
 

 

Tisztelettel köszöntöm Önöket a debreceni agrár-felsőoktatás létrejöttének 150. évfordulója 

alkalmából. Ha van egy város, ahol lehet az oktatást a fejlődés legerősebb mozgatóerejeként 

definiálni, akkor az Debrecen. De nem csak az oktatás van hatással a városra, hanem ez fordítva 

is igaz. Debrecen az a város, ahol nem lehet úgy beszélni az oktatás egyetlen területéről sem, 

hogy abban ne lenne a városnak jelentőségteljes szerepe. Így van ez az első magyar nyelvű 

agrárfelsőoktatási intézménnyel kapcsolatban is. 

Hadd idézzem fel, hogy Szöllősy János polgármester és Szentgyörgyi Elek főjegyző 

adománylevele alapján 1868. október 22-én nyitotta meg kapuit Debrecenben az Országos 

Felsőbb Gazdasági Tanintézet, amely számos névváltozás és átalakulás után 1970-ben vált 

egyetemmé, akkor vette fel a Debreceni Agrártudományi Egyetem nevet. 

 

Az intézmény alapításához a város 400 katasztrális hold termőfölddel járult hozzá, ezáltal a 

korabeli Debrecen nagyrészt saját anyagi forrásokra támaszkodva, az alap- és felsőfokú képzést 

egyaránt célozva, nem csupán a város és közvetlen környezete, de a tágabb régió, a Tiszántúl 

mezőgazdaságának felvirágoztatása érdekében szándékozott ezt az intézményalapítást 

megvalósítani.  

 

A város adottságait tekintve, a legracionálisabb döntés volt az agrárképzésbe fektetni: azt az 

ágazatot támogató képzésbe, amely ágazat a város gazdaságának alapját képezte. Mi sem 

cselekszünk másként ma, mint elődeink, amikor korszerű, széles körű tudományos alapokon 

nyugvó, kutatási eredményeket hasznosító és kutatásokat indukáló, elméleti és gyakorlati 

szempontból egyaránt jól megalapozott oktatás- és gazdaságfejlesztésben gondolkodunk. 

 

Mindezt pedig tesszük – térségben gondolkodva – nem csupán a város és közvetlen környezete, 

de a tágabb régió, a Tiszántúl, sőt, azon túlmutatóan egy olyan nemzetközi régió fejlődése 

érdekében, melynek központja Debrecen. 

 

Ez mutatja azt, hogy mindazokat a törekvéseket és módszereket, melyeket másfélszáz évvel 

ezelőtti elődeink gyakoroltak a debreceni Országos Felsőbb Gazdasági Tanintézet 

megteremtése érdekében ma is fontosnak és követendőnek tartjuk. 

Mindez jelenti azt is, hogy akkor, mikor közel ötszáz évvel ezelőtt Debrecen a ma is működő 

és büszkeségünkre létező Református Kollégiummal megalapozta iskolarendszerét, akkor, 

mikor százötven évvel ezelőtt létrejött egy újabb nagy jelentőségű tanintézmény az 

agrárfelsőoktatás területén, elődeink az adott kor kihívásaira korszerű gondolkodással 



 

 

igyekeztek választ adni. S merem remélni, hogy napjainkban is, a most zajló gazdasági 

folyamatokban is ugyanez történik! 

 

A debreceni agrár-felsőoktatás az itt folyó tudományos munkának köszönhetően, tudományos 

eredmények sokaságát, és agrárszakemberek tízezreit adta a magyar agráriumnak és egyúttal 

Debrecennek az elmúlt másfél évszázadban. 

 

Az a tudás, ami itt felhalmozódott, tette lehetővé, hogy az agrárium és a hozzá kapcsolódó 

iparágak itt, Debrecenben a ’90-es évek válságát követően újra erőre kapva segítsék a város 

gazdaságának növekedését. A magasszintű oktatási és tudományos munka mellett példamutató 

a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar azon tevékenysége, 

ahogyan képes volt és képes a régió valamennyi meghatározó mezőgazdasági vállalatát 

összefogni és egy erős szövetséget kovácsolni a tudomány, az oktatás és a gazdaság között. 

 

Debrecen gazdasága ma egy technológiai forradalmat él át és ennek köszönhetően az oktatás is 

jelentős átalakuláson megy keresztül. Az új technológiai, innovatív megoldások, a 

termelékenység és hatékonyság érvényre juttatása a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban és az 

ezekhez kötődő agrárképzésben létfeltétel. A Debreceni Egyetem agrárképzésének 

legfontosabb küldetése, hogy a kiemelkedő tudással felvértezett szakemberekkel biztosítsa a 

magyar agrárium versenyképességét és a magyar vidék fejlődését. 

 

Azt kívánom, hogy még mi is és majd száz év múltán kései utódaink is éljenek meg örömmel 

és büszkeséggel ilyen kiemelkedő eredményekre épülő évfordulókat, melyek a debreceni 

gazdasághoz, oktatáshoz, a városban zajló tudományos tevékenységhez fűződnek!  

A város nevében gratulálok a kar által elért eddigi eredményekhez és kívánom, hogy a 

következő 150 év is hasonlóan sikeres és példamutató legyen! 


