
  

 

MEGHÍVÓ 

 

Örömmel értesítjük, hogy folytatódik a Digitális Agrárakadémia bemutatóüzemi hálózatára 
alapozott rendezvénysorozat Szlovákiában, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, 

valamint a Gazda Polgári Társulás közös szervezésében. 

 

A bemutató időpontja: 2022. november 11.  

 

Helyszíne: Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, Perbenyik 

J. Majláta 2, 07651 Pribenik    https://sospribenik.edupage.org/ 

A bemutató témái: 

1. A Digitális Agrárakadémia (DAA) felvidéki bemutatása    
2. Műholdas távérzékelés a precíziós gazdálkodásban  
3. Drón monitoring az agrárgazdálkodásban   
4. Drónok reptetésének törvényi háttere Szlovákiában 
5. Gyakorlati bemutató  

- Kijelölt parcellák műholdas megfigyelésének bemutatása, azok 
elemzése, 

- Drón monitoring a kijelölt parcellákon 
- Erőgépek műholdas vezérlésének bemutatása – CLAAS AXION 850 
 

A bemutató egy délelőtti és egy délutáni alkalommal kerül megrendezésre a következő 
időpontokban: 

                           1. blokk    8.00 – 12.00 

                           2. blokk   13.00 – 17.00 

Szakmai előadók: 

Varga Péter okleveles kertészmérnök, a Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési 
Szakközépiskola igazgatója, a Gazda Polgári Társulás elnöke, valamint a DAA képzések és 
tananyagfejlesztés szlovákiai koordinátora, tananyagszerkesztője 

Czíria Kornél okleveles geoinformatikus, a Skymaps s.r.o. szlovákiai képviselője, a DAA képzések 
és tananyagfejlesztés szlovákiai munkatársa 

Brigan Dezső okleveles informatikus, rendszergazda, a Sevenet s.r.o. informatikai vállalat 
társtulajdonosa, a DAA képzések és tananyagfejlesztés szlovákiai munkatársa 

Narancsík János okleveles agrármérnök, az EXATA GROUP, a.s. precíziós üzemmérnöke, a DAA 
képzések és tananyagfejlesztés szlovákiai munkatársa 

Szabó Tamás okleveles agrármérnök, precíziós technológiákat alkalmazó helyi gazdálkodó 
 

Bővebb információk a Digitális Agrárakadémiáról:  

https://www.digitalisagrarakademia.hu 

A rendezvényen való részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz és visszajelzéshez kötött 
(a résztvevők száma maximum 20 fő).  



  

 

 

Kérjük, jelentkezési lapját az alábbi e-mail címre küldje el 2022. november 10-ig:  

 president@gazda-pt.sk 
 

Jelentkezési lap 

1. A délelőtti előadásra: 8.00 – 12-00          

2. A délutáni előadásra: 13.00 – 17.00                                 

  A megfelelő időponthoz kérem, tegyen egy X-et! 

JELENTKEZŐ SZEMÉLY ADATAI 

családi és utóneve(i)   

születési családi és utóneve(i)  

születési ideje  

elektronikus levelezési címe  

telefonos elérhetősége  

gazdaság helye  

gazdaság mérete  

gazdaság főtevékenysége 

 állattartó gazdaság  

 növénytermesztő gazdaság  

 vegyes gazdaság  

legmagasabb iskolai végzettsége 

 szakmai végzettség nélküli 

 középfokú szakmai végzettségű 

 felsőfokú szakmai végzettségű 

gazdálkodásban betöltött szerepe  

 vezető  

 alkalmazott  

 segítő családtag  

 nem gazdálkodással foglalkozik 

 tanuló  

Gazdaságában alkalmaz-e digitális 
megoldásokat?  

 

    igen 

    nem  

Kíván tőlünk hírlevelet kapni?  

 

    igen 

    nem  

 

mailto:president@gazda-pt.sk

