
Tisztelt Társasági Tagok! 

 

2020 január 24-ig lehet jelentkezni a 

"Mezőgazdasági drónok szerepe a digitális agráriumban"  

c. gazdásztalálkozóra, melyet a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara szervez. 

A rendezvény időpontja: 2020 február 7. 

Helyszíne: Hódmezővásárhely, Takács Ferenc Képző Központ  

 

A részletek a mellékelt meghívóban találhatók. 

 

Üdvözlettel: 

Bakacsi Zsófia 

 



H-6800 Hódmezővásárhely • Andrássy út 15. (Levélcím: Pf. 79.) 

Telefon: +36 (62) 532-990 • Fax: +36 (62) 532-991 

www.mgk.u-szeged.hu; loyola.eva@mgk.u-szeged.hu  

 

 

Szegedi Tudományegyetem 

Mezőgazdasági Kar 
 

 
 

 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

a  

Mezőgazdasági drónok szerepe a  

digitális agráriumban gazdatalálkozóra 

 

 

NÉV: _______________________________________________________________________________________ 

TELEFONSZÁM: _____________________________________________________________________________ 

CÉG NEVE: _________________________________________________________________________________ 

CÍM: _______________________________________________________________________________________ 

E-MAIL: ____________________________________________________________________________________ 

ÉTELLALERGIA/KÜLÖNLEGES ÉTREND: ______________________________________________________ 
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Szegedi Tudományegyetem 

Mezőgazdasági Kar 
 

DÉKÁN 
 

 
 

MEGHÍVÓ 

 
 

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara gazdásztalálkozót szervez  

 

Mezőgazdasági drónok szerepe a digitális agráriumban 

címmel, 

melyre tisztelettel meghívja. 

 

Időpont: 2020. február 7. 10.00-16.00 

 

Helyszín: Takács Ferenc Képző Központ  

 

6800 Hódmezővásárhely, (a XXIV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok kiállítás területén) 47. 

számú főút 195. km (Koordináták: É 46,4323; K 20,35978) 

 

 

A precíziós mezőgazdaság irányítási rendszeréhez nagy mennyiségű bemenő információra lesz szükség a 

jövőben méghozzá olcsón, és ezt jelentős részben drónokkal gyűjtik majd. A Szegedi Tudományegyetem 

Mezőgazdasági Karán futó precíziós agrárgazdálkodási szakmérnök képzésben kiemelt szerepet kap a 

drónok alkalmazása. Erre támaszkodva az országban első alkalommal gazdásztalálkozót szervezünk, 

melynek célja a mezőgazdasági drónhasználattal kapcsolatos hazai tapasztalatok összegzése. Gyakorlati 

bemutatóval összekötött kutatói és céges szakmai előadások hangzanak el a programban, amelynek 

további részleteiről a honlapunkon adunk tájékoztatást. 
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A gazdatalálkozón való részvétel regisztrációhoz és a részvételi díj befizetéséhez kötött.  

Részvételi díj: 6500 Ft/fő, ami tartalmazza az étel és ital fogyasztást is. 

A regisztrációs díjat az AGRÁRMODERNIZÁCIÓS ÉS RÉGIÓFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY 

számlájára, legkésőbb 2020. január 24-ig kell befizetni (Számlaszám: 10200184-28112884-

00000000). A regisztrációs ívet kitöltve legkésőbb 2020. január 24-ig kell visszaküldeni a 

loyola.eva@mgk.u-szeged.hu e-mail címre. 

 

 

Az eseményre várjuk a sajtó munkatársait. 

 

 

     

 

Üdvözlettel: 

 

 

 

                                                                                                                       Dr. Mikó Edit 

                                                                                                                        dékán 
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