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Az együttműködés gyorsabb fejlődést hozhat 
Együttműködési megállapodást írt alá a VM VKSZI a Debreceni Egyetemmel. Egymás 

képzési, szaktanácsadási és tudományos kutatási feladatának segítésén túl több konkrét pontot 

is tartalmaz a dokumentum. A Növénytermelés című folyóirat kiadásában közösen 

munkálkodnak a jövőben. 

A VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VM VKSZI) az elmúlt 

időszakban fokozott figyelmet fordít a hatékonyabb együttműködés érdekében szakmai 

partnereire. Ezért a közelmúltban már több együttműködési megállapodást kötött több 

felsőoktatási intézménnyel, kutatóintézettel és más szakmai szervezetekkel. 

A Kaposvári Egyetemmel február 16-án, míg a Gödöllői Egyetemmel március 21-én fűzte 

szorosabbra kapcsolatát az intézet, hogy elősegítsék a korábban megfogalmazott stratégiai 

céljaik megvalósulását. A VM VKSZI és az érintett felsőoktatási központok együttműködnek 

a képzés, szaktanácsadás és a kutatás mindazon területén, amelyeken a szakmai kapcsolódás 

kölcsönös előnyeit ki lehet használni. 

Nagy János centrumelnök az együttműködési megállapodás aláírásakor kijelentette: a 

hihetetlen nemzetközi versenyben az egyetem kivívott pozícióit meg kell védeni, erre nagy 

lehetőséget ad a VM VKSZI-vel kötött megállapodás, hiszen így gyorsabban hasznosulhatnak 

a gazdaságban és a társadalomban kutatási eredményeik. A Debreceni Egyetem Agrár- és 

Gazdálkodástudományok Centrumának (DE AGTC) vezetője szerint „mérföldkőnek 

tekinthető a megállapodás”, mert a szaktanácsadás területén minőségi változást hozhat 

nemcsak a hazai, hanem Kárpátalja mezőgazdaságában is. 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke kijelentette, 

„reméljük a határ mentén élő magyarok is gazdagodnak az együttműködéstől”. Hozzátette: 

bár Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak, de hasonló problémákkal küzd, ezért is nagy 

hasznára válna a kárpátaljai magyaroknak az itt felhalmozott tudásanyag és szervezeti 

működés. 

Az intézet szakmai segítséget nyújt a DE AGTC graduális és posztgraduális képzésében 

résztvevő hallgatói számára tudományos diákköri dolgozatok, diplomamunkák, valamint 

doktori (PhD) disszertációk készítéséhez – mondta Mezőszentgyörgyi Dávid, a VM VKSZI 

főigazgatója a rendezvényen. Az együttműködés kiterjed a kutatás, a fejlesztés és az 

innováció területére is. Mivel az intézet nem végez külön kutatásokat, ezért ebben támogatja 

az egyetemet, valamint az eredményeket együtt építik bele a fejlesztésekbe. A 2014-2020-as 

tervezési időszak első nagy kulcsszava az innováció, így ezen a területen mindenkinek 

jövedelmező az együttműködés. 
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A helyi terméké a jövő 
A helyi piacok erősítésének lehetőségeit tekintették át annak a konferenciának a résztvevői, 

akik a Völgy Vidék Közösség meghívására Alcsútdobozra érkeztek március 30-án. V. 

Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár beszélt a Darányi Ignác Tervben nyíló 

lehetőségekről és az új szabályozásról. 

A vidék megújítására minden feltétel adott. Benne van a kormányprogramban, a Darányi 

Ignác Tervben, valamint vannak képzett vidékfejlesztőink és tettre kész polgármestereink – 

mondta Oláh Gyárfás, Alcsútdoboz polgármestere köszöntőjében. 

A termőföld kincs – emelte ki előadásában V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős 

államtitkár. Mint mondta: el kell kerülni Szlovákia példáját, ahol a legjobb termőföldeket 

napelemekkel telepítették be. Az államtitkár kifejtette: arra is törekedni kell, hogy ne 

használjon évről évre több földet az egyre fogyó népesség. „Az agrárium maga a természet 

karbantartója. Fontos, hogy egészséges és jó minőségű élelmiszert állítson elő, de a másik 

feladata az előbbivel egyenrangú. A termelés révén lehetséges a természet fönntartása, annak 

továbbadása gyermekeink, unokáink számára, valamint a vidéki közösségek fennmaradása az 

ország egész területén.” 

Szabadkai Andrea, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének tagja a helyi termékek 

piacra juttatásának megváltozott jogszabályi feltételeiről tájékoztatta a megjelenteket. A 

mennyiségi határok nőttek – mondta – így például tejből napi 200 liter értékesíthető és e felett 

még 40 kg tejtermék előállítását és értékesítését engedélyezi a szabályozás. A húsfeldolgozás 

terén is több termék esetében nyitott a szabályozás. A kistermelő nyers húst értékesíthet a 

kiskereskedelemben vagy a vendéglátóiparban, de piacon és rendezvényeken nem. A falusi 

vendégasztal szolgáltatásba pedig bekerültek a méhészeti termékek. 

Konrád Istvánné „a jogszabályokkal tarkított kusza világban” egyszerűbben fogalmazott: a 

parlagon maradt, gazos földeket fel kell szántani, be kell vetni, hiszen ezeken a területeken 

megtermelhető a közétkeztetésre és a rászoruló családok számára a burgonya. A Magyar Piac 

Szövetkezet elnöke kiemelte Komlóska, Lengyeltóti, Martonvásár és a budapesti Liget tér 

példáját, ahol jól működik a helyi piac program és ezeket a jó gyakorlatokat országszerte 

követni kell. 

A martonvásári piac újjáéledéséről és életéről tartott előadást Tóth Andrásné. A 

Martonvásári Nyár Kulturális Egyesület elnöke elmondta, hogy sok külföldi példát 

végignéztek a piacnyitás előtt. Ezekből építették fel azokat a kereteket, amelyek között ma is 

virágzó piaccal rendelkezik a település. A téli hónapokban is nagy érdeklődés mutatkozott a 

piacolás terén Martonvásáron, amely a kézművesek bevonásával volt lehetséges. 

A szervezők jövőbeli terveikről beszéltek a megjelenteknek Alcsútdobozon. A Völgy Vidék 

Védjegy Programot Szendrői Júlia és Molnár Balázs mutatták be. Az európai védjegy 

nemcsak a helyi termelők európai megjelenését biztosíthatja, hanem a minőség kiemelésével a 

vidék felemelkedésének záloga lehet – jelentették ki az előadók. 

Az előadásokat követően ízletes helyi termékek kóstolására volt lehetőség, majd a program 

fórummal zárult. Az előadók többek között helyi piacokhoz kapcsolódó módszertani segédlet 

elkészítésére, egyes termékek (pl. bor, lekvár) értékesítési lehetőségeire és a közétkeztetésre 

vonatkozó kérdéseket és javaslatokat kaptak. 
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