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Tisztújítás a Magyar Agrárközgazdasági
Egyesületnél
Mizik tamás – lengyel Péter – török áron
A Magyar Agrárközgazdasági Egyesület
(MAKE) 2021. március 30-án tisztújító közgyűlést tartott, amelyen a Dr. Jámbor Attila (elnök), Dr. Balogh Péter (alelnök) és dr.
Vásáry Miklós (főtitkár) összetételű elnökség
2021. szeptember 27-i hatállyal leköszönt az
egyesület éléről. Ezzel lezárult az egyesület
életének egy meghatározó, ötéves időszaka.
A tagság titkos szavazással a dr. Mizik Tamás
(elnök), dr. Lengyel Péter (alelnök) és dr. Török Áron (főtitkár) összetételű elnökségnek
szavazott bizalmat.
A magunk nevében nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy nagy és egyben sikeres elődök
nyomdokában kell megállnunk a helyünket, hiszen a MAKE számos figyelemreméltó
eredményt ért el az előző elnökség időszaka
alatt. A leköszönő elnökség a taglétszámot
jelentősen növelte, az egyesület pénzügyi
helyzetét stabilizálta, az új honlappal és a
tagnyilvántartások naprakészen tartásával
az átlátható működést biztosította, valamint
komoly szakmai aktivitást mutatott (konferenciaszekciók szervezése, könyvkiadás,
rendezvények szervezése). A részletes eredményekről az egyesület honlapja ad bővebb
áttekintést (http://agrarkozgazdasz.hu/).
A fenti tevékenységeket és elveket az új elnökség is fontosnak tartja, ennek alapján a
következő stratégiai célokat jelöltük ki az
elkövetkező három évre:
1. A fiatal magyar agrárközgazdászok
(MSc- és PhD-hallgatók) szakmai előmenetelének támogatása, ami különösen azért
fontos, mert itt látjuk a tagság további bővítésének bázisát.
2. Továbbra is szeretnénk aktívan, saját
szekció(k) szervezésével jelen lenni az összes
jelentős hazai agrárközgazdász konferencián
– az első ponthoz kapcsolódva pedig előtérbe
helyeznénk az angol nyelvű szekciókat.

Az új elnökség tagjai: dr. Lengyel Péter (alelnök), dr. Mizik Tamás (elnök) és dr. Török
Áron (főtitkár)

3. Az első két ponthoz kapcsolódóan szeretnénk építeni a MAKE tapasztalt tagjaira,
többek között mentorálás, szekcióvezetés
területén. Reményeink szerint ezáltal a sikeres konferencia-előadásokból könnyebben
születhetnek szakmailag nívós cikkek.
4. További célunk együttműködés kialakítása olyan hazai szakmai szervezetekkel,
amelyek célcsoportjai és a MAKE célcsoportjai között átfedés van.
5. Fentieken túl és azok megvalósításának érdekében szeretnénk a jelenlegi honlap
mellett a közösségi média használatával is
támogatni az egyesület kommunikációját.
Amint az a stratégiai célokból látható, a
fiatalok felé történő hangsúlyos nyitásban
alapvetően a meglévő tagság kompetenciáira
építenénk, különösen a fiatal kutatók szakmai előrelépésének elősegítése érdekében.
Az új elnökség a MAKE stratégiai céljainak megvalósításához számít a már meglévő és a később csatlakozó tagság aktív
közreműködésére, és bízik benne, hogy az
előző elnökséghez hasonlóan tovább tudja
erősíteni az egyesület szerepét a magyar
agrárközgazdász társadalomban.

