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MEGHÍVÓ 

 Ökogazdálkodók Első Téli Szakmai Továbbképzése 2022 

2022. Február 7‒8. hétfő, kedd 

Kéky Lajos Városi Művelődési Központ - Hajdúnánás 

 

 

Ne maradjon le erről az egyedülálló eseményről! Az Ökogazdálkodás Első Téli Szakmai Továbbképzése az ökológiai 

mozgalom meghatározó idei eseménye lesz, változatos szakmai előadásokkal, kulináris- és kulturális programokkal.  

 

A földet művelő ember számára a számvetés és tervezés ideje ‒ ősidők óta ‒ a tél. A mai globális világban soha nem 

tapasztalt mértékben van jelen a fejlődés, az innováció, ami változást hoz az életünkben, felgyorsult világunkban ‒ 

amit mindannyian érzünk. Aktuális kérdések az ökogazdálkodási ágazat képviselői számára: Hogyan tudunk mi ‒ 

ökológiai gazdálkodásban elkötelezett gazdálkodók ‒ ezzel lépést tartani? Milyen hatékony, innovatív megoldásokat 

építsünk be a gazdálkodásunkba? Milyen módon erősíthetjük együttműködésünket, biogazda társadalmunkat? Mit 

termeljünk, hogyan változik a piac? Ezeknek a gondolatoknak a jegyében született meg a Találkozó ötlete és 

programja. 

A program keretében a gyakorlatban is alkalmazásra érett, már be is vezetett legfontosabb innovatív megoldásokat 

osztjuk meg Önökkel. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a munkacsoportos foglalkozásokra, ahol tapasztalatainkat 

közvetlenül tudjuk egymással megosztani. 

Kétnapos részvétel bruttó 29.000 Ft/fő* + szállásdíj (8200Ft/fő +IFA) 

Egynapos részvétel: első nap bruttó 17.000 Ft/fő, második nap 15.000 Ft/fő* 

 

Az árak az alábbiakat tartalmazzák:  

- A két- vagy egynapos találkozó regisztrációs díját 

- Ebéd és vacsora díját: vegán és húsos ételekből lehet választani  
- Első napra érkezőknek: belépőt a hétfő esti ünnepségre, ezen belül a Táncház Zenei Programjára 
- Mindkét napra érkezőknek: belépőt a Hajdúnánási Gyógyfürdőbe 
- Ingyenes transzfer buszt a szállásról a találkozó helyszínére hétfő este és kedd reggel 
- Belépőt a szakmai előadásokra a kétnapos esemény alatt 
- Lehetőséget arra, hogy megismerkedhessen Magyarország legkiválóbb biogazdáival és szervezeteivel. 

 

* Diákok, 25 év alattiak vagy újdonsült biogazdák (akik kevesebb mint két éve álltak át) 50%-os kedvezményt 

kérhetnek rövid (kb. 500 szavas) bemutatkozó levélben az alábbi email-címen: ujj.apolka@uni-mate.hu 

 

A programra az alábbi címen lehet jelentkezni: 

kovacs.katalin.agrareuropa@gmail.com 
A jelentkezőknek elküldjük a regisztrációs lapot, amelyet kitöltve kell visszaküldeni.  
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Programtervezet 
A kétnapos rendezvény levezető elnöke Dr. Ujj Apolka egyetemi docens, MATE 

Február 07. hétfő 
Idő Cím Előadó / moderátor 

09:00 - 10:00 Érkezés, regisztráció  

10:00 - 10:15 Köszöntő: Matthew Hayes, biogazda, és Petró Tibor Agrár 
Európa tulajdonos, a találkozó kezdeményezője és Szólláth 
Tibor, Hajdúnánás polgármestere, a Kelet-Magyarországi 
Biokultúra Egyesület Elnöke 

Matthew Hayes 
Petró Tibor 
Szólláth Tibor 

10:15 - 11:00 Innovatív talajművelési rendszer, biológiai talajtáplálék-háló 
Magyarországon ‒ innovációk a gyakorlatban 

Petró Tibor, Agrár Európa Kft. 
Agroökológiai kutatások projektvezető 

11:00 - 11:20 Kérdések az előadóhoz  

11:20 - 11:40 Kávészünet  

11:40 - 12:20 Ökológiai talajmegújító gazdálkodás Ausztriában – 
innovációk a gyakorlatban 

Alfred Grand, biogazda 

12:20 - 12:40 Kérdések az előadóhoz  

12:40 - 13:00 A talaj, mint szuperorganizmus: az egészséges talajbiom a 
regeneratív élelmiszerrendszerek alfája és ómegája 

Dr. Remenyik Judit Debreceni Egyetem  

13.00 - 13:10 Kérdések az előadóhoz  

13:10 - 13:30 Kávészünet   

13:30 - 13:50 Biogazdaságok kiemelt innovációs igényei Dr. Roszik Péter, Magyar Biokultúra 
Szövetség, alelnök 

13:50 - 14:00 Kérdések az előadóhoz  

14:00 - 15:00 Ebéd  

15:20 - 17:00 Műhelymunka I – gazdálkodói tapasztalatcsere párhuzamos 
szekciókban (szekciónként 3‒4 sikeres biogazda bemutatja 
technológiáját, majd szabad beszélgetés) 

- szántóföldi gazdálkodás 
- kertészet 
- gyümölcstermesztés/szőlészet 
- állattenyésztés 

Moderál: 
 Matthew Hayes ‒ kertészet  
 Petró Tibor ‒ szántóföldi gazdálkodás 
 Lengyel Zoltán állattenyésztés 
Ujj Apolka gyümölcstermesztés/szőlészet 
 

17:00 - 17:45 Plenáris Ülés - Napi konklúzió, kérdések   

18:00 - 20:30 Ünnepi BIO vacsora, táncház, zenei programok, szabad 
beszélgetések  

 

 

Február 08. kedd 
Idő Cím Előadó / moderátor 

8:30 - 9:00 Érkezés, regisztráció  

9:00 - 10:30 Az egészséges talajt segítő növény-mikroba kölcsönhatások. 
Előadás és mikroszkópos mikorrhiza bemutató. 
 

Dr. Parádi István (ELTE TTK, Biológiai 
Intézet) 
Az előadásban közreműködik Dr. Biró 
Borbála, az EU Horizon 2020 "Egészséges 
Talaj és Élelmiszer" misszió hazai 
szakértője. 

10:30 - 10:50 Kávészünet  

10:50 - 12.20 Kerekasztal: 
- Innovatív technológiai megoldások az ökogazdálkodás 

szolgálatában  
   -  Támogatással bővülő ökoterület vs. hiányzó szakmai 
       tapasztalat – mi a megoldás? 

Moderál: Petró Tibor, Agrár Európa Kft. 
Meghívott partnerek: Dr. Láng Vince 
(Agri Dron Kft), Aranyoss Éva (Sersia 
Farm), Dr. Zalai Mihály (MATE, egyetemi 
docens) 

12:20 - 12:40 Kávészünet  

12.40 - 14.00 Műhelymunka II. – párhuzamos szekciók Műhelymunka I. folytatás 
- szántóföldi gazdálkodás 
- kertészet 
- gyümölcstermesztés/szőlészet 
 -állattenyésztés 

 

Meghívott partnerek: Dr. Bóna Lajos 
(Gabonakutató Nonprofit Kft.), Pintér 
András (Ökomagtár Kft.) 

14:00 - 15:00 Ebéd  

15.00  15:40 Plenáris ülés – konklúziók, tapasztalatok, összegzés  

15:40 - 16:00 Zárszó  
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