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Ötvenkilencedik alkalommal rendezte meg idén 
a Pannon Egyetem Georgikon Kara a Georgikon  
Napok nemzetközi tudományos konferenciát 
2017. szeptember 28−29. között, Keszthelyen. 
A konferencia mottója A múlt mérföldkövei és 
a jövő kihívásai – 220 éves a Georgikon volt. 
A konferencia, folytatva a hosszú évtizedek 
tradícióját, szeptember végén fórumot és 
találkozási lehetőséget biztosított a mező-
gazdasággal és a környezettel foglalkozó 
tudósok és szakemberek számára, hogy 
megvitassák eredményeiket. A múltat nem 
elfeledve, közösen munkálkodtak az élhetőbb 
jövőn. A rendezvényen 12 szekcióban folyt a 
munka. A résztvevők foglalkoztak a növény-
termesztés, állattenyésztés, kertészet, a 
talajtan és agrokémia mellett az agrártör-
ténet, az agrár- és vidékgazdálkodás kér-
déseivel, összességében – a poszterekkel 
együtt – több mint 150 előadásban. Ez utóbbi 
szekció a Magyar Agrárközgazdászok Egye-
sülete (MAKE) társszervezésében valósult 
meg A másik fő gondolatkör a környezet- és 
természetvédelemből kiindulva a helyi gaz-
daság és a vállalati fenntarthatóság volt, 
középpontban a turizmus és vendéglátás, az 
alternatív energiagazdálkodás és alternatív 
közgazdaságtan kérdéseivel. A konferencia 
nemzetközi jellegét a két idősávban folyó 
Ecocycles szekciók adták. Az Europen Ecocy-
cles Society (ECyS) angol nyelvű szekcióiban 
22 előadás hangzott el és témájukat tekintve 

a környezet- és természetvédelem, a nem-
zeti parkok élőhely megőrzésben betöltött 
szerepe, a tájvédelem és a „másként gondol-
kodás – nemnövekedés” gondolatok mentén 
vette fel saját felelősségünket.
A European Ecocycles Society (ECyS) célja, 
hogy olyan együttműködési teret nyisson a 
környezet, a fenntarthatóság iránt elkötele-
zett kutatók, oktatók, szakemberek számára, 
amely segítségével megérthetők a körülöt-
tünk zajló biológiai, technikai, gazdasági és 
társadalmi folyamatok. Olyan új vagy újszerű 
megoldások elterjedéséhez (elterjeszté-
séhez) vagy újra megéléséhez nyújt segít-
séget, amitől szebb, élhetőbb környezetet 
adunk át utódainknak. A természeti erőfor-
rások korlátozottsága, a fenntarthatóság 
kérdései – szerencsére – egyre nagyobb 
ismertséget kapnak a mindennapokban is, 

azonban gyakran esünk abba a hibába, hogy 
egy-egy kérdést, problémát a környezetéből 
kiragadva szemlélünk, keresünk megoldá-
sokat, ami sokszor nem a jó, a rendszer szem-
pontjából legmegfelelőbb lesz. A társaság 
fontosnak tartja, hogy mindent holisztikus 
megközelítéssel vizsgálva, a rendszereket 
magukat megértve találjunk olyan, innovatív 
megoldásokat, amelyek egyszerre szol-
gálják az ökológiai, gazdasági és társadalmi 
fenntarthatóságot. A társaság célja a tudo-
mányos dialógus elősegítése, a szélesebb 
tudományos együttműködés támogatása.  
A társaság open access folyóirata, az ECOCY-
CLES jelenleg az egyetlen, amely az ökológiai 
ciklusokkal foglalkozik. 
A Georgikon Napok és az ECyS célja közös: a 
fenntarthatóság gondolata mentén hozzájá-
rulni az élhető Föld megőrzéséhez.  
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