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Balogh Gergő Falusi turizmus bemutatása négy vendégház példáján keresztül Szabocs-Szatmár-Bereg megyében

Barabás Zoltán Funkcionális élelemiszerek és az egészséges táplálkozás

Bártfai Balázs A globalizáció és a lokalizáció vizsgálata egy élelmiszeren, illetve a hozzá kapcsolódó szervezeteken keresztül

Benke Éva Bánhorváti turisztikai lehetőségei, a Veréb Fészek Vendégház bemutatása

Bereczki Dániel Európai finanszírozású képzési projektek szerepe a fejlesztés-politikában

Bihari László Energiafű termesztése egy családi gazdaságban

Boros Beáta Létavértes társadalmi és gazdasági problémái, fejlesztésének lehetőségei Debrecen hátterében

Bozó Alexandra Falusi turizmus tervezése és mezőgazdasági tevékenység Egerbaktán

Dán Timea A falusi turizmus helyzete és ökonómiai kérdései Békés megyében

Drabik Melinda Záhony térségének fejlesztée napjaindban és fejlettségének vizsgálata természeti-, társadalmi- és gazdasági szinten

Durkó Emília A prágai és a debreceni agráregyetem hallgatóinak környezettudatossága a gyakorlatban

Ecsedi Anita Katalin A józsai szelektív hulladékgyűjtési rendszer bemutatása 

Faragó Zsuzsanna A vidékfejlesztés társadali, gazdasági és ökológiai környezeti összefüggése Derecske-Létavértes Kistérségben

Fehér Csilla Tomor község vidékfejlesztése 

Fekete Máté György Balmazújváros vidékfejlesztésének aktualitásai

Fodor Andrea Támogatások szerepének vizsgálata adott gazdaság példáján keresztül

Földesi Dóra A Farm, ahol élek ( egy Dévaványai családi gazdaság gazdasági elemzése)

Furda Bettina Kapcsolatrendszer az értékesítési logisztikában  a Daniella Kereskedelmi Kft esetében

Gabnai Zoltán Rövid vágásfordulójú nemesnyár energiaültetvények gazdasági értékelése Hajdú-Bihar megyében

György Gergő Dániel Az agrár-környezetgazdálkodási program mikro szintű vizsgálata

Jászai Dániel A mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei, mikrohitelezés a Primom Alapítvány gyakorlatán keresztül

Kabai Zsófia Derecske népességmegtartó képessége

Kapási Éva A német kisebbség lehetőségei Balmazújváros fejlesztésében

Kovács Edit Fanni Esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsment vizsgálatok a Credit Up Kft-nél

Kovács Gyula Az imidazolinon rezisztens és a hagyományos napraforgó hibridek termesztéstechonológiai és gazdasági összehasonlítása

Kürtösi Mónika A tanyavilág helyzete napjainkban

Lénárt Nikolett Lénárt család ökológiai lábnyoma

Losonci Zsolt Az intenzív almatermesztés ökonómiai elemzése

Méhes Gréta Komádi bemutatása a munkaerő-piaci jellemzőinek tükrében

Molnár Gabriella Egy ipari ökológiai rendszer megvalósítása egyes Hajdú-Bihar megyei élelmiszer-gazdasági vállalatok körében

Morvai Anita Szemescirok termesztésének lehetősége egy magyar családi gazdaság modellben

Nagy Anikó A falusi turizmus helyzete a Püspökladányi kistérségben

Pék Éva Ellentmondások a Magyar Vidék vízgazdálkodásra alapozott fejlesztésének kérdésében

Pércsi Beatrix A falusi turizmus helyzete Hajdú-Bihar megyében, az ebesi Ádám és Éva Vendégház példáján keresztül

Silye Kornél A mezőgazdasági tevékenység hatása a széndioxid, metán és dinitrogén-oxid kibocsátásra

Szabó Gergő A Leader program szerepe Vámospércs fejlődésében
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Szebegyinszki Zsófia A vidéki élet társadalmi előnyei és hátrányai Örménykút községben

Szűcs Sándor Debrecen birtokviszonyai és földhasználata s debreceni földközösség alatt mai szemmel nézve

Tilki Balázs A különböző méretű alamatermesztő gazdaságok összehasonlító ökonómiai elemzése 

Tóth Judit Az édesvízkészletek mennyiségi és minőségi problémái Európában és Magyarországon

Tóth Stefán A genetikailag módosított kukorica termelése, öszzehasonlítása a hibridekével

Ujlaki Zoltán Hajdú-Bihar megye városainak biológiai kapacitása és ökológiai mérlege

Uri Gergő A bodzatermesztés ökonómiai elemzése

Varga Klaudia A Leader program Magyarországon- Vizsgálatok a Dél-Zemplémi Nektár Leader Helyi Közösségnél

Veres Viktória Miskolc belváros-rehabilitációjának bemutatása egy kiemelt projekten keresztül


