
SIKERES HALLGATÓNK A TUDOMÁNYOS ÉLETBEN

Mit jelentett életében a TDK?
A TDK jó lehetőséget nyújtott, hogy főiskolai hallgatóként bekapcsolódhassak az intézmény 
növénytermesztéssel kapcsolatos kutatómunkájába. A TDK előadásra való felkészülés, a prezentáció 
bemutatása jó tapasztalatszerzési lehetőséget biztosított az előadókészség fejlesztésére, mely 
segítséget ad a záróvizsgán a szakdolgozat megvédéséhez. A TDK dolgozat elkészítéséhez kiválasztott 
téma a további kutatásaimat megalapozta, mely a későbbiekben a doktori disszertációm témájának 
kiválasztásához, elkészítéséhez is hozzájárult.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
1994-1997. Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös (agrármérnök)
2002-2005. Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar, Debrecen (okleveles agrármérnök)
2006- Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola, Gödöllő (doktorjelölt)

Jelenlegi munkakör: tanársegéd
Munkahely: Eszterházy Károly Egyetem

A főiskolai oklevél megszerzését követően 1999 augusztusában a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Karán a távoktatási tagozat titkárságán helyezkedtem el tanulmányi 
ügyintézőként. 2006-tól a főiskola Hallgatói Tanácsadó Központjának vezetőjeként folytattam 
tevékenységemet, valamint óraadóként bekapcsolódtam az oktatásba is. Részt vettem a főiskola 
integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerének kiépítésében és működtetésében, 
az intézmény vezető auditoraként, 2013-tól az intézmény minőségügyi megbízottjaként. 2012-től 
információs és tanácsadási koordinátorként, majd 2016-tól az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi 
Károly Róbert Campus, Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézetében tanársegédként 
folytattam munkámat.

BÉLTEKI ILDIKÓ

OTDK eredmény
Év: 1999
Helyezés: 3. helyezett
Dolgozat címe: Őszi búza kisparcellás fajtaösszehasonlító vizsgálatok 
a tájnak leginkább megfelelő fajták kiválasztására
Konzulens: Dr. habil. Szabó Lajos – Fodor László
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Mit jelentett életében a TDK?
Kiugrási pont volt az éltem során, ahol olyan tapasztalatokra és élményekre tettem szert, amit a későbbi 
munkásságom során hasznosíthattam. A kezdeti tudományos munkám ismertetésére kiválóan alkalmas 
teret nyújtott. Ajánlom minden hallgató számára, mivel sikeres szakmai életút alapját a TDK versenyen 
lehet elkezdeni.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc és Vendéglátó szakmenedzser Károly Róbert Főiskola

Jelenlegi munkakör: Ügyvezető
Munkahely: AlgilBio Növénykondicionáló Gyártó és Forgalmazó Kft. 3200 Gyöngyös, Vasöntő utca 2. és 
Rosenberger Magyarország Kft.

A tanulmányok befejezését követően is szoros kapcsolatban maradtam a Gyöngyösi Campussal, a 
tudományos és ismeretterjesztő rendezvényeken rendszeresen adok elő. Emellett három tudományos 
publikációm jelent meg. Gyöngyös Város Képviselő-testülete Gyöngyösi Fiatalok a Tudásért díjjal 
tüntetett ki a tudományban elért eredményeiért. Az AlgilBio Kft. jelentős innovációjáért 2016-ban a 
Magyar Innovációs Nagydíj oklevelét kapta.

Európai Uniós pályázatok megvalósításában vettem részt:
• Bio növénytápszer technológia fejlesztése, előkészítése, végrehajtása és engedélyeztetése TÁMOP-
2.3.6.B-12-1/7-2014-003-as projektből.
• TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-001 – Fenntarthatósági Innovációs Technológia Centrum projektje keretén 
belül a „Folyékony Bio Növénytápszer” alprojekt végrehajtása.

Szabadalmak:
• Bio növénytápszerrel kapcsolatos szabadalmi bejelentés ügyszáma: P1600262
• Online kiállítással kapcsolatos szabadalmi bejelentés ügyszáma: P1700245

Országos tudományos és K+F versenyeredmények
Év: 2013
„ValóraVáltók” 1. helyezés - Az év legígéretesebb fiatal  
vállalkozója cím elnyerése
OTDK: 6. helyezés
Dolgozat címe: Szerves növénykondicionáló hatása  
a talajra és a növényre
Konzulens: Dr. Fodor László

JUHÁSZ TAMÁS
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Mit jelentett életében a TDK?
A Tudományos Diákköri Konferencia a számomra egy lehetőséget jelentet szakmai ismereteim 
megmutatására és szakmai ismeretek szerzésére. A kezdetekben nem akartam belevágni, de végül 
úgy döntöttem, hogy nincs mit vesztenem, csak nyerhetek vele. Az emberben mindig van egy 
versenyszellem, mely az akkori években nálam is jelen volt, de sosem volt kellő önbizalmam hozzá. 
Hozzáfűzöm, szerintem sokan küszködünk ezzel. Igyekeztem, s igyekszem valaki lenni ebben az Életben, 
s minden tőlem telhetőt megtenni a jobb világért, mindezt alázatosan, s nem nagyratörően. Öröm volt 
számomra, hogy a TDK, majd a rá következő OTDK rámutatott, hogy legyen önbecsülésem, mert képes 
vagyok rá, amit tudat alatt el akarok érni. Az emberi tényezők mellett a téma boncolgatásával számos 
információt szereztem, mely sokszor megerősített, vagy éppen megcáfolt. Öröm volt meghallgatni a 
különböző témákat, kutatásokat, melyek mindig fontos információkat és sokszor más látásmódot adtak 
a számomra.  Ha az ember bátorságot vesz és részt vesz egy ilyen konferencián, akkor csak nyerhet. Az 
előkészület sok munkát igényel, de megfelelő segítséggel, akarattal és időráfordítással higgyétek el, 
megéri, gyümölcsöt terem. Sok szeretetettel ajánlom mindenkinek a részvételt, hiszen egyrészt segíti 
az előadói készségek fejlesztését, másrészt önbizalmat és sok ismeretet ad mindenki számára. Bíztatlak 
benneteket is, ugorjatok a mély vízbe és evezzetek egy kicsit a tudomány világába!

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
- Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök BSC (2011-2014) – Károly Róbert Főiskola
- Mérnökinformatikus (rendszergazda) (2016-2018) végzés júniusban. – Neumann János Egyetem

Jelenlegi munkakör: Mezőgazdasági-technikus
Munkahely: Fajtakitermesztő Állomás, 2213 Monorierdő, Beton út 86.

2012-2013: Kutatási-segédmunkatárs, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös (főiskolai hallgatóként)
2015: Váci Egyházmegyei Vidékfejlesztési Nonprofit Kft nyáregyházi kirendeltségének vezetője. Két Szív 
Római Katolikus Plébánia, Nyáregyháza
2017. Fajtakitermesztő Állomás Monorierdő, Mezőgazdasági-technikus (A munka elvállalásának oka: 
ígéret szerint 2 év múlva mérnöki státusz válik lehetővé a számomra.)

OTDK eredmény
Év: 2015
Helyezés: 2. helyezett
Dolgozat címe: Közösségfejlesztés szerepe Nyáregyháza településen
Konzulens: Dr. Koncz Gábor

LIPÓT ZSOLT
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Mit jelentett életében a TDK?
A TDK-n való részvételem volt talán a főiskolai tanulmányaim során az egyik legbölcsebb tettem. A 
felkészülési idő alatt ismertem meg egy céget a Pharmaherb kft.-t, ami a tanulmányaim befejeztével a 
jelenlegi munkahelyemmé vált. Minden hallgatónak csak azt tudom tanácsolni vállaljanak többet és egy 
egészen új világ és megannyi lehetőség fog kinyílni előttük.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, 2011-2014
Gyógy- és fűszernövény termesztő és feldolgozó, 2012-2014
Vállalkozásfejlesztés, 2015-

Jelenlegi munkakör: Termelési vezető
Munkahely: Pharmaherb Gyógynövény és Gyógytermék Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató

Az alapszakos diploma megszerzését követően a korábbi tanulmányaimat és kutatómunkámat érintő 
szakterületen tudtam elhelyezkedni. A Pharmaherb Kft. bükkszentkereszti telephelyén elsőként 
üzemvezetőként (2014-2017) dolgoztam, majd 2018-tól termelési vezetőként.

Országos tudományos versenyeredmények
Év: 2013
„MARGÓ” Esettanulmány Készítő Verseny: 1. helyezés (Asztalos 
Gergellyel és Dudás Péterrel közösen)
Pályamunka címe: Bükkszentkereszt gyógynövényiparágának 
gazdaság-fejlesztő hatása az Észak-Magyarországi régióban
Konzulens: Dr. Koncz Gábor – Lakatos Márk

Év: 2014
ITDK: 3. helyezés
Dolgozat címe: A gyógynövény 
ágazatra építhető falusi 
turizmus Bükkszentkereszt 
példáján keresztül
Konzulens: Dr. Nagyné Dr. 
Demeter Dóra

Év: 2017
ITDK: 1. helyezés
Dolgozat címe: Etikus üzlet a 
természetből? – A gyógynövény 
ágazat reneszánsza
Konzulens: Dr. Szegedi Krisztina 
– Dr. Piskóti István

VISNYOVSZKY GERGELY
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Mit jelentett életében a TDK?
Az első TDK-dolgozatomat harmadéves Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök hallgatóként 
készítettem. A fő motivációm akkor az volt, hogy szerettem volna egy jó szakdolgozat-minőségű anyagot 
készíteni, lehetőség szerint kellő idő ráfordításával. Ehhez nagyszerű lehetőséget nyújtott az intézményi 
TDK, ahol nagy meglepetésemre első helyezést értem el. Gyakorlatilag ez a munkám indította el szakmai 
utamat, fiatal kutatóként, melynek során eljuthattam kétszer is az Országos Tudományos Diákköri 
Konferenciára. A TDK- és OTDK-sikereknek köszönhetően számos ösztöndíjhoz is hozzájuthattam. Az 
első TDK-ra történő jelentkezéskor nem is reménykedtem effajta sikerekben, hiszen a motivációm egy 
jó minőségű dolgozat megírása volt, elvárások nélkül. Valamint nélkülük nem juthattam volna el oda, 
ahol jelenleg tanulok, és folytatom a kutatói tevékenységemet, a Szent István Egyetem, Gazdálkodás és 
Szervezéstudományok Doktori Iskolájába.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
- Alapképzés: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc.); 2010-2013. Károly Róbert Főiskola
- Mesterképzés: Vidékfejlesztési Agrármérnök (MSc.); 2014-2016. Károly Róbert Főiskola

Szakmai tapasztalat:
- 2012-2013: Kutatási segédmunkatárs (Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös)
- 2013: Szakmai gyakornok (Károly Róbert Főiskola, Agrár- és Környezettudományi Intézet, Gyöngyös) 
- 2015: PR munkatárs (Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös)
- 2015-2016: adminisztrátor (StrateGIS Szolgáltató és Tanácsadó Kft, Debrecen) - - 2018-jelenleg (2018): 
megbízott külső munkatárs – kutatási tevékenységre (Eszterházy Károly Egyetem)

OTDK eredmény
Év: 2017
Helyezés: 1. helyezett
Dolgozat címe: Helyi piacok 
összehasonlító vizsgálata Heves 
és Pest megyében
Konzulens:  
Dr. Nagyné Dr. Demeter Dóra

OTDK eredmény
Év: 2015
Helyezés: különdíj
Dolgozat címe: Élelmiszer-
kereskedelmi üzletláncok 
telephelyválasztásának 
vizsgálata Magyarországon
Konzulens: Dr. Koncz Gábor

KISS KONRÁD
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Mit jelentett életében a TDK?
Mindig nagyon szerettem a természetet, kedvenc időtöltésem a természetjárás, és emellett szívesen 
olvasok is a természeti világról, szeretem jobban megismerni a benne zajló folyamatokat, mélyebb 
összefüggésekben meglátni a dolgokat. A TDK volt az első olyan lehetőség, amikor saját kutatásokat 
végezhettem. Az első TDK alkalmával különösen tetszett, hogy mindez terepi felméréseken alapult, 
amely meghozta a kedvem a további kutató munkához. A második TDK során pedig a természeti 
környezet 3D-s modellezésével egy új perspektívából vizsgálhattam a körülöttünk lévő világot, ekkortájt 
merült fel bennem a doktori képzésben való továbbtanulás gondolata is. A TDK hozzájárult tehát ahhoz, 
hogy szélesedjen a látóköröm, új módszereket ismerjek meg, és emellett segítette a felkészülésem arra, 
hogy nyilvánosság előtt, hogyan osszam meg eredményeimet. 

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2004 – 2008: Károly Róbert Főiskola, Környezetgazdálkodási agrármérnöki szak
2004 – 2010: Károly Róbert Főiskola, Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc) szak
2014 – 2016: Debreceni Egyetem, Debrecen, Természettudományi és Technológiai Kar, Angol-magyar 
természettudományi szakfordító szakirányú továbbképzés
2014 – 2017: Debreceni Egyetem, Debrecen, Földtudományok Doktori Iskola, A lito- és hidroszféra 
természetes és antropogén folyamatai PhD program

Jelenlegi munkakör: gyakornok (geoinformatikus)
Munkahely: Mendel University in Brno, Department of Forest Management and Applied Geoinformatics, 
Zemědělská 3, 613 00 Brno, Czech Republic

Az egyetemi szakot befejezve, mivel nagyon szerettem volna külföldön kipróbálni magam (és a 
nyelvtanulás végett is hasznosnak gondoltam), Angliában vállaltam munkát. Először gyümölcs, 
majd zöldségfarmon dolgoztam. Amikor 2013 decemberében hazatértem, meghoztam a döntést, 
melyben korábbi témavezetőim is támogattak és ösztönöztek, hogy tudományos területen 
folytatom pályafutásom. 2014-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Földtudományok PhD 
képzésére, amelyet 2017-ben abszolváltam. Jelenleg doktorjelölti státuszban állok, és egy szakmai 
gyakornoki program keretében, 2017 októberétől a Mendel Egyetem Erdőgazdálkodási és Alkalmazott 
Geoinformatikai Tanszéken dolgozom. Az OTDK-án való részvétel (és helyezés), valamint a tudományos 

OTDK részvétel 
Év: 2011
Helyezés: 2. helyezett Dolgozat címe: Térinformatikai vizsgálatok a 
vidéki természeti erőforrások védelme érdekében
Konzulens: Dr. Tomor Tamás

SZABÓ ZSUZSANNA

munka kapcsán megjelent publikációk, mind a PhD felvételihez, mind a képzés alatt megpályázott 
különböző ösztöndíjak (pl.: tanulmányi utak, tehetség és szakmai programok) elnyeréséhez nagyban 
hozzájárultak. 
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Mit jelentett életében a TDK?
A TDK számomra rengeteg önállóságot adott. Az alkotás öröme, és az a bizonyos „heuréka” pillanat, 
amikor egy összefüggésre rájön az ember, nagyon jó érzés. Természetesen az elkészült munka öröme 
is felejthetetlen.  A TDK munka elkészítése során rengeteget lehet tanulni, és nem csupán a lexikális 
tudásra gondolok, hanem az eredményes kutatómunka lefolytatásán keresztül a munkakapcsolatok 
menedzselésén át a folyamatszemlélettel bezárólag mindenre. Az eredményes szereplés megerősített 
abban, hogy választott tudományterület valójában jó választás volt. Ezen kívül jelentős előnyt jelentett 
a további tanulmányokban, akár csak a többlet pontokra, vagy az ösztöndíjakra gondolok. Azonban 
sokkal fontosabbnak tartom azokat az előnyöket, illetve élményeket, amelyek kevésbé kézzelfoghatóak, 
így például az előadáskészség javulását, az összefüggések könnyebb megértését, és a motivációt az új 
dolgok megismerésére.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2010-2013: Vadgazda mérnöük BSc – Károly Róbert Főiskola
2014-2016: Vidékfejlesztési agrármérnök Msc – Károly Róbert Főiskola
2015-2017: Mezőgazdasági mérnök BSc – Eszterházy Károly Egyetem (Gyöngyös)

Jelenlegi munkakör: Megyei Elnöki Kabinetvezető
Munkahely: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Szakmai tapasztalat:
Az erdész technikum elvégzését követően, a felsőoktatási tanulmányaim alatt több szervezetben 
tevékenykedtem. A Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottsági Elnöke, majd Általános elnökhelyettese 
lettem, később két évig töltöttem be e szervezet Elnöki tisztségét. Ezzel egy időben a Magyar 
Vöröskereszt Károly Róbert Főiskola Helyi Szervezetének titkári pozícióját láttam el, valamint a Rákóczi 
Szövetség helyi szervezetének vezetői tisztségét. HÖOK Mentorprogram mentoraként tevékenykedtem 
2011 és 2015 között.  2011-től tagja vagyok a Magyar Közgazdasági Társaság ifjúsági tagozatának, 2014-
től pedig a Károly Róbert Szakkollégiumnak. A 2014/2015. tanévben  Köztársasági ösztöndíjban és Nívó 
díjban részesültem, 2015/2016. tanévben Köztársasági ösztöndíjat és Tudományos tevékenységért 
díjat vehettem át.  2016-ban a Magyar Vöröskereszt Elnökétől vehettem át elismerő oklevelet. 
Tanulmányaim során, egy többszerzős és több saját publikáció megírásában vettem részt. 2016-ban 

KORCZ ROLAND

OTDK eredmény
Év: 2017
Helyezés: 1. helyezett
Dolgozat címe: Helyi piacok 
összehasonlító vizsgálata Heves 
és Pest megyében
Konzulens: Dr. Koncz Gábor,  
Dr. Tóth László, Csernák József

OTDK eredmény
Év: 2015
Helyezés: 3. helyezett
Dolgozat címe: A Magyar 
vadászat és vadgazdálkodás 
vidékfejlesztési lehetőségeinek 
vizsgálata
Konzulens: Dr. Tóth László,  
Csernák József,  
Dr. Babocsay Gergely 

egy munkacsoporttal elkészítettük Látrány község hosszú távú területfejlesztési koncepcióját. 
Ezen koncepció prezentálását követően állásajánlatot kaptam a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Megyei Elnökétől és így 2016-tól a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál dolgozom, mint elnöki 
kabinetvezető. 2017-től a Földtulajdonosok és Természetbarátok Látrányi Vadászegyesületének 
titkári pozícióját is betöltöm.
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Mit jelentett életében a TDK?
A Térinformatikával, mint Tudománnyal, a főiskolás éveimben találkoztam először, és már igen hamar, 
komolyabban kezdtem foglalkozni a témával, mint diáktársaim! Köszönhetem ezt konzulensemnek 
Dr. Tomor Tamásnak, és az Egerbakta hegyközségnek, hiszen lehetőséget biztosítottak számomra, 
hogy bekapcsolódjak egy komoly szakmai munkába. Már a 3. félév elején elkezdtük a közös munkát, 
tehát már akkor tudtam, hogy a szakdolgozatom témája körvonalazódott, „csupán” fel kell tölteni 
tartalommal, komoly tartalommal. A szakdolgozatom (ami egyben a TDK dolgozatom is volt) közel két 
évig készült, sok terepi munkával tarkítva. Azt Gondolom és hiszem, a TDK-val kapcsolatban, hogy bár 
már napjainkban nem ebben a szegmensben tevékenykedem, megérte a fáradozást, hiszen fiatalon 
rájöttem arra, hogy bármi is érdekli az embert, csak komolyan van értelme vele foglalkozni. 2005-ben 
az agrárinformatika még innovatív területnek számított Gyöngyösön és megláttam benne a magam 
lehetőségét, amivel több lehetek, kinyílt egy másik ablak a világ ezen részére, ami azért a megszokottól 
nagyon eltért 20 évesen, mellesleg érdekelt is a téma! A szakmai munkán túl lehetőségem nyílt 
megismerkednem komoly SZAKEMBEREKKEL, akiktől sokat tanulhattam „szakmailag”!

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
Felsőfokú tanulmányok: 
2004-2007: Károly Róbert Főiskola AVK, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, Projektmendzser 
szakirány (BSC)
2008-2010:  Károly Róbert Főiskola AVK, Vidékfejlesztési agrármérnök (MSC)

Jelenlegi munkakör: Kereskedelmi Képviselő, szaktanácsadó. (Heves, Szolnok megye)
Munkahely: KWS Magyarország KFT

2008 januárjától Károly Róbert Főiskolán kutatási referens pozícióban dolgoztam 2010 ig, különböző 
projektekben, majd bő 1 éves kitérő következett, az Európai Uniós projektek bírálatával foglalkoztam. 
Ezt követően már nem csak közvetetten, hanem közvetlenül is az Agrár szektorban tevékenykedtem és 
tevékenykedem napjainkig is. 
A termelésben is megfordultam, Állattenyésztési Ágazatvezetőként vettem részt a Tarnamenti 2000 Mg 
zrt szakmai munkájának irányításában közel 3 évig.
2014 óta pedig az Agrárkereskedelemi szektor szereplője vagyok.

OTDK eredmény 
Év: 2009
Helyezés: II.
Dolgozat címe: Egerbakta hegyközség szőlőnyilvántartása 
térinformatikai módszerekkel
Konzulensek: Dr. Tomor Tamás
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