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 Az agrároktatás kritikusai sze-
rint ezer sebből vérzik az agrárokta-
tási rendszer, a szakoktatástól kezdve 
egészen a felsőoktatásig. A miniszter 
pedig azt is felvetette, már az is kér-
dés, milyen legyen a jövő agrármér-
nöke. Mi van itt?

Palkovics László: Amikor a 80-as évek-
ben az egyetemre jelentkeztem, a hall-
gatók többsége szakközépiskolából ér-
kezett, nagyon komoly ismeretanyag-
gal és gyakorlati tudással. Így én gim-
nazistaként az elején még jó voltam az 
alapozó tárgyaknál, de a szakmaiaknál 
azért kapaszkodnom kellett ahhoz, hogy 
jó kertészmérnök lehessek. Az agrár-
szakma renoméja ugyanakkor nagyon 
alacsony, pedig a pályaválasztó gyere-
kekkel meg kellene ismertetni a jelen-
legi helyzetet, hogy a mezőgazdaság, 
az agrárvilág, a kertészet vagy a táj-
építészet nem az, ami évszázadokkal 
ezelőtt volt. A smart, a digitális, a mű-
holdas technológiáknak, a drónoknak 
óriási szerepe lesz az elkövetkező idők-
ben. Egyrészt a munkaerőhiány, más-
részt a precíziós gazdálkodás miatt is 

fontos, hogy a mezőgazdasági termelés 
minél automatizáltabb legyen. Hamaro-
san a környezetvédelem, a növényvédő 
és a gyomirtó szerek kijuttatása, az op-
timális termésbetakarítás sem lesz el-
képzelhető robotok nélkül és önvezető 
járművek fogják elvégezni a különböző 
munkaműveleteket. Az is elképzelhető, 
hogy az ember nyaral valahol és onnét 
irányítja az egész mezőgazdaságát; ez 
nem álom, megvalósulhat.

– Hogy néz ki most az agrár-felső-
oktatás szerkezete?

Palkovics László: A magyar felsőok-
tatásba 107 ezer jelentkező volt, ebből 
több mint 70 ezer főt vettek fel. A fel-
vettek 6,6 százaléka jelentkezett az ag-
rár-felsőoktatásba. Ezt az arányt az igé-
nyek szerint legalább a 10 százalék fölé 
kell emelni. Ehhez jó alapot jelenthet 
a középfokú szakképzés, amelynek az 
elmúlt évtizedekben nagyot csökkent a 
színvonala. A középfokú szakképzést te-
hát mindenképpen erősíteni kell. A fel-
sőoktatás pedig nagyon szétaprózódott, 
12 olyan hely van, ahol agrár-felsőokta-
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tási tevékenységet végeznek, különböző 
szinteken. A legnagyobb ilyen intézmény 
a Szent István Egyetem, ahol a tipikus 
agrártudományok mellett a gépészetet és 
a közgazdaságtant is oktatják. Valahogy 
észszerűsíteni kellene az agrár-felsőok-
tatás szerepvállalását a régiókban és a 
különböző képzési helyeken. A bolognai 
képzés kapcsán ugyanis teljesen „elsza-
badult” a rendszer, mindenki elkezdett 
mindent oktatni, nem koncentrált hely-
színek jöttek létre, ahol a hagyományok-
nak megfelelő képzést folytatták volna. 

Ahogyan korábban például a kertészetet 
a Kertészeti Egyetemen, az agrárügyeket 
pedig Gödöllőn oktatták. Ehelyett, hogy 
minél több hallgatót magukhoz csábítsa-
nak, az egyetemek egyre több szakot in-
dítottak, és ez a próbálkozás a legutóbbi 
időkig tart. Mi is szeretnénk színesíteni 
a palettát, nagyon fontos lenne az ide-

gen nyelvű oktatás nemcsak a külföldi, 
hanem a magyar hallgatók számára is. 
Fel kell gyorsítani továbbá az igénye-
ket lekövető folyamatokat is az egyete-
meken, ahol még mindig túl sok a kü-
lönböző típusú alapképzés. Utóbbiakat 
minimalizálni kell és speciális mester-
képzéseket, doktori programokat kell 
hirdetni az egyetemeken, azok struk-
túrájának átalakításával együtt. A leg-
fontosabb pedig az oktatási metodoló-
gia, ami nem sokat változott az elmúlt 
évtizedekben.FO
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– Suszter maradjon a kaptafánál ala-
pon az agráregyetem maradjon az ag-
rároktatásnál? A Szent István Egyete-
men is oktattak például andragógiát…

Palkovics László: Nincs már ilyen szak 
a Szent István Egyetemen, amit azon-
ban elmondott, az teljesen így van. A 
különböző profiltisztítások Palkovics 
László államtitkársága idején indultak 
el. Mert ott kell a képzéseket lefolytatni, 
ahol a hagyományaik vannak. Ezeket 
az intézményeket pedig úgy kell egy-
máshoz csoportosítani, hogy ne legye-
nek különböző ágak néhány hallgató-
val, hiszen pontosan ezeket a képzése-
ket kellene koncentrálni, és nem csak 
az agrároktatásban. Nem kerülhető meg 
a finanszírozás kérdése. A felsőokta-
tás finanszírozása, különös tekintettel 
az agrár-felsőoktatásra, az elmúlt évti-
zedben nagyon minimálisra süllyedt, 
az állami finanszírozás mértékét te-
hát mindenképpen növelni kell a gya-
korlati képzésben. Erre vannak ígére-
tek állami oldalról, mert azt pontosan 
látja a kormányzat is, hogy az agrár-fel-
sőoktatás önköltsége messze nem any-
nyi, mint az egy hallgató után járó je-
lenlegi állami finanszírozás. Ennek a 
duplájára lenne szükség.

– Nem csak az állam oldaláról van 
szükség finanszírozásra, hiszen az ag-
rárvilág szereplőinek is elemi érdekük 
lehet egyes képzések támogatása. Mi-
vel lehet megszólítani a cégeket, illetve 
milyen irányok vannak?

Gyuricza Csaba: A szakegyetemi kép-
zésben – és az agrárképzés tipikusan 
szakegyetemi funkciójú – különösen 
fontos, hogy egyrészt szenzoraival érzé-
kelje, „vegye” a munkaerőpiac jelzéseit, 
másrészt a munkaerőpiaccal napi kap-
csolata legyen, hiszen a képzés nagy-
részt a gazdasági élet irányába törté-
nik. Az agrárképzés ilyen szempont-
ból nem egyértelműen lehatárolható, hi-

szen az agrárszakterületnek, illetve az 
agrármérnökképzésnek éppen az a lé-
nyege, hogy ezzel az élet minden terü-
letén lehetőség van az elhelyezkedésre. 
A közszférától kezdve a banki szekto-
ron át a mezőgazdasági vállalkozáso-
kig vagy a nagy gyártó, mezőgazda-
sággal foglalkozó cégekig. A munka-
erőpiac szerencsére ma már igényli is 
azt, hogy ez az említett kapcsolat meg-
legyen a felsőoktatással. A Szent István 
Egyetemen ez a gyakorlattal való kap-
csolattartás szerintem mindig nagyon 
erős volt, amikor itt dékán voltam, mű-
ködtettünk egy tanácsadó testületet a 
Mezőgazdaság- és Környezettudomá-
nyi Karon. A gyakorlati élet meghatá-
rozó gazdasági társaságait hallgattuk 
meg negyedévente rendszeresen abból 
a szempontból, hogy mit várnak ők az 
egyetemtől, milyen szakembereket sze-
retnének maguk mellett tudni. Egyéb-
ként az sem lenne jó, ha teljes egészé-
ben a munkaerőpiac határozná meg a 
képzési irányokat, mert a munkaerő-
piac ilyen szempontból máshogy gon-
dolkodik, mint egy egyetem.

– Mire gondol?
Gyuricza Csaba: Egy egyetemnek stra-

tégiákban kell gondolkodnia – beleértve 
a szakpolitikát is –, a munkaerőpiac vi-
szont rövid távon akar bizonyos területre 
bizonyos szakembereket biztosítani és 
a képzést is ennek megfelelően akarja 
alakítani. Ennek kapcsán tehát csupán 

részben egyeznek meg az igények, il-
letve az elvárások. Vagyis ilyen szem-
pontból ezeket érdemes fenntartások-
kal kezelni, bár ezek kétségtelenül na-
gyon fontosak. Az elmúlt években ezt 
ismerte fel a kormányzat akkor, ami-
kor a duális képzés rendszerét létre-
hozta, nemcsak a felsőoktatásban, ha-
nem a szakképzésben is. Ennek ponto-
san az a lényege, hogy az olyan szako-
kon, amelyek gyakorlatorientáltak, a 
vállalati és az egyetemi szféra szoros 
együttműködésében történnek a kép-
zések. Így képezik ki például Gödöl-
lőn is a szakembereket, a mérnököket, 
ez tehát működik. Ez azért is nagyon 
fontos kérdés most, mert olyan lépték-
ben változik az agrárium, az agrártu-
domány – főleg a digitalizációnak kö-
szönhetően –, hogy maga az egyetem 
nem mindig tud lépést tartani ezekkel 
a fejlődési irányokkal, elsősorban inf-
rastrukturális oldalról. Azok a robot-
technológiák, digitalizációs újdonságok, 
amelyeket a képzésbe be kell vezetni, 
nem biztos, hogy az egyetemen vagy a 
kutatóintézetekben rendelkezésre áll-
nak, sőt az sem biztos, hogy rendelke-
zésre kell, hogy álljanak. A gyakorlati 
életben viszont ezek ott vannak kéznél, 
itt tehát össze lehet kapcsolni a gyakor-
lati és az egyetemi képzést. És össze is 
kell kapcsolni, mert ma az egyetem, il-
letve a kutatóhely is csak úgy tud meg-
felelni a gyakorlat igényeinek, valamint 
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versenyképesnek lenni a gyakorlat vi-
lágában, ha ez a kapcsolódás megvan. 
Különben csak a lemaradás erősödik.

– Úgy kell elképzelni ezt, hogy az 
egyetemisták egy céges gazdaságban 
tudják kipróbálni mondjuk az RTK-s 
robotpilótát a traktoron?

Gyuricza Csaba: Kérdés, hogy az ál-
lami forrásokból és a magántőkéből 
milyen területekre fókuszáljon az egye-
tem, mennyire erősítse például a saját 
gyakorlati képzését, mennyire töreked-
jen arra, hogy gépeket vásároljon saját 
magának vagy azokat próbálja meg a 
gyakorlati élettel való együttműködés 
keretében az oktatásba bevonni. Az 
egyetemek számára különben ez nem 
egy egyszerű feladat, de ugyanez meg-
jelenik más síkon a kutatóintézetekben 
is. A gyakorlati agrárkutatás területén 
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központban (NAIK) is ezzel a dilem-
mával küzdünk. Hiszen akár a precíziós 
gazdálkodás területén, akár a klímavál-
tozáshoz kapcsolódó kutatás-fejlesztés-
ben vagy a kedvezőtlen adottságú ter-
mőhelyek technológiafejlesztése során 
mindennapi probléma, hogy a forráso-
kat milyen módon használjuk fel úgy, 
hogy az ne pazarlás legyen, hanem a 
fejlesztést a lehető leghatékonyabban 
az innováció szolgálatába tudjuk állí-
tani. Klasszikusan a gyakorlati képzés 
a növénytermesztési tangazdaságot, az 
állattenyésztő üzemet, esetleg a kerté-
szeti gazdaságot jelentette, de ma már 
sokkal inkább úgy tudom elképzelni 
mint szoros együttműködést a gazda-
sági élet szereplőivel, az erre képes és 
hajlandóságot mutató partnergazdasá-
gokkal. Ilyen szempontból a gyakor-
lati képzés fogalmát is érdemes új ala-
pokra helyezni.

Palkovics László: Én ennek kapcsán 
nem biztos, hogy azt mondom, mint a 
főigazgató úr, mert ha vannak az egye-

temnek tangazdaságai, azoknak minta-
üzemnek kell lenniük. Ugyanúgy, mint 
ahogy az Élelmiszertudományi Ka-
ron van mini sörüzemünk és külön-
böző élelmiszereket előállító egysége-
ink, pálinkafőző-típusaink, ahol a hall-
gatók láthatják, hogy melyik technoló-
giával konkrétan milyen eredményeket 
lehet elérni. A tangazdaságokat tehát 
észszerűsíteni kellene, úgy, hogy azok 
egy részénél ezt követően több techno-
lógiai megoldást is tudjanak bemutatni 
a hallgatóknak, piciben. És szeretném, 
hogy a fejlesztések eredményeként szü-
lessenek az egyetemnek saját márkás 
élelmiszertermékei is.

Gyuricza Csaba: Én sem azt mondtam, 
hogy nem kell tangazdaság, én is hét 
éven keresztül vezettem tangazdasá-
got. Nem biztos azonban, hogy min-
den területen a csúcstechnológiához 
kapcsolódóan kell működni. Az alap-
funkciókat persze be kell mutatni, pél-
dául hogy egy szántás, egy tárcsázás 
hogy néz ki. Ezt azonban inkább ta-
lán bemutatógazdaságként, nem pedig 
profitorientált gazdaságként kell mű-

ködtetnie az egyetemnek. Az oktatási 
intézmények nem is tudják megoldani, 
hogy minden területhez kapcsolódóan a 
csúcstechnológiákat mutassák be, vagy 
netán – amit azért sokszor elvárnak tő-
lük – évekkel a gyakorlat előtt járjanak.

– Milyen elképzelések vannak az 
egyetemi struktúrákra és az intézmé-
nyek finanszírozására vonatkozóan?

Palkovics László: Különbözők. Most 
az egyetemek működését körülbelül 
50-60 százalékos arányban biztosítja 
az állami finanszírozás, a fennmaradó 
részt pedig a kutatási pályázatokból, 
illetve a közvetlen megrendelésekből 
adódó bevételek adják. Az innovációk-
nak és a kutatási eredményeknek alap-
vetően a fele történik az egyetemeken. 
Ahhoz, hogy ezeket növelni tudjuk, inf-
rastrukturális fejlesztések mindenkép-
pen kellenek. A Szent István Egyetem 
nemcsak azt várja, hogy magasabb ál-
lami finanszírozást kapjon, hanem na-

gyobb lehetőségeket, még több együtt-
működést szeretne, bár azért sok ilyen 
van most is. Szeretnénk még több vál-
lalati megbízást. A fejlesztésekben az 
Élelmiszertudományi Kar nagyon je-
lentős eredményeket tud felmutatni, ez 
a finanszírozásban és a közös eredmé-
nyekben is megjelenik. Egy kutató pél-
dául kitalál valamit, ugyanakkor nem 
alkalmas arra, hogy egy elkészítendő 
terméket menedzselni tudjon egészen 
a piacig. Ezért nagyon fontosnak tar-
tom, hogy ebben segítsenek az egyete-
mek. A cégekkel való kapcsolat tehát 
most is nagyon erős, aminek az is a ve-
lejárója, hogy a hallgatók nemcsak va-
lamiféle elvont elméleti tudást kapnak, 

PALKOVICS LÁSZLÓ
„...ha vannak az egyetemnek tangazdaságai, azoknak 
mintaüzemeknek kell lenniük.”
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hanem nagyon is praktikus, gyakorlati 
ismeretanyaghoz jutnak hozzá. Az ok-
tatásban nagyon fontos, hogy kisebb 
csoportos mesterkurzusok, műhelytevé-
kenységek legyenek, és az alapvető tan-
anyagot ne monoton előadásokon ücsö-
rögve hallgassák végig a hallgatók, ha-
nem elérhessék azt digitalizált interak-
tív formában az interneten is.

Gyuricza Csaba: Gödöllő szerencsés 
helyzetben van abból a szempontból, 
hogy itteni központtal működik egy 
egyetem és egy nemzeti agrárkutatást 
összefogó nagy hálózat. Itt tehát min-
den adottság megvan ahhoz, hogy a ku-
tatáshoz, illetve az innovációhoz, a fel-
sőoktatáshoz az erőforrásokat egyesíteni 
lehessen. Ezen a területen az elkövet-
kező időszakban mindenképpen szoro-
sabb együttműködést érdemes kialakí-
tani. Mert nagyon jelentős olyan kuta-
tói erőforrás áll rendelkezésre a NAIK-
ban – ez ezerkétszáz embert jelent az 
agrártudomány minden területéről –, 
akik részben nagyon sokan már jelen-
leg is részt vesznek a felsőoktatásban, 
közös kutatásokban, együttműködé-
sekben. Ezeket azonban mindenkép-
pen szeretnénk erősíteni, mert a nem-
zetközi kapcsolatok terén a NAIK min-
dig kiemelt szerepet vállalt azokban az 
agrárgazdasági kutatásokban, innová-
ciókban, tudástranszferben, amelyek 
az afrikai, a dél-amerikai vagy a dél-
kelet-ázsiai országok felé irányult. Ezt 
a kapcsolati tőkét, lehetőséget érdemes 
még mélyebben kiaknázni a felsőokta-
tás irányába is. Ez a munka elindult, és 
szeretnénk az elkövetkező időszakban 
még tudatosabbá tenni. Ezt a célt szol-
gálja az a kezdeményezés is, amit 2018 

júniusában az agrárminiszterrel közö-
sen hirdettünk meg egy sajtótájékoztató 
keretében Gödöllőn, aminek a Gödöl-
lői Program elnevezést adtuk. Ez va-
lójában nemcsak Gödöllőről szól, ha-
nem az agrárkutatás és az agrár-felső-
oktatás megújításáról, korszerűsítésé-
ről. Ilyen szempontból tehát ez egy or-
szágos program, amit Gödöllőn jelen-
tettünk be.

– Hogy áll most ennek a program-
nak a végrehajtása?

Gyuricza Csaba: Már több elemét is 
megvalósítottuk. Része volt például az 
a munka, amelynek eredményeként új-
jáalapítottuk a 2013-ban megszűnt Ön-
tözési és Vízgazdálkodási Kutatóinté-
zetet Szarvason, a kutatóintézetre pe-
dig ráépül a felsőoktatás is. Szarvason 
a Szent István Egyetem egyik nagyon 
fontos campusa éppen a vízgazdálko-
dás képzése terén végez Magyarorszá-
gon unikális munkát. A vízgazdálko-
dás, az öntözésfejlesztés napjaink ki-
emelt kormányzati szakpolitikai terü-
lete, így ezen a téren is nagyon fontos 
szakmai hátteret tudunk biztosítani 
a kitűzött kormányzati célok megva-
lósításához. Sok ilyen munka folyik, 
más ágazatokat is említhetnék. Nagyon 
fontos ugyanakkor, hogy az utánpót-
lás kérdésével is foglalkozzunk. Ezen 
a területen is nagyon szorosan tudunk 

együttműködni. Van egy fiatal kutatói 
programunk, amely pontosan azért jött 
létre öt évvel ezelőtt, mert láttuk azt 
a hiányosságot, ami az agrár-felsőok-
tatásban jelenik meg. Nagyon nehéz 
ma az egész agrárágazatban pótolni a 
kieső szakembereket. Volt egy közép-
generáció is, amely kiesett az elmúlt 
néhány évtizedben, a rendszerváltás 
után. Éppen ezért nagyon nagy prob-
lémát jelent ez az egész agrár-felső-
oktatásban és agrárkutatásban. Ennek 
a programnak tehát része az is, hogy 
népszerűbbé próbáljuk tenni a mező-
gazdasági munkát, az agrárkutatási 
és agrár-felsőoktatási tevékenységet. 
Igyekszünk minél több fiatalt meg-
nyerni az agrárszakmának. Ez nyilván 
összetett feladat és összetett eredmé-
nyeket is hordoz magában. Hiszen rész-
ben az a cél, hogy minél többen kerül-
jenek be az agrár-felsőoktatásba, lás-
sák azt, hogy ma már az egész mező-
gazdaság másról szól, mint húsz éve, 
és sokkal vonzóbb terület. Én egyéb-
ként azt tapasztalom, hogy az elmúlt 
években újra kezd divatba jönni a me-
zőgazdaság, legalábbis ahhoz a mély-
ponthoz képest, amit a rendszervál-
tás utáni néhány évben átéltünk, ami-
kor szinte szégyellnivalónak számított 
mondjuk egy agrármérnöki diploma 
vagy mezőgazdasági munka végzése.
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Palkovics László: Ehhez kapcsolódik, 
hogy a kutatóintézetekben dolgozók 
részt vesznek az oktatásban is, és ezt 
nagyon fontosnak tartjuk, mert az egye-
tem hallgatói így más szemléletű embe-
rekkel is találkozhatnak azon túl, hogy 
a legújabb kutatási eredményeket meg-
ismerhetik. Az egyetem kutatóintéze-
tekkel való együttműködését tehát ez 
a közös oktatási tevékenység is erősíti, 
nem csak a közös pályázatok. A szar-
vasi karunk azért is nagyon jelentős 
számunkra, mert azokkal az öntözé-
ses ügyekkel foglalkozik, a NAIK ku-
tatóintézetével együtt, amelyek a klí-
maváltozás által generált kedvezőtlen 
hatásokat tudják kompenzálni. Tehát 
például azzal, hogy nekünk Magyar-
országon a vizet lehetőség szerint meg 
kell tartani, mert ha nagyon sok eső 
esik, sok vizet kapnak a növények, ha 
viszont nem esik, nem kapnak semmit. 
Az öntözéses gazdálkodás kialakításá-
val ezt a helyzetet lehet megszüntetni. 
A termelés hatékonyságát pedig min-
denképpen növelni kell. Úgy, hogy ma 
ráadásul Magyarországon nagyon sok 
olyan rovar vagy kórokozó fordul elő, 
amely korábban nem volt. A mediter-
rán területekről vagy Ázsiából idekerült 
„idegen honos” vagy „invazív” károsí-
tók ezek, és a meglévő rovarok károsí-
tása mellett ezeknek az újaknak a kár-
okozásával is számolnunk kell. Fontos 
azonban, hogy a termékeink minőségén 
is lényegesen javítani kellene, mert azt 
látni kell, hogy az élelmiszer, az élel-
miszer-biztonság kiemelt terület a vi-
lágban. Nekünk van megfelelő földünk 
ehhez, és ha a termelők, a feldolgozók 
infrastrukturális fejlesztésekre is szo-
rulnak, óriási exportlehetőségeink van-
nak a feldolgozott mezőgazdasági ter-
mékeink tekintetében.

– Nyilván fel kell készülni a világ-
ban a népességnövekedéssel párhuza-
mos lényegesen több élelmiszer-terme-
lésre. A termelés hatékonyságának nö-
velését nem rontják-e le a klímaválto-
zás következményei?

Gyuricza Csaba: Az egyenlet nem úgy 
néz ki, hogy felmelegszik az idő, jön 
egy bogár és felfalja azt a többletet, 
amit mondjuk a nemesítés vagy az ön-
tözés révén elő tudunk állítani. Ez en-
nél azért összetettebb, illetve bonyolul-
tabb. Az egész klímaváltozás sem ve-
hető egy ernyő alá, mert lehet olyan ha-
tása, amely kedvező. Egészen másként 
jelenik meg a klímaváltozás itt a Kár-
pát-medencében, mint mondjuk Észak-
Kanadában vagy Dél-Amerikában, tehát 
ilyen szempontból sem lehet sémákról 
beszélni. A mi ökológiai adottságain-
kat nézve arra biztosan fel kell készül-
nünk, hogy a növényvédelem oldaláról 
valóban új betegségek, kártevők jelen-
tek meg az elmúlt időszakban. A par-
lagfű elszaporodásában és a kukorica-
bogár hazai megtelepedésében is sze-
repe van a klímaváltozásnak. Vannak ma 
már technológiai megoldások ezeknek 
a visszaszorítására, de jó néhány állati 
károsító vagy új gyümölcsfajták megje-
lenése, új erdőövek kialakulása szintén 
a klímaváltozásnak köszönhető. Ezek 
teljesen átrajzolják azt a tudásanyagot, 
amit az elmúlt évtizedekben alkalmaz-
tunk a jól ismert viszonyaink között. A 
NAIK-ban kiemelt feladatunk, hogy erre 
felkészítsük a mezőgazdaság szereplőit, 
hogy minden szakterületen olyan meg-
oldásokat nyújtsunk, amelyek a minden-
napi gyakorlatban, a megváltozott klí-
mafeltételek mellett is alkalmazhatók. 
Ebben benne van a technológia min-
den eleme, a növénynemesítés, a talaj-

művelés, a tápanyag-gazdálkodás és a 
többi. Azonban azt is látom, hogy na-
gyon sok mindent ráfogunk a klímavál-
tozásra, miközben Magyarországon a je-
lenlegi mezőgazdasági gyakorlat mesz-
sze nem használja ki azokat a technoló-
giai adottságokat, lehetőségeket, ame-
lyekkel hatékonyabbá lehet tenni a ter-
melést. A másik nagyon fontos felada-
tunk éppen ez, hogy ebben tudjuk se-
gíteni a gyakorlati élet szereplőit, rész-
ben a képzés oldaláról – hogy az isme-
retanyagot az egyetemen át tudjuk adni 
–, részben a szaktanácsadás keretében.

– Mit vár a Szent István Egyetem 
Mezőhegyestől, a Nemzeti Ménesbir-
tok és Tangazdaság Zrt.-től?

Palkovics László: Azokat az előnyöket, 
ami a gyakorlati helyektől várható, ahol 
elsősorban a felsőfokú oktatás, a tehet-
séggondozás, a kutatás-fejlesztés terü-
letén közös tevékenység megvalósítá-
sára törekszünk. Az együttműködési 
megállapodást október közepén írta alá 
a két intézmény. Emellett az átalakított 
agrár BSc-képzés része egy féléves ösz-
szefüggő szakmai gyakorlat. Ez idő alatt 
az egyetemmel szerződéses jogviszony-
ban álló gazdaságok vagy cégek fog-
lalkoztatják a hallgatókat, és a munká-
jukért bért is kapnak. Ezek mellett fon-
tos lenne, hogy az egész oktatási idő-
szak alatt több jól működő mintagaz-
daságot tudjunk megmutatni nekik, lé-
nyegében Magyarország legszebb bir-
tokait. 

GYURICZA CSABA
„...a jelenlegi mezőgazdasági 
gyakorlat messze nem 
használja ki azokat  
a technológiai adottságokat, 
lehetőségeket, amelyekkel
hatékonyabbá lehet tenni  
a termelést.”


