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Piacképes kutatás a céljuk 

Ismerős vezető a Debreceni Egyetem újonnan alakult Agrár Genomikai és Biotechnológiai Központja 

élén.  

NYÍREGYHÁZA. – Az új szervezeti egység a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar átalakulásának egyik motorja lesz. 

A központ igazgatója: Dobránszki Judit, az MTA doktora a napokban vehette át megbízólevelét. 

A Debreceni Egyetem (DE) Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) 

Agrár Genomikai és Biotechnológiai Központjában (AGBK) elsősorban növényés állatgenomikai, 

valamint biotechnológiai alap- és agrárinnovációt megalapozó piacorientált kutatásokat végeznek. 

– A precíziós és körforgásos mezőgazdaság ma már nem létezhet a növények és állatok genetikai, 

genomikai alapjainak ismerete, illetve a biotechnológiai módszerek alkalmazása nélkül. Ezen 

tudományterületek kutatására és az eredmények hasznosítására Szilvássy Zoltán rektor támogatásával 

és Dobránszki Judit tudományos tanácsadó kezdeményezésére április elsejével jött létre a MÉK 

szervezeti egységeként az AGBK. 

Megújuló agrárképzés 

– Nagy lehetőségeket rejt az AGBK megalakulása. A kutatóknak ma nem elég kiváló tudományos 

munkát végezniük, láthatónak is kell lenniük a szakma és a piac számára. 

A tudás- illetve technológiatranszfer, valamint a projekt együttműködések serkentése az egész 

debreceni agrárképzés számára kiemelt jelentőségű – jelentette be Stündl László, a MÉK dékánja. 

– A központ kutatásai hozzájárulnak a haszonnövények és állatok genomikai és genetikai 

feltérképezéséhez és biotechnológiai felhasználásához, illetve eredményeik alkalmazhatóak az agrár- 

és élelmiszeriparban, valamint a gyógyszeriparban – mondta Dobránszki Judit, az Agrár Genomikai és 

Biotechnológiai Központ vezetője. 

Az Állatgenomikai Kutatócsoport irányítója, Kusza Szilvia egyetemi tanár szerint céljuk, hogy hazai és 

európai uniós források bevonásával megőrizzék jelentős szerepüket a gazdasági és vadon élő 

állatfajokkal végzett molekuláris genetikai és genomikai vizsgálatok piacán, amelyeket eddig a DE 

Állatgenetikai Laboratóriumában végeztek több tenyésztőszervezetnek. 

Lépést kell tartani  

Jávor András rektori főtanácsadó azt hangsúlyozta, hogy a karnak lépést kell tartania az egyetem 

dinamikus fejlődésével. Az Agrár Genomikai és Biotechnológiai Központ megalakulásával a debreceni 

agrárképzés teljesen megújulhat. 

– Az agrároktatásnak két feladata van, hogy szakemberekkel lássa el a mezőgazdaságot, valamint elit 

képzést kell biztosítania a hallgatók számára, a kettőnek párhuzamosan kell jelen lennie a DE MÉK-en. 

A precíziós mezőgazdaság nem létezhet a genomikai és biotechnológiai eredmények felhasználása 

nélkül. Az AGBK ezt a tudáshátteret biztosítja, és egyedi képzések beindítására ad lehetőséget. Az 
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újonnan megalakult központ hazai és nemzetközi szinten is elismert munkatársai továbbra is kiemelt 

szerepet kívánnak betölteni a doktori iskolák munkájában – mondta Jávor András.  

Eredményre alapozva 

 Ratkos József, a Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesületének elnöke, az egykori homokkísérleti kutató 

biológusa üdvözölte az új intézet létrejöttét és nyíregyházi kötődésű vezetőjét: – Az elért, kimagasló, 

eredményes munkához gratulálunk, s példaértékűnek gondoljuk, az integrált technológia részeként, az 

egészséges táplálék forrásaink feltárásában. Dobránszki Judit, munkatársaival együtt, az egykori 

Westsik Vilmos Homokkísérleti Intézet, majd a Vetőmag Vállalat, később a DATE Kutatóközpontja 

laboratóriumaiban végezte tudományos munkáját. Közel négy évtized szorgalmas munkáját fémjelzi az 

innovatív kutató-fejlesztő tevékenysége. Erőt, egészséget és sikereket kívánunk további munkájához! 

KA: Dobránszki Judit, a Magyar Tudományos Akadémia doktora átveszi a kutatóközpont igazgatói 

kinevezését KA: A központ kutatási eredményei alkalmazhatóak az agrár- és élelmiszeriparban, 

valamint a gyógyszeriparban PROF. DR. DOBRÁNSZKI JUDIT 
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Link 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-public-web/hashtag/view-article-management/printedArticle/60a8cdc0fea0ae5e5e788253/5c541d301e5ffd006234bb53/5c541e579b597c00642ec8e4/60ac82619f7c9a64db9d4f84/60be1107c9064a6d469c14d8

	

