A változtatás oka abban rejlik, hogy a 
nemzetközi piacokon könnyebben behatárolható vált ezzel a fogalommal. Magyarországon 22 
borvidék található, amely 6 borrégióba vannak csoportosítva.  
A bor- és gasztroturizmus esetében fontos vizsgálni, hogy Magyarország milyen erősségekkel 
rendelkeznek ebben az ágazatban. Erősségek közé sorolható elsőként a jelentős történelmi 
hagyományaink, a szép és nyugodt természeti környezet, széles termékpaletta, lokális 
gasztronómia, különleges ételek, valamint az egyedi termékeink (pl. tejföl) amelyek más 
országokban ritkán, vagy egyáltalán nem megtalálhatóak. A gyengeségeit vizsgálva 
kiemelkedik az infrastruktúra. Az infrasutrúrán belül a rossz minőségű úthálózat, a bicikliutak 
hiánya, minőségi szálláshelyek hiánya, minőségi vendéglátóhelyek hiánya valamint a 
kiszolgáló szektor gyér színvonala. A borturizmuson belül gyengeségként lehet megjelölni 
azt, hogy kevésbé ismertek a szőlőfjatáink, kevés az emblamatikus termelő, borászat. Ezen 
belül nagy problémát jelent hogy nincs egységes marketing, illetve jellemző a hozzáértő 
szakemberek hiánya, a széthúzás jellemzi a  termelőket azzal szemben hogy összefognának és 
egységes érdekérvényesítés érdekében. Valamint a kapcsolódó szolgáltatások hiánya nagy 
problémát jelent.  
A következő lehetőségeket rejt magában a gasztroturizmus. A wine&spa, aktív turizmus, 
tematizált rendezvények, kapcsolódó kultúrális eseményekm, szervezett bortúrák, kiépített 
borkörutak, összefogott borturisztikai régiók valamint a helyi értékek bemutatásában 
fejlesztésében, megteremtésében ezek együttes megvalósítása esetén lehetséges. 
Tovább vizsgálva a veszélyek is feltárásra kerültek, amelyek a Hamburger nemzedékben, a 
Fast-food generációban, a feltörekvő Új-világ, valamint az új turisztikai termékek 
megjelenésében rejlenek. 
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Összefoglalva  egy olyan kurzust sikerült 
lebonyolítani, ahol betekintést nyerhettünk a 
bor-és gasztroturizmusba, amellyel tudásunkat 
bővíthettük. Feltárta az előadó az ágazatban 
rejlő szépségeket és lehetőségeket ezáltal 
jobban megismerhettük Magyarország 
kincseinek egy részét, és felhívta figyelmünket 
arra, hogy tájaink és értékeink nagyrészét nem 
ismerjük igazán, megtanulva a borral 
kapcsolatos fogyasztási szokásokat és 
trendeket. 

 

Debrecen, 2017. július. 15. 

 

 


