PUBLIKÁCIÓS LEHETİSÉG
Szakmailag színvonalas, a meghirdetett témákra koncentráló rendezvényünkön korlátozott számú, kiemelkedı színvonalú elıadásnak és poszternek
biztosítunk publikációs lehetıséget. Az agrár- és vidékgazdaság szekció a
Magyar Agrárközgazdasági Egyesülettel (MAKE) közösen valósul meg.
Megjelentetjük a kiválasztott tartalmi kivonatokat kötetben, az elıadások teljes
anyagát saját cikk-adatbázisunkban (mindkettı ISBN számmal ellátott).
Minden kiválasztott elıadást két minısített oktató / kutató lektorál (peerreview). A teljes anyagok cikkadatbázisa 2009. óta szabadon hozzáférhetı a
napok.georgikon.hu címen, a letöltések száma átlagosan 4-500, de egyes
cikkeknél eléri a 2700-at is.

PANNON EGYETEM
GEORGIKON KAR
KESZTHELY

JELENTKEZÉS, ÁRAK, BEKÜLDÖTT ANYAGOK ELFOGADÁSA
A konferencia részvételi díja június 25-ig elküldött jelentkezéseknél esetén 19
ezer Ft, ezt követıen pedig 38 ezer Ft (bruttó). A részvételi díj magában
foglalja a konferencia anyagot, két ebédet, büfét, az esti fogadást. A részvételi
díj csak publikációval, ellátás nélkül 9500 Ft. Elıadónak az jelentkezhet, aki
augusztus 25-ig kitöltötte az on-line jelentkezési lapot, beküldte elıadásának,
vagy poszterének tartalmi kivonatát (egy oldalon, lehetıleg magyar, esetleg
angol nyelven), s ezzel vállalja, hogy befizeti a részvételi díjat.

1. FELHÍVÁS

A Tudományos Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy kizárólag a szakmai tartalom alapján elıadásokat elfogadjon, poszterbe soroljon, vagy visszautasítson. Pozitív visszajelzés esetén a végleges elıadásokat 8-10 oldal terjedelemben szeptember 15-ig kérjük megküldeni! Info: http://napok.georgikon.hu

LIX. GEORGIKON NAPOK

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG:
Dr. Alföldi Zoltán, egyetemi docens
Dr. Anda Angéla, egyetemi tanár
Dr. Bercsényi Miklós, egyetemi tanár
Dr. Dublecz Károly, egyetemi tanár
Dr. Hoffman Borbála, egyetemi docens
Dr. Husvéth Ferenc, egyetemi tanár
Dr. Kocsis László, egyetemi tanár

Dr. Pál László, egyetemi docens
Dr. Pályi Béla, egyetemi docens
Dr. Poór Judit, egyetemi docens
Dr. Pupos Tibor, egyetemi tanár
Dr. Sárdi Katalin, egyetemi tanár
Dr. Tóth Gergely, egyetemi docens
(a szervezı bizottság elnöke)

SZERVEZİ BIZOTTSÁG:
Kondorosyné Varga Erika, Kiss Lívia Benita, Nagy Zita Barbara, Németh
Szabolcs, Dr. Pintér Gábor; Dr. Tóth Gergely
Tel.: 83/545-365, 30/44-888-33, napok@georgikon.hu

2017. szeptember 28-29.
KESZTHELY

A Pannon Egyetem
Georgikon Kara
2017. szeptember 28-29-én rendezi az

LIX. Georgikon Napok
nemzetközi tudományos konferenciát.
1958-ban indította útjára a rendezvényt az akkori Keszthelyi Mezıgazdasági
Akadémián két kiváló agrártudós, Belák Sándor és Láng Géza akadémikusok.
Azóta rendszeresen megtartottuk tudományos fórumunkat. Az elmúlt években tovább virágzott a rendezvény, az LVIII. Konferencián 11 szekcióban 131
elıadó számolt be kutatásairól. Idei témánk:

A múlt mérföldkövei és a jövı kihívásai
~ 220 éves a Georgikon ~
Amikor Gróf Festetics György 1797-ben megalapította a Georgikont, a világon
1 milliárdnál kevesebb ember élt, a mostani anyagi színvonal kb. 12-ed részén.
A világ által megtermelt erıforrások 10%-át sem használtuk fel. Az üzemszerő
majd nagyüzemi mezıgazdaság, a gyáriparosítás sok jót hozott. Persze nem
mindegyik forradalomnak örültünk: az ipari és mezıgazdasági után szocialista
forradalmak alakították át világunkat. Napjainkra a kapitalizmus látszik a
legelfogadottabb rendszernek, azonban sokan paradigmaváltást jósolnak. Mik
voltak a mezıgazdaságban az elmúlt bı két évszázad fıbb eseményei, s mit
hoz a következı 200 év? Félnünk vagy alakítanunk kell a jövıt? Ezekrıl a
kérdésekrıl folytatunk tudományos vitát nagy hagyományú konferenciánkon.

PROGRAM:
2017. szeptember 28. (csütörtök)
8.30-10.00:
Regisztráció
10.00-12.30:
Nyitó plenáris ülés meghívott elıadókkal
14.00-17.30:
Szekcióülések
17.30-18.30:
Poszterek bemutatója
19.00:
Szakember találkozó és fogadás
2017. szeptember 29. (péntek)
9.00-12.00:
Szekcióülések
12.00-13.00:
Záró plenáris ülés, a szekciók összefoglalója

TÉMÁK (TERVEZETT SZEKCIÓK)
1. Állattenyésztés és takarmányozás
2. Növénytermesztés, növénynemesítés, növényvédelem
3. Kertészet és szılészet
4. Talajtan és agrokémia
5. Környezet- és vízgazdálkodás
6. Természetvédelem
7. Agrár- és vidékgazdaság – MAKE közös szekció
8. Helyi gazdaság és vállalati fenntarthatóság
9. Alternatív energiagazdálkodás
10. Agrártörténet
11. Bioetika és környezeti nevelés
12. Alternatív közgazdaságtan
13. Turizmus és vendéglátás

Dr. Gelencsér András
rektor

Dr. Polgár J. Péter

Dr. Tóth Gergely

dékán

a GN Tudományos Bizottságának elnöke

A konferencia nyelve: magyar (külföldieknek angol)
Helyszín: Pannon Egyetem Georgikon Kar,
D. épület, Keszthely, Festetics Gy. u. 7.
GPS koordináták: 46.749639,17.24051

