Gazdaság és jog konferencia
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani
Intézetének Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszéke, a kari Tudományos Diákköri Tanács
támogatásával 2016. május 9-én rendezte meg „Gazdaság és jog” című hallgatói
konferenciáját. A helyszín a SZIE Gödöllői Campus földszinti Rektori Tanácsterme volt.
A konferenciát Dr. Kovács László intézeti tanszékvezető nyitotta meg. Az ezt követő
prezentációk első részében a mezőgazdasági termelők státusáról szóló, valamint a
vadásztársaságok és horgászegyesületek működésének néhány aktuális kérdését érintő
prezentációk hangzottak el Tóth Zsófia, Suszter Edina, Zsédely Noémi, Balogh Géza Attila és
Tengely Péter előadásában.
A gazdasági szektorok közül a turizmus, ezen belül is kiemelten a lovas turizmus területe került
ezt követően terítékre Sándli Zita és Vörös Betti jóvoltából, akik a lovas turisztikai
szolgáltatások nyújtása, valamint a lovas hungarikumokban rejlő lehetőségek kihasználása
szempontjából vizsgálták az ágazatban rejlő lehetőségeket.
A jog rugalmasan alkalmazkodik gazdasági érdekek változásaihoz, ezért az előadások harmadik
csoportja gazdaságpolitikailag is aktuális témaköröket vonultatott fel. Prezentáció hangzott el
az új földforgalmi törvény változásairól és a zártkerti besorolású földek helyzetéről Csicsely
Anikó és Gálfalvi Krisztina, a Nemzeti Földalap vagyonának hasznosítására vonatkozó új
kormányzati elképzelések megvalósításáról Demeter Petra, a mezőgazdasági termékértékesítési
szerződések megkötéséhez kapcsolódó kötelező előírások és agrárkamarai ajánlások
érvényesüléséről Odrobina Anett, valamint az élelmiszerpiaci szereplők közötti kartellszerű
megállapodások piactorzító hatásairól Tóth Fruzsina Noémi előadásában.
Az előadásokat értékelő bizottság (Dr. Ugrósdy György intézetigazgató egyetemi docens, Dr.
Nagy Henrietta egyetemi docens, Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, Orlovits Zsolt adjunktus
és dr. Csegődi Tibor László tanársegéd) elismeréssel nyilatkozott a bemutatók színvonaláról,
hiszen a hallgatók olyan aktuális kérdésekről szóltak, és vonták le következtetéseiket, amelyek
a gazdálkodók és a kormányzati szervek számára egyaránt hasznosíthatóak. A biztosság az
előadóknak elismerő okleveleket nyújtott át, a kiemelkedő teljesítményért járó különdíjat pedig
Balogh Géza Attilának ítélte oda, aki az új halgazdálkodási törvénynek a horgászegyesületek
működésére gyakorolt hatásáról tartott előadást.
A rendezvény az NTP-HHTDK-15-0064 "SZIE GTK TDK programjainak támogatása a
2015/16. tanévben" című projekt támogatásával valósult meg, amelyet az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program
támogatott.

