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MEGHÍVÓ 
az EOQ MNB Mezőgazdasági Szakbizottsága szakmai napot rendez a következő témakörben: 

Minőségügyi sikertörténetek az agrárgazdaságban –  
Te lehetsz a következő! 

Helyszín: NAIK Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Tanácsterem* 
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.  -  https://goo.gl/maps/VYpDEPbzHEM2 

Időpont: 2016. április 20. (szerda) 14.00 – 17.00 (regisztráció 13.45-től) 
Az agrárgazdaság fejlődési útja a jó termékminőség és a magas szintű élelmiszer-biztonság együttes garantálása. 
A szakmai nap első részében két sikertörténettel ismerkedhetünk meg, melyek tanulságai inspirálók és egyben 
útmutatók a fejlődni kívánók számára.  
Az előadások második része néhány hatékonyságnövelő útkeresésről nyújt tájékoztatást, ötletet adva a helyi 
problémák megoldásához illetve a sikeres innovációhoz. 

Program:  
14.00 Megnyitó és a Szakbizottság tevékenységének ismertetése 

Dr. Vajda László, Mezőgazdasági Szakbizottság elnöke 
Minőségügyi sikertörténetek 

14.10 A fiatal gazdák lehetőségei és eredményei a kertészeti termesztésben – egy felmérés 
tapasztalatai saját példával fűszerezve 
Benedek Borbála, alelnök, AGRYA Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége 

14.30 „Amit eszel, azzá leszel!” Ollé Sándor, cégtulajdonos, Piszkei Öko Kft. 
14.50 Vita, kérdések és válaszok 
15.10 Szünet 

Előre tekintés – megoldandó feladatok és lehetőségek 
15.20 A minőségbiztosítási rendszer alkalmazása a kertészeti termelésben – innovációt igénylő 

területek a kockázatok csökkentése érdekében 
Ledó Ferenc, elnök, FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet 

15.40 Az innováció szerepe a minőség fejlesztésében, Fekete Anett, FM 
16.00 Ökológiai tanúsító jel – hogyan növelhetünk értéket? Bánfi Brigitta, minőségügyi vezető, 

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 
16.20 Vita, kérdések és válaszok 
16.40 Összefoglalás, zárszó, Dr. Vajda László, a Mezőgazdasági Szakbizottság elnöke 

A térítésmentes rendezvényre mindenkit szeretettel várunk,  
de a terem befogadóképessége miatt kérjük a bejelentkezését!  

A terem befogadóképességének elérésekor a jelentkezést lezárjuk! 
Jelentkezés: http://eoq.hu/akt16/jel160420.htm 

A jelentkezés elküldését követő  képernyőn jelenik meg a visszaigazolás. 

 Dr. Szabó Erzsébet Acsainé Dr. KobolkaLívia Dr. Vajda László 
 a Szakbizottság titkára a Szakbizottság társelnöke a Szakbizottság elnöke 
* Megközelíthetőség: Autóbusz: 5-ös busz Széll Kálmán térről indulva Júlia utcánál vagy Vasas sportpálya megállóknál 

történő leszállás, tovább felsétálni a Radna lépcsőn, majd jobbra fordulni. A 149-es busz a Széll Kálmán térről indulva a 
Ruszti megállónál történő leszállás esetén végig kell haladni egyenesen a megállóval szemben lévő utcán, majd az utca 
végén jobb oldalt lesz az intézet. Villamos: 61-es villamos városmajori megállónál történő leszállással, tovább pedig 
sétával a Lorántffy Zsuzsanna lépcsőn, aztán jobbra majd az első lehetőségnél balra majd jobb oldalt lesz az Intézet.  
Gépkocsi: GPS koordináták: 47.513884 / 19.010021 (GPS), parkolás az intézet területén ingyenes, a környező utcákban 
pedig mindenhol fizetős automatákat találnak. 


