
 - 1 - 

 

 

 

 

Kutatás módszertan 

  

/Gyakorlati jegyzet/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 - 2 - 

A kutatás módszertana  

/Gyakorlati jegyzet/ 

 
 

Szerző: 

 

Hunkár Márta 

Pannon Egyetem Georgikon Kar  

 

 

Szerkesztő: 

Hunkár Márta 

 

Lektor:  

Potori Norbert 

Agrárgazdasági Kutató Intézet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

                                                                 

 

 

 

Debreceni Egyetem, AGTC • Debrecen, 2013 
© Hunkár Márta, 2013 

 

 

 

Debreceni  Egyetem 

Gazdálkodástudományi és  

Vidékfejlesztési Kar 

 

 

Pannon Egyetem 

Georgikon Kar 



 - 3 - 

Kézirat lezárva: 2013. április 30. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-615-5183-54-6 

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK 

CENTRUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiadvány a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0029 projekt keretében készült.  



 - 4 - 

 

Tartalomjegyzék 
 

 

Előszó ..................................................................................................... - 6 - 

1. A kutatási téma választása ........................................................... - 7 - 

1.1. A tudományról ......................................................................................... - 7 - 
1.2. A tudományágak kialakulása ................................................................. - 7 - 

1.3. A kutatás célja ....................................................................................... - 10 - 
1.4. A témaválasztás motivációi .................................................................. - 10 - 

1.5. Ellenőrző kérdések ................................................................................ - 12 - 

2. A kutatás etikai vonatkozásai .................................................... - 13 - 

2.1. Ellenőrző kérdések ................................................................................ - 14 - 

3. A kutatás szervezése .................................................................... - 16 - 

3.1. A kutatási tevékenység lépései ............................................................. - 16 - 

3.2. Ellenőrző kérdések ................................................................................ - 18 - 

4. A szakirodalom feltárása ............................................................ - 19 - 

4.1. Könyvtárhasználat ................................................................................ - 19 - 
4.2. Elektronikus adatbázisok használata .................................................. - 22 - 

4.3. A jegyzetelés technikája ........................................................................ - 28 - 

4.4. Ellenőrző kérdések ................................................................................ - 29 - 

5. A kutatási koncepció ................................................................... - 30 - 

5.1. A kutatás tárgyának behatárolása térben és időben .......................... - 30 - 

5.2. A kutatás során megválaszolandó kérdések ....................................... - 31 - 
5.3. A hipotézis megfogalmazása ................................................................. - 33 - 
5.4. A kutatás szemléletmódja ..................................................................... - 33 - 
5.5. Konceptualizálás, operacionalizálás .................................................... - 34 - 
5.6. Ellenőrző kérdések ................................................................................ - 37 - 

6. A kvalitatív szemléletű kutatások módszerei ........................... - 38 - 

6.1. Az interjú ............................................................................................... - 38 - 
6.2. A megfigyelés ......................................................................................... - 39 - 

6.3. Dokumentumelemzés ............................................................................ - 40 - 
6.4. Ellenőrző kérdések ................................................................................ - 40 - 

7. A kvantitatív szemléletű kutatási módszerek ........................... - 41 - 

7.1. Az adatok természete és mérési szintjei .............................................. - 41 - 

7.2. A minta és a populáció viszonya .......................................................... - 42 - 
7.2.1. A mintavételezés ................................................................................... - 42 - 

7.3. Statisztikai módszerek .......................................................................... - 42 - 
7.3.1. Minta alapján történő becslés és következtetés .................................. - 43 - 
7.4.1. Többváltozós módszerek .................................................................... - 52 - 



 - 5 - 

7.5. Ellenőrző kérdések ................................................................................ - 54 - 

8. A kérdőívek statisztikai elemzése .............................................. - 55 - 

8.1. A kérdések típusai ................................................................................. - 56 - 
8.2. Értékelési skálák .................................................................................... - 56 - 
8.3. Kérdőíves vizsgálat eredményeinek interpretálása ............................ - 57 - 

8.3.1. Leíró összesítés ................................................................................... - 57 - 

8.3.2. Kapcsolatkereső elemzés .................................................................... - 57 - 

8.4. Ellenőrző kérdések ................................................................................ - 58 - 

9. A tudományos publikáció tartalmi és formai követelményei . - 59 - 

9.1. A diplomadolgozat ................................................................................. - 59 - 
9.2. Konferencián való részvétel .................................................................. - 61 - 

9.2.1. A kutatást bemutató poszter ................................................................ - 61 - 

9.2.2. Szóbeli tudományos előadás ............................................................... - 62 - 

9.3. A tudományos szakcikk ........................................................................ - 63 - 
9.3.1. A tudományos közlemények nyelvi stílusa ........................................ - 64 - 
9.3.2. A hivatkozásokról ............................................................................... - 65 - 

9.4. Ellenőrző kérdések ................................................................................ - 69 - 

10. A kutatások infrastrukturális és pénzügyi háttere ............... - 70 - 

10.1. Történeti áttekintés ............................................................................... - 70 - 

10.2. A Magyar Tudományos Akadémia története ..................................... - 71 - 
10.3. Ágazati kutatások .................................................................................. - 73 - 
10.4. A kutatási tevékenység statisztikai mutatói ........................................ - 75 - 

10.5. A kutatások finanszírozása ................................................................... - 76 - 
10.7. Kutatási projektek finanszírozása ....................................................... - 78 - 

10.8. A kutató-fejlesztő tevékenység eredményessége ................................. - 83 - 
10.8.1. A folyóiratok impakt faktora ............................................................ - 83 - 
10.8.2. Az idézettség mutatói ........................................................................ - 84 - 

10.9. Ellenőrző kérdések ................................................................................ - 85 - 

11. Az innovációról ........................................................................ - 87 - 

11.1. Az innováció különböző típusai ........................................................... - 87 - 
11.2. Az innováció folyamatának modellezése ............................................. - 88 - 
11.3. Az innováció mutatószámai .................................................................. - 88 - 

11.4. Az innováció, mint a fejlődés kulcsa .................................................... - 89 - 
11.5. Ellenőrző kérdések ................................................................................ - 91 - 

Irodalomjegyzék ................................................................................. - 92 - 

Függelék .............................................................................................. - 94 - 

Interjú 1. ............................................................................................................. - 95 - 
Interjú 2. ........................................................................................................... - 107 - 
Poszter minta ................................................................................................... - 111 - 
A Gazdálkodás című folyóirat útmutatója a szerzőknek ............................. - 112 - 

A Studies in Agricultural Economics folyóirat útmutatója a szerzőknek .. - 114 - 
 



 - 6 - 

 

 

 

 „A tudós gyakran kételkedik. A tudatlan ritkán. A bolond soha.”   

     Emile Faquet  

 

 

 

Előszó 

 

 

A vidékfejlesztési agrármérnök és a gazdasági agrármérnök mesterképzésben a kutatás 

módszertana című tárgy keretében hallgatóink megismerkednek a tudományos kutatás 

általános alapelveivel. Ezen elveknek a gyakorlati alkalmazása ma már nem csak a 

kifejezetten kutatói munkakörben dolgozó szakemberektől várható el, de minden olyan 

értelmiségi munkakörben, ahol véleményt, értékelést, illetve döntést kell hozni. Számos 

kitűnő szakkönyv foglalkozik mindazon meggondolásokkal, amelyek a tudomány és a 

tudományos kutatás jellegéről, megközelítési módokról, interpretálási lehetőségekről, illetve 

követelményekről szólnak. Az elméleti ismeretek elsajátításához és a gyakorlati 

tevékenységhez való útmutatáshoz ajánlott az alábbi könyveket tanulmányozni: 

 

 Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó (2003) 

 Falus Iván-Ollé János: Az empirikus kutatások gyakorlata. Adatfeldolgozás és 

statisztikai elemzés. Nemzeti Tankönyvkiadó (2008)  

 Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt Kiadó, Budapest (2004) 

 Somogyi Sándor - Novkovic Nebojša - Kajári Karolina: A tudomány 

módszertana. VE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely (2002) 

 Szabó Katalin: Kommunikáció Felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest (2002) 

 Tomcsányi Pál: Általános kutatásmódszertan. SZIE, Gödöllő (2000) 

 Umbert Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest (2008) 

 

Az egyes szaktudományokra jellemző, hogy mely módszereket alkalmazzák 

leginkább, így kialakultak az úgynevezett szakmódszertanok. A jövendőbeli vidékfejlesztési 

szakemberek tevékenysége azonban olyan sokrétű, hogy indokolt megismerkedniük az 

általános kutatásmódszertan problémáival, a különböző szemléletmódokkal, az 

információgyűjtés, feldolgozás és értelmezés különböző lehetőségeivel. Minden egyes 

módszert tekintve nem áshatunk le az alapokig, de egyrészt támaszkodhatunk más tárgyak 

keretében tanultakra – így a statisztika, marketing, projektmenedzsment tantárgyak 

ismeretanyagára, másrészt rámutatunk olyan lehetőségekre, mely további ismeretszerzésre 

ösztönöz, például a többváltozós statisztikai módszerek esetében. 

Feltételezzük, hogy hallgatóinknak már van némi tapasztalatuk, hiszen az 

alapképzésben szakdolgozatot kellett készíteniük. Szembesültek tehát jó néhány problémával, 

amit ösztönösen igyekeztek megoldani.  

Jegyzetünk célja, hogy tudatosítsa a megoldandó problémákat, erősítse a 

tudományosság iránti igényt és a tanult módszereket feladatokon keresztül begyakoroltassa. 

 

http://www.mondta.hu/482
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1. A kutatási téma választása 

 

 

1.1. A tudományról 

 

 

Az ókorban nem különült el a tudás és tudomány fogalma, filozófiának vagy 

bölcseletnek nevezték a megismerő tevékenységek minden formáját. A mai, szűkebb 

értelemben vett tudományágakon kívül a művészeteket, a világnézeti gondolkodást, a vallásos 

és mitológiai tanokat, szakmai tapasztalatokat, technikai ismereteket, megfigyeléseket, 

elmélkedéseket is tudományként kezelték. A megismerés útjainak tekintették többek között a 

rációt, emóciót, intuíciót, meditációt és az imát is. A tudomány mibenlétéről a 

tudományfilozófusok folytatnak manapság is hosszas vitákat. A hétköznapok embere precíz 

definíció nélkül is fogalmat tud magának alkotni a tudományról, e fontos emberi 

tevékenységről.  

„A dolgot jelentősen leegyszerűsítve, a tudomány a bennünket körülvevő természetre 

– beleértve saját magunkat és az emberi társadalmat is – vonatkozó megfigyelések, 

tapasztalatok és ismeretek rendszere. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a tudásanyag állandóan 

kiegészül, átalakul, más szóval fejlődik, másrészt az egymást követő generációk öröklik ezt a 

szellemi kincset” (Bencze, 2006a). 

A rendszerezettségen túl a tudomány másik jelentős ismérve az objektivitás. 

Tudományos tevékenységnek azt tekintjük, amit tudományos módszerekkel végeznek, ilyen a 

tudományos kutatás. 

 

 

1.2. A tudományágak kialakulása 

 

 

A XV-XVI. század táján egy jobb nevelésben részesült ifjú, elérve a felnőtt kort, képes 

volt kora valamennyi fontos tudományágának alapvető ismereteit áttekinteni és elsajátítani. 

Az 1473 és 1543 között élt Kopernikusz például művelte a jogtudományt és a matematikát, 

valamint a gyógyászatot, mégpedig megközelítően azon a magas szinten, mint kedvenc 

diszciplínáját, amelyben a korábbit maga alá temető világképet alkotott: a csillagászatot. 

A XIX-XX. században a tudományos információk exponenciálisan szaporodtak. Egyre 

több tudományos ismeret vált felfoghatatlanná a szakértelemmel nem rendelkezők, az 

érdeklődő nagyközönség számára. Praktikus ok miatt tört szét cserepeire a tudomány, ugyanis 

egyetlen tudós elme sem képes arra, hogy befogadja a tudomány egészét, a kopernikuszi 

teljesség szintjén. A XIX. század végétől fogva a kiválasztottak: a szakértők, a szaktudósok 

leginkább egy-egy tudományág értelmezésére és kezelésére törekedtek.  

A tudományok ismerettárgyuk szerint különülnek el egymástól aszerint, hogy a 

tudományos tevékenység a valóság mely részére irányul, illetve a tudományos ismeretek az 

objektív valóság mely részét tükrözik. Ezek az úgynevezett diszciplínák. 

A tárgyi felosztás szerint a tudományok alábbi nagy csoportjai különíthetők el:  

 természettudományok, melyeket a természeti jelenségeket átható törvényszerűségekre, 

és a természet objektív összefüggéseire vonatkozó ismeretek alkotják; 

 társadalomtudományok, melyek társadalmi együttélés objektív törvényszerűségeivel 

foglalkoznak; 
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 bölcsészeti tudományok, melyek az ember különböző társadalmi szintű 

tevékenységeivel foglalkoznak. 

A tárgyi felosztás szerint kérdéses a filozófia besorolása, mely a lét egészével 

foglalkozik, valamint a matematika, amely nem létező dolgokkal foglalkozik. Jobb híján 

ezeket is besoroljuk; előbbit a bölcsészettudományok közé, utóbbit a természettudományok 

közé. A főbb tudomány csoportokon belül folyamatosan alakultak ki az egyes tudományágak. 

Ha a tudományos tevékenység során egy-egy vizsgált területen új fogalmak keletkeznek és 

ezek rendszerbe szerveződnek, akkor létrejön egy új diszciplína. Viszonylag új 

tudományágnak tekinthető például a környezettudomány vagy a regionális tudomány. A főbb 

területeken belül ma már igen részletes felosztásokat találunk. (1.1. táblázat). Természetesen 

vannak olyan problémák, melyeknek a feltárása és megoldása több tudomány 

fogalomrendszerével oldható meg, ezeket multidiszciplináris tudományoknak nevezzük.  

Miért lényeges egy kutatási téma tudományági besorolása? 

A tudományos kutatás közösségi tevékenység. Minden egyes szakterület 

közmegegyezésen alapuló fogalmakkal dolgozik, sajátos nyelvezetet alakít ki. A szakemberré 

válás adott tudományterületen lényegében azt jelenti, hogy ismerjük, és jól használjuk a 

szakterületre jellemző nyelvet. Ahhoz tehát, hogy értő társakra találjunk, tudnunk kell, hogy 

kik azok, akik ugyanazt a nyelvet beszélik, mint mi. 

1.1. feladat: 

 

Az alábbi kutatási témákat sorolja be tudománycsoportba és tudományágba  

A katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790-2010) 

 A kvantumkémia negyedik korszaka 

 Függvényegyenletek és egyenlőtlenségek  

 A vállalati növekedés mozgatói, forrásai és céljai a piacgazdasági átalakulást követő 

időszakban  

 A szolgáltatások külkereskedelmének hatása a foglalkoztatásra: Magyarország esete 

nemzetközi összehasonlításban  

 Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói  

 Hővezetés kísérleti és elméleti  vizsgálata  

 Egy kullancs-encefalitisz góc három éves felmérő vizsgálata, kecskék és rágcsálók 

szerepe a vírus terjesztésében 

 Vírusrezisztencia indukálása árpában  

 Kisgazdaságok beágyazódása a modern élelmiszerláncokba Magyarországon  

 A tudomány társadalmi szerkezetének változásai  

 A tojásösszetétel, a keltethetőség, valamint a kikelő madarak fejlődése és termelése 

közötti összefüggések in vivo vizsgálata komputer tomográffal kettőshasznosítású 

tyúk genotípusokban  

 A 20. század falusi építészetének, lakáskultúrájának és életmódjának változásai 

 A monetáris politika hatása a mezőgazdasági árakra. Egy nemzetközi összehasonlítás  

Forrás: OTKA: Támogatott kutatások. 
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1.1. táblázat: A kutatási téma tudományági besorolása a Magyary Zoltán 

posztdoktori ösztöndíjpályázat melléklete szerint. 

Tudománycsoport Tudományág Tudománycsoport Tudományág 

Természettudományok Matematika és számítástudományok Agrártudományok Állatorvosi tudományok 

Természettudományok Fizika tudományok Agrártudományok Állattenyésztési tudományok 

Természettudományok Kémia tudományok Agrártudományok Élelmiszertudományok 

Természettudományok Földtudományok Agrártudományok Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok 

Természettudományok Biológiai tudományok Agrártudományok Multidiszciplináris agrártudományok 

Természettudományok Környezettudományok Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok 

Természettudományok Multidiszciplináris 

természettudományok 

Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok 

Műszaki tudományok Építőmérnöki tudományok Társadalomtudományok Állam- és jogtudományok 

Műszaki tudományok Villamosmérnöki tudományok Társadalomtudományok Szociológiai tudományok 

Műszaki tudományok Építészmérnöki tudományok Társadalomtudományok Pszichológiai tudományok 

Műszaki tudományok Anyagtudományok és technológiák Társadalomtudományok Neveléstudományok 

Műszaki tudományok Gépészeti tudományok Társadalomtudományok Sporttudományok 

Műszaki tudományok Közlekedéstudományok Társadalomtudományok Politikatudományok 

Műszaki tudományok Vegyészmérnöki tudományok Társadalomtudományok Hadtudományok 

Műszaki tudományok Informatikai tudományok Társadalomtudományok Multidiszciplináris 

társadalomtudományok 

Műszaki tudományok Agrárműszaki tudományok Bölcsészettudományok Történelemtudományok 

Műszaki tudományok Katonai műszaki tudományok Bölcsészettudományok Irodalomtudományok 

Műszaki tudományok Multidiszciplináris műszaki 
tudományok 

Bölcsészettudományok Nyelvtudományok 

Orvostudományok Elméleti orvostudományok Bölcsészettudományok Filozófiai tudományok 

Orvostudományok Klinikai orvostudományok Bölcsészettudományok Néprajz és kulturális antropológia 
tudományok 

Orvostudományok Egészségtudomány Bölcsészettudományok Művészeti és művelődéstörténeti 

tudományok 

Orvostudományok Gyógyszertudományok Bölcsészettudományok Vallástudományok 

Orvostudományok Multidiszciplináris orvostudományok Bölcsészettudományok Média és kommunikációs tudományok 

Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti 

tudományok 

Bölcsészettudományok Multidiszciplináris bölcsészettudományok 

Forrás: Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj 
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1.3. A kutatás célja 

 

 

A kutatási tevékenységeket osztályozhatjuk azok célja szerint is. A számviteli törvény 

az alábbi besorolásokat teszi: 

 alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek 

szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle 

konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül; 

 alkalmazott kutatás: új ismeretek megszerzésére irányuló eredeti vizsgálat, amelyet 

elsődlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek. 

 kísérleti fejlesztés: •olyan kutatásból és gyakorlati tapasztalatokból nyert, a már létező 

tudásra támaszkodó rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és 

szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése, illetve a 

már létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása. 

 

 

1.2. feladat:  

 

Az alábbi kutatási témákat sorolja be alapkutatás, illetve alkalmazott kutatás kategóriákba! 

 Termékosztályozó berendezés érzékelő-rendszerének fejlesztése és alkalmazása 

 Kisvállalkozás fejlesztési és inkubációs központ kialakítása és működtetése, kisvállalkozási 

tanácsadás 

 A paraszti életforma felbomlása 

 Területi közigazgatás és fejlesztési intézményrendszer 

 A komplex problémamegoldó gondolkodás különböző mérési lehetőségeinek 

összehasonlító elemzése 

 Intézményi bizalom és a közpolitika eredményessége Magyarországon 

 A homokhátsági tanyák kutatása 

 A mecseki kora jura delta vidék növényi szukcesszióinak dinamizmusa 

 A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben 

 Különböző földhasználati rendszerek és klímaváltozási forgatókönyvek hatásának 

vizsgálata a vízforgalomra és a talajerózióra adat-modell szintézis alkalmazásával 

 

 

1.4. A témaválasztás motivációi 

 

 

Diplomadolgozat készítésekor motivációs kényszerhelyzetben vagyunk, valamit 

választani kell. Ráadásul az adott szak is behatárolja a lehetőségeket. Vidékfejlesztési 

agrármérnök vagy gazdasági agrármérnök szakon tanulók számára egy molekuláris 

biológiához kapcsolódó téma nem tűnik megfelelőnek. Feltételezhetjük azonban (a tanárok 

élnek is ezzel a feltételezéssel), hogy aki mesterképzésben választotta a szakot, az kellő 

mélységűen érdeklődik az adott tudományterület iránt.  

Az érdeklődés, a kíváncsiság a legfontosabb motivációs tényező mind a tanulásban, 

mind a kutatásban. Megfigyelhetjük, hogy minél többet tudunk (mert tanultuk) valamiről, 

annál több olyan kérdés merül föl bennünk, amire még nem tudjuk a választ. 
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A témaválasztásunkat a felkészültségünk is meghatározza. A jártasság motivál, a nem 

kellő felkészültség pedig korlátoz. 

Kezdő kutatók számára fontos a konzulens, illetve a vezető kutató személye. 

Motivációs tényező a vezető kutató személye annyiban, hogy befolyásolni képes a téma iránti 

lelkesedésünket. A szimpátia lényeges, de talán még fontosabb, hogy a 

gondolkodásmenetünket összhangba tudjuk hozni vele, vagyis megértsük a szándékait és ő is 

megértse a mi gondolatainkat. Nem elvetendő az a szempont sem, hogy legyen elég ideje és 

türelme foglalkozni velünk. 

A témaválasztást tehát kétféle úton közelíthetjük meg. Az egyiknél már 

körvonalazódott, hogy milyen téma iránt érdeklődünk, mivel szeretnénk foglalkozni és ehhez 

keresünk megfelelő konzulenst. A másik lehetőség, hogy kiválasztjuk a konzulenst és az ő 

útmutatásai alapján választunk témát. Ez utóbbi a gyakoribb az egyetemeken, de az előbbi az 

izgalmasabb (mind a diáknak, mind a tanárnak). Az alábbiakban – ízelítőül – felsorolunk 

néhány, az utóbbi időben a Pannon Egyetem Georgikon Karán vidékfejlesztési szakon készült 

szakdolgozati témát. 

 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program prioritásai a turizmus tükrében 

 Vidékfejlesztés és a turizmus kapcsolata a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi 

Társulásnál 

 Az MVH monitoring tevékenysége 

 A geotermikus energia, és alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban 

 A LEADER program népességmegtartó képessége a Zalaegerszegi kistérségben 

 A fás szárú mini rotációs energiaültetvények szerepe a vidékfejlesztésben 

 Gazdasági struktúrák és folyamatok területi egyenlőtlenségének vizsgálata 

 

 

1.3. feladat: 

 

a) Írjon három olyan témát, amivel szívesen foglalkozna függetlenül bármilyen korlátozó 

tényezőtől.  

b) Írjon három olyan témát, amivel az adott, korlátozott lehetőségek figyelembe vételével is 

szívesen foglalkozna. 

 

 

1.4. feladat: 

 

Válasszon az érdeklődési körének megfelelő, olyan kutatási témát, melyet a kurzus során 

vizsgálni szeretne, s amellyel kapcsolatosan a későbbiekben sorra kerülő egyéni feladatok 

megoldását vállalja. 

 

 

A csoport közös kutatási témája az alábbi lesz: 

„A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban” 
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Ehhez a témához kapcsolódva fogunk megoldani különböző kutatás-módszertani 

feladatokat. 

 

 

1.5. Ellenőrző kérdések 

 

 

 Mi a tudomány? 

 Mik a főbb tudományágak? 

 Mi a tudományos kutatás célja? 

 Mi motiválja a kutatót? 
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2. A kutatás etikai vonatkozásai 

 

 

Az erkölcs, az etika kérdései csakúgy, mint minden emberi tevékenységnél a 

tudománnyal, a tudományos kutatással kapcsolatban is felmerülnek. Igen élesen vetődött fel 

ez a probléma a II. világháborúban, amikor az atombomba a tudomány csúcsteljesítményeként 

került megalkotásra, ugyanakkor használatának szörnyű következményei is nyilvánvalóvá 

váltak. A tudósok azóta is szembesülnek számos olyan kérdéssel, melyek a következményeket 

tekintve elborzasztóak lehetnek. Gondoljunk a klónozásra vagy a mesterséges intelligencia 

kifejlesztésére. Etikai vonatkozások tehát már a kutatási téma választásánál is felmerülhetnek. 

Összeütközésbe kerülhet a tudomány mindenhatóságának mámorító érzése a 

felelősségérzettel. Számos késhegyig menő vitának lehetünk tanúi manapság is arról, hogy 

vajon megtehet-e mindent a tudós, amit képes megtenni? Szerencsére egyetemi hallgatók 

esetében a felelősségnek ezt a szintjét átvállalják az oktatók, témavezetők és így nem 

valószínű, hogy a diákok ilyen dilemma elé kerüljenek. Magának a tudományos kutatásnak a 

lebonyolítása is felvet számos etikai kérdést. A kutatásban résztvevők szempontjából is 

etikusan kell eljárni. Mit jelent ez?  

 A kutatás alanyai sokszor élőlények, állatok vagy emberek, amik, illetve akik 

kísérletekben vesznek részt, melyek bizony kockázatokkal is járhatnak. Törekedni 

kell, hogy a résztvevők kockázatát minimumra csökkentsük. Ez a szempont főleg 

orvostudományi kutatásoknál elsődleges. 

 A résztvevők biztonságát, jogait szavatolni kell (adatvédelem!). A kutatás alanyai nem 

kerülhetnek kiszolgáltatott, megalázó helyzetbe. 

A kutatói közösség szempontjából is be kell tartani az etikai normákat.  

Mik ezek a normák? 

 Őszinteség, becsületesség: A tudományos közleményekben a felhasznált adatokról, 

módszerekről és eljárásokról az igazat kell mondani. 

 Objektivitás: az értelmezések és a következtetések levonása kizárólag tényeken vagy 

elfogulatlan és logikus bizonyításon alapuljon. 

 Gondosság: a kutatási tevékenység minden fázisát gondosan dokumentálni kell. 

 Nyitottság: Ötleteinket, eredményeinket, forrásainkat bátran osszuk meg a 

kollégákkal. Legyünk elfogadóak a kritikák irányában. 

 A szellemi tulajdon respektálása: Mások ötleteit, eredményeit, adatait csak megfelelő 

engedély birtokában használjuk föl, és hivatkozzunk is ezekre. 

 Titoktartás: Őrizzük meg a bizalmas információkat, melyek tudomásunkra jutottak egy 

közlésre benyújtott publikációra, kereskedelmi vagy katonai titokra, illetve 

szabadalomra vonatkozóan. 

 Felelősségteljes publikálás: A tudományos haladás érdekében publikáljunk, ne pedig a 

saját karrierünk érdekében. Kerüljük a semmitmondó, többszörös publikációk 

gyártását. 

 

Mi jelentheti ezeknek a megsértését? 

 Plágium: Plágiumnak vagy plagizálásnak nevezik azt a cselekedetet, ha valaki egy 

másik ember (az eredeti szerző) munkáját saját publikált munkájában hivatkozás, 

forrás megjelölés és/vagy szerzői engedély nélkül felhasználja, azt sajátjaként tünteti 

fel, és ezzel az eredeti szerző jogait sérti. 
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 Kutatási adatok meghamisítása: Ha nem is túl gyakran, de előfordulhat, ha például a 

kutató mindenáron szeretné a munkahipotézisét igazolni.  

 Kedvezőtlen eredmények eltitkolása: Ha a vizsgálatoknak csak azt a részét mutatja be 

a kutató, amellyel alátámaszthatja a feltevéseit, az ennek ellentmondó eredményekről 

hallgat. 

Az Edinburghi Egyetemen végzett, a kutatók etikus magatartásával kapcsolatos vizsgálat 

szerint hétből egy tudós tapasztalt már olyat, hogy valamelyik kollégája komoly vétséget 

követett el az elfogadható szakmai normák ellen, az eredmények meghamisításával. Amikor a 

tudósokat saját viselkedésükről kérdezték, csupán 2 százalék ismerte be, hogy meghamisította 

az adatokat (Fanelli, 2009).  

 

A Magyar Tudományos Akadémia, mint a hazai tudományosság meghatározó 

intézménye 2010. május 4-i közgyűlésén elfogadott Tudományetikai kódexben foglalt állást a 

tudomány és a tudósok etikai normáiról. E szerint:  

„A tudomány etikai és társadalmi kapcsolata a tudomány művelőjének erkölcsi és 

társadalmi felelősségét emeli ki. Ennek kapcsán különbséget kell tenni a tudomány és a 

társadalom kapcsolatával foglalkozó, illetve a tudományos kutatás erkölcsi szabályait érintő 

kérdések között. Az előbbi a kutatás általános etikai és társadalmi összefüggéseit, az utóbbi 

pedig a kutatással kapcsolatos viselkedési normákat hangsúlyozza. A Tudományetikai kódex 

nem törvény, nem jogi norma, hanem a tudományos kutatói világ erkölcsi önszabályozásának 

eszköze.” 

A teljes szöveget ld. a http://mta.hu/cikkek/tudomanyetikai-kodex-122151 webcímen. 

 

 

2.1. feladat: 

 

Gondolja végig és fogalmazza meg, hogy mi lenne a helyes cselekedet abban az esetben, ha a 

kutatási tervében az szerepel, hogy 300 kérdőív alapján kíván vizsgálni valamilyen jelenséget, 

de nem sikerül csak 120 kérdőívet begyűjtenie. 

 

 

 

2.2. feladat: 

 

Döntse el, hogy mi a követendő magatartás abban az esetben, ha a kutatási koncepcióban 

megfogalmazott hipotéziseket a vizsgálat nem igazolja:   

A. Sutba vágom az egész kutatást.  

B. Beszámolok őszintén és részletesen a sikertelenségről.  

C. Megváltoztatom a hipotézist. 

 

 

 

2.1. Ellenőrző kérdések 

 

 

 Mivel foglalkozik a tudományetika? 

 Mi a tudós felelőssége a kutatási témát illetően? 

 Hogyan járunk el etikusan a kutatás alanyait illetően? 
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 Milyen etikai normákat kell betartani a kutatási tevékenység során? 
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3. A kutatás szervezése 

 

 

A kutatási tevékenység szervezésében manapság a projekt-szemlélet uralkodik. Vagyis 

nem egyszerűen csak megyünk az orrunk után, hanem előre megtervezzük, hogy hová és 

milyen úton szeretnénk eljutni. Végig kell tehát gondolni, hogy milyen lépésekből áll a 

kutatómunka, ezeknek mennyi az időigénye, anyagi és emberi erőforrás igénye. Mind a 

rendelkezésre álló idő, mind a személyi és anyagi erőforrások korlátozottak, ezért rendszerint 

a választott kutatási témát fókuszálnunk kell néhány megválaszolandó kérdésre. Nagyobb 

volumenű, összetett kutatási témáknál jelentős szervezési munkát igényel magának a kutató 

csoportnak a létrehozása. A kutató csoport tagjai nem egyszer különböző intézmények 

alkalmazottai, mely intézmények akár különböző országokban vannak. Ilyen esetben az 

intézmények konzorciumot hoznak létre az adott kutatási feladatra. A konzorciumi 

szerződésben pontosan rögzítik az egyes tagokra háruló feladatokat és az anyagi források 

megosztását. A kutatás anyagi forrásainak megteremtése érdekében rendszerint pályázni kell 

valamely hazai vagy nemzetközi kutatás-fejlesztési forrásra. Manapság a vezető kutatók 

tevékenységének jelentős része a források megteremtésére és a kutatók munkájának 

összehangolására, szervezésére irányul. 

 

 

3.1.  A kutatási tevékenység lépései 

 

 

 Előzetes szakirodalmi tájékozódás 

 A kutatás során megválaszolandó kérdés megfogalmazása 

 A kutatási koncepció elkészítése 

 Célirányos szakirodalom gyűjtése 

 Anyag/adat gyűjtése 

 Elemzés, adatfeldolgozás 

 Publikáció 

 

A diplomadolgozat esetében elvárt, hogy a kapcsolódó kutatást a hallgató önállóan, 

jószerivel egyedül végezze, így a személyi kapacitásnál az egyszemélyes kutatással kell 

számolni. Igen szerencsés az a hallgató, akinek a témája illeszkedik egy tanszéki 

kutatócsoport által végzett kutatáshoz, annak mintegy részét képezi. Az anyagi erőforrások is 

rendkívül korlátozottak. Ezeket a tényeket már a témaválasztásnál is figyelembe kell venni. A 

másik fontos szempont az idő. Ez nem csak a diplomakészítésnél merül föl, a profi 

kutatóknak is időbeli tervet kell készíteni egy-egy kutatási projekt tervezésénél. A 

diplomadolgozat témájának kiválasztása rendszerint a védés előtt egy –másfél évvel történik. 

(Előnyösebb a másfél év, abban benne van egy nyári szünet is, amikor elvégezhetjük az 

önálló kísérleteket, felméréseket.) Számolnunk kell azzal is, hogy a kutatómunka során nem 

mindig tudunk egyenes pályán haladni; az adatok nem hozzák azt az eredményt, amit vártunk; 

lehet, hogy nem jó módszert választottunk; újra kell gondolnunk a kutatási koncepciót. Sok 

idő mehet el magának a dolgozatnak a megírásával is. A formai követelményeknek való 

megfelelés igen gondos munkát igényel, többször is át kell olvasni, szükség esetén 

átszerkeszteni a művünket. Ajánlatos tehát kellő időben nekikezdeni a kutatásnak. A 3.1 

táblázatban egy javasolt időbeosztást látunk. 
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3.1. táblázat: Példa a tevékenységek időbeli szervezésére a diplomadolgozat 

készítésénél  

 

Témaválasztási döntés, megbeszélés a tervezett 

konzulenssel: 4 hét 

A téma elfogadtatása, bejelentése a tanszéken:  1 hét 

Elsődleges tájékozódás, anyaggyűjtés, a téma pontosítása:  6 hét 

Koncepció elkészítése, leadása:  1 hét 

A koncepció bírálata:  1 hét 

A részletes kutatási terv elkészítése: 1 hét 

Az anyaggyűjtés folytatása, a szakirodalom feltárása,   

statisztikai adatgyűjtés, szociológiai felmérés stb.:  16 hét 

Előkészület az írás megkezdéséhez: vázlat készítése   

(melyet a konzulens elbírál): 2 hét 

A dolgozat megírása (első fogalmazvány):  4 hét 

A konzulensek bírálata:  2 hét 

A dolgozat végleges szövegének elkészítése,   

szükség esetén bemutatása a konzulensnek:  2 hét 

Technikai munkálatok, kézirat ellenőrzés:  1 hét 

Köttetés:  3 nap 

Forrás: Majoros, 2004 

 

Mindösszesen 42 hét, azaz mintegy 10 hónap áll rendelkezésre. Ez alatt az idő alatt 

nem lehet megváltani a világot! Ne is törekedjünk erre! 

 

 

3.1. feladat: 

 

Választott kutatási témájában állítsa össze a tevékenységek listáját és készítsen GANTT 

diagramot, tekintettel arra, hogy a szemeszter végére el kell készülnie a feladattal! 
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3.2. Ellenőrző kérdések 

 

 

 Sorolja fel a kutatási tevékenység lépéseit! 

 Milyen korlátozó tényezőkkel kell számolnia a kutatási terv elkészítésénél. 
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4. A szakirodalom feltárása 

 

 

 Előzetes tájékozódás 

A témaválasztás után ajánlatos néhány átfogó monográfia elolvasása. Ebben a 

szakaszban hagyjunk elég időt magunknak, hogy a választott témában el tudjunk mélyülni, de 

még ne célirányosan keressük a szakirodalmat; hagyjuk hatni magunkra a különböző 

nézeteket, gondolatokat. E szakaszban merülnek fel azok a problémák, amiket a kutatás során 

szeretnénk megoldani. 

 Célirányos tájékozódás 

Amikor már kialakult bennünk, hogy a kutatás során mely probléma megoldásán 

kívánunk dolgozni, megfogalmaztuk a kérdést vagy kérdéseket, amelyekre válaszokat 

szeretnénk kapni, akkor eljött az ideje, hogy utánanézzünk vajon mások már megoldották-e 

ezt a problémát, vannak-e már válaszok az általunk feltett kérdésekre.  

 

 

4.1.  Könyvtárhasználat 

 

 

Honnan és hogyan gyűjtsük össze kutatási témánkhoz a szakirodalmat? A rendszeres 

szakirodalom-kutatás kiindulópontja lehet: 

 valamely könyvtár hagyományos cédulakatalógusa, 

 offline vagy online módon elérhető elektronikus katalógusok (OPAC-ok), 

  offline vagy online módon elérhető szak-adatbázisok, 

 elektronikus könyvtárak, 

 nemzeti bibliográfiák, 

 szakbibliográfiák. 

 

A könyvtárba betérő olvasó egy adott dokumentumot megtalálhat formai adatok 

alapján, ha ismeri a szerző nevét és a dokumentum címét vagy tartalmi adatok alapján a téma 

megadásával. A dokumentumok lehetnek könyvek, folyóiratok vagy tanulmánykötetek. 

A beszerzett dokumentumok bibliográfiai adatait az egyetemi könyvtárak zöme az 

ALEPH integrált könyvtári rendszerrel dolgozza fel, így a keresés számítógéppel is 

megoldható. 

A tartalmi adatok alapján történő rendszerezés, a szakkatalógus a dokumentumot 

tartalmi oldalról tárja fel az ETO (Egységes Tizedes Osztályozás) szakjelzetek vagy a 

tárgyszavak segítségével. Az ETO szakjelzetek a számok nyelvén fejezik ki a témát, míg a 

tárgyszavak természetes emberi nyelven. Az Egységes Tizedes Osztályozás megalkotója 

Melvil Dewey az emberi tudás összességét tíz főosztályba sorolta be a múlt század hetvenes 

éveinek a végén. Minden főosztály kapott egy egyjegyű számot, ezen belül minden főosztály 

tíz osztályra és minden osztály tíz alosztályra oszlott.  Az ETO főosztályai: 

 

0.  Általános művek 

1.  Filozófia, pszichológia 

2. Vallás 

3.  Társadalomtudományok 

4. Betöltetlen (eredetileg nyelvészet) 

5.  Természettudományok 

6.  Alkalmazott tudományok 

7.  Művészetek, szórakozás, játék, sport 
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8.  Irodalomtudomány és nyelvészet 9. Régészet, földrajz, életrajz, 

történelem 

 

 

Számunkra érdekes lehet egyrészt a Társadalomtudományok főosztály, valamint az 

Alkalmazott tudományok főosztály további tagolódása.  

Példa a Társadalomtudományok főosztályból (3) egyes osztályok, illetve alosztályok 

további tagolására: 

 301 Szociológia 

 308 Szociográfia 

 312 Demográfia 

 323 Belpolitika 

o 323.1 Nemzetiségi kérdés 

 330 Közgazdaságtan 

o 332. Regionális gazdaság 

 338.5 Árak, árképzés 

 340 Jog 

 370 Nevelés 

 371 Didaktika 

 380 Kereskedelem 

 390 Néprajz 

 

Példa az Alkalmazott tudományok (6) főosztály további tagolása: 

 61 Orvostudomány 

 62 Mérnöki tudományok, technika 

 63 Mezőgazdaság, erdőgazdaság, állattenyésztés, vadászat, halászat 

o 630 Erdészet 

o 631 Mezőgazdasági üzemtan 

o 632 Növényi károk, növénybetegségek, növényvédelem 

o 633 Növénytermesztés 

o 634 Gyümölcstermesztés, szőlőművelés 

o 635 Kerti növények 

o 636 Állattenyésztés 

o 637 Tej, hús, állati termék 

o 638 Rovarok és egyéb ízeltlábúak 

o 639 Vadászat, halászat, haltenyésztés 

 64 Háztartás 

 65 Szervezés, ügyvitelszervezés, üzemvezetés, üzemszervezés 

 66 Vegyipar és rokon iparágak 

 67 Iparágak és mechanikai technológiák 

 68 Iparágak és tovább feldolgozó iparok 

 69 Építőipar, építőanyagok 

 

Minél hosszabb egy ETO szakjelzet, annál szűkebb témát fejez ki. A hosszú 

számsorokat a tizedes törtszámok elvén hármas számcsoportonként pontokkal tagolják. 

Ezeket a számokat egymással is kombinálni lehet. Ha egy dokumentum több témánál is szóba 

jöhet, akkor mindegyik ETO szakjelzetet megtaláljuk.  
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Keressünk közös kutatási témánkhoz szakirodalmat az ETO szakjelzet alapján! 

 

„A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban” téma alapján a 631, illetve 330, 

332 ETO jelzetek között érdemes keresgetni. 

 

Néhány találat: 

ETO jelzet: 330  

 Kerékgyártó Györgyné: Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és 

társadalmi elemzésekben. Aula Kiadó, Budapest, 2008. 

ETO jelzet: 332 

 Labay Attila: Új utak- új lehetőségek az agrártermelésben. Mezőgazdasági Szaktudás 

Kiadó, Budapest, 1998. 

 ETO jelzet: 631 

 Villányi László, Vasa László (szerk.): Agrárgazdaságtan. Szaktudás Kiadó, Budapest, 

2007 

ETO jelzet: 631.1 

 Nábrádi András, Pupos Tibor, Takácsné György Katalin (szerk.): Üzemtan. Szaktudás 

Kiadó, Budapest, 2008. 

 

 

 

4.1. feladat: 

 

A választott kutatási témájához rendeljen hozzá ETO szakjelzeteket és ennek alapján keressen 

a könyvtárban szakirodalmat (legalább három dokumentumot)! 

 

 

 

Ma már a tartalmi adatok alapján történő keresés megoldható úgy is, hogy 

tárgyszavakat adunk meg a kereséshez. Ha a kérdéses szó vagy szavak szerepelnek a 

dokumentum bibliográfiai adatai között megadott tárgyszó listában, akkor meg fogjuk találni 

a számítógépes keresővel. 

 

Keressünk rá a „mezőgazdaság” és a „nemzetgazdaság” tárgyszavakra a könyvtári 

adatbázisban! 

 

Néhány találat a „mezőgazdaság” tárgyszóra: 

 Kemény Gábor (szerk.): A hazai mezőgazdaság finanszírozási csatornái és a pénzügyi 

válság ezekre gyakorolt hatása. Agrárgazdasági Kutatóintézet, Budapest, 2010. 

 Oláh Endre (szerk.): A magyar mezőgazdaság az EU csatlakozás hatása alatt, 2004-

2009. MOSZ, Bp. 2009. 

 Takács József: A mezőgazdaság és élelmiszeripar üzemi szerkezete. Szaktudás Kiadó, 

Budapest, 2010. 

 

Néhány találat a „nemzetgazdaság” tárgyszóra: 
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 Horváth Zoltán: A nemzetgazdaság néhány ágazatának jövedelmezőségi mutatói és 

elemzésük faktoranalízissel. Szakdolgozat; 1999, PATE Georgikon Mezőgazdaság 

tudományi Kar (Keszthely) 

 Váradi Rita (szerk.) A nemzetgazdaság munkaerőmérlege 2000. január 1. KSH, 

Budapest. 2000. 

 Roscher Vilmos: A nemzetgazdaság rendszere. Schulhof Kiadó, Szeged, 1905. 

 

 

4.2. feladat: 

 

Választott kutatási témájához adjon meg tárgyszavakat és ezek alapján keressen 

szakirodalmat (legalább hármat) a könyvtári adatbázisban. 

 

 

4.2.  Elektronikus adatbázisok használata 

 

 

Az egyetemi könyvtárakban nemcsak a könyvtár saját állományában lévő 

dokumentumokról tájékozódhatunk, hanem rendelkezésünkre áll számos hazai és nemzetközi 

elektronikus szakadatbázis. Ezen adatbázisokban leginkább a szakfolyóiratokban megjelent 

cikkek között böngészhetünk. Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti 

program 2002-ben kezdődött és célja, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára 

nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat központilag, nemzeti licenc alapján 

vásárolja meg, melynek eredményeként a korábbiaknál lényegesen több információt tud 

biztosítani. 

Az EISZ Alapprogram keretében igényelhető (központilag támogatott) adatbázisok 

2012-ben:  

 ACM Digital Library 

 Akadémiai Journals Collection 

 Akadémiai Szótárak 

 Cab Abstract 

 Econlit  

 FSTA 

 Grove Art Online 

 Grove Music Online 

 JSTOR 

 MathSciNet 

 MLA + LRC 

 Nature  

 Reaxys 

 Science Magazine 

 ScienceDirect 

 Springerlink 

 Web of Science 

 Zoological Records 

A 4.1 ábrán az EISZ honlap látható. Az alábbiakban az agrárium, vidékfejlesztés 

témájában szóba jöhető elektronikus adatbázisokat tekintjük át. 

(http://www.eisz.hu/hu/licenszek/osszes): 

 

Akadémiai Journals Collection: Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok 

több mint 40 tudományágban biztosítanak lehetőséget tudósaink számára legfrissebb 

eredményeik publikálására.  Az felhasználók számára több mint 60 folyóirat érhető el, 

1998-ig visszamenőleg. 17 hazai impakt faktoros folyóiratból 14 itt jelenik meg. A cikkek 

kutathatók szerző, cím és absztrakt szerint, és a teljes nyomdaival megegyező tartalom 

(fulltext) letölthető PDF formátumban. Számunkra érdekesek lehetnek az alábbi 

folyóiratok:  
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 Acta Agronomica Hungarica   

 Acta Biologica Hungarica  

 Acta Ethnographica Hungarica  

 Acta Juridica Hungarica  

 Acta Oeconomica  

 Agrokémia és Talajtan  

 Akadémiai Értesítő  

 Hungarian Studies  

 Journal of Cultural and 

Evolutionary Psychology  

 Progress in Agricultural 

Engineering Sciences  

 Review of Sociology  

 Society and Economy  

 Társadalomkutatás   

 

Cab Abstract: A CAB bibliográfiai adatbázis, mezőgazdaság referáló szolgáltatásaként 1932-

ben indult, jelenleg a neve Centre of Agriculture and Biosciences International (CABI). Az 

adatbázisban az alkalmazott élettudományokról (növénytudomány, állattudomány, 

egészség, parazitológia, ökológia, erdészet, földtudomány, élelmiszertudomány és 

termékek, mezőgazdasági közgazdaságtan, biotechnológia, mezőgazdasági mérnöki 

tudományok, szabadidő és turizmus stb.) tájékozódhat az érdeklődő. A rekordok száma 

több mint 4,5 millió, éves gyarapodása közel 160 ezer.  

Econlit: Az EconLit az American Economic Association elektronikus bibliográfiája, melynek 

indexei több mint harminc év közgazdasági irodalmát fogják át a világ minden tájáról. Az 

EconLit átfogó indexe a folyóirat-cikkeknek, könyveknek, könyvajánlóknak, 

munkaanyagoknak és disszertációknak.  Az indexelt folyóiratok száma 1969-től napjainkig 

182-ről 750-re nőtt. A hivatkozott cikkek általában angol nyelven íródtak, vagy angol 

nyelvű összefoglalót tartalmaznak, de 1979-től az EconLit feldolgozott pár nem angol 

nyelvű folyóiratot, valamint olyan nyomtatott cikkeket is, melyeknek nem volt angol 

nyelvű összefoglalója. Ezeket "Foreign Language Article"-ként jelölik (ez a cikkek 3%-a). 

FSTA (Food Science and Technology Abstracts): Az FSTA referáló folyóirat formájában 

1969-től létezik, előállítója az IFIS (International Food Information Service Reading, 

Anglia), egy nemzetközi, non-profit intézmény. Az FSTA 40 nyelven körülbelül 1800 

kiadványt figyel, folyóiratokat, szabványokat, jogszabályokat, szabadalmakat, könyveket, 

szakdolgozatokat és konferencia kiadványokat. 

JSTOR: A JSTOR adatbázis 50 tudományág több mint 1400 folyóiratának teljes szövegét 

tartalmazza angol nyelven. Az adatbázis a jelenlegi konstrukció szerint retrospektív 

jellegű, archívum. A JSTOR digitális archívum egy a tudósok, kutatók által összeállított 

közösségi kutató-platform, mely 1995-ben alakult. 

Nature : Az 1869 óta megjelenő Nature a világon a legtöbbször idézett, több tudományágat 

átfogó, interdiszciplináris hetilap. Az adatbázisban böngésző funkcióval kereshetünk 

témakör szerint. Főbb csoportok: Chemistry, Clinical Practice and Research, Earth and 

Enviroment, Life Sciences, Physical Sciences).  

ScienceDirect: A Science Direct az Elsevier tudományos kiadó fulltext és adatbázis 

szolgáltatása. Fő profilja a természettudományos, műszaki és orvosi folyóiratok nyomtatott 

és elektronikus formában való terjesztése. Teljes szövegű hozzáférést biztosít a saját 

kiadású papír alapú folyóiratok elektronikus változatához, illetve más kiadók  

e-folyóirataihoz. Több, mint 2000 saját kiadású folyóirat több mint 1,5 millió teljes 

szövegű cikke érhető el az 1995 utáni évfolyamokból. 
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SpringerLink: A SpringerLink a világ egyik legszéleskörűbb online gyűjteménye 

természettudományos, technológiai és orvosi folyóiratokból. A szolgáltatás keretében 

jelenleg közel 2600 folyóirat érhető el 1997-től teljes szöveggel, többek között az alábbi 

tudományterületeken: élettudományok, kémia, földtudományok, számítástechnika, 

orvostudomány, fizika és csillagászat, műszaki tudományok, környezetvédelem, 

jogtudomány, közgazdaságtan, társadalomtudomány. 

Web of Science: Az ISI (Institute for Scientific Information) bibliográfiai adatbázis csomag 

és citációs index szolgáltatása. Interdiszciplináris adatbázis, amelynek heti frissességgel 

közreadott anyaga az egész tudomány területére kiterjed. Tudományos szempontok szerint 

rendszerez, valamint sokoldalú keresést biztosít. A WoS három adatbázis-csomagja három 

fő tudományterületre osztva rendszerez: 

1. Arts & Humanities Citation Index - bölcsészettudományi és művészeti index. 1100 teljes 

folyóirat anyaga + a vonatkozó cikkek kb.7000 társadalomtudományi és tudományos 

folyóiratból. 

2. Science Citation Index Expanded & SciSearch - természet- és műszaki tudományos 

index. 150 tudományterület, 5900 akadémiai és alkalmazott műszaki tudományos 

dokumentum. 

3. Social Sciences Citation Index & Social SciSearch - társadalomtudományi index. 50 

kategóriában, kb. 1700 folyóirat teljes anyaga + több ezer vonatkozó cikk a vezető 

tudományos és műszaki folyóiratokból. 

 

 

 
 

4.1. ábra: Az elektronikus információszolgáltató (EISZ) honlapjának főoldala. 
Forrás: http://www.eisz.hu 

 

A licencek között kiválasztunk egy adatbázist, az adatbázis nevének 

kezdőbetűje alapján, például a Web of Science adatbázist (4.2. ábra). 
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Az adatbázisban való böngészést az összekapcsolt láncszemre kattintva tudjuk 

megnyitni. Megjelenik egy angol nyelvű kereső felület, melyen a kiadványok 

különböző ismérvei szerint kereshetünk. 

 

 

 

 
 

4.2. ábra: A Web of Science kereső felülete.  

Forrás: 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_ 

mode=GeneralSearch&SID=Z2PC977i6cb82B3nHCJ&preferencesSaved=&highlighted_tab=

WOS 

Írjuk be az első sorba, hogy Agriculture, a másodikba, hogy Economics. Mindkét sornál 

válasszuk azt, hogy ezek a szavak a címben jelenjenek meg! A harmadik sorba pedig 

válasszuk a megjelenés időszakát 2010-2012. A keresőprogram 9 találatot mutat. 

Finomíthatjuk a keresést a nyelv megadásával, a teljes szöveg elérhetőségével, a 

megjelenés éveinek behatárolásával. A felbukkanó cikkek a megjelenés időpontja szerint 

rendezve - elsőként a legfrissebb cikk – jelennek meg. 

A számunkra érdekesnek tűnő cikket vagy annak rövid összefoglalóját elmenthetjük 

egy mappába a számítógépen. Legyünk körültekintőek a kigyűjtött szakirodalom 

rendszerezésében, hogy utólag is megtaláljuk azt, amit már olvastunk. Szükségünk lesz 

ugyanis a megismert tények és gondolatok pontos hivatkozására. 

A nemzetközi elektronikus szakadatbázisokban való keresés és tájékozódás legfőképp 

angol nyelven történhet. Magyar elektronikus szakadatbázis is létezik már, ez a MATARKA 

(4.3. ábra) 

MATARKA: (MAgyar Folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa) 

magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel könyvtári 

konzorcium keretében a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum 

vezetésével. A felvett adatok adatbázisba kerülnek és több szempont szerint 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2PC977i6cb82B3nHCJ&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2PC977i6cb82B3nHCJ&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2PC977i6cb82B3nHCJ&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
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visszakereshetők, illetve az egyes számok külön-külön böngészhetők. A 

feldolgozás egyrészt kézi adatbevitellel történik, másrészt digitális formában már 

rendelkezésre álló adatok konvertálásával. A feldolgozott adatok:  

 Szerzők és közreműködők: a cikkek írói, a rovatok gondozói, az ismertetők, bevezetők 

szerzői, a szemlék összeállítói.  

 Rovat: a rovat megnevezése. 

 Cím: a cikkek és minden egyéb írás címe. Ha a cikk idegen nyelvű, akkor az idegen 

nyelvű cím és esetleg a magyar nyelvű cím is szerepel. 

 Oldalszám: a cikk kezdő oldala - befejező oldala. Nem kézi bevitelnél gyakori, hogy 

csak a kezdő oldalszám szerepel. 

 Teljes szöveg: ugrópont (link) arra az internet oldalra, ahol a cikk teljes szövege 

megtalálható (ha van ilyen). 

 Fájlformátum: a teljes szöveg fájlformátuma, pl. HTML vagy PDF 

 

 

 
 

4.3. ábra: A MATARKA kereső felülete. 

Forrás: http://www.matarka.hu/ 

 

 

A keresőfelületen a „Találatok szűkítése” alatt válasszuk ki szakterületként a 

„Mezőgazdaság”-ot, időintervallumnak adjuk meg a 2000-2012 éveket és a kulcsszavakhoz 

gépeljük be „nemzetgazdaság” szót (4.4. ábra). 

A megadott kritériumok alapján egy cikket talált a rendszer. Bővíthetjük a találatokat, 

ha a címben szereplő kifejezés különböző ragozott formáit is kérjük. Ezt úgy tudjuk megtenni, 

ha az alapszó után % jelet gépelünk be. Pl.: nemzetgazdaság%. Így már 6 találatunk lesz (4.5. 

ábra) 
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4.4. ábra: A keresési kritériumok alapján kapott találatok a MATARKA keresőben. 
Forrás: http://www.matarka.hu/talalat.php 

 

 

 
 

4.5. ábra: Találatok a MATARKA kereső felületén bővített keresés esetén. 
Forrás: http://www.matarka.hu/talalat.php 

 

http://www.matarka.hu/talalat.php
http://www.matarka.hu/talalat.php
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Válaszuk ki: Szerzők: Kovács Gábor A mezőgazdasági szektor nemzetgazdasági jelentősége 

Gazdálkodás, 2010. (54. évf.) 5. sz. 466-478. old.  

 

A teljes cikk innen nem olvasható el, de a könyvtárban megtaláljuk a folyóirat papír változatát 

és elolvashatjuk a kérdéses cikket.  
 

 

4.3. A jegyzetelés technikája 

 

 

A olvasott szakirodalomról minden esetben készítsünk jegyzeteket. A kutatás későbbi 

fázisában ugyan emlékezhetünk arra, hogy valamit már olvastunk erről témáról, de a pontos 

hivatkozásokhoz nélkülözhetetlen az adott dokumentum bibliográfiai adatainak ismerete. A 

jegyzetelést végezhetjük hagyományos cédulakatalógusok segítségével, esetleg füzetben való 

felírással, sőt igénybe vehetünk számítógépes programokat is a jegyzetek elkészítéséhez. 

 

Cédulakatalógus készítése 

A cédulakatalógus előnye, hogy a kijegyzetelt szakirodalmakat a dolgozatunk 

szerkezetének megfelelően csoportosíthatjuk, szükség esetén átrendezhetjük. Ajánlatos A5 

méretbe kartonlapra jegyzetelni.  

A leggyakrabban előforduló rendezési szempontok: 

 szerző neve, 

 a mű címe, 

 valamilyen földrajzi név, személynév, testületi név, cím, amiről a mű szól  

 téma, 

 időrend, stb. 

Minden dokumentumot/művet (könyv, könyvrészlet, folyóiratcikk, szóbeli közlés, 

stb.) külön cédulára jegyezzen fel. A gyűjtőcédulának minden esetben tartalmaznia kell a 

dokumentum teljes bibliográfiai adatait, valamint annak a forrásnak a megnevezését, ahonnan 

az adatot kiírta (4.6. ábra). A kutatómunka folyamatában szükség lehet az adatok 

pontosítására, ezért sok fáradtságtól kíméli meg magát, ha a gyűjtőcéduláról azonnal 

megállapítható, hogy honnan származik valamely adat. 

 

Füzetbe történő jegyzetelés 

Ennek a technikának is megvan az előnye – nem veszítjük el az egyes feljegyzéseket 

(legfeljebb az egész füzetet). Részletesebb feljegyzéseket tesz lehetővé, mint a 

cédulakatalógus. Hátrány viszont, hogy a jegyzeteket nem tudjuk csoportosítani a különböző 

szempontok szerint. 

 

Számítógépes jegyzetelés 

A szakirodalmak felkutatásában ma már nagymértékben támaszkodunk az 

elektronikus adatbázisokra. Ezek zöme olyan, hogy lehetővé teszi a számunkra érdekes 

irodalmak kigyűjtését is. Ha több adatbázisban is keresgélünk, akkor alkalmas program az 

összesítésre a ZOTERO nevű program. Ehhez oktató videót találhatunk a 

http://minerva.mtak.hu/?page_id=34 oldalon 

 

 

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=67931
http://minerva.mtak.hu/?page_id=34
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          A fellelhetőség  

          helye 

Szerző 

 

 

Cím 

 

Megjelenés  

helye. adatai 

 

 

Megjegyzendő  

gondolat 

 

 

 

4.6. ábra: Példa egy cédulakatalógusra 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 

4.3. feladat: 

 

Telepítse a számítógépére a ZOTERO programot és ennek segítségével gyűjtsön különböző 

elektronikus adatbázisokból a választott témájához kapcsolódó irodalmakat (legalább tízet). 

 

 

4.4. Ellenőrző kérdések 

 

 

 Mit értünk egy dokumentum bibliográfiai adatain? 

 Mit jelent az ETO szakjelzet? 

 Hogyan tájékozódunk a könyvtár elektronikus adatbázisában? 

 Hogyan tájékozódunk nemzetközi szak adatbázisokban? 

 Milyen jegyzetelési technikákat ismer? 

 

Mészáros Sándor   Georgikon Kari Könyvtár 

 

Az agrárökonómia helyzete egy kutató szemével 

 

Gazdálkodás XLV. évf. 1. sz. 77-80 old. 

 

„ …az agrártermelés színvonalát végső soron 

nem a termelés-technológiai ismeretek szintje, hanem a 

gazdálkodás színvonala és a gazdasági környezet határozza meg” 

(77. old.) 
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4.5.  

5. A kutatási koncepció 

 

 

A kutatási koncepció kialakítása megelőzi a kutatás elvégzését, de azt tudatossá, 

szervezetté teszi, így igen fontos, nélkülözhetetlen eleme a tudományos kutatásnak. Az 

alábbiakban áttekintjük, hogy miből áll egy kutatási koncepció. 

A szakirodalomban való előzetes tájékozódás után azt tapasztalhatjuk, hogy a 

választott kutatási témánk meglehetősen tág, számos különböző aspektusból közelíthető. 

Ahhoz, hogy kutatómunkánk során eredményre jussunk, szükséges a téma specifikációja:   

 a kutatás tárgyának behatárolása térben és időben, 

 a kutatás során megválaszolandó és megválaszolható kérdések megfogalmazása. 

A kutatás célja meghatározza, hogy milyen tér és időbeli skálán vizsgálódunk, 

valamint, hogy milyen kérdéseket teszünk föl. A kutatás lehetséges céljai: 

  a meglévő ismeretek áttekintése, 

  egy helyzet vagy probléma leírása, 

  valami hasznos dolog létrehozása, 

  egy jelenség megmagyarázása. 

Ha a kutatás tárgya nehezen kvantifikálható (számszerűsíthető), a kontextus lényegi 

szerepet játszik, illetve ha az egyedi jellemzők és összefüggések megragadása a célunk vagy 

feltáratlan területre vonatkozik a kutatás, akkor kvalitatív szemléletmóddal közelíthetjük a 

témát. Ha azonban mennyiségi mutatókkal, azok közötti összefüggések elemzésével kívánjuk 

a feltett kérdéseinkre megkapni a válaszokat, akkor kvantitatív, azaz mennyiségi 

szemléletmóddal közelítjük a témát. 

 

 

5.1. A kutatás tárgyának behatárolása térben és időben 

 

 

A kutatás tárgyát azok az egységek jelentik, amiket a vizsgálat során tanulmányozni 

akarunk. Ezek lehetnek országok, régiók, kistérségek, települések, gazdasági szervezetek, 

családok, de akár egyes emberek is. Az elemzési egységek megválasztása körültekintést 

igényel, mert később az elemzés során könnyen téves eredményekre juthatunk. 

Az időfaktor meghatározásakor azt kell eldönteni, hogy az adott jelenséget egy 

időpontban, vagy egy hosszabb terminusban vizsgáljuk. Az egy adott időpont vizsgálata a 

keresztmetszeti vizsgálat, ilyen például az ágazatok hozzájárulása a GDP-hez egy adott évben.  

A hosszabb időszakokat felölelő vizsgálatokat longitudinálisnak nevezik. Ilyenek:  

 a trendvizsgálat, mely valamely mutató időbeli alakulását vizsgálja (pl. a 

munkanélküliség alakulása egy év vagy évek során),  

 a kohorszvizsgálat, mely azt jelenti, hogy egy adott időpontbeli populáció elemeiből  

választott véletlen mintán végzett vizsgálatokat későbbi időpontban ugyanazon 

populációra vonatkozóan ugyancsak véletlen mintán megismételjük (például 2005-ben 

a 20 és 30 év közötti fiatal gazdák populációjából választunk egy 100 fős mintát, majd  

2015 -ben a 30 és 40 év közötti gazdákból választunk mintát)  
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 a panelvizsgálat, melynél ugyanazon egységeket vizsgáljuk több időpontban (például 

személy szerint ugyanazok a fiatal gazdák fognak szerepelni a 2005-ben és a 2015-ben 

végzett vizsgálatban is). 

  

Közös témánk - „A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban” – esetében a tér és 

időbeli lehatárolás néhány lehetősége: 

 A világ összes országa egy adott időpontban 

 A világ összes országa egy adott időintervallumban 

 Európa országai egy adott időpontban 

 Európa országai egy adott időintervallumban 

 Kiválasztott országok egy adott időpontban 

 Kiválasztott országok egy adott időintervallumban 

 Magyarország egy adott időpontban 

 Magyarország egy adott időintervallumban 

 Magyarország egyes régiói egy adott időpontban 

 Magyarország egyes régiói egy adott időintervallumban 

 Kistérségek egy adott időpontban 

 Kistérségek egy adott időintervallumban 

 Egy település adott időpontban 

 Egy település adott időintervallumban 

 

Válasszuk vizsgálódásunk tárgyául Magyarországot a 2000-2010 évek 

időintervallumában. 

Kutatási témánkat tehát lehatároltuk térben és időben, vagyis  „A mezőgazdaság 

szerepe a nemzetgazdaságban”  téma kutatásánál Magyarországról lesz szó a 2000-2010 

időszakban. 

 

 

5.1. feladat: 

 

Az Ön által választott kutatási témánál határozza meg a kutatás egységeit, határolja be a 

vizsgálatokat térben és időben, azaz döntse el, hogy mit, hol, mikori állapotban fog vizsgálni! 

 

 

5.2.  A kutatás során megválaszolandó kérdések 

 

 

A megválaszolandó kérdések általában három fő típusba sorolhatók.  

 

1) Deskriptív (leíró jellegű) kérdések: egy adott helyzet, jelenség leírását célozzák. 

Példák:  

 Hogyan alakult a munkanélküliség egy adott kistérségben az elmúlt 5 év során?   

 Milyen a nemzetgazdaság ágazati szerkezete? 

 Milyen a vidéken élők közlekedési lehetősége? 

 Milyen a jövedelmezősége a juhtartásnak? 

2) Kapcsolatkereső kérdések: két vagy több változó, mutató közötti kapcsolatot / relációt 

firtatják. Példák: 

 Van-e kapcsolat a munkanélküliség és az iskolai végzettség között? 
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 A nemzetgazdaság ágazati szerkezete kapcsolatban van-e a munkanélküliséggel? 

 Van-e kapcsolat a közlekedési lehetőség és a munkanélküliség között? 

 Egészségesebb-e a falusi lakosság, mint a városi? 

3) Ok-okozati összefüggéseket feltáró kérdések: arra irányulnak, hogy egy, esetleg több 

változó megváltozása hatással van-e egy másik változóra. Példák: 

 

Ezek a kérdéstípusok reprezentálhatják a kutatás különböző mélységeit. Ahhoz, hogy 

választ kapjunk ok-okozati jellegű kérdésekre nyilvánvalóan tudnunk kell a változók közötti 

kapcsolatokról, azok létéről és erősségéről. Ahhoz pedig, hogy feltárjuk a változók közötti 

kapcsolatokat képünk kell, hogy legyen azok jellegéről. 

 

Közös kutatási témánk esetében („a mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban”) 

 Deskriptív kérdés lehet:  

o Hogyan alakult a mezőgazdasági termelés részaránya a GDP-ben 

Magyarországon 2000-2010 között? 

o Hogyan alakult a birtokszerkezet Magyarországon 2000-2010 között? 

o Hogyan alakult a mezőgazdasági termelés jövedelmezősége Magyarországon 

2000-2010 között? 

o Mennyire vonzó a mezőgazdasági tevékenység a fiatalok számára? 

Kapcsolatfeltáró kérdés lehet: 

o Van –e kapcsolat az időjárás és a mezőgazdasági termelés volumene között? 

o Van-e kapcsolat a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma és a 

mezőgazdasági termékek árszínvonala között? 

o Hatékonyabban termelnek-e a nagyobb földterületen gazdálkodók? 

o Szerepet játszik-e a vidéki lakosság iskolázottsága a mezőgazdasági termelés 

GDP-n belüli részarányában? 

Ok-okozatikérdés lehet: 

o Befolyásolja-e a beruházások mértéke az agrárszektor bruttó termelési értékét? 

o Hatással van-e gépesítettség mértéke a jövedelmezőségre? 

o Hatással van-e a támogatások mértéke a falvak népességmegtartó képességére? 

o Milyen tényezők határozzák meg a mezőgazdasági termelés 

jövedelmezőségét? 

 

 

5.2. feladat: 

 

A választott kutatási témájukban fogalmazzanak meg két-két deskriptív, kapcsolatfeltáró és 

ok-okozatikérdést! 

 

 

Ha már megfogalmaztuk ezeket a kérdéseket, akkor a szakirodalom feltárását 

végezhetjük célratörően, azt kutatva, hogy az általunk megfogalmazott kérdések felmerültek-e 

korábban is mások munkájában és vajon milyen módszerekkel és milyen eredményre jutottak, 

illetve milyen kérdéseket hagytak nyitva? 

A szakirodalom ilyen mélységű tanulmányozása során kialakul bennünk egy 

elképzelés a feltett kérdéseinkre adandó válaszokról, azaz hipotézist fogalmazunk meg, 

melyet a kutatás eredményei vagy alátámasztanak, vagy cáfolnak. 



 - 33 - 

 

 

5.3. A hipotézis megfogalmazása 

 

 

A hipotézis olyan kijelentés, amelyről feltételezzük, hogy a kutatott probléma 

megoldását képezi. Mindig állítás, amely igazolható vagy cáfolható a tények illetve adatok 

elemzése útján. A hipotézisalkotás módja lehet induktív vagy deduktív. 

Az induktív hipotézisalkotásnál feltételezéseink a tapasztalatainkból (vagy mások 

tapasztalataiból) erednek. Például: multinacionális cég beruházása egy adott térségben javítja 

a fejlesztési lehetőségeket. 

A deduktív hipotézisalkotásnál valamely általános elvből, törvényszerűségből 

indulunk ki. Például: a támogatások mértéke befolyásolja tejtermelés mennyiségét. 

 

A hipotézisek fajtái megfogalmazásuk szerint 

 Null-hipotézis: Azt feltételezzük, hogy nincs különbség a vizsgált sokaságok 

között, nincs kapcsolat a változók között, nem mutatható ki ok-okozati 

összefüggés. 

 Alternatív hipotézis: 

o Irány nélküli: A vizsgált sokaságok valamely tulajdonságokban különböznek, 

van kapcsolat a változók között, van ok-okozati összefüggés. 

o Irányt is jelző: Megjelöljük a sokaság vizsgált tulajdonságai közötti 

különbözőség irányát is, a kapcsolat illetve oksági összefüggés jellegét is. 

 

Közös kutatási témánk vonatkozásában megfogalmazhatjuk például az alábbi 

hipotéziseket: 

 Null-hipotézis: A mezőgazdasági termelés részaránya a GDP-ben nem változott a 

2000-2010 évek során. 

 Alternatív hipotézis (irányt jelző): A mezőgazdasági termelés részaránya a GDP-

ben csökkent a 2000-2010 évek során. 

 

 

5.4. A kutatás szemléletmódja 

 

 

A kutatás szemléletmódját illetően megkülönböztethetünk kvalitatív és kvantitatív 

szemléletmódot. természetesen egy szélesebb körű kutatás során kombinálhatjuk is a két 

különböző szemléleletet. 

 

A kvalitatív szemléletmód: 

A kvalitatív kutatások általában mélyebb, árnyaltabb ismeretek megszerzésére 

irányulnak és viszonylag kis elemszámú mintán történik az adatfelvétel, ezért a levont 

következtetések érvényességi köre meglehetősen korlátozott. A kapott eredmények nem 

számszerűsíthetők, nem mérhetők. A kvalitatív vizsgálatok abban az esetben alkalmazhatók 

sikeresen, amikor a különböző tevékenységek mozgatórugóit igyekeznek feltárni. A kvalitatív 
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kutatás a szituációk megértésére fókuszál, a jelenségeket egy beavatott nézőpontból vizsgálja, 

specifikumokat keres. 

 

A kvantitatív szemléletmód: 

A kvantitatív kutatások azon alapulnak, hogy a vizsgálat tárgyát képező jelenségek 

mérhetők, megszámlálhatók, tehát számszerűsíthetők, továbbá az így nyert adatok statisztikai 

módszerekkel elemezhetők. A fenti megközelítésből adódóan a kvantitatív eljárást megfelelő 

elemszámú mintán elvégezve, az eredmények megbízhatósága és pontossága meghatározható. 

A számolásra és mért adatokra fókuszáló kvantitatív szemléletű kutatás tehát mennyiségben 

méri a szituációkat és jelenségeket, folyamatokat, azokban rendszerességeket és 

szabályszerűségeket keres. 

 

 

5.5.  Konceptualizálás, operacionalizálás 

 

 

A kutatómunkában számos fogalommal dolgozunk. Ezek egy része a szakmai 

közösség széles körében ismert fogalom (pl. GDP), egy részük csak szűkebb körökben ismert, 

illetve lehet, hogy mások még nem is használták azokat a fogalmakat, amelyekkel dolgozni 

akarunk. A konceptualizálás során valamely fogalom jelentéstartalmának meghatározására 

kerül sor. Amennyiben mások által gyűjtött adatokkal dolgozunk (pl. KSH adataival), akkor is 

érdemes utánanézni a kérdéses adat definíciójának, mérhető volta esetén a mértékegységének. 

Ha a köznapi nyelvből veszünk át fogalmakat, akkor is tisztázni kell, hogy az adott kutatásban 

ezt a fogalmat milyen értelemben használjuk (pl. helyi termék fogalma).  

Az operacionlizálás során meghatározzuk, hogy milyen adatokat fogunk használni, és 

ezekhez hogyan jutunk hozzá, valmint milyen módszerrel fogjuk az adatokat értékelni. 

A választott téma, a kutatás szemléletmódja és a megválaszolandó kérdés 

természetesen nagymértékben meghatározza, hogy milyen adatokat és milyen módszerrel 

elemzünk a kutatás során. 

 

Közös kutatási témánkban használt fogalmak: 

 „mezőgazdaság” alatt értjük: „A mezőgazdaság a termelőszféra azon ágazata, 

amely magába foglalja a földművelést (növénytermesztést) és az állattenyésztést.”  

 „nemzetgazdaság” alatt értjük: „A nemzetgazdaság egy nemzet termelésének, 

fogyasztásának, megtakarításainak, beruházásainak összessége.” 

 

Milyen adatokat fogunk használni és hogyan jutunk ezekhez az adatokhoz?  

 

 A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból a 2000-2010 évek közötti éves 

szintű adatokból az alábbiakat használjuk föl: 

o A bruttó hazai termék (GDP) értéke folyó áron forintban, euróban és 

vásárlóerő paritáson 

o Az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP értéke)  

o A mezőgazdaság aránya a GDP-ben, százalékos értékben 

o A mezőgazdaság bruttó hozzáadott érték volumenindexe  

o A mezőgazdaság állóeszköz felhalmozása 

o A nemzetgazdaságban foglalkoztatottak száma 
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o A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma 

 

Kérdéseink megválaszolásához statisztikai módszereket fogunk használni. 

 

Kutatási koncepciónk tehát a következő lesz: 

 

Téma: A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban Magyarországon a 2000-2010 

időszakban. 

 

 

 

Kérdések: 

1. Hogyan alakult a mezőgazdasági termelés részaránya a GDP-ben Magyarországon 

2000-2010 között? 

2. Milyen kapcsolat van a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma és a mezőgazdasági 

termelés GDP-ben való részaránya között?  

3. Befolyásolja-e a beruházások mértéke az agrárszektor bruttó termelési értékét? 

 

Hipotézis (valamennyi kérdés esetében megfogalmazzuk) 

1. Null-hipotézis: Magyarországon a mezőgazdasági termelés részaránya a 2000-2010 

években nem mutat tendenciaszerű változást. 

Alternatív hipotézis: Magyarországon a mezőgazdasági termelés részaránya csökkenő 

tendenciát mutat a 2000-2010 időszakban. 

2. Null-hipotézis: A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma és a mezőgazdasági 

termelés GDP-ben való részarány között nincs kapcsolat. 

Alternatív hipotézis: A mezőgazdaságban foglalkoztattak száma és az ágazat GDP-n 

belüli részarány között van kapcsolat. 

3. Null-hipotézis: A beruházások mértéke és az agrárszektor bruttó termelési értéke 

között nincs kapcsolat. 

Alternatív hipotézis: A nagyobb mérvű beruházás növeli az agrárszektor bruttó 

termelési értékét. 

 

A kutatás szemlélete: kvantitatív kutatás 

 

Operacionalizálás 

A mezőgazdaság szerepét a nemzetgazdaságban ezen termelési ágazat által termelt 

bruttó hazai termék értékének a teljes bruttó hazai termék értékéhez viszonyítva kívánjuk 

jellemezni. Az arányra vonatkozóan trendvizsgálatot végzünk. Megvizsgáljuk továbbá a 

foglalkoztatottak számának, illetve részarányának alakulását is, ugyancsak trendvizsgálattal. 

Korreláció és regresszió számítással kapcsolatot keresünk a mezőgazdaság bruttó állóeszköz 

felhasználása és a termelési értéke között. Adatainkat a KSH alábbi adattábláiból vesszük: 

 
STADAT-3_1_1_A bruttó hazai termék (GDP) értéke és volumenindexei 
STADAT-3_1_2_A bruttó hazai termék (GDP) értéke euróban, dollárban, PPS-ben 
STADAT-3_1_3_Az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) értéke 
STADAT-3_1_4_A bruttó hozzáadott érték értéke és megoszlása nemzetgazdasági áganként 
STADAT-3_1_5_A bruttó hozzáadott érték volumenindexei nemzetgazdasági áganként 
STADAT-3_1_6_A bruttó állóeszköz felhalmozás értéke 
STADAT-3_1_23_A GDP termelésében foglalkoztatottak száma 

 

A koncepció elkészítésekor a kutatás folyamatát ábrázoló 5.1. ábra szerint eljutottunk 

a 9. pontig. 
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A példaként bemutatott kutatásunk ugyan kvantitatív szemléletű, de a 

társadalomtudományokban gyakori a kvalitatív szemléletű kutatás is, ezért áttekintjük a 

kvalitatív kutatásokban alkalmazott módszereket is. 
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1. Témaválasztás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. ábra: A kutatás folyamata 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 

5.3. feladat: 

 

Választott kutatási témájában készítse el a kutatási koncepciót! 

 

 

5.6. Ellenőrző kérdések 

 

 

 Mit értünk a kutatás szemléletmódján? 

 Miben különbözik a kvalitatív és kvantitatív szemléletmód? 

 Milyen típusú kérdéseket tehetünk fel a kutatásban? 

 Mi a konceptualizálás lényege? 

 Mit értünk a kutatás operacionalizálásán? 

 Mit tartalmaz a kutatási koncepció? 

13.Eredmények közlése 12.Elemzés, értelmezés 

9.Módszerek kiválasztása 8.Operacionalizálás 

7.Konceptualizálás 6.Hipotézis 

megfogalmazása 

5.A szakirodalom 

célirányos tanulmányozása 

4.Elemzési egységek és 

az időtényező 

megválasztása 

3.A kutatási probléma 

meghatározása 
2. Szakirodalmi 

tájékozódás 

10.Mintavétel 

11.Adatgyűjtés 
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6. A kvalitatív szemléletű kutatások módszerei 

 

 

A kvalitatív kutatásoknál alkalmazható adatgyűjtési illetve adatnyerési módszerek 

többsége az alábbiak közé tartozik: 

 

 

6.1. Az interjú 

 

 

„…a kutató és a válaszadó közötti találkozás, amelyben a kutató a kutatott téma 

szempontjából fontos (releváns) kérdések sorozatát teszi fel. A válaszadó válaszai képzik 

azt a nyersanyagot, amelyet egy későbbi időpontban elemeznek.” (Ackroyd & Hughes, 

1992). 

                       

Az interjú fajtái: 

 Kérdőíves interjú 

 Strukturált interjú 

 Félig strukturált interjú 

 Mélyinterjú 

 Narratív interjú 

 

Kérdőíves interjú 

A legelterjedtebb mód a kérdőívek felvételére a személyes interjúk, vagyis 

kérdezőbiztosok alkalmazása. A kérdőív kérdéseit szó szerint kell felolvasni, attól semmilyen 

körülmények közt sem szabad eltérni, hiszen akár egy-egy szó eltérés is megváltoztathatja a 

szöveg értelmezését, kontextusát. Ugyanez érvényes a kérdezett által adott válaszokra is, 

azokat, különösen a nyitott kérdésekre adott válaszokat, szó szerint kell leírni. Az előnye, 

hogy a válaszadási arány igen magas és az esetleges félreértések könnyen tisztázhatóak, a 

kérdezőbiztos pontosítani tudja a kérdőívet. További előny, hogy a kérdezés alatt, illetve után 

feljegyzéseket készíthet a kérdezett lakásáról, életkörülményeiről, és ennek során (ha kellően 

el van látva instrukciókkal) igen jó, objektív megfigyelőnek bizonyulhat. Hátrány, hogy ha 

sok-sok kérdőíves interjút akarunk készíteni, az sok időt és pénzt igényel. 

 

Strukturált interjú 

Hasonló a kérdőíves adatfelvételhez. Készülhet személyesen vagy telefonon keresztül. 

A kérdések sorrendje kötött, azokat (néhány kivételtől eltekintve) szó szerint teszik fel, a 

kutató az interjúvázlatban lévő kérdések jelentős részére kötelezően választ vár. Strukturált 

interjú során sok esetben alkalmaznak a kutatók olyan, a kérdőívre emlékeztető sablont, 

amely a kérdéseket tartalmazza, és amelyben a válaszok legfontosabb (sokszor éppen a 

mérhetővé tehető és mérni kívánt) részei az interjúkészítés pillanatában lejegyzésre kerülnek. 

Emellett sokszor magnetofonnal, esetleg videokamerával is rögzítik az egész beszélgetést. 
 

Félig strukturált interjú 

A beszélgetés egy részében strukturált interjúra emlékeztető kérdéseket tesz fel a 

kutató, melyekre jól körülhatárolható (akár mérhetővé tehető) válaszokat kap. Az interjú során 

nyitottabb kérdések is elhangzanak, az interjú készítője akár teljes vissza is húzódhat, mind 

több teret engedve a válaszadónak arra, hogy véleményét kifejtse, érzéseinek is hangot adjon.  

Ebbe a körbe tartozik a manapság divatossá vált fókuszcsoport interjú. Ilyenkor egy vagy két 
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kutatató több interjúalannyal beszélget egyidejűleg előre meghatározott interjúvázlat alapján. 

A fókuszcsoport vizsgálatoknál érdekes a kutató számára a vélemények egymásra hatása is. 

 

Mélyinterjú 

A mélyinterjú olyan beszélgetés, mely szándéka szerint a személyiség mélyrétegeibe 

hatol. Olyan esetekben alkalmas kutatási eszköz, amikor egy adott kérdéskörben az 

interjúalany személyes motivációit, magatartásának, cselekvéseinek kiváltó okait firtatjuk. 

Ebbe a körbe tartozik például egy adott terület szakértőivel való interjúkészítés. 

 

Narratív interjú  

Ebben az interjú típusban az interjúalany mesél.  Személyes életútja, az általa megélt 

események megismerése a cél.  Kérdésekkel sem irányítjuk a beszélgetést, legfeljebb a 

figyelmünkről való biztosítás érdekében néha visszakérdezünk. 

 

Az interjú készítője számos esetben maga a kutató, de nagy volumenű kutatások 

esetében gyakran alkalmaznak kikérdezőket, kérdezőbiztosokat. Ilyenkor fontos, hogy a 

kikérdezőnek jó kapcsolatteremtő képessége legyen, képes legyen bizonyos nonverbális jelek 

értelmezésére, valamint ő is tisztában legyen a kutatás problémájával. A kikérdezőket tehát 

alaposan fel kell készíteni az interjúk lebonyolítására. 

 

 

6.2.  A megfigyelés 

 

 

Főként a szociológiában, etnográfiában, pszichológiában alkalmazott közvetlen 

észlelésen alapuló adatgyűjtési módszer. Célja események, viselkedések, megnyilvánulások 

észlelése vagy tények objektív megfigyelése, releváns információk kiemelése, kölcsönhatások 

figyelése természetes vagy mesterséges környezetben.  Az elemzés egységei lehetnek 

egyének, csoportok vagy teljes szervezetek. A megfigyelő kutató lehetséges pozíciója a 

teljesen beolvadó részvételtől a kívülálló megfigyelőig terjedhet (Gold, 1958). Ezt szemlélteti 

az 6.1. ábra. 

 
teljes 

részvétel 
 

 elsődleges részvétel 
 

 másodlagos részvétel 
 

 nincs részvétel 
 

       

egészen 
résztvevő 

 
résztvevőként 

megfigyelő 
 

megfigyelőként 
résztvevő 

 
egészen 

megfigyelő 

 

6.1 ábra: A megfigyelő kutató lehetséges pozíciói  
Forrás: Gold (1958) in Lehota (2001) 

 

 Az egészen résztvevő kutató részévé válik, beépül abba a csoportba, amit 

megfigyel. A csoport tagjai nem is tudják róla, hogy ő megfigyelő. 

 A résztvevőként megfigyelő kutató is jelen van, kiveszi részét a megfigyelt csoport 

tevékenységeiből, de őróla tudják, hogy megfigyelő. 

 A megfigyelőként résztvevő kutató folyamatosan ott van a megfigyelés 

helyszínén, de nem vesz részt a megfigyelt csoport tevékenységeiben. 
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 A kizárólagos/egészen megfigyelő kutató nem válik a csoport részévé, jelenléte 

csak a megfigyelések idejére korlátozódik. 

 

 

6.3.  Dokumentumelemzés 

 

 

Írásos dokumentumok szövegének elemzését jelenti.  

A belső elemzés a hagyományos elemzés egyik formája. Ez lényegében a 

dokumentum szubjektív tanulmányozása, kritikája.  

A külső elemzés a dokumentum társadalmi kontextusát vizsgálja, tehát keletkezése 

körülményeit, környezetét, visszhangját stb.  

Mind a belső, mind a külső elemzés az irodalomtudományban, filozófiában igen 

gyakori módszer. 

A tartalomelemzés olyan - a társadalomtudományok által használt - kutatási 

technika, eljárás, amelynek segítségével egy adott szövegben a fellelhető adatok alapján a 

rejtett mondanivaló, összefüggésrendszer feltárhatóvá válik, s ebből érvényes, 

megismételhető következtetések vonhatók le. Vizsgálhatjuk bizonyos szavak előfordulási 

gyakoriságát, bizonyos megnyilvánulások előfordulási gyakoriságát. Képezhetünk 

kategóriákat a szavak érzelmi töltete alapján vagy egyéb, a kutatásunk szempontjából 

releváns megnyilvánulások alapján. A tartalomelemzést ma már számítógép segítségével 

is végezhetjük. Előnye, hogy nagy mennyiségű, terjedelmes szöveg feldolgozását teszi 

lehetővé és képes hatékonyan kezelni a kapott adatokat.  

 

 

6.1. feladat: 

 

Olvassuk el figyelmesen a függelékben található szakértői interjúkat és ezek alapján 

állapítsuk meg, hogy hogyan vélekednek az interjúalanyok a mezőgazdaság szerepéről, 

helyzetéről! 

 

 

6.4. Ellenőrző kérdések 

 

 

 Milyen adatgyűjtési módszerek jellemzők a kvalitatív kutatásban? 

 Milyen interjú típusokat ismer? 

 Mit jelent a strukturált, félig strukturált és strukturálatlan interjú? 

 Milyen pozíciót foglalhat el a megfigyelő a kutatásban? 

 Milyen dokumentumelemzési módszereket ismer? 
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7. A kvantitatív szemléletű kutatási módszerek 

 

 

Már a kvalitatív módszerek között említett kérdőíves adatgyűjtés és a tartalomelemzés 

is lehetőséget nyújt a számszerű elemzésekre. A kvantitatív kutatások lehetséges módszere a 

számszerű adatok statisztikai elemzése. Vizsgálatainkban egy-egy objektumot különböző 

ismérvek, adatok összességével tudunk leírni. Ezeknek az értéke objektumról-objektumra 

változhat – azaz változókról van szó. 

 

7.1.  Az adatok természete és mérési szintjei 

 

 

Megkülönböztetünk kvalitatív (minőségi) és kvantitatív (mennyiségi) ismérveket. 

Kvalitatív ismérv változatai kategóriák (pl. település típusok, nem, iskolai végzettség). 

Kvantitatív ismérv változatai számszerű értékek (pl. jövedelem, terület, eladási ár).A 

kvantitatív ismérv lehet:  

 Diszkrét – általában számlálás útján kapjuk 

(pl. dolgozók száma egy vállalatnál, vállalkozások száma egy országban stb.) 

 Folytonos- általában méréssel kapjuk 

(pl. termésmennyiség, valuta árfolyam, hőmérséklet stb.) 

 

Mérési skálák kvalitatív változókra  

 Nominális skála  
Tipikus kvalitatív skála. Értékei nem sorrendezhetők, csak két egyed 

azonos vagy különböző kategóriába tartozása állapítható meg (X=Y), illetve 

(X≠Y). Nincs nagyság szerinti rendezettség (pl. vállalkozási forma). 

 Ordinális skála  
Olyan kvalitatív skála, melyen a kategóriák sorrendje is megállapítható  

(X <Y) (pl. iskolai végzettség). Az egyes kategóriák közötti különbség nem 

állandó (nem is mérhető). 

 

Mérési skálák kvantitatív változókra  

  Intervallum skála 
Olyan skála, amelyen két egyed távolsága (X-Y) mérhető. A skálának nincs 

valóságos nullpontja, X=0 nem jelenti az ismérv hiányát (pl. hőmérséklet). A skála 

beosztása ekvidisztans: azaz pl. 25 fok és 26 fok közötti különbség ugyanannyi, 

mint a 15 fok és 16 fok közötti különbség. 

 Arány –(hányados) skála  
Olyan kvantitatív skála, amelynek valódi nullpontja van. Ilyen skálán két 

érték aránya (Y/X) értelmes viszonyszám (pl. 1000 Ft jövedelem kétszer akkora, 

mint 500 Ft jövedelem). 

 

Megjegyzés: Egy magasabb rendű skálából készíthetünk alacsonyabb rendű skálát, 

fordítva azonban nem lehetséges a konverzió. (Pl. egy arány skálán mért változót 

kategorizálhatunk, vagy rangsorolhatunk.) 
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7.2.  A minta és a populáció viszonya 

 

 

A populáció azon egyedek, objektumok összessége, sokasága, amelyről 

informálódni szeretnénk. Lehet, hogy a vizsgálni kívánt populáció valamennyi egyedéről 

nem állnak rendelkezésre a kívánt adatok, ilyenkor mintát veszünk a populációból. 

A minta a populációból kiválasztott néhány egyed, illetve objektum, amelyet 

megvizsgálunk. 

Ha az a célunk, hogy a minta alapján következtetéseket vonhassunk le a populáció 

egészére vonatkozóan, az érvényes konklúzióhoz a mintának reprezentatívnak kell lennie 

(véletlen, független kiválasztás, nagy minta). 

 

 

7.2.1. A mintavételezés  

 

 

 Egyszerű véletlen mintavételezés 

Alapvető mintavételezési technika. A populáció valamennyi egyedének azonos esélye 

van a mintába kerüléshez. A populációból kiválasztható bármely n elemű mintának 

azonos az esélye, hogy mintaként kiválasszuk. 

 Rétegzett mintavételezés 

A populáció egyedeit valamilyen szempontból rétegekre osztjuk (pl. a nem, ország stb. 

alapján) és az így meghatározott rétegekből véletlen mintát veszünk. 

 Csoportos mintavételezés 

A populáció egyedeit csoportokba soroljuk. A csoportokból véletlenszerűen 

választunk, majd a kiválasztott csoport egyedeiből is véletlenszerűen választunk 

mintaelemeket. 

 Kényelmes mintavételezés 

Azokat az egyedeket választjuk a mintába, amelyeket legkönnyebben elérünk. Nem 

reprezentatív! 

 

 

7.3.  Statisztikai módszerek 

 

 

 Kvalitatív változók jellemzése 

Ha kvalitatív ismérv szerint jellemezzük az egyedeket, akkor például 

megszámolhatjuk, hogy az egyes kategóriákba hány egyed kerül (pl. különböző típusú 

vállalkozási formában lévő gazdálkodások száma). Az egyes kategóriák gyakoriságából 

készíthetünk gyakorisági megoszlást. A vállalkozási formák jellemzője lehet például a 

leggyakoribb vállalkozási forma, ami az eloszlás móduszát jelenti. Az egyes kategóriák 

közötti megoszlást relatív gyakorisággal is jellemezhetjük. Adatainkat közölhetjük 

táblázatban vagy különböző típusú diagramokon. 

Kvalitatív változók esetén az adatok változékonyságának jellemzésére az úgynevezett. 

diverzitási index használható, ami annak a mértéke, hogy ha véletlenszerűen választunk ki két 

egyedet, mi a valószínűsége, hogy különböző kategóriába esnek. 
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Kvantitatív változók jellemzése 

Ha egy populációból kiválasztott egyedekhez valamilyen számszerű mutatót 

rendelünk, az így kapott adatok jellemzésére alkalmazhatunk centrális mutatókat, a szóródást 

jellemző mutatókat, és ha elegendően nagyszámú adatunk van, akkor elkészíthetjük az adatok 

gyakorisági eloszlását, illetve a relatív gyakorisági eloszlást is, azaz a hisztogramot. 

Ha a kutatásunk érvényességi körébe tartozó valamennyi egyedről rendelkezésre 

állnak a kívánt adatok, akkor a fentiekben ismertetett leíró statisztika eszközeivel teljes 

mértékben jellemezni tudjuk a populációt. Ha azonban véletlenszerűen választott mintából 

dolgozunk, akkor csak becslést tudunk készíteni a teljes populáció jellemzőiről 

 

 

7.3.1. Minta alapján történő becslés és következtetés 

 

 

Mennyi az annyi típusú kérdések 

Célunk a minta-statisztikákból becsülni a populáció jellemzőit. Rendszerint 

valamilyen középértéket, szóródási mutatót vagy arányt kívánunk becsülni. Ezt megtehetjük 

úgynevezett pontbecslés vagy intervallumbecslés segítségével. 

A pontbecslés esetén a minta megfelelő statisztikáját elfogadjuk a populáció megfelelő 

paraméterének becsléseként. Ebben az esetben azonban semmit sem tudunk mondani a 

becslés pontosságáról, megbízhatóságáról. A statisztikai vizsgálatoknál ezért előnyben 

részesítjük az intervallumbecslést.  

Intervallumbecslés esetén előre rögzítjük azt a megbízhatósági szintet, amellyel a 

becslést el kívánjuk végezni. A megbízhatósági szint egy valószínűségi érték, pl. 90% vagy 

95% esetleg 99%, azt jelzi, hogy az azonos módon nagyon-nagyon sokszor, független minták 

alapján meghatároznánk a becslő intervallumot, akkor ezen intervallumok 90, 95 illetve 99%-

a tartalmazná a populáció tényleges paraméterét. A becslő intervallumot konfidencia 

intervallumnak nevezzük. A konfidencia intervallum három részből áll, úgymint a mintából 

számított statisztika, a megbízhatósági szint és a hibahatár. Az intervallum alsó és fölső 

határát a (statisztika – hibahatár; statisztika + hibahatár) adja meg. A hibahatár 

meghatározásakor a módszerek többsége azzal a feltételezéssel él, miszerint az 

alapsokaságban a kérdéses mutató normális eloszlású. A statisztika tankönyvekben részletes 

leírás található a konfidencia intervallum számításának matematikai hátteréről. 

 

 

Van-e különbség típusú kérdések 

Arra vagyunk kíváncsiak, hogy különböző minták származhatnak-e ugyanabból a 

populációból? Az ilyen típusú kérdések megválaszolásánál a statisztikai módszerek kétfelé 

válnak. Ha feltételezhetjük, hogy a populációban a vizsgált számszerű mutató normális 

eloszlású. akkor az úgynevezett paraméteres statisztikai próbák közül választhatunk. Ha ezzel 

a feltételezéssel nem élhetünk, akkor a nem paraméteres eljárások állnak rendelkezésre. Ez 

utóbbiak rendszerint a mért mutatók helyett, azok rangszámával (a nagyságrendbe állított 

adatok sorszámával) dolgoznak. A 7.1. táblázatban összefoglaljuk a különböző célú 

összehasonlításokban alkalmazható statisztikai eljárásokat.  
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7.1. táblázat: Minták összehasonlítására szolgáló statisztikai próbák 

 

A vizsgálat célja Paraméter

es próba 

Nem 

paraméteres próba 

A minta középértékének összehasonlítása egy 

hipotetikus értékkel 

Egymintás  

t-próba 

Wilcoxon teszt 

A minta szórásának összehasonlítása egy 

hipotetikus értékkel 

χ2 –próba χ2 –próba 

A mintaelemek eloszlásának összehasonlítása egy 

hipotetikus eloszlással 

χ2 –próba Kolmogorov-

Szmirnov teszt 

Két független minta átlagának összehasonlítása Kétmintás  

t-próba 

Mann-Whitney teszt 

Párosított mintaelemeket tartalmazó minták 

középértékének összehasonlítása 

Párosított  

t-próba 

Wilcoxon teszt 

Két független minta szórásának összehasonlítása F-próba Levene teszt 

Két független minta eloszlásának 

összehasonlítása 

χ2 –próba χ2 –próba 

Három vagy több minta középértékének 

összehasonlítása 

Egyváltozós 

ANOVA 

Kruskal-Wallis teszt 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

Van-e kapcsolat típusú kérdések 

Ilyen típusú kérdéseket feltehetünk mind kvalitatív- kvalitatív, kvalitatív-kvantitatív és 

kvantitatív-kvantitatív típusú változók közötti kapcsolatok vizsgálatánál.  

Példa:  

 Van-e kapcsolat a nem és a foglalkozás között? –Mindkét változó kvalitatív. 

 Van-e kapcsolat a nem és a havi jövedelem között? Az egyik változó kvalitatív, a 

másik kvantitatív. 

 Van-e kapcsolat a földterület nagysága és a mezőgazdasági vállalkozás 

jövedelmezősége között? Mindkét változó kvantitatív. 

A null-hipotézis ebben az esetben azt állítja, hogy nincs kapcsolat a változók között, 

azok alakulása egymástól független, míg az alternatív hipotézis a kapcsolat meglétét állítja. A 

hipotézis bizonyítására, illetve cáfolására alkalmazható statisztikai módszerek összefoglalása 

látható a 7.2. táblázatban. 
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7.2. táblázat: Különböző típusú változók közötti kapcsolatok létének vizsgálatára 

szolgáló statisztikai próbák. 

Változók típusa 
Paraméteres próba Nem paraméteres próba 

Kvalitatív-kvalitatív - Kontingencia táblázat,  

χ2-próba 

Kvalitatív-kvantitatív Egytényezős 

ANOVA 

Kruskal-Wallis teszt 

Kvantitatív-kvantitatív Pearson-féle 

korreláció 

Spearman-féle , vagy Kendall-féle 

rangkorreláció  

Forrás: saját szerkesztés 

 

Kérdés, hogy értelmezhető-e a kapcsolat iránya.  

 Ha mindkét változónk nominális skálán mért kvalitatív változó, akkor nem 

értelmezhető a kapcsolat iránya (például a nem és foglalkozás jellege között 

találunk ugyan kapcsolatot, de a kapcsolat irányát nem tudjuk megadni egyik 

változó sem mérhető nagyság szerint rendezett skálán).  

 Ha a változók rangsorok vagy mennyiségi ismérvek. akkor a talált kapcsolat 

iránya is értelmezhető (pozitív irányú kapcsolat: minél nagyobb a földterület, 

annál nagyobb a jövedelmezőség; negatív irányú kapcsolat: minél drágább egy 

termék, annál kisebb iránta a kereslet.) 

 

Megjegyzés: Az Excel táblázatkezelő statisztikai függvényei között megtaláljuk a 

„KORREL” függvényt, mellyel a Pearson-féle korrelációs együtthatót számolhatjuk. Ez az 

együttható mindig a lineáris kapcsolat szorosságát méri! Az „Adatelemzés” blokkban találunk 

lehetőséget az ANOVA vizsgálatokra: A nem paraméteres eljárások az Excel-ben nem 

találhatók meg, ezekhez összetettebb statisztikai programcsomagra van szükség (SPSS, SAS, 

STATISTICA, R-program stb.). 

 

 

Ok-okozati kapcsolatok elemzése 

Ha két változó között szoros kapcsolatot találtunk, akkor felvetődik a kérdés, hogy az 

egyik változó értékéből meg tudjuk-e becsülni a másik változó értékét. Okozója lehet-e az 

egyik változó megváltozása a másik változó megváltozásának? Ebben a megközelítésben az 

egyik változót független változónak, a másikat függő változónak tekintjük. Alaposan meg kell 

gondolnunk azonban, hogy melyik az egyik és melyik a másik. Például kapcsolatot találtunk a 

nem (férfi, nő) és a testtömeg között. Nyilvánvaló, hogy nem a testtömeg fogja meghatározni, 

hogy valaki férfi vagy nő. Vagyis ebben az összefüggésben a „nem” lesz a független változó 

és a „testtömeg” a függő változó. Ha kapcsolatot találunk a földterület nagysága és a 

vállalkozás jövedelmezősége között, nyilván nem a jövedelmezőség fogja meghatározni a 

földterületet, hanem fordítva.  

Ha a vizsgálatunkban szereplő független és függő változók mindegyike kvantitatív, 

legalább intervallum skálán mért változó, akkor van lehetőség ok-okozati kapcsolatot leíró 

modell alkotására sztochasztikus függvény formájában. Ennek módszere a regresszió analízis. 

A regresszió analízisben egy olyan sztochasztikus (valószínűség-számításra épülő) 

függvényt állítunk elő, mellyel a független változó adott értékéhez kiszámíthatjuk a függő 

változó értékét. A regresszió-számítást megelőzően célszerű adatainkat pontdiagramon 
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ábrázolni. Ez alapján dönthetünk, hogy lineáris vagy valamilyen más típusú görbe illeszkedik 

legjobban az adatainkra.  

Az Excel táblázatkezelővel mind a diagramrajzolást, mind a függvényillesztést 

könnyen megtehetjük. 

 

Térjünk vissza a közös kutatási témánkban megfogalmazott kérdésekre és végezzük el 

az adatelemzést, hogy megválaszolhassuk azokat. 

Kérdések: 

1. Hogyan alakult a mezőgazdasági termelés részaránya a GDP-ben Magyarországon 

2000-2010 között? 

2. Milyen kapcsolat van a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma és a mezőgazdasági 

termelés GDP-ben való részaránya között?  

3. Befolyásolja-e a beruházások mértéke az agrárszektor bruttó termelési értékét? 

 

Első lépésben a KSH honlapján megkeressük azokat az adattáblákat, amelyek a 

vizsgálatba vont változókat tartalmazzák (7.1. ábra). 

 

 

 
 

7.1. ábra: A Központi Statisztikai Hivatal honlapja 
Forrás: http://www.ksh.hu 

 

Az Adatok menüpont alatt legördülő almenükből kiválasztjuk a Táblák menüpontot 

(7.2. ábra). 
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7.2. ábra: A KSH honlapján lévő adattáblák 
Forrás: http://www.ksh.hu/stadat 

 

 

A 3. Általános gazdasági mutatók 3.1 Nemzeti számlák sorában az idősoros éves 

adatokat választjuk (7.3. ábra). Megnyitjuk a kérdéses adattáblát és az adatokat Excel 

formátumban elmentjük.  

 

 
 

7.3. ábra: A bruttó hazai termék (GDP) értéke és volumenindexe a KSH adattábláján. 
Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt001.html 

 

 

A következő lépésben megnyitunk egy új Excel fájlt, amelybe kigyűjtjük a számunkra 

fontos adatokat abban a struktúrában, hogy azokon a kívánt vizsgálatokat elvégezhessük. 
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Egy-egy oszlop egy-egy változót fog megjeleníteni, egy-egy sor pedig egy-egy évet 

2000-2010 időintervallumban (7.3. táblázat). 

 

7.3. táblázat: A KSH adataiból kigyűjtött adatok 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Évek 
GDP  

(folyó áron) 
GDP/fő 

Mg bruttó 

hé. 

Mg 

állóeszk. 

Mg fogl. 

száma 

 

milliárd Ft Ft millió Ft millió Ft ezer fő 

2000 13 089,0 1 281 861,1 652 972 155 285 528,705 

2001 15 103,9 1 482 580,2 743 897 203 049 485,199 

2002 17 119,4 1 685 212,8 735 499 207 401 469,862 

2003 18 738,2 1 849 856,1 735 547 245 634 398,989 

2004 20 665,0 2 044 594,9 901 973 175 587 366,910 

2005 22 018,3 2 182 823,5 830 355 164 327 344,936 

2006 23 675,9 2 350 807,4 853 305 156 007 336,574 

2007 24 991,8 2 485 321,7 894 912 193 742 315,776 

2008 26 545,6 2 644 466,2 912 029 218 606 293,215 

2009 25 622,9 2 556 496,3 746 638 269 920 278,510 

2010 26 747,7 2 674 760,1 852 735 214 209 280,674 
Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján 

 

1. kérdés: Hogyan alakult a mezőgazdasági termelés részaránya a GDP-ben 

Magyarországon 2000-2010 között? 

 

Számítás:  

A 4. oszlop adatait osztjuk a 2. oszlop adataival – figyelemmel a mértékegységekre – 

és %-ban fejezzük ki a kérdéses arányt. A 7.4. táblázat mutatja kapott értékeket, amelyeket 

azután pontdiagramon is ábrázolunk (7.4. ábra). 

A csökkenő tendencia szemmel látható, de azért vannak benne ingadozások. 

Végezzünk trendvizsgálatot! Ehhez az Excel táblázatban lévő pontdiagramon az egeret 

illesszük egy adatpontra és a jobb egérgomb kattintásakor felbukkanó menüpontok közül 

válasszuk a trendvonal felvétele menüpontot (7.5. ábra). 

 

 

7.4. táblázat: A mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékének aránya a GDP-ben 

 

Évek 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Arány 

% 
4,99 4,93 4,30 3,93 4,36 3,77 3,60 3,58 3,44 2,91 3,19 

Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján 
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7.4. ábra: A számított arányok megjelenítése pontdiagramon az Excel táblázatkezelő 

felhasználásával. 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 

 
 

7.5. ábra: A trendvonal megjelenítésének menüpontja az Excel táblázatkezelőben. 
Forrás: Excel 2007 táblázatkezelő (Microsoft) 
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A trendvonal beállításai menüpontnál kiválaszthatjuk, hogy milyen típusú görbét 

kívánunk illeszteni. Kézenfekvőnek látszik az egyenes, de kísérletezhetünk más típusú 

görbékkel is. Jelöljük be továbbá az „Egyenlet látszik a diagramon, valamint az „R-négyzet 

értéke látszik a diagramon” négyzeteket is. Az R-négyzet értéke az illesztés jóságára utal. Ez 

a korrelációs együttható négyzete, minél közelebb van az 1-hez annál jobb az illesztés. Azt, 

hogy a számított lineáris trend szignifikáns-e az R értéke alapján dönthetjük el. Adott 

megbízhatósági szinthez, illetve szignifikancia szinthez tartozó kritikus R értéke (statisztikai 

tankönyvek táblázatai között megtaláljuk) attól függ, hány adatból számítottuk a regressziót. 

Kevés adathoz nagyobb küszöbérték tartozik, mint sok adathoz.  5% szignifikancia szinthez 

és 11 adathoz (adatpárhoz) tartozó kritikus R érték 0,602, míg az általunk számított R érték 

0,946, vagyis ennél magasabb, tehát a trend szignifikáns (7.6. ábra).  

Ezzel választ adtunk az 1. kérdésre: Vagyis Magyarországon a 2000-2010 évek között 

a mezőgazdasági termelés részaránya a GDP-ben csökkenő tendenciát mutatott.  

 

 

 

7.6. ábra: A mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke a GDP-hez (%), trendvonal 

illesztésével 
Forrás: saját szerkesztés 

 

2. kérdésünk: Milyen kapcsolat van a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma és a 

mezőgazdasági termelés GDP-ben való részaránya között?  

 

Vizsgálatunkat itt is pontdiagram felállításával kezdjük (7.7. ábra). Ha a pontdiagram 

alapján a kapcsolat lineárisnak tűnik, akkor érdemes a Pearson-féle korrelációs együtthatót 

kiszámítani.  

A számított lineáris korrelációs együttható: R=0,938. Ez az érték a 11 adatpárból 

számított korreláció esetén szignifikáns még 0,1% szignifikancia szinten is. A kapcsolat 
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iránya pozitív, tehát a magasabb létszám együtt jár a magasabb aránnyal. Ezzel választ adtunk 

a 2. kérdésre. 

 

 
 

7.7. ábra: A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma (ezer fő) és a GDP-beli arány 

(%) kapcsolata 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 

3. kérdésünk: Befolyásolja-e a beruházások mértéke az agrárszektor bruttó 

termelési értékét? 

 

Ismét pontdiagram felállításával kezdjük a vizsgálatot (7.8. ábra). 

 

 
 

7.8. ábra: A mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékének alakulása az állóeszköz-

felhalmozás függvényében (milllió Ft) 
Forrás: saját szerkesztés 
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Itt a kapcsolat már nem tűnik szorosnak. Ok-okozati kapcsolat feltételezésénél a 

vízszintes tengelyen a független változót – az állóeszköz felhalmozást, a függőleges 

tengelyen a függő változót – a bruttó hozzáadott értéket jelenítjük meg. Az illesztett 

regressziós egyenes jóságát mutató R
2 

értéke nagyon kicsi (0,0199), vagyis a feltételezett 

kapcsolat nem szignifikáns, azaz nincs okunk elutasítani a null-hipotézist, miszerint a két 

mutató között nincs kapcsolat. 

 

Ezzel megválaszoltuk kutatásunk 3. kérdését is. 

 

 

7.4.1. Többváltozós módszerek 

 

 

A gazdaságtudományokban, vidékfejlesztésben gyakori, hogy egy-egy objektumot 

(ország, régió, kistérség, település. személy) meglehetősen sok mutatóval jellemzünk. Itt 

jegyezzük meg, hogy a közkedvelt adatnyerési módszer, a kérdőívezés során az egyes 

kérdésekre adott válaszok mind az adott személyhez tartozó mutatóknak tekinthetők. Ha 

tehát egy kérdőívben 20 kérdésre kaptunk választ, akkor az illetőt ezzel a 20 mutatóval 

jellemeztük. A többváltozós módszerek matematikai hátterét a többdimenziós 

valószínűségi eloszlások, másrészt a mátrixalgebra jelenti. 

Az egyes objektumokhoz tartozó mutatók az egyes objektumokra vonatkozóan 

különbözők lehetnek, azaz változókkal állunk szemben. A változók természete és mérési 

szintjei sokfélék lehetnek, ahogy arról már a fejezet elején szót ejtettünk. Kutatási 

feladatunk rendszerint arra irányul, hogy felderítsük a sok változó közötti kapcsolatokat. 

A többváltozós módszerek gyakorlati alkalmazásához összetettebb statisztikai 

programcsomagokra van szükség. 

 

A leggyakrabban alkalmazott többváltozós módszerek: 

 

 Kvalitatív változók esetén a megoszlásokat (az egyes kategóriák gyakoriságát) 

vizsgálhatjuk. A null-hipotézis itt is azt állítja, hogy az egyes változók megoszlása 

egymástól független. Ebben az esetben az együttes eloszlás számítható. Az 

összefüggés vizsgálat arra irányul, hogy a tapasztalati együttes megoszlás 

mennyire tér el a függetlenség esetén fennálló együttes megoszlástól. Az eltérés 

jellemzésére a már ismert χ
2
 statisztikát alkalmazhatjuk.(például: van-e kapcsolat a 

születési hely, a nem és a dohányzási szokások között). 

 Több kvalitatív és egy kvantitatív változó közötti kapcsolat feltárásánál a 

többtényezős varianciaanalízis módszerét alkalmazhatjuk. Ebben a módszerben 

meg tudjuk jeleníteni a kvalitatív változók közötti kereszthatásokat is (pl. egy 

gazdasági vállalkozás típusa, telephelye és jövedelmezősége közötti kapcsolatok 

elemzése). 

 Több kvalitatív és több kvantitatív változó közötti kapcsolatok elemzésében a 

többváltozós varianciaanalízis módszere használható (MANOVA). Ebben az 

esetben a több kvantitatív változó vektorként jeleníthető meg. 

 Több kvantitatív változó közötti kapcsolatok elemzését rendszerint azzal kezdjük, 

hogy előállítjuk az egyes változók közötti kapcsolatok szorosságát mutató 

korrelációs mátrixot. Ilyen vizsgálatoknál a célunk rendszerint, hogy csökkentsük 

a változók számát. Ezt megtehetjük úgy, hogy az egymással szorosan korreláló 
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változókat, azok lineáris kombinációjaként összevonjuk néhány úgynevezett 

főkomponensbe - ez az eljárás a főkomponens-analízis (7.1. ábra). Eljárhatunk 

azonban fordított irányban úgy is, hogy a változók hátterében álló faktorokat 

állítunk elő és ez által csökkentjük a változók számát. Ez az eljárás a 

faktoranalízis (7.2. ábra). A faktoranalízis alaphipotézise szerint minden 

standardizált változó felírható bizonyos fiktív, önálló jelentéssel nem bíró 

változók, az ún. faktorok lineáris kombinációjaként. A faktoranalízis tehát egy 

olyan statisztikai módszer, amely kisszámú fakort próbál azonosítani, mely 

faktorok az összefüggő változók közötti kapcsolatot jellemzik. Célja a közvetlenül 

meg nem figyelhető összefüggések azonosítása megfigyelhető változók alapján. 

Sok jelenség nem önmagában megfigyelhető vagy mérhető, hanem több mutató 

sajátos megjelenéséből lehet a létezésére következtetni. A faktorok egymástól 

függetlenek – korrelálatlanok, míg az egyes faktorokat képező változók a faktorral 

magával szoros korrelációban vannak. A faktorok kialakítása azon a feltételezésen 

alapul, mi szerint a változócsoportokat valamilyen közös háttérben ható tényezők 

befolyásolják. A faktort alkotó változók alapján meghatározható, illetve 

nevesíthető a háttérhatás. A faktorok értelmezése azonban igen nehéz feladat. 

 

 

 

7.1. ábra: A főkomponens-analízis sémája 
Forrás: Münnich et al.(2006) 

 

 
 

7.2. ábra: A faktoranalízis sémája 
Forrás: Münnich et al.(2006) 

 

 

 

 

Többváltozós regresszió analízist alkalmazhatunk, ha több kvantitatív független 

változó értékeiből szeretnénk meghatározni egy ugyancsak kvantitatív függő változó értékét. 
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Megjegyezzük, hogy minél több változóval szeretnénk megmagyarázni a függő változó által 

felvett értéket, annál több adatra van szükség a statisztikailag megbízható összefüggés 

felállításához. 

A klaszteranalízis elsődleges célja, hogy a megfigyelési egységeket relatíve homogén 

csoportokba rendezze a kiválasztott változók alapján. Az adott csoportba tartozó megfigyelési 

egységek viszonylag hasonlítanak egymásra, de különböznek más csoportok tagjaitól. A 

klaszterek, csoportok kialakítása történhet úgy, hogy eleve meghatározzuk, hogy hány 

csoportot szeretnénk kialakítani, megadjuk ezeknek a csoportoknak a jellemzőit (a klaszterek 

középpontját) és az egyes objektumokat aszerint soroljuk, az egyes klaszterekbe, hogy melyik 

középponthoz vannak a legközelebb. A másik lehetséges út, hogy először az összes egyed 

különböző csoportban foglal helyet, majd az egymáshoz közel esőket összevonjuk, s ezt az 

eljárást folytatjuk a kívánt számú klaszter eléréséig. Ez utóbbi a hierarchikus, míg az előbbi a 

nem hierarchikus klaszterezés. 

A diszkriminancia-analízis olyan adatelemzési módszer, amelyet kategóriába tartozás 

előrejelzésére lehet használni, és amelynél a kritériumváltozó kategorizált és a becslő 

változók intervallumskálán mért változók. 

 

 

7.1. feladat 

 

Választott kutatási témájában nevezzen meg változókat. Állapítsa meg, hogy ezek milyen 

típusúak és milyen skálán mérhetők. 

 

 

7.5.  Ellenőrző kérdések 

 

 

 Milyen statisztikai módszert alkalmazna egy deskriptív jellegű kutatási kérdés 

megválaszolására nominális skálán mért mutatók esetén? 

 Milyen statisztikai módszert alkalmazna egy deskriptív jellegű kutatási kérdés 

megválaszolására legalább intervallum skálán mért mutatók esetén? 

 Milyen statisztikai módszert alkalmazna egy kapcsolatkereső kutatási kérdés 

megválaszolására, ha mindkét mutató nominális skálán mért? 

 Milyen statisztikai módszert alkalmazna egy kapcsolatkereső kutatási kérdés 

megválaszolására, ha az egyik mutató nominális skálán mért, a másik pedig 

intervallum skálán mért? 

 Milyen statisztikai módszert alkalmazna egy kapcsolatkereső kutatási kérdés 

megválaszolására, ha mindkét mutató intervallum skálán mért? 

 Milyen statisztikai módszert alkalmazna egy ok-okozati kapcsolatot firtató kutatási 

kérdés megválaszolására, ha mindkét mutató intervallum skálán mért? 

 Mi a célja a többváltozós statisztikai módszereknek? 
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8. A kérdőívek statisztikai elemzése 

 

 

A társadalomtudományokban a primer adatgyűjtésnek egyik leggyakoribb módszere a 

kérdőíves kikérdezés. Kérdőíveket nemcsak személyes interjú esetén alkalmazhatunk 

adatszerzésre, hanem írott változatban úgynevezett önkitöltős kérdőíveket is eljuttathatunk a 

megkérdezettekhez akár postán, akár interneten. A kérdőív célja, hogy világosan 

körülhatárolt, tényszerű adatokból minél többet gyűjtsön. A jó kérdőívhez egyszerű, világos, 

könnyen érthető kérdéseket kell megfogalmazni, amelyre egyértelmű, lehetőleg számszerűen 

is megragadható választ várhatunk. A kérdőív összeállításánál a kérdésekkel takarékosan kell 

bánni, egyrészt a költségek csökkentése végett, másrészt pedig hogy a válaszadó ne fáradjon 

el. A „jó” kérdőív épp annyi kérdést tartalmaz, amennyinek a feldolgozására megvan a 

kapacitás.  

Egy kérdőív összeállítása nem könnyű feladat. Lényeges, hogy a kérdőívkészítést 

előzze meg a kutatási koncepció kialakítása. Világosan látnunk kell a kutatási problémát és a 

hipotéziseket. A kérdőív „kemény” kutatási eszköz, nem alkalmas arra, hogy érzékenyen 

kitapogassa a válaszok mögött rejlő motivációkat, vagy részletesen körüljárjon egy kérdést. 

Az olyan feltáró jellegű kérdések, mint például: „Ön szerint mi a település legsúlyosabb 

problémája?”, jellegzetesen interjús vagy fókuszcsoportos vizsgálatra valók. A kvalitatív és 

kvantitatív technikák között egyfajta egymásra épülő munkamegosztást kell kialakítani. A 

munkamegosztás során a kérdőívvel csak a jól specifikált, magyarázat nélkül kérdezhető, 

lehetőleg arányskálán mérhető vagy eldöntendő kérdéseket kell felmérni. A „mindent tudó”, 

robosztus kérdőívek fárasztják válaszadót és a kérdezőbiztost, és emiatt rossz eredményeket 

hoznak. 

Meg kell adnunk előre, hogy kik alkotják a vizsgálni kívánt populációt. Kérdőívet a 

legritkább esetben tudunk eljuttatni a populáció valamennyi egyedéhez, így nagyon fontos a 

mintavételi módszerek szigorú előírása és betartása. Manapság jelentős segítséget kaphatunk 

internetes kérdőívszerkesztő programok alkalmazásával, mint például: www.regiodata.hu, 

www.ripet.hu; http://online-kerdoiv.com; www.kerdoivem.hu . 

A kérdőívek szerkesztésénél fokozottan ügyelni kell a kérdések egyértelműségére és 

egyszerűségére. Mielőtt az általuk szerkesztett kérdőívet több száz példányban útjára 

bocsátanánk mindenképpen érdemes azt viszonylag kis mintán kipróbálni. A 

próbakérdezésből derül ki ugyanis, hogy milyen hosszú időt igényel a kérdőív kitöltése, 

illetve hogy érthetők-e a kérdések.  

Mivel a népszámlálási kérdőívek kivételével, amelynek kitöltése kötelező, a kérdőívek 

kitöltése önkéntes részvételen alapul, így figyelembe kell venni, hogy ne igényeljen túl nagy 

erőfeszítést a kitöltő számára. Az önkéntességet és sok esetben az anonimitást is nem árt 

hangsúlyozni. Nagyobb eséllyel kapunk őszinte válaszokat.  

A kérdőívek fontos része a bevezetés, amelyben röviden vázoljuk, hogy milyen célból 

és milyen kutatási probléma megoldása érdekében kívánjuk a kitöltő közreműködését. 

Célszerű, ha az első néhány bevezető kérdés könnyen megválaszolható, a kérdezett 

személyére vonatkozik. Az ezekre adott válaszokat a továbbiakban használhatjuk úgynevezett 

csoportképző változónak is, illetve kiszűrhetjük a nem releváns csoportból érkező válaszokat. 

Ezután következne a fő kérdések. A kérdőív befejező részében meg kell köszönni a kérdezett 

közreműködését és tájékoztatni arról, hogy a kutatás eredményeit várhatóan hol tekintheti 

meg. 

 

 

http://www.regiodata.hu/
http://www.ripet.hu/
http://online-kerdoiv.com/
http://www.kerdoivem.hu/
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8.1.  A kérdések típusai 

 

 

A kérdőívben szereplő kérdéstípusok  

 funkciójuk szerint:  

o fő kérdések, melyek közvetlenül a kutatási témához kapcsolódnak 

o kiegészítő kérdések, melyek az információszerzés biztonságát szavatolják. 

Ilyenek a demográfiai jellegű kérdések, a bemelegítő kérdések, a 

kontrolkérdések és a levezető jellegű kérdések 

 a válaszoló mozgástere szerint: 

o nyílt; a válaszadót legfeljebb térben korlátozzuk. Ezek lehetnek rövid, 

tényszerű közlést igénylő kérdések, pl. „Hol töltötte nyári szabadságát?”, 

vagy hosszabb kifejtést igénylő kérdések, melyek a válaszadó véleményére, 

nézeteire, motivációira vonatkoznak, válaszát saját szavaival kell 

megfogalmaznia, pl. Mi a véleménye a fiatalok szabadidős tevékenységének 

lehetőségeiről? 

o zárt; megadott válaszlehetőségek (alternatív/több válasz), feleletválasztás, 

rangsorolás stb. A 8.2. alfejezetben az értékelési skálák kapcsán részletesen 

foglalkozunk az ilyen típusú kérdésekkel. 

o félig zárt; az előre megadott kategóriák kiegészülnek az „egyéb” 

kategóriával, melyben a válaszadó saját szavaival válaszolhat 

 

Gondolnunk kell a kérdőívvel nyert válaszok értékelési lehetőségeire is. A nyílt 

kérdések esetében a válaszokat tipizálnunk, kódolnunk kell majd. A zárt kérdéseknél az 

utólagos értékelés viszonylag könnyebb. 

 

 

8.2. Értékelési skálák 

 

 

 Összehasonlító skálák 

o Páros összehasonlítás: egyszerűbb kettő közül választani. Melyik a jobb, 

esetleg melyik a legjobb?  

o Sorba rendezés (rangsor). „Állítsa fontossági sorrendbe…” 

o Konstansösszeg-skála: „Osszon el 100 pontot …” 

o Index-skála: Referencia értékkel történő hasonlítás. Az ön foglalkozása kap 

100 pontos értéket. Értékelje ehhez képest a következő foglalkozásokat 

100-nál kisebb vagy nagyobb pontszámmal, aszerint, hogy rosszabbnak 

vagy jobbnak ítéli meg őket.” 

 Nem összehasonlító skálák 

o Grafikus skála: a válaszadó véleményét a skálán elhelyezett jellel fejezi ki. 

 

Mennyire fontos Önnek? 

 

 

egyáltalán     nagyon 

nem fontos     fontos 
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o Numerikus (Likert) skála: a válaszadó számmal értékel. Általában 1-től 5-

ig, vagy 1-től 7-ig, de alkalmazhatunk más beosztást is. 

 

Kérjük, jelölje, hogy lakóhelyén milyennek ítéli a közlekedési lehetőségeket 

(1=elégtelen 2=kielégítő 3=közepes 4=jó 5=kiváló) 

  1 2 3 4 5 

 

o Deskriptív skála. Valamilyen tulajdonság leíró értékelése két véglet között 

 

Jellemezze az okmányiroda tevékenységét! 

 Mindig Gyakran Néha Sohasem 

Ügyeimet 

sorban állás 

nélkül tudom 

intézni 

    

 

 

8.3.  Kérdőíves vizsgálat eredményeinek interpretálása 

 

 

8.3.1. Leíró összesítés 

 

A leíró összesítésnél kérdésenként külön-külön készítünk összefoglaló értékelést a 

válaszokról. Ezt megtehetjük gyakorisági megoszlások bemutatásával táblázatban vagy 

különböző típusú diagramokon. Lényeges, hogy mindig tüntessük fel a válaszadók számát is 

az ábráinkon. Ha a lehetséges válaszok olyan számszerű értékeket tartalmaztak, melyeknél 

van értelme átlagot és szórást számítani, akkor ezeket is bemutathatjuk. Gyakran előforduló 

hiba, hogy a nominális skálán mért változók esetében is statisztikai mutatókat számítanak. 

Például, ha a kérdésünk arra vonatkozott, hogy milyen színűre festené az iskola falát, és a 

válaszlehetőségek az alábbiak voltak: 1-fehér, 2-sárga, 3-zöld, 4-kék, 5-rózsaszín, hajlamosak 

vagyunk az 1,2,3,4,5 számokat mennyiségi értéknek tekinteni, pedig ezek valójában 

kategóriák és így nincs értelme átlagot és szórást számítani. A megoszlást bemutatva 

kiemelhetjük a móduszt, amely a leggyakoribb kategória, illetve a vélemények szóródását 

jellemezhetjük a diverzitási mutatóval. 

 

 

8.3.2. Kapcsolatkereső elemzés 

 

 

A nagyobb volumenű kérdőíves kutatások rendszerint nem állnak meg a leíró jellegű 

bemutatásnál, hanem kapcsolatokat igyekeznek feltárni a különböző változók között. 

A kérdőívben szereplő válaszok mind egy-egy jellemzőjét, mutatóját jelentik a 

válaszadónak. Ha valamely mutató alapján csoportokat képezünk, felmerülhet a kérdés, hogy 

a csoportképző mutatótól függően hogyan alakulnak más mutatók. Például attól függően, 

hogy férfi vagy nő az illető másképp értékel egy színházi előadást.  

Többváltozós módszerek segítségével vizsgálhatjuk az egyes mutatók közötti 

kapcsolatokat. Például alkalmas kérdőív segítségével választ kaphatunk arra, hogy van-e 
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kapcsolat a lakóhely, az iskolai végzettség, a nem és a preferált szabadidős tevékenység 

között? Csoportokat képezhetünk –klaszteranalízissel– a válaszadókból a kérdésekre adott 

hasonló válaszok alapján. Tartsuk azonban szem előtt, hogy minél több változót (kérdőív 

esetén minél több kérdést) vonunk be a vizsgálatba annál nagyobb mintára van szükségünk 

ahhoz, hogy a hipotézisünket statisztikai módszerrel igazolni tudjuk. 

 

 

8.1. feladat: 

 

Egy település fejlesztése érdekében szeretnénk megtudni az ott élők véleményét a kívánatos 

fejlesztési irányokról. A településen 3000 fő állandó lakos van, melyből 2600 felnőtt korú. 

Tervezzen meg egy maximum tíz kérdésből álló kérdőívet, a hozzá kapcsolódó mintavételi 

eljárást és az értékelés módszereit. 

 

 

8.4.  Ellenőrző kérdések 

 

 

 A kérdések funkcióját tekintve milyen kérdéseket tartalmaz egy kérdőív? 

 A válaszadó mozgásterét tekintve milyen típusú kérdéseket tehetünk fel egy 

kérdőívben? 

 Milyen értékelési skálákon jeleníthetők meg a kérdésekre adott válaszok? 

 Milyen módszerekkel interpretálhatja egy kérdőíves vizsgálat eredményeit? 
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9. A tudományos publikáció tartalmi és formai követelményei 

 

 

9.1.  A diplomadolgozat 

 

 

Egy publikáció nemcsak a mondanivalójától lesz tudományos, hanem attól is, hogy 

megfelel bizonyos tartalmi és formai követelményeknek. Az egyetemi hallgatók számára a 

diplomadolgozat jelenti az első jelentős tudományos publikációt. Erre vonatkozóan szigorú 

előírások vannak, melyek ugyan az egyes egyetemeknél néhány részkérdésben eltérőek 

lehetnek, de mindegyik előírja a szerkezetre és a formátumra vonatkozó követelményeket. 

A dolgozat nem más, mint bizonyos tények olyan módon való összekötése, 

összekapcsolása, melyek mentén haladva el lehet jutni valamilyen végkövetkeztetéshez. 

Egy dolgozatnak szerkezete van: a benne foglalt érvek, tények, adatok 

összekapcsolódnak, egyik erősíti vagy támadja a másikat, egymást legtöbbször csak 

meghatározott rendben követhetik.  

 

A dolgozat kötelező tagolása: 

CÍM 

TARTALOMJEGYZÉK 
Bevezetés (téma felvetése)  

Szakirodalmi áttekintés 
Tárgyalásos rész (leíró, elemző, saját vizsgálati rész) 

1.. A vizsgálati anyag és módszere, a felmérés helye, időpontja, körülményei és 

feltételei 

2.. Vizsgálati eredmények és azok értékelése 

3.. Következtetések javaslatok  

Összefoglalás 

Szakirodalmi jegyzék 

Táblázatok és ábrák jegyzéke 

Nyilatkozat a saját munkáról 

Mellékletek / Függelék  
 

 A cím legyen rövid, érthető és a tartalmat jól kifejező. Nem muszáj ezzel kezdeni a 

dolgozat írását, lehet, hogy a végén frappánsabb, a dolgozat lényegét jobban 

megragadó címet tudunk adni. Kivétel, ha előre le kellett adni a címet, és attól nem 

térhetünk el. (Bár általában a témát szokták előre leadni.)  

 A tartalomjegyzék az előzetesen elkészített vázlatunk alapján már 

meghatározhatjuk az egyes fejezetek címét és tartalmát. Formális elkészítését 

azonban hagyjuk a dolgozatírás végére. Ajánlott a Word, beszúrás menü, 

hivatkozások almenü, tárgymutató és tartalomjegyzék segítségével szerkeszteni! A 

címekhez és alcímekhez eleve ezt a cím-stílust kell hozzárendelni, akkor 

automatikusan elkészíti a tartalomjegyzéket. A tartalomjegyzéket a belső címlap 

utáni oldalon decimális számrendszerben célszerű közölni.  

 A bevezetést is célszerű utólag megírni, amikor már világossá vált a 

mondanivalónk. A bevezetés célja az érdeklődés felkeltése. Bizonyítsa a választott 

téma aktualitását, társadalmi fontosságát, gyakorlati hasznosságát. Röviden 
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határozza meg a kutatás célját, a vizsgálat tárgyát és objektumát, a fő kutatási 

feladatokat és kérdéseket, a hipotéziseket.  

 A szakirodalmi áttekintés és értékelés fontos része a dolgozatnak. Általában magát 

a megírást ezzel érdemes kezdeni. Itt bizonyítja a szerző, hogy jártas a témában, 

ismeri a legújabb eredményeket, amelyeket nemcsak bemutat, hanem értékel is. 

Egymással összeveti a különböző szerzők véleményét. 

 A tárgyalásos részben bemutatásra kerülnek a kutatás módszerei, melyek 

magukban foglalják mind az adatgyűjtés, mind a feldolgozás és értékelés módjait. 

Meg kell jegyeznünk, hogy „az adatainkat Excel táblázatkezelővel elemeztük” nem 

módszer! A módszer például az, hogy „adatainkat egytényezős 

varianciaanalízissel elemeztük”. Ebben a részben kerül sor az eredmények 

bemutatására. Ezek lehetnek primer vagy szekunder kutatási eredmények, 

esettanulmány vagy példák felsorakoztatása. Mondandónkat ábrákkal és 

táblázatokkal tehetjük világossá. Az ábrákat és táblázatokat számozni kell, és olyan 

címmel ellátni, mely biztosítja, hogy önmagukban is érthetők legyenek. Az 

alkalmazott jelöléseket vagy magán az ábrán, vagy az ábra címében is fel kell 

tüntetni. Ha egy ábrán például, piros és kék grafikonok vannak, akkor vagy az ábra 

címében, vagy magán az ábrán meg kell neveznünk, hogy mire vonatkozik a piros, 

illetve a kék grafikon. Fontos, hogy az ábrákra és táblázatokra a szöveges 

értékelésnél is kitérjünk. Vagyis egy tudományos dolgozatban szereplő ábrák és 

táblázatok nem illusztrációk, mint egy mesekönyvben, ahol az olvasóra van bízva 

ezek nézegetése, hanem a mondanivalónk bizonyítékai. Ne feledkezzünk meg a 

bizonyítékok bemutatása után a következtetések levonásáról. A következtetés nem 

más, mint az előzetesen megfogalmazott hipotézisek fennállásának igazolása vagy 

cáfolása. Ha a statisztikai vizsgálatok a munkahipotézisünket nem igazolták kellő 

bizonyossággal, akkor nincs okunk elvetni a null-hipotézist. 

 Az összefoglalás tömören összegzi a dolgozat lényegét. Itt újra megfogalmazzuk a 

dolgozat mondanivalóját, a bevezetésben megfogalmazott kutatási kérdésekre adott 

válaszokat, a főbb megállapításokat. Bemutatjuk a dolgozat strukturális felépítését, 

logikáját. Kiemeljük a vitakérdéseket és az alapvető következtetéseket. 

Hangsúlyozzuk az esetleges új tudományos eredményeket, azok gyakorlati 

hasznosságát. Az írás közben felvetődött, de ki nem fejtett gondolatokat is 

megemlítjük, jelezve, hogy milyen irányba lehet kiterjeszteni a kutatásokat.  

 A szakirodalmi jegyzék előírt formátumban tartalmazza mindazokat a 

dokumentumokat, melyeket munkánk során felhasználtunk és hivatkoztunk is rá a 

szövegben. Vagyis nem bibliográfia, amely egy témában fellelhető valamennyi 

fontosnak ítélt irodalmat számba vesz, függetlenül attól, hogy felhasználta-e szerző 

az azokban rejlő gondolatokat. Ilyen bibliográfiákat találhatunk monográfiákban 

vagy tankönyvekben, de a diplomadolgozatban nem. Fontos, hogy a szakirodalmi 

jegyzékben felsorolt irodalmak a szövegben hivatkozásként megjelenjenek és 

minden hivatkozott forrás megjelenjen a szakirodalmi jegyzékben is. A 

hivatkozások formáiról és tartalmai követelményeiről a későbbiekben még lesz 

szó.  

 A táblázatok és ábrák jegyzéke listaszerűen felsorolja a számozással és címmel 

együtt a dolgozatban szereplő táblázatokat és ábrákat. Ennek szerepe régen, mikor 

nem álltak rendelkezésre számítógépes szövegszerkesztők, melyekkel az ábrákat és 

táblázatokat be tudjuk illeszteni a szöveg közé a megfelelő helyre, jelentős volt. 

Ma inkább csak a bírálók munkáját segíti. 
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 Nyilatkozat a saját munkáról a kutatás, illetve a tudományos publikáció etikai 

szabályainak betartását jelenti. Bármilyen tudományos publikáció jelentős szellemi 

alkotás, a szerzőt megilletik a szerzői jogok; ezek megsértése lopásnak minősül. 

 A függelékben vagy mellékletben közöljük mindazokat a kiegészítő információkat, 

amelyek nem tartoznak szervesen a dolgozat gondolatmenetébe. Nagy terjedelmű 

táblázatokat, térképeket, számítások levezetését, az alkalmazott kérdőíveket itt 

lehet bemutatni. 

 

 

9.2.  Konferencián való részvétel 

 

 

Az ifjú kutató számára izgalmas és hasznos a tudományos konferenciákon való 

részvétel. Itt alakíthat ki személyes kapcsolatokat mindazokkal, akik hasonló témában 

kutatnak a világon vagy hazánkban. A különböző szakmai egyesületek rendszeresen 

szerveznek konferenciákat, ankétokat. Már az egyetemi évek alatt lehetőség van 

megismerkedni az ilyen rendezvények hangulatával a Tudományos Diákköri Konferenciákon.  

A konferencia nem más, mint tematikus szakmai rendezvény. Mérete a várható 

részvevők száma alapján lehet kicsi (20-50 fő), közepes (50-200 fő), nagy (200-1000 fő), 

gigantikus (több ezer fő). A nagyobb méretű konferenciákon az előadásokat résztémák szerint 

szekciókba szervezik, de a mindenkit érintő kérdésekkel foglalkozó előadások plenáris 

előadás formájában hangzanak el. A plenáris előadások tartására a szervezők igyekeznek 

megnyerni a szakma nagyjait, ezáltal is vonzóvá téve a rendezvényt a potenciális részvevők 

számára.  

Hogyan juthatunk el egy konferenciára? 

A szervezőbizottság kibocsát egy első körlevelet, mely tudósít a rendezvény témájáról, 

helyéről, idejéről, a jelentkezés módjáról és a regisztrációs díjról. Esetleg már a tervezett 

szekciókról, valamint a különböző határidőkről is tájékoztat az első körlevélben. Az első 

körlevelet papírra nyomtatott formában, mint valami reklámanyagot megtalálhatjuk 

különböző rendezvényeken, de ma már túlnyomórészt az interneten, elektronikus formában 

találkozhatunk vele. (Megjegyzés: ha egyszer részt veszünk egy konferencián, ahol megadtuk 

az elérhetőségünket, attól kezdve rendszeresen fogjuk kapni e-mailben a hasonló 

rendezvények felhívásait.) Jelentkezni a konferenciára lehet általában webes felületen történő 

regisztrációval, vagy a szervezőknek küldött elektronikus levéllel. A jelentkezéskor meg kell 

jelölni, hogy kíván-e előadást tartani vagy posztert bemutatni. Ennek rövid összefoglalóját, 

absztraktját el kell küldenünk a szervezőkhöz, akik döntenek arról, hogy a tervezett témánk 

illeszkedik-e a meghirdetett tematikához. (Megjegyzés: kezdő kutatók számára akkor is 

nagyon hasznos egy konferencián való részvétel, ha még nincs annyi önálló eredményük, amit 

be lehetne mutatni.) A konferencián bemutatandó anyag lehet poszter vagy szóbeli előadás. 

 

 

9.2.1. A kutatást bemutató poszter 

 

 

Nagyon sok részvevő esetén a szervezőbizottság dönti el, a beküldött összefoglalók 

alapján, hogy poszter vagy előadás formájában mutatkozhatunk meg. Ha eleve posztert 

akarunk bemutatni, nagyobb az esélyünk, hogy befogadnak.  

Milyen a jó poszter? 
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A poszter tervezésénél gondosan el kell olvasni a tudományos rendezvény 

szervezőinek technikai útmutatásait. Tanulmányozandó a poszter mérete és lehetőség szerint 

ne tévesszük el a vízszintes és függőleges adatokat.  

A poszter megtervezésénél a következő lényeges szempont a betűnagyság 

kiválasztása. A betű mérete olyan legyen, hogy körülbelül egy méter távolságból az átlagos 

szemű érdeklődő könnyedén tudja olvasni (szövegszerkesztőnél ez úgy a 30-as 

betűnagyságnál kezdődik). Hasonló tanács adható a poszteren elhelyezett ábrákra is. 

Nagyságuk megfelelő legyen és jelzésük is messziről látható. A cím legyen különösen jól 

látható, hiszen számos érdeklődő ez alapján fogja a programból esetleg korábban kinézett 

posztert megtalálni. Ne felejtsük el feltüntetni a szerzők nevét és elérhetőségüket. A jó 

posztert két-három perc alatt segítség nélkül is át lehet tekinteni, a legfontosabb üzenetet meg 

lehet rajta találni, és meg is lehet érteni. Mindamellett a poszternek is követnie kell 

tudományos publikációkra jellemző tartalmi megkötéseket. 

A poszter esetén csak nagyon rövid bevezetésre és módszertani ismertetésre van 

lehetőség, lehetőleg minimális irodalmi hivatkozással.  

A poszter jelentékeny részét az eredmények foglalják el, azonban itt is kerülni kell a 

zsúfoltságot. Az illusztrációk megértéséhez szükséges rövid magyarázó mondatok elhelyezése 

nagyon fontos.  

A következtetések rajzos megjelenítése mindig jó ötlet. Ha ez nem lehetséges, akkor 

rövid mondatokban foglaljuk össze az eredményeket. A következtetések a poszterek esetében 

jól beépíthetők az eredményekbe is.  

Ha lehetőségünk van arra, hogy a posztert a megfelelő méretben kinyomtassuk színes 

nyomtatóval, akkor érdemes a számítógépen „power point” szerkesztővel elkészíteni. Itt az 

oldalméret menüpont alatt megadhatjuk centiméterben a kívánt méreteket, amibe 

szövegdobozok segítségével beilleszthetjük a poszter egyes tematikus egységeit, a dobozokat 

tetszés szerint színezhetjük. Ha kész vagyunk a szerkesztéssel mentsük el pdf formátumban. 

A legtöbb nyomtató ezt a formátumot jól tudja kezelni. A kinyomtatott nagyméretű poszter 

szállítása leginkább poszter-tartó hengerrel oldható meg, ami biztosítja, hogy ne gyűrődjön 

vagy szakadjon el a sok fáradsággal megalkotott művünk. 

Ha a kívánt méretben való nyomtatás nem megoldható, akkor összeállíthatjuk 

poszterünket a szokásos A4 méretű lapokból is. A megfelelően nagy betűméretre ekkor is 

legyünk figyelemmel. A lapokat nem árt kemény kartonra felragasztani és így szállítani. Egy 

poszter minta látható a függelékben. 

Vannak olyan konferenciák, ahol külön poszter-szekciót szerveznek. Ez azt jelenti, 

hogy megadott időintervallumban a poszter szerzője odaáll a műve elé, hogy az érdeklődők 

kérdéseire válaszolhasson. Esetleg a szóbeli előadásokat követően a poszterek szerzői is 

kapnak néhány percet, hogy egy-két mondatban felhívhassák a részvevők figyelmét az általuk 

bemutatandó poszterre. 

 

 

9.2.2. Szóbeli tudományos előadás 

 

 

A tudományos konferencián elhangzó szóbeli előadásnál a legnehezebb feladat, hogy 

10-15 percben képesek legyünk a kutatásunkkal kapcsolatos minden fontos dolgot elmondani. 

A szóbeli előadás szerkezete is hasonló a tudományos publikációk szerkezetéhez. Ma már 

szinte kivétel nélkül rendelkezésre áll a szóbeli előadás illusztrálását szolgáló számítógépes 

kivetítés. Ez sokat segít az előadónak is – nem engedi elkalandozni vagy eltérni a 
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mondanivalótól –, és a hallgatóságnak is, hisz így nemcsak a fülén, hanem a szemén keresztül 

is képes befogadni az információt. 

Az előadásnak legyen bevezetése, amely tartalmazza a kutatás megkezdésekor 

rendelkezésre álló legfontosabb információkat, a tudományos hátteret: fontos hogy az előadás 

megkezdésekor legyen egy olyan indítás (meghökkentő, humoros, vagy kiemelten fontos 

állítás), amely felkelti a hallgatóság figyelmét. Legyen megnevezve az előadásban a 

célkitűzés, a vizsgálni kívánt kérdés. Be kell mutatni az alkalmazott módszereket. Az 

eredmények bemutatásához ábrákat, táblázatokat használhatunk. Figyeljünk rá, hogy ezek ne 

legyenek zsúfoltak, de tartalmazzanak minden, a megértéshez szükséges információt. A 

kivetített táblázatba 4-5 sornál és oszlopnál többet ne helyezzünk el, mert áttekinthetetlen 

lesz, ráadásul a betűméret is olyan kicsivé válik, ami már nem olvasható a közönség soraiból. 

Grafikonok esetében a tengelyek feliratairól se feledkezzünk meg. 

Az előadás sikere nemcsak annak tartalmától, hanem az előadó meggyőző 

képességétől is függ. Beszéljünk lelkesen, éreztetve, hogy milyen fontos és izgalmas 

kérdésekkel foglakozunk. Kerüljük a szakzsargont, valamint a betűszavak használatát. Ha egy 

fogalom vagy szervezet nevét rövidítve, betűszóval jelöljük, akkor is jó néhányszor az előadás 

alatt mondjuk ki a teljes elnevezést. 

A konferencia előtt vagy után rendszerint megjelenik a konferenciakötet. Ebben az 

előadás vagy poszter írott változata található. Ha papír alapú, akkor maximálni szokták a 

terjedelmet 10-15 oldalban, ha CD vagy DVD alapú, akkor nincs ilyen megkötés. 

 

 

9.3.  A tudományos szakcikk 

 

 

A tudományos szakcikk megjelentetése történhet hazai kiadású magyar, vagy idegen 

nyelvű (angol) vagy külföldi szakfolyóiratban. 

A szakfolyóiratok szigorú formai követelményeket támasztanak a hozzájuk beküldött 

cikkekkel kapcsolatban. Ezeket rendszerint minden számban meg is jelentetik. Ha nem 

találunk a kérdéses folyóiratban útmutatót, akkor nézzük meg a korábbi lapszámokat és annak 

megfelelően végezzük a szerkesztést. Az útmutató vonatkozik általában: a terjedelemre, a 

betűtípusra, a sortávra, a margókra, a felépítésre, a hivatkozásokra, az irodalomjegyzékre. 

Egy szakcikk szokásos felépítése a következő: 

 Cím 

 Szerző/k 

 Szerzők munkahelye és címe (e-mail) 

 Absztrakt /Összefoglalás 

 Kulcsszavak 

 Bevezetés 

 Anyag és módszer 

 Tárgyalás/eredmények 

 Következtetések 

 Irodalomjegyzék 

 

Látjuk, hogy ez a szerkezet nagyon hasonló a diplomadolgozatéhoz. A szakfolyóiratok 

ismérve, hogy a beküldött cikkeket lektorálják. A szerkesztőség kiküldi a cikket a témában 

jártas, elismert szakembereknek, akik bizony kivesézik mind tartalmi, mind formai 

szempontból a benyújtott dolgozatot. Nyilatkoznak arról, hogy elfogadható-e és milyen 

javításokra, kiegészítésekre van szükség. A lektor személyét a szerkesztőség rendszerint nem 
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közli a cikk szerzőivel, de a lektor tudja, hogy kik a szerzők. Vannak olyan folyóiratok is, 

ahol a lektorálási folyamat során a lektor sem ismeri a cikk szerzőit. Az előbbit „single blind”, 

míg az utóbbit „double blind” lektorálásnak hívják. Egy-egy cikk átfutási ideje a benyújtástól 

a megjelenésig elég hosszú, minimum 3-4 hónap, de lehet 1-2 év is.  

 

 

9.3.1. A tudományos közlemények nyelvi stílusa 

 

 

„A stílus maga az ember” mondta Georges-Louis Leclerc, Buffon grófja 1753-ban a 

francia akadémián tartott székfoglaló beszédében. Hozzátehetnénk, hogy a stílus nemcsak az 

írót, előadót jellemzi, hanem a befogadó közönséget is. Bármilyen témáról lehet írni, illetve 

beszélni különböző stílusokban, attól függően, hogy kinek szánjuk a mondandónkat és milyen 

hatást akarunk vele elérni. Tekintsünk egy példát: 

 Tényszerű, objektív stílusban: 

„2012. május 22-én az országban több helyen okoztak károkat és fennakadásokat a 

heves zivatarok és a felhőszakadásként érkező jelentős mennyiségű csapadék.” - Országos 

Meteorológiai Szolgálat jelentése. 

 Zsurnaliszta stílusban: 

„Fákat döntött ki, villanyvezetéket tépett le a szél a kedd délutáni viharban, Fejér 

megyében egy nő könnyebben megsérült” - MTI  

 Bulvársajtó stílusában: 

„Fullasztó párás meleg üli meg napok óta a levegőt, a trópusihoz hasonló nedves 

hőség még az egészséges szervezetet is megviseli, nemhogy a betegekét. Főleg a szívbetegek 

szenvedik meg ezt az időt. Zivatarok jönnek-mennek, a meleg marad és egyre fojtóbb a pára, 

mint a dzsungelben” - Blikk 

 Tudományos stílusban: 

„Május 22-én egy délnyugat felől térségünk fölé helyeződő sekély ciklon és magassági 

hidegcsepp hatásra labilizálódott a légkör a Kárpát-medencében, amely kedvező feltételeket 

teremtett ismétlődő záporok, zivatarok kialakulásához (9.1. ábra).” - Országos Meteorológiai 

Szolgálat szakmai elemzése. 

 A lírai költő stílusában: 

„ No, kertész úr, ma szép esőnk volt:  

Éled fű és virág, 

Büszkébben tolja égnek a fa  

Megifjult sudarát;  

A levegő tisztán borul ránk  

Mint egy opál-paizs;  

Egy-két nap ittasan hever majd  

Az útak pora is. „ 

     Arany János: Semmi természet 
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9.1.  ábra: 2012. május 22-én 14 órakor a tengerszinti légnyomás és az 500 hPa-os 

geopotenciál magassága (balra fent), a 850 hPa-os hőmérséklet (jobbra fent), a 

műholdkép (balra lent) és a radarkép (jobbra lent) 

Forrás: OMSZ 

 

A stílus alapján képet alkothatunk a szerzőnek az adott témához való viszonyáról. A 

tudományos értekezéseknek, szakcikkeknek sajátos nyelvi stílusuk van. Röviden úgy lehetne 

jellemezni, hogy objektív, távolságtartó. A mondanivalót adatokkal, tényekkel, 

hivatkozásokkal támasztja alá. A témáról bővebben a „Kommunikáció felsőfokon” című 

könyvben olvashatnak (Szabó, 2002).  

 

 

9.3.2. A hivatkozásokról 

 

 

A tudományos publikáció a szerzőnek vagy szerzőknek olyan egyedi alkotása, 

amellyel a tudomány fejlődéséhez kívánnak hozzájárulni. Valamilyen új dolog létrehozására 

irányul, akár tényszerűen, akár módszereit vagy szemléletét illetően. Minden esetben 

beleilleszkedik a tudomány szövetébe, folytatása valamely gondolatiságnak. Ugyanakkor 

világosan ki kell derülnie annak, hogy mi az a bizonyos új dolog, ami megjelenik benne, 

annak el kell különülnie az előzményektől. A hivatkozásokról szóló útmutatók vonatkoznak 

egyrészt a dolgozat szövegén belüli hivatkozásokra, másrész a dolgozat végén összeállított 

irodalomjegyzékre. A hivatkozásokat illető tudnivalókat a Magyar Tudományos Akadémia 
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Minerva Könyvtári kisokosa (http://minerva.mtak.hu/?page_id=34 letöltve: 2012. 05.24.) 

alapján tekintjük át. 

 A hivatkozás célja: 

o egy adott tudományterület eredményeit ismertessük 

o gondolatainkat alátámasztjuk, igazoljuk, bíráljuk másokét 

o elkülönítsük a saját szövegünktől a máshonnan átvett szövegeket, gondolatokat, 

adatokat 

o a felhasznált forrásokat visszakereshetővé tesszük mások számára is 

 

Ha nem hivatkozunk, az plágium: mások eredeti műveinek, gondolatainak hivatkozás 

nélküli átvétele és saját eredményként való feltüntetése- etikátlan cselekedet. 

 

 A hivatkozás alapelvei: 

o a hivatkozás legyen egyértelmű, a forrás megbízható és pontos 

o elsődleges forrásból dolgozzunk, ne vegyük át mások hivatkozásait azok 

ellenőrzése nélkül 

o a felhasznált forrásokról vezessünk folyamatos és pontos listát – irodalomjegyzék 

elkészítésénél nagy segítségünkre lesz 

 

 A hivatkozások három alaptípusa: 

o parafrázis – tartalmi idézés, saját szavakkal történő kifejtés (oldalszám megadása 

nem szükséges) 

o szószerinti idézés (oldalszám megadása szükséges) 

o közvetett – más cikkből, könyvből veszünk át eredeti közleményt (meg kell 

adnunk, ki, kit, melyik művében idéz) 

 

 Szövegen belüli hivatkozás szabályai 

a/ A szerző nevére hivatkozással:  

o egy szerző esetén: a szerző neve, ezt követi zárójelben a közlemény 

megjelenésének évszáma. Pl. TANGL (1956) az ökrök és tehenek szérumában 

jelentős Ca-csökkenést tapasztalt... 

o kettő és három társszerző esetén a szerzők nevei között gondolatjel, utána 

zárójelben az évszám. Pl. DOBOS - TÓTH (1982)... 

o háromnál több szerző esetén: az első szerző neve, utána „et al.” (helyette 

használatos: „és mts.”) a közlemény megjelenésének évszáma. Pl.: 

BRÜGEMANN et al. (1953) kísérleteiben az ösztrogénok adagolására a 

tehenek szérumában a Ca jelentősen csökkent...  

b/ A megállapított tényre hivatkozással: a tény leírása, ezután 

o egy szerző esetén: zárójelben a szerző neve, vessző, a közlemény 

megjelenésének évszáma. Pl.: Az ökrök és tehenek szérumában a CA-szint 

jelentősen csökkent (TANGL, 1956), 

o háromnál több szerző esetén: az első szerző neve, utána “et al." vessző, 

évszám. Pl.: az ösztrogénadagolásra a tehenek szérumában a Ca jelentősen 

csökkent (BRÜGEMANN et a1.,1953); 

o több, azonos tényt megállapító közlemény esetén: a szerzők és a megfelelő 

évszámok után pontosvessző. Pl.: Több szerző azt találta, hogy a tehenek 

szérumában ösztrogén-kezelés hatására a Ca csökkent (TANGL, 1956; 

BRÜGEMANN et al., 1953).  

c/ A szerzőnek, szerzőcsoportnak ugyanabban az évben megjelent több munkájára 

hivatkozás:  

http://minerva.mtak.hu/?page_id=34
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o a szerző neve; utána zárójelben az évszám „a”, „b”, „c” stb. megjelöléssel.  

Pl. TANGL (1956 a, 1956 b) a tehenek szérumában jelentős Ca-csökkenést 

tapaszalt. Vagy: Hasonló eredményt kaptak már korábban más kutatók is 

(BRÜGEMANN et a1.,1953a, 1953b).  

d/ Gyűjteményes (szerző nélküli) művekre (kongresszusi anyagok, különböző 

szervezetek, KSH, stb. kiadványai) hivatkozás 

o az idézett szövegrész vagy a megállapítás után zárójelbe tesszük a kongresszus 

nevét Pl. (Fejlődési Világkonferencia, Bp. 1976; Magyar Szarvasmarha 

tenyésztők Egyesülete, 1995). 

o a kiadó szervezet nevét és az évszámot Pl.: Hazánkban 1980-ban 793 000 

tonna foszforműtrágyát gyártottak. (Statisztikai Évkönyv, 1980)  

 

 A dolgozat végén álló irodalomjegyzék fajtái 

o hivatkozásjegyzék: azon művek jegyzéke, amire dolgozatban konkrétan 

hivatkoztunk 

o irodalomjegyzék (=felhasznált irodalom): minden a témához kapcsolódó 

felhasznált szakirodalmat tartalmaz, akár történt rá hivatkozás, akár nem 

o bibliográfia: rendszerezett, a téma szempontjából releváns irodalom 

 

 Formai követelmények 

Magyarországon az 1991-től hatályos ISO 960: 1987-es szabvány szabályozza a 

hivatkozás követelményeit. A nemzetközi szakirodalomban tudományterületenként eltérő 

formátumok terjedtek el, melyek közül néhány fontosabb: 

o APA (American Psychological Association): pszichológia, oktatás, egyéb 

társadalomtudományok 

o MLA (Modern Language Association of America): irodalom, művészetek 

o HARVARD: a magyar szabvány is ezen alapul 

o CMS (Chicago Manual of Style): nem csak tudományos kiadványokban 

használatos 

o Turabian: a CMS némiképp egyszerűsített változata 

o AMA (American Medical Association): orvostudomány, egészségügy, biológia 

 

Az irodalomjegyzékben a dokumentumok bibliográfiai adatai általában a következő 

sorrendben követik egymást: 

 Nyomtatott (vagy más „fizikai” hordozón, mint pl. CD-n, DVD-n megjelent) 

dokumentumok: 

o szerző(k) 

o kiadási év 

o cím-alcím 

o kiadás (hányadik kiadás, ill. milyen jellegű kiadás) 

o kötet 

o kiadási hely 

o kiadó vagy folyóirat címe 

o oldalszám, terjedelem 

o megjegyzés 

o ISBN vagy sorozatoknál ISSN szám 

 

 Online források: 

a) online folyóirat, e-könyv 

o a dokumentum szerzője 

http://www.apastyle.org/
http://www.mla.org/style
http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm?harvard_id=64#64
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html
http://www4.samford.edu/schools/pharmacy/dic/amaquickref07.pdf
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o a dokumentum címe 

o folyóirat címe 

o adathordozó típusa 

o keltezési/számozási adatok 

o a honlap elérési címe <URL> 

o elérés dátuma 

 

b) egyéb online forrás 

o a dokumentum szerzője 

o a dokumentum címe 

o a honlap címe 

o publikáció helye 

o publikáció dátuma 

o a honlap elérési címe <URL> 

o elérés dátuma 

 

On-line forrásoknál előfordul, hogy a szerző nem állapítható meg. Ebben az esetben a 

szerző helyett a cikk címével hivatkozunk. A szerző lehet egy intézmény elnevezésének 

mozaikszava is. Ha a cím sem állapítható meg, a címnek a szöveg első öt szavát vesszük. Ha a 

hivatkozott URL már nem érhető el, azt a hivatkozásban jelezni kell, pl. 2012. május 5-én 

nem érhető el.  

Mind a diplomadolgozat, mind az egyes szakfolyóiratok esetében részletes leírást 

találhatunk a hivatkozások formai követelményeiről a szerzőknek szóló útmutatóban. Ha ilyen 

útmutatót nem tartalmaz a kérdéses kiadvány, akkor nézzünk át néhány korábbi számot, 

amelyek mintául szolgálhatnak. Lásd a függelékben a magyar nyelven kiadott Gazdálkodás 

folyóirat, valamint az angol nyelven megjelenő Studies in Agricultural Economics folyóirat 

szerzőknek szóló útmutatóit. 

 

 Mire hivatkozzunk és mire ne? 

o Tankönyvekre általában nem szoktunk hivatkozni, még akkor sem, ha ismereteink 

jó részt azokból származnak. Kivétel, ha ütköztetni akarjuk a saját vagy mások 

véleményével az ott leírtakat. 

o A módszertani részben a módszertan ismertetésénél csak akkor nem kell 

hivatkozni, ha általánosan elfogadott módszerrel (pl. lineáris regresszió) végezzük 

a vizsgálatainkat. Ha újabb, kevésbé elterjedt módszerrel dolgozunk, akkor 

ismertetnünk is kell azt, hivatkozva a módszer kidolgozójára.  

o Általánosan ismert – közismert – adatok, tények ismertetésénél nem szoktunk 

hivatkozni. Pl. Magyarország lakossága közel 10 millió fő. Ha azonban egy adott 

megye lélekszámáról van szó, akkor meg kell neveznünk a forrást, ahonnan az 

adatot vettük. Pl.: A KSH adatai szerint Zala megye lakosainak száma 2012. január 

1-én 285 ezer fő volt. 
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9.1. feladat 

 

Választott kutatási témájából készítsen posztert! 

 

 

9.2. feladat 

 

Választott kutatási témájából készítsen a tudományos szakcikk formai követelményeinek 

megfelelő dolgozatot! 

 

 

9.4. Ellenőrző kérdések 

 

 

 Milyen részekből áll egy tudományos közlemény 

 Mi jellemzi a tudományos közlemények nyelvezetét? 

 Milyen lehetőségek vannak a tudományos eredmények publikálására? 

 Mi a célja hivatkozásoknak? 
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10. A kutatások infrastrukturális és pénzügyi háttere 

 

 

Ma már nyilvánvaló, hogy a kutatás és a fejlesztési tevékenység a gazdasági és 

társadalmi életben meghatározó szerepet játszik. Míg kezdetben okos emberek úri 

passziójának tűnhetett a tudományokkal való foglalkozás, manapság ez a terület is iparszerűvé 

válik, s így az eredmények nem vagy nemcsak a kiemelkedő képességű zsenik 

felbukkanásától várható, hanem attól, hogy mennyit áldoz erre a tevékenységre a társadalom. 

A fejlődés és a versenyképesség kulcstényezője a kutatásokra, fejlesztésekre és az innovációs 

tevékenység elősegítésére fordított pénzeszközök mennyisége.  

Ebben a fejezetben arról lesz szó, hogy a tudományos kutatások milyen intézményi 

keretben folynak, mennyibe kerülnek, és ki finanszírozza ezt a tevékenységet? 

 

 

10.1. Történeti áttekintés 

 

 

A tudomány történetét tekintve gyakran hivatkozunk az ókori görögökre, noha a mai 

értelemben vett tudományos kutatásról ez idő tájt nem beszélhetünk. Mégis sok tudományos 

elképzelés előzményeit megtaláljuk a görög filozófusok munkáiban. Innen ered az akadémia 

elnevezés is (görögül akademeia, latinul academia), mely a tudományok vagy művészetek, 

vagy ezek egyes ágainak művelésére hivatott intézet. Az első akadémiát Kr. e. 387-ben a 

görög filozófus, Platón alapította Akadémosz ligetében, Athén közelében, ahol a diákjainak 

filozófiát, matematikát és testnevelést tanított, mintegy előfutáraként a modern európai 

egyetemeknek. Más görög városok is ismertté váltak oktatási intézményeikről: Hippokratész 

városa, Kos, az orvosi iskolájáról, Rodosz pedig filozófiai iskoláiról. A legismertebb ókori 

görög "egyetem" az Alexandriai Múzeum és Könyvtár volt. Platón után körülbelül ezer évvel 

a modern egyetemekhez hasonló intézmények alakultak Perzsiában és az Iszlám világban, 

nevezetesen a Gundishapuri Akadémia, később pedig az Al-Azhar Egyetem, Kairó egyeteme. 

Európa egyetemei legnagyobb számban a középkorban, Angliában, Franciaországban, 

és Itáliában jöttek létre a 10-14. század első felének folyamán. 

Az első európai középkori egyetemek Bolognában (1088) és Párizsban (1150) jöttek 

létre, ahol jogot, orvostudományt és teológiát oktattak. Angliában a két legfontosabb oktatási 

intézmény volt az oxfordi egyetem, ahol 1096 óta tanítanak, egyetemmé avatására azonban 

csak 1167-ben került sor; valamint a cambridge-i, ahol a tanítás már a XII. században 

megkezdődött, egyetemként azonban csak 1209-től működött.  

Magyarország legrégebbi egyetemei az 1367-ben V. Orbán pápa által alapított pécsi 

egyetem és az 1395-ben IX. Bonifác pápa által létrehozott óbudai egyetem voltak, amelyek a 

török uralomig működtek (Szögi, 1996). Amíg a középkorban az egyetemek a pezsgő 

tudományos élet központjai voltak, az eljövendő 2–3 évszázadra kiestek ebből a szerepből. 

A XVII. századra a tudományos közélet helyszínei a „Tudós társaságok” lettek. 1603-

ban Rómában megalakult Accademia dei Lincei, 1657-ben Firenzében alapított Accademia 

del Cimento, 1660-ban megalakult az angol Royal Society, 1666-ban az Academie des 

Sciences. Történelmi jelentőségére nézve első hely illeti meg az Institut de France név alatt 

összefoglalt párizsi akadémiát, mely kezdetben a francia nyelv ápolására alakult 

magánegyesület volt mely 1630. évtől kezdve Conrartnál ülésezett. Richelieu bíboros helyezte 
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szélesebb alapra az egyesületet (1635. jan. 2-án) Académie française néven, mely 1637. július 

10-én kezdte meg üléseit s eleitől kezdve, amiként ma is 40 tagból állott.  

Az első tudományos folyóiratok is a 17. században jelentek meg. 1665-ben indult és 

azóta is rendszeresen megjelenik a Philosophical Transactions, a Royal Society folyóirata, 

ugyanebben az évben a francia Journal des Savants és végül 1682-ben a német Acta 

Eruditorum, mely a híres matematikus Leibniz folyóirata volt. 

A tudományos élet nagyon hasonlított a maihoz: a tudósok cikkeket küldtek be a 

folyóiratokhoz, leveleztek egymással, feladatokat tűztek ki, prioritási harcokba bonyolódtak, 

intrikáltak, lobbiztak. 

 

Mondhatjuk, hogy a mai tudomány alapköveit a XVII. században rakták le olyan 

nagynevű tudósok, mint Bacon, Descartes, Pascal, Newton, Leibniz. A következő évszázad 

hasonlóan izgalmas volt. A felvilágosodás korának szokás nevezni a XVIII. század közepét. 

Ekkor tájt Franciaországnak volt vezető szerepe a tudományban. Montesquieu fellépését 

tekintik a kezdetnek, és a nagy forradalom kitörését a végpontnak.  

 

 

10.2.  A Magyar Tudományos Akadémia története 

 

 

Egy magyar tudományos szervezet létrehozásának gondolata már a XVIII. században 

felvetődött. Bél Mátyás 1735. évi tervezete, majd több más eredménytelen javaslat után 

Bessenyei György: Egy Magyar Társaság iránt való jámbor szándék (Bécs – 1790) 

munkájában indítványozta egy tudományos társulat létrehozását. Fejér György 1809-ben 

megjelent értekezése is erre tett kísérletet. 

1825. november 3-án, a pozsonyi országgyűlésen, a magyar reformkor egyik 

vezéralakja, gróf Széchenyi István birtokainak egyévi jövedelmét, 60 ezer forintot ajánlott fel 

a Magyar Tudós Társaság – a mai Tudományos Akadémia létrehozására. Őt követve más 

főnemesek is jelentős összegekkel támogatták ezt a kezdeményezést. A mai Magyar 

Tudományos Akadémia elődje 1830-ban „Magyar Tudós Társaság” néven kezdhette meg 

tényleges működését, miután az uralkodó (I. Ferenc) 1830-ban elfogadta az alapszabályokat s 

ugyanazon év november 17-én a Tudós Társaság igazgatósága megtarthatta első ülését 

Pozsonyban. Elnökké Teleki Józsefet, alelnökké Széchenyi Istvánt választották, kinevezték a 

Társaság első 23 rendes tagját is. Az első közgyűlést 1831. február 4-én tartották. 

1860-ban országos gyűjtés indult az Akadémia székházának felépítésére. A ma is 

székházként működő épületre 1861-ben írtak ki pályázatot, az építkezés 1862 tavaszán 

kezdődött el, a neoreneszánsz stílusú székházat 1865. december 11-én avatták fel (10.1. ábra). 

Kezdetben hat osztály működött: nyelvtudományi, bölcseleti, történeti, matematikai, 

természettudományi, törvénytudományi. 1869-ben szervezeti változáson esett keresztül, az 

addigi hat osztályt hárommá (1. nyelv- és széptudományi, 2. történeti, bölcseleti és 

társadalomtudományi 3. matematikai és természettudományi) vonták össze. Ebben a 

szervezetben működött az Akadémia 1946-ig. Napjainkban 11 tudományos osztálya működik, 

ebből nyolc természet-, három társadalomtudományi (10.1. táblázat). 
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10.1. ábra: A Magyar Tudományos Akadémia székháza (korabeli metszet) 
Forrás: MTA 

 

 

 

10.1. táblázat: A Magyar Tudományos Akadémia osztályai 

 

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya  

III. Matematikai Tudományok Osztálya  

IV. Agrártudományok Osztálya  

V. Orvosi Tudományok Osztálya  

VI. Műszaki Tudományok Osztálya  

VII. Kémiai Tudományok Osztálya 

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya 

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 

X. Földtudományok Osztálya  

XI. Fizikai Tudományok Osztály  

Forrás: MTA 

 

Az MTA jogállását tekintve önkormányzati elven alapuló köztestület, amely a 

tudománnyal kapcsolatos országos közfeladatokat lát el (nemzeti közintézmény). Az 

Akadémiát akadémikus és nem akadémikus köztestületi tagok alkotják, akik jogaikat 

közvetlenül, illetve képviselet útján gyakorolják. A központi költségvetésben önálló fejezetet 

alkot. Közfinanszírozású kutatóhálózatot működtet, gazdasági társaságokat létesíthet. 
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Az Akadémia élén az elnök áll. Fő tisztségviselők: társadalomtudományi, 

természettudományi, élettudományi alelnök. Az elnökön kívül főállású tisztviselők: főtitkár, 

főtitkárhelyettes. Az elnök tanácsadó testülete az Akadémia Elnöksége, amely 

tisztségviselőkből, a tudományos osztályok elnökeiből és a Közgyűlés által választott tagokból 

áll. Az Akadémia tagjait a tudományos osztályok jelölése alapján a Közgyűlés választja, 

rendes, levelező (együtt hazai), külső vagy tiszteleti taggá. A 70 évesnél fiatalabb hazai 

akadémikusok száma a 200 főt nem haladhatja meg. Doktori Tanácsa dönt az “MTA doktora” 

tudományos cím odaítéléséről. Adományozásának feltételeit az Akadémia szabályzatban 

állapítja meg.  

Az MTA kutatóintézeteit 2012-ben 9 kutatóközpontba és 6 kutatóintézetbe vonták 

össze (10.2. táblázat). 

 

 

10.3. Ágazati kutatások 

 

 

A tudományos kutatással foglalkozó intézmények természetesen nem korlátozódnak a 

Magyar Tudományos Akadémia intézményhálózatára. Az agráriummal, vidékfejlesztéssel 

számos egyéb, mind állami, mind magán kutatóhelyeken foglalkoznak. Az egyetemeken a 

kutatás bázisainak egyre inkább a doktori iskolák tekinthetők. Az agrárgazdasági és 

vidékfejlesztési területen működő doktori iskolák megtalálhatók szinte valamennyi nagyobb 

egyetemen. Az agrártudományokhoz kapcsolódóan tizenkét doktori iskola, míg a 

társadalomtudományok területén hét közgazdaságtudományi, tizenkét gazdálkodási és 

szervezéstudományi valamint négy regionális tudományi doktori iskola működik. Ezekről 

részletes információkat –beleértve a kutatási témákat– találhatunk a www.doktori.hu 

honlapon. Az egyes minisztériumok, így a Vidékfejlesztési Minisztérium is működtet 

úgynevezett háttérintézményeket, melyek számottevő kutatási tevékenységet végeznek 

hozzájárulva a kormányzati döntések tudományos megalapozásához. Ide tartoznak például a 

nemzeti parkok, környezetvédelmi felügyelőségek, az Agrárgazdasági Kutató Intézet, a 

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont.  

A modern társadalmakban a tudományos kutatás jelentős gazdasági hasznot 

eredményező tevékenység, így a magántőke is érdekelt új kutatási eredmények 

létrehozásában, alkalmazásában. Az agráriumban például a nagy nemzetközi cégcsoportok a 

vetőmagtermelés és értékesítés mellett Magyarországra hozták kutatás-fejlesztési 

tevékenységük egy részét is. A Pioneer (DuPont) például 2 millió dolláros beruházással 

regionális kukorica- és napraforgó-nemesítő központot hozott létre Hódmezővásárhelyen, de 

emellett egyetemi kutatásokat támogat és ösztöndíjakat hirdet. A Monsanto az elmúlt évek 

során 6,2 milliárd forintot fordított többek között a magyarországi központú kelet-európai 

kukoricanemesítési programjára, továbbá egy magyarországi paprikanemesítési programjára, 

valamint – nem mellékesen – a hazai vetőmag-feldolgozói kapacitások bővítésére. A 

Syngenta vetőmagokat nemesít, szántóföldi kísérleteket végez, vetőmagot állít elő és dolgoz 

fel Magyarországon már két évtizede. Mezőtúri üzeme az egyik legkorszerűbb Európában. A 

cég zöldségfélék nemesítésével is foglalkozik Magyarországon, regionális jelentőségű 

nemesítő, termékfejlesztő központja van Ócsán.  

 

http://www.doktori.hu/
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10.2. táblázat: Az MTA kutatóintézeti hálózata 

 

MTA Agrártudományi Kutatóközpont  

Állatorvos-tudományi Intézet  

Mezőgazdasági Intézet  

Növényvédelmi Intézet  

Talajtani és Agrokémiai Intézet 

MTA Atommagkutató Intézet 
 

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont   

Filozófiai Intézet  

Irodalomtudományi Intézet  

Művészettörténeti Intézet  

Néprajztudományi Intézet  

Régészeti Intézet  

Történettudományi Intézet  

Zenetudományi Intézet 

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont  

Földrajztudományi Intézet  

Földtani és Geokémiai Intézet  

Geodéziai és Geofizikai Intézet  

Konkoly Thege Miklós Csillagászati 

Intézet  

MTA Energiatudományi Kutatóközpont 
Atomenergia-kutató Intézet 

Izotópkutató Intézet 

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 
 

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi 

Kutatóközpont 

Közgazdaság-tudományi Intézet  

Regionális Kutatások Intézete  

Világgazdasági Intézet 

MTA Nyelvtudományi Intézet  

MTA Ökológiai Kutatóközpont 

Balatoni Limnológiai Intézet 

Duna-kutató Intézet 

Ökológiai és Botanikai Intézet 

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet  

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 

Biofizikai Intézet  

Biokémiai Intézet  

Genetikai Intézet  

Növénybiológiai Intézet  

MTA Számítástechnikai és Automatizálási 

Kutatóintézet 

 

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Jogtudományi Intézet 

Kisebbségkutató Intézet  

Politikatudományi Intézet  

Szociológiai Intézet  

MTA Természettudományi Kutatóközpont 

Anyag- és Környezetkémiai Intézet  

Enzimológiai Intézet  

Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai 

Intézet  

Molekuláris Farmakológiai Intézet  

Műszaki Fizikai és Anyagtudományi 

Intézet  

Szerves Kémiai Intézet 

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont  
Részecske- és Magfizikai Intézet  

Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet 
Forrás: MTA 

http://www.phil-inst.hu/hu/magyar.html
http://www.iti.mta.hu/
http://www.arthist.mta.hu/
http://www.etnologia.mta.hu/
http://www.archeo.mta.hu/
http://www.tti.hu/
http://www.zti.hu/
http://www.mtafki.hu/nyitolap.html
http://www.geochem.hu/
http://www.ggki.hu/
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10.4. A kutatási tevékenység statisztikai mutatói 

 

 

Az OECD 1963 júniusában rendezte meg a kutatás és fejlesztés (K+F) statisztika 

nemzeti szakértőinek találkozóját az olaszországi Frascati városban. E találkozó 

eredményeként született a „Javaslat a kutatás és kísérleti fejlesztés felméréseinek egységes 

gyakorlatára” című dokumentum első hivatalos változata, amelyet Frascati kézikönyv néven 

emlegetnek. E kézikönyv szinte kizárólag a kutatásra és kísérleti fejlesztésre (a továbbiakban: 

K+F) fordított humán- és pénzügyi erőforrások mérésével foglalkozik. Ezeket a 

szakirodalomban a K+F input adatainak nevezik. Az ebben meghatározott fogalomrendszer 

alapján a nemzeti statisztikai hivatalok számba veszik az adott országban a kutatóhelyek 

számát, az ott foglalkoztatott munkaerőt, a kutatás-fejlesztés anyagi forrásait. 

A kifejezetten kutatóintézeteken túl a kutatások további jelentős intézményei az 

egyetemek. Magyarországon a 2011. évi CCIV. törvény a felsőoktatásról 25 állami és két 

magán egyetemet ismer el. Kutatóhelyként a KSH nyilvántartásában az egyetemek tanszéki 

szinten szerepelnek. A kutatás további lehetséges intézményei a gazdasági vállalkozások. 

A KSH 2010-ben országosan 2983 kutatóhelyet tartott számon. Ezek régiók szerinti 

megoszlása az országban az alábbi: 

 Közép M.o.1471 (ebből Budapest: 1275) 

 Közép-Dunántúl: 203 

 Nyugat–Dunántúl: 256 

 Dél-Dunántúl: 203 

 Észak M.O.: 191 

 Észak-Alföld: 307 

 Dél-Alföld: 352 

Ebből: 

 Kutató, fejlesztő intézet, egyéb kutatóhely: 190 

 Felsőoktatási kutatóhely:1409 (tanszéki szint) 

 Vállalkozási kutatóhely: 1384  

A kutatásban foglalkoztatottak létszáma (2010-ben) összesen: 53 981 fő (ebből tényleges 

kutató 21 300 fő) 

 Ebből: kutató, fejlesztő intézet, egyéb helyen:10 293 

 Felsőoktatásban: 24 778 

 Vállalkozási kutatóhelyen: 18 920  

Nemzetközi kitekintésben 2011. év adatai alapján az Európai Unió országaira 

vonatkozóan a kutatók létszámának arányát az összes foglalkoztatotthoz képest mutatja a 

10.2. ábra. Az élmezőnybe Luxemburg és Finnország tartozik 2%-ot meghaladó aránnyal, 

Magyarországon ez az arány 0,78% volt, míg a sort Lettország, Lengyelország, Ciprus és 

Románia zárja 0,5% alatti aránnyal. 
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10.2. ábra: A kutatók %-os aránya az összes foglalkoztatottak körében 2011-ben.  
Forrás: saját szerkesztés EUROSTAT adatok alapján  

 

 

10.5. A kutatások finanszírozása 

 

 

Azt, hogy egy ország mennyit áldoz kutatás-fejlesztésre számos összefüggésben 

elemezhetjük. Az egyes országok összehasonlítására legtöbbször ezen összegnek a GDP-hez 

viszonyított arányát szokták megjeleníteni. A 10.3. ábrán az összes EU tagország valamint 

néhány az EU-val szoros kapcsolatban lévő ország (Norvégia, Izland, Svájc, Horvátország, 

Törökország) és a versenytársnak tekinthető USA és Japán mutatóit látjuk a 2011 évi adatok 

alapján. Az Európai Unió stratégiai terve megcélozta, hogy 2020-ra átlagosan a GDP 3%-t 

fordítsák K+F tevékenységre, melyből 1%-t az állami költségvetések, 2%-t a vállalkozási 

szféra álljon. 

2008-ban Magyarországon a kormány középtávú stratégiai célként tűzte ki, hogy a 

teljes K+F-ráfordítás a rendelkezésre álló költségvetési források függvényében lehetőleg érje 

el 2010-re a GDP 1,4%-át, majd 2013-ra az 1,8%-át. A 2011-es év tényadata Magyarországra 

vonatkozóan 1,21%. A legújabb, 2012-ben megfogalmazott stratégiai cél az 1,8%-os arányt 

2020-ra tűzte ki. 

A kutatás-fejlesztésre fordított pénzösszegek társadalmi hasznossága nem vitatható. 

2010-ben a K+F-ráfordítások összege nemzetgazdasági szinten 310,2 milliárd forintot tett ki, 

forrásait tekintve ez az összeg megoszlik az állami költségvetés, a gazdasági szféra és a 

külföldi támogatások között. Kívánatos, hogy a gazdasági vállalkozások egyre nagyobb 

arányban vegyék ki részüket a kutatás-fejlesztési tevékenységből. 2008-ban kitűzött cél az 

volt, hogy a vállalkozások K+F-ráfordítása a teljes K+F-ráfordításon belül 2010-re érje el a 

45%-ot, majd 2013-ra az 50%-ot. A 10.4. ábrán látjuk, hogyan alakultak ezek az összegek az 

utóbbi években. 
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10.3. ábra: A kutatás-fejlesztésre fordított kiadások a GDP %-ban 2011-ben 

Forrás: saját szerkesztés az EUROSTAT adatok alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4. ábra: A K+F kiadások nominális összegei és forrásainak megoszlása 

Magyarországon 2000-2010 között. 
Forrás:KSH, 2011 
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A 10.5 ábra az egyes szektorok hozzájárulásának arányát mutatja. Látjuk, hogy az 

utóbbi hat évben az állami szerepvállalás csökkenő arányú, de a vállalkozások részaránya 

növekszik, közelít a kitűzött 50%-hoz. A külföldi forrás is számottevő, aránya 10% körüli. Ez 

utóbbi forrás főleg a nemzetközi együttműködésben megvalósított kutatási projektek 

finanszírozásából ered. 

 

 
 

10.6. ábra: Az egyes források aránya a K+F kiadásokban Magyarországon 2000-2010 

között.  
Forrás:KSH, 2011 

 

 

10.7. Kutatási projektek finanszírozása 

 

 

Ebben a fejezetben röviden áttekintjük, hogy milyen úton, módon jut el a kutatásra 

szánt pénz a kutatókhoz. 

Az állami költségvetésből kétféle úton származhat forrás a kutatásokra. Egyrészt 

intézményfinanszírozás útján, amikor az állami fenntartású kutatóintézetek és egyetemek 

közvetlenül részesülnek az állami költségvetésből. Az összegekről az évenkénti költségvetési 

törvény alapján döntenek. Másrészt a költségvetésben elkülönített pénzforrások állnak 

rendelkezésre különböző célok megvalósítása érdekében, többek között kutatási pályázatokra. 

A kutatási pályázatok megvalósítása általában 3-5 év. A preferált kutatási célokat és 

területeket a pályázat kiírója adja meg. A jelen államigazgatási struktúrában a legnagyobb 

pályáztató szerv a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mely különböző operatív programok 

keretében ír ki pályázatokat. Számottevő még az alapkutatásokat támogató Országos 

Tudományos Kutatási Alap (OTKA) is. A kutatás-fejlesztést és innovációt támogató 

programok: 

 GOP (Gazdaságfejlesztési Operatív Program); KMOP (Közép-Magyarországi 

Operatív Program)  

o A programok ösztönzik a gazdaságban hasznosuló olyan ipari kutatás és 

kísérleti fejlesztési tevékenységeket, amelyek a vállalkozások, egyetemek és 

kutatóintézetek közötti szoros innovációs együttműködésben valósulnak meg, 

emellett támogatást biztosítanak korszerű kutatási infrastruktúra 

kialakításához, szabadalmak bejelentéséhez bizonyos kiemelt jelentőségű 

területeken a hasznosítható tudás folyamatos megújítása és a piaci 
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hasznosíthatóság érdekében. A programok célja továbbá a kutatási 

tevékenységnek és az innovatív vállalkozásoknak helyet adó innovációs és 

technológiai parkok létesítése és a meglévő intézmények fejlesztése. A 

programok súlypontjai: az alacsony hazai vállalati K+F és innovációs aktivitás 

növelése; a létező kapacitások és eredmények jobb hasznosítása; az érintett 

szereplők közötti együttműködés erősítése. 

 ROP (Regionális Operatív Programok)  

o A regionális operatív programok Magyarország 7 régiójának felzárkózási 

programjai prioritásaik között jelentős szerepben az innovációs potenciál 

fejlesztésével. A régiók saját programjai a regionális sajátosságok figyelembe 

vételével készültek a Regionális Fejlesztési Ügynökségek irányításával. A 

programok legfontosabb célja a klaszteresedés és az inkubáció támogatása. 

 TIOP (Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program)  

o A konstrukció célja: a felsőoktatási intézmények K+F+I és az oktatás 

tevékenységi színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése, 

valamint a műszaki és természettudományi szakokon tanuló hallgatók 

számának emeléséhez szükséges infrastrukturális és technológiai feltételek 

megteremtése, a matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai, 

élettudományi tudományterületek kutatási eszközparkjának, műszer-

ellátottságának javításával. 

 TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) - felsőoktatási K+F konstrukciók  

o Ezen konstrukciók lehetővé teszik a felsőoktatási intézmények 

technológiatranszfer tevékenységének elősegítését, az innovatív kutatói 

csoportok célzott alapkutatási tevékenységének támogatását, a felsőoktatási 

intézmények tudományos eredményeinek népszerűsítését, valamint az oktatói-

kutatói életpálya tervezhetőségét és a tehetséges magyar hallgatók támogatását. 

Elősegíti az oktatás-kutatás minőségének javulását, a kiváló hallgatók, oktatók-

kutatók arányának növekedését, ösztönzi a kimagasló eredmények 

létrehozását. További cél: a kiváló külföldi kutatók, illetve külföldön kutató 

magyar szakemberek bekapcsolása magyarországi kutatásokba, megkönnyítve 

a hazatérő és külföldi kutatók-oktatók beilleszkedését a hazai tudományos 

életbe. 

 KTIA (Kutatási és Technológiai Innovációs Alap)  

o A KTI Alap célja az innováció vezérelte, tudásalapú gazdaság és társadalom 

kialakításának elősegítése. A pályázati programok ösztönzik a tudásból, az 

innovatív ötletekből a világpiacon eladható termék, technológia vagy 

szolgáltatás megszületését. Ezt fejezi ki az „Ötlettől a piacig” akcióterv, 

melynek fő céljai: tudásbázisok erősítése, nemzetközi színvonalú 

tudásközpontok létrehozása; nemzetstratégiai célokhoz kapcsolódó K+F 

programok támogatása; K+F eredmények hasznosításának fokozása, innovatív 

vállalkozások létesítésének erősítése, technológiai és üzleti inkubáció 

bevezetése; regionális innováció fejlesztése; nemzetközi K+F 

együttműködések erősítése, az EU K+F programokban való magyar részvétel 

elősegítése. 

 OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok)  

o Az OTKA előirányzatából olyan tudományos kutatások, illetőleg azok 

végzéséhez és az eredmények nyilvánosságra hozatalához szükséges feltételek 

létrehozása támogatható nyilvános pályázati rendszerben, amelyektől új 

tudományos törvényszerűségek felismerése, ismeretek, módszerek, eljárások 
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kidolgozása várható. Az OTKA előirányzata felhasználható az ilyen 

tudományos eredmények létrejöttét elősegítő infrastruktúrafejlesztésre is. 

 

 

 
10.6. ábra: A kutatás-fejlesztést támogató pénzügyi alapok (Mrd Ft). 

Forrás: KFTNM, 2009 

 

 

A külföldről származó pénzügyi forrásokhoz ugyancsak pályázatok révén lehet 

hozzájutni, mely többnyire az Európai Unió kutatás-fejlesztési keretprogramjához 

kapcsolódó nemzetközi konzorciális pályázatokat jelent. Ismeretes még az úgynevezett 

svájci és norvég alap is. Ez a két ország nem tagja az EU-nak, de az általuk létesített 

pénzügyi alapok révén a kutatásokban teljes jogú tagként vehet részt és finanszírozhat is 

kutatásokat. Az Európai Unióban a tagállamok kutatás-fejlesztési tevékenységeinek 

ösztönzésére kutatási és technológiafejlesztési keretprogramokat hoz létre 7 éves 

ciklusokban. Az Európai Unió soron következő hétéves tervezési ciklusában 2014-2020 

között a 8. keretprogram lesz a mérvadó, melynek fantáziacíme: Horizont 2020. Ennek 

keretében összesen mintegy 87 milliárd euro pénzügyi támogatást lehet szerezni kutatás-

fejlesztésre. Főbb prioritásai a következő elnevezéseket kapták: „Kiváló tudomány”, 

„Ipari vezető szerep”, „Társadalmi kihívások”. 

 

 Kiváló tudomány: pénzösszeg 27 818 millió euro, tématerületei: 

1. Európai Kutatási Tanács 

o Célja az európai kutatás kiválóságának, dinamizmusának és kreativitásának 

megerősítése, a kutatói kiválóság támogatása, valamint rávilágítás arra, hogy a 

felfedező kutatás nem várt eredményekkel kecsegtet. Támogatja a kiemelkedő, 

kreatív egyéni kutatókat és kutatócsoportokat élenjáró alapkutatások 

végzésében, valamint az egyetemek, kutatóintézetek közötti verseny 

serkentését. Kiemelt prioritása a kiváló pályakezdő kutatók támogatása. Alulról 
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építkező program, tematikus prioritások nélkül. A támogatás alapvető 

kritériuma a kiválóság. 

2. Jövőbeni és feltörekvő technológiák  

o Célja a tudományterületek közötti intenzív együttműködés elősegítése, új 

kutatási területek és ígéretes innovációk támogatása. Új kutatási eredményeken 

alapuló, gyors fejlődést, jelentős társadalmi és gazdasági hatást biztosító 

találmányok és innovációs tevékenységek segítése három kiemelt területen. 

3. Marie Curie Sklodowska - cselekvések  

o Célja az európai szellemi tőke optimális fejlesztése, jól képzett, dinamikus és 

kreatív kutatók képzése már a doktori és posztgraduális képzéseknél. Elő 

kívánja segíteni a holnap munkahelyein elvárt innovációs készségek 

elsajátítását. Feladatának tekinti a kutatói mobilitás javítását, cél, hogy 2030-ra 

a doktoranduszok 20%-a (jelenleg 7%) vegyen részt más tagállambeli 

képzésen. 

4. Európai kutatási infrastruktúra fejlesztésének támogatása  

o Új világszínvonalú kutatási infrastruktúra kialakítása (támogatás az 

előkészítéshez, a megvalósításhoz és a működéshez) 

o Páneurópai jelentőségű nemzeti kutatási infrastruktúrák integrálása és 

megnyitása 

o IKT alapú elektronikus infrastruktúrák fejlesztése 

 

 Ipari vezető szerep: pénzösszeg 20 280 millió euró. Tématerületei: 

1. Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén 

o Cél a technológiák közötti kölcsönhatások kiaknázása, egyedi technológiák 

összekapcsolása és integrálása, piackész rendszerek kialakításának elősegítése. 

Kulcsfontosságú alaptechnológiák: ICT, nanotechnológia, fejlett anyagok, 

biotechnológia, korszerű gyártás és feldolgozás, űrkutatás 

2. Kockázatfinanszírozáshoz jutás 

o Célja elősegíteni a meglévő piaci hiányosságok pótlását a kutatás és innováció 

területén a KKV-k fejlesztéseihez és növekedéséhez.  

3. Innováció KKV-knál 

o Az innováció minden típusának előmozdítása az innovatív KKV-k valamennyi 

típusa számára. Cél a nagy kockázatú kutatás és innováció kezdeti 

szakaszaiban fennálló finanszírozási rés áthidalása és ezáltal az áttörést jelentő 

innováció és kutatási eredmények gyakorlatba való átültetése és kereskedelmi 

bevezetése. 

 

Társadalmi kihívások: pénzösszeg 35 888 millió euro. Főbb területei: 

1. Egészség, demográfiai változások és jólét 

o Célja az egészséget meghatározó tényezők megértése, az egészség 

fejlesztésének és a betegségek megelőzésének javítása. A tudományos 

eszközök és módszerek javítása a szakpolitikák kialakítása és a szabályozási 

szükségletek támogatására. Aktív időskor, önálló és támogatott életvitel 

elősegítése. 

 2. Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás és 

tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság 

o Főbb területei: fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás; fenntartható és 

versenyképes agrár-élelmiszeripari ágazat a biztonságos élelmiszerek és az 

egészséges táplálkozás szolgálatában; a vízi biológiai erőforrásokban rejlő 

lehetőségek feltárása; fenntartható és versenyképes bio-alapú iparágak. 
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 3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia 

o Célja az energiahatékonyság növelésével az energiaigény csökkentésének és 

ily módon az ellátási biztonság növelésének elérése, módszerek kidolgozása 

melyek csökkentik a környezetre és éghajlatra gyakorolt hatásokat és erősítik a 

versenyképességet. 

 4. Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés 

o Főbb kutatási területei: a környezetre káros anyagok kibocsátásának 

csökkentése; új áruszállítási és logisztikai koncepciók kialakítása és 

alkalmazása; korszerű termelési eljárások; teljesen új közlekedési koncepciók 

kidolgozása. 

 5. Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok 

o A vonatkozó kutatások célja olyan innovatív, költséghatékony és fenntartható, 

alkalmazkodást elősegítő és enyhítő intézkedések kidolgozása és kiértékelése, 

amelyek a tájékozott, mielőbbi és hatékony fellépés bizonyításával és a 

szükséges képességek hálózatba szervezésével mind a szén-dioxidot, mind a 

nem szén-dioxid típusú üvegházhatású gázokat is célba veszik, és kiemelik 

mind a technológiai, mind a nem technológiai zöld megoldásokat. 

 6. Inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak 

o Ebben az összefüggésben a cél a társadalmi, gazdasági és politikai befogadás, a 

szegénység elleni küzdelem, az emberi jogok, a digitális befogadás, az 

egyenlőség, a szolidaritás és a kultúraközi dinamikák megerősítése az 

interdiszciplináris kutatás, a mutatók, a technológiai előrehaladás, a szervezeti 

megoldások, valamint az együttműködés és a közös alkotás új formáinak 

támogatásával. 

 

Az EU keretprogram finanszírozásában megvalósuló kutatási projektekre jellemző, és 

szükséges feltétel is, hogy több országból származó kutatók illetve intézményeik 

konzorciumot alakítsanak a kitűzött kutatási célok megvalósítása érdekében. Már a pályázatot 

is a konzorcium nyújtja be. Ez rendkívül átgondolt és jól szervezett előkészítő munkát 

igényel, sokszor bizonytalan eredménnyel, hisz jellemzően a pályázatoknak csak mintegy 

20%-a lesz nyertes. A pályázati felhívásokról, útmutatókról, határidőkről részletes 

tájékoztatást kaphatunk a http://cordis.europa.eu honlapon, illetve a Nemzeti Innovációs 

Hivatal honlapján: http://www.nih.gov.hu.  

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló magyarországi kutatások ma már 

számottevőek. A kutatási projektek számáról tájékoztat a 10.3. táblázat. 

 

10.3. táblázat: A nemzetközi együttműködésben végzett kutatási, fejlesztési projektek 

száma 2010-ben tudományáganként.  

 

Tudományág  

Természettudomány 560 

Műszaki tudomány 1555 

Orvostudomány 305 

Agrártudomány 194 

Társadalomtudomány 208 

Bölcsészettudomány 64 

Összesen 2886 
Forrás: KSH, 2011 

 

http://cordis.europa.eu/
http://www.nih.gov.hu/
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10.8. A kutató-fejlesztő tevékenység eredményessége 

 

 

A K+F tevékenység eredményességét kimutatni nem egyszerű feladat, hiszen a haszon 

ebben az esetben nem jelenik meg közvetlenül. Egyik szokásos mérőszám a megjelent 

publikációk száma. Ezzel lehet jellemezni egy-egy országot, intézményt illetve egy-egy 

kutatót is. Ezek ugyan csak papíron (vagy elektronikus formában) megjelenő eredmények, 

társadalmi, gazdasági hasznosulásuk igencsak áttételesen jelentkezik.  

A tudományos publikációkat nyilvántartó SCOPUS adatbázis 1996-2010 közötti 

időszakból mintegy 50 millió publikációt tart számon a világ 236 országából. A publikációk 

száma szerinti ország rangsort az USA vezeti 5 322 590 publikációval. Ebben a rangsorban 

Magyarország a 37. helyen áll 89 305 nyilvántartott publikációval. Az adatbázisban évenkénti 

bontásban is megtalálható az országok rangsora. 2010-ben Magyarország a 42. helyen volt 

7 962 publikációval (SCImago-2007, 2012). Természetesen minden országban sok olyan 

dokumentum is keletkezik, amely nem kerül be a SCOPUS adatbázisba. A KSH adatgyűjtése 

– mely a magyarországi intézmények jelentései alapján készül – 2010-ben összesen 38 779 

publikációt tartalmazott. Ebből magyar nyelvű könyv vagy könyvfejezet 7 052, szakcikk 

14 918 volt, míg idegen nyelvű könyv illetve könyvfejezet 2 584, szakcikk pedig 14 225 volt 

(KSH, 2011). Ha ezeket az adatokat összevetjük a kutatás-fejlesztésre fordított mintegy 3,1 

milliárd forinttal, azt kapjuk, hogy egy-egy publikáció átlagos költsége mintegy 8 millió 

forint. 

 

 

10.8.1. A folyóiratok impakt faktora 

 

 

Az impakt faktor (leggyakoribb magyar fordításban hatástényező) a szakfolyóiratok 

ismertségének/elismertségének mérőszáma, a tudományos folyóiratok átlagos idézettsége 

alapján létrehozott mutatószám. Megalkotója Eugene Garfield, az Institute for Scientific 

Information (ISI) alapító elnöke. Garfield és Sher (1963) a gyakorlati tudománymetriai 

vizsgálatok számára is alkalmazható, szabványosított hivatkozási és publikálási időablakok 

segítségével számolt, egymással összemérhető folyóirat jellemzőket dolgozott ki. 1972-óta 

rendszeresen közzéteszik a Science Citation Index Journal Citation Reports köteteiben, illetve 

manapság az interneten is. Kiszámítása az adott évre vonatkozóan úgy történik, hogy a 

folyóirat előző két évben megjelent publikációira az adott évben kapott idézetek száma osztva 

az előző két évben megjelent publikációk számával - más szóval az idézetek és az idézhető 

cikkek aránya. 

Persze csak azoknak a folyóiratoknak van egyáltalán impakt faktora, amelyek benne 

vannak az ISI figyelőrendszerében, ez mintegy 8000 folyóiratot jelent. A legmagasabb impakt 

faktora néhány orvosi folyóiratnak van, de például a Nature természettudományos 

folyóiratnak is nagyon magas az impakt faktora - 36, de igen magas impakt faktornak számít a 

6-8 közötti érték. A magyar szerkesztésű impakt faktoros tudományos folyóiratokat láthatjuk 

a 10.4. táblázatban. Ezek zöme angol nyelvű kiadvány.  

A kutatók teljesítményének egyik mérőszáma az úgynevezett kumulatív impakt faktor, 

ami az impakt faktorral rendelkező folyóiratokban megjelent publikációkhoz hozzárendeli az 

adott folyóirat impakt faktorát és ezeket összegzi. 
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10.4. táblázat: A 2010-ben impakt faktort kapott magyar folyóiratok 

 

Folyóirat neve Impakt 

faktor 

Folyóirat neve Impakt 

faktor 

Across Languages and Cultures  0.125  

Élelmiszervizsgálati 

Közlemények 0.040  

Acta Alimentaria  0.379  Express Polymer Letters 1.575  

Acta Biologica Hungarica  0.793  

Ideggyógyászati Szemle-Clinical 

Neuroscience 0.236  

Acta Geodaetica et Geophysica 

Hungarica  0.892  Időjárás 0.548  

Acta Linguistica Hungarica  0.500  Információs Társadalom 0.057  

Acta Mathematica Hungarica  0.521  

Journal of Radioanalytical and 

Nuclear Chemistry 0.777  

Acta Microbiologica et 

Immunologica Hungarica 0.625  

Journal of Thermal Analysis and 

Calorimetry  1.752  

Acta Oeconomica 0.143  

JPC-Journal of Planar 

Chromatography-Modern TLC  1.247  

Acta Physiologica Hungarica 1.226  Korróziós Figyelő  0.026  

Acta Polytechnica Hungarica  0.284  Magyar Állatorvosok Lapja  0.300  

Acta Veterinaria Hungarica  1.264  Miskolc Mathematical Notes  0.094  

Acta Zoologica Academiae 

Scientiarum Hungaricae 0.474  Pathology & Oncology Research 1.483  

Analysis Mathematica 0.146  

Periodica Mathematica 

Hungarica  0.394  

Applied Ecology and 

Environmental Research 0.547  

Periodica Polytechnica-Chemical 

Engineering  0.042  

Cereal Research Communications  0.084  

Periodica Polytechnica-Civil 

Engineering  0.077  

Civil Szemle  0.056  

Publicationes Mathematicae-

Debrecen 0.568  

Community Ecology 0.974  

Reaction Kinetics and Catalysis 

Letters 0.569  

Electronic Journal of Qualitative 

Theory of Differential  Equations 0.387  

Studia Scientiarum 

Mathematicarum Hungarica 0.197 
Forrás: MTA, 2012 

 

 

10.8.2. Az idézettség mutatói  

 

 

Egy tudományos publikáció jelentőségét nehéz megítélni. Az EISZ felületen elérhető 

Web of Science (WoS) szolgáltatása (lásd 4.2. fejezet) az úgynevezett citációs index, amely 

tudománymetriai elemzéseket tesz lehetővé az egyes szakcikkekkel és az egyes szerzőkkel 

kapcsolatban, mivel a cikkek bibliográfiai adatain kívül a szerzői hivatkozásokat is 

megjeleníti. A citációs index (SCI=Science Citation Index) azt mutatja meg, hogy az adott 

közleményre, hányszor hivatkoztak más szerzők. Az elképzelés szerint egy cikk annál 

jelentősebb, minél többet idézik.  
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Egy kutató tudományos teljesítményét publikációinak független idézettsége alapján 

mérik. Független idézésnek az tekinthető, ha az idéző cikk szerzői között nem szerepel az 

illető. 

Egy kutató tudományos teljesítményének kifejezésére használatos még a Hirsch féle  

h-index (Hirsch, 2005), amely definíció szerint: A h-index az egyén olyan publikációinak h-

száma, amelyek legalább h-számú idézetet kaptak a szakirodalomban. Az összes többi 

publikációja értelemszerűen h-nál kevesebb idézetet kapott (Bencze, 2006b). A h-indexet ki 

lehet számítani egy-egy kutatóintézetre, egyetemre vagy akár egy országra vonatkozóan is. 

 

 

 

10.1 feladat: 

 

Választott kutatási témájához illeszkedően készítsen költségtervet az alábbi táblázat 

kitöltésével: 

Tudományos kutatómunka költségeinek tervezése 
   

1.1 Vezető kutató alkalmazása   

1.2 Teljes vagy részmunkaidejű alk.   

1.3 Egyéni kutatói megbízás   

1.4 Egyéb megbízás   

1.5 Hallgatói alkalmazás   

1.6 Személyi juttatások részösszege   

1.7 Napidíj   

1.8 Kezelési költség   

1 Személyi juttatások összesen   

2 Munkaadókat terhelő járulékok   

3.1 
Külföldi utazás, konf. dologi 
költségei   

3.2 Készletbeszerzés   

3.3 Egyéb költség   

3.4 Közvetlen költségek összesen   

3.5 Általános költségek   

3 Dologi költségek összesen   

4 Befektetett eszközök költsége   

6 A kutatás összes költsége   

Forrás: OTKA 

 

 

10.9. Ellenőrző kérdések 

 

 

 Milyen intézményekben valósíthatók meg a kutatások? 

 Mikor alapították a Magyar Tudományos Akadémiát és mi a szerepe a 

tudományos életben? 

 Kik és milyen formában finanszírozzák a tudományos kutatásokat? 

 Mennyi pénzt költ Magyarország kutatás-fejlesztésre? 
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 Mivel foglalkozik a tudománymetria? 

 Mivel mérhető a kutatások eredményessége? 
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11. Az innovációról 

 

 

A kutatás-fejlesztés eredményességét nemcsak a publikációk számával, azok 

ismertségével lehet jellemezni, hanem ennek a tevékenységnek a gazdasági folyamatokra 

gyakorolt hatásával is. Ez a hatás az innováció folyamatában jelentkezik. Ez az a folyamat, 

amelynek során a kutatások révén megszerzett tudás beépül, hasznosul a gazdasági, 

társadalmi tevékenységekben. Az innováció elméleti alapjait és fogalmát Joseph Alois 

Schumpeter (1883-1950) Nobel díjas közgazdász fogalmazta meg először. 

Manapság legtöbben az OECD Frascati Kézikönyve szerinti meghatározást idézik: „A 

technológiai innováció: minden olyan tudományos, műszaki, szervezeti, pénzügyi és 

kereskedelmi jellegű tevékenység, beleértve az új ismeretanyagba történő befektetéseket is, 

amely ténylegesen, vagy szándék szerint műszakilag új vagy továbbfejlesztett termékek, 

eljárások és szolgáltatások megvalósításához vezet.”  

A Magyar Feltalálók Egyesülete által megfogalmazott definíció rövidebb, egyszerűbb: 

„A (technológiai) innováció: valami (műszaki) újnak üzleti célból történő megvalósítási 

folyamata.” 

A KSH definíciója: „Az innováció új vagy jelentősen javított termék (áru vagy 

szolgáltatás) vagy eljárás, új marketingmódszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer 

bevezetése az üzleti gyakorlatba, munkahelyi szervezetbe vagy a külső kapcsolatokba.” 

Egy kreatív (például feltalálói) ötlet akkor válik innovatív produktummá, ha meg is 

valósul (a feltalált dolog, eszköz gyártása megindul), vagyis, ha az ötlet, elképzelés végül a 

napi gyakorlatban alkalmazásra kerül. Az innováció egy kreatív ötlet megvalósulásának 

folyamatát jelenti, ma már széles körben használatos a szakmai fejlődés és a termelés, 

szervezeti működés hatékonysági növelésének megjelölésére. 

Az innováció folyamata az alábbi elemekből épül fel: 

 Felismerés: kielégítetlen igény és/vagy felhasználatlan technikai lehetőség 

felismerése, azonosítása.  

 Koncepcióalakítás: a felismerés szülte ötlet(ek).  

 Problémamegoldás: az ötlet(ek) megoldásának, megvalósításának keresése a meglévő 

információk, valamint keresési – kísérletezési – számítási tevékenység alapján.  

 Megoldás: adaptálható vagy új találmányt igénylő megvalósítás lehetősége.  

 Fejlesztés: a talált megoldás felhasználására alkalmassá tétele, amelyet bevezetés 

követ.  

 Felhasználás: a folyamatos használat 

 

A kutatás és fejlesztés (K+F) az innováció része, részhalmaza. A K+F alapkutatásból, 

alkalmazott kutatásból és kísérleti fejlesztésből áll. Ebben a folyamatban szerezhetjük meg azt 

a tudást, amelynek alkalmazása eredményezi az innovációt. Az innováció megjelenhet új 

termékben, új technológiában, valamint új szervezeti kapcsolatrendszerben.  

 

 

11.1. Az innováció különböző típusai 
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 Továbbfejlesztő innováció, amelyet úgy határozhatunk meg, hogy a mindennapi 

jobbítások tömege a termékek pillanatnyi állapotához és a termeléshez képest. 

(Amikor egy bevezetett termék esetében rájönnek arra, hogy valamilyen javítással egy 

jobb minőségű, vagy valamilyen új tulajdonsággal rendelkező, esetleg olcsóbban 

előállítható terméket tudnak produkálni.)  

 Radikális innovációról akkor beszélünk, amikor szakítva a hagyományokkal, egy új 

terméket, eljárást vagy szolgáltatást vezetünk be. (Ilyen például a kézi szerelés 

robotokkal történő felváltása.)  

 Technológiai innovációnak nevezzük az olyan innovációs lánc összerakását, vagy 

kombinálását, ami új termékek és szolgáltatások fejlődését eredményezi. (Ilyen 

például a mobil telekommunikáció kifejlődése.)  

 Egyetemes innovációról akkor van szó, amikor az egész emberiség szempontjából új 

terület megjelenése következik be az innováció kapcsán. (Ilyen volt a gőzgép vagy az 

információs technológia megjelenése.)  

 

 

11.2. Az innováció folyamatának modellezése 

 

 

Az innováció elmélete is fejlődésen ment át. Az 1970-es évekig az úgynevezett 

lineáris modell szerint képzelték az innováció folyamatát. E szerint a folyamat egyes lépései 

időben elhatárolódva, de egymásra épülve mennek végbe, ahogy azt a 11.1. ábra szemlélteti.: 

 

 

Alapkutatás  Alkalmazott 

kutatás 

 Feltalálás  Fejlesztés  Gazdasági 

hasznosítás     

 

11.1. ábra: A innováció folyamatának lineáris modellje 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

Később, felismerve az innovációs folyamat rendkívül bonyolult voltát, a nyolcvanas 

évektől a zárt innovációs lánc modell, illetve hálózati modell terjedt el. Ebben több kiindulási 

pont is lehet, például a piac, szervezeti innováció, hálózatfejlesztés. A kutatás bármelyik 

ponton bekapcsolódhat a láncba, de nem szükségszerűen. Vagyis új dolgokat akár kutatás 

nélkül is létre lehet hozni, a sikert a piac dönti el.  

 

 

11.3. Az innováció mutatószámai 

 

 

Az innováció, a technológiai haladás gazdasági növekedéshez való hozzájárulása 

egyre inkább a gazdaságpolitikai érdeklődés központjába került. Ennek különböző mutatókkal 

történő mérését nemzetközi statisztikával foglalkozó intézmények közül az OECD vállalta 

magára. A már korábban is említett Frascati kézikönyv tartalmazza e mutatók 

meghatározásának módszereit. A versenyképességet illetően kulcsszerepe van az 

innovációnak. Tág értelemben véve az innováció értékteremtő, új gondolatokat jelent: 

képességet arra, hogy jövőnket saját igényeink szerint alakítsuk. Mint ilyen, az innováció a 
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növekedés új forrásait biztosítja. Az EU Bizottság ezt figyelembe véve terjesztette elő – az 

Európa 2020 stratégia részeként – az „Innovatív Unióra” irányuló javaslatát. 

2012-ben februárjában, Brüsszelben nyilvánosságra hozták az Innovatív Unió 2011-es 

eredménytábláját. Az alkalmazott 25 mutató három főcsoportba sorolható: 

 "Potenciál", vagyis az innovációt lehetővé tevő, legfontosabb tényezők (emberi 

erőforrások, finanszírozás és támogatás, nyitott, kiváló és vonzó kutatási rendszerek); 

 "Vállalati tevékenységek", vagyis az európai vállalatok innovációs tevékenységeinek 

mértékét jelző mutatók (vállalati beruházások, kapcsolatépítés és vállalkozói szellem, 

szellemi tulajdon); valamint  

 "Eredmények", azaz a gazdaság egészére gyakorolt jótékony hatásokat jelző mutatók 

(innovátorok, gazdasági hatások). 

 

A mutatókból képzett összesített innovációs index 0 és 1 közötti érték.  Az európai 

országok összesített innovációs indexét mutatja a 11.2. ábra. A 27 EU tagországon belül 

Magyarország a 19. ebben a rangsorban. 

 

 

 
 

11.2. ábra: Az európai országok összesített innovációs indexe  
Forrás: Pro Inno Europe 2011 

 

 

 

11.4. Az innováció, mint a fejlődés kulcsa 

 

 

Magyarországon az innováció tevékenységben kritikus terület a „kibocsátási oldal”, az 

output: az eredmények hasznosulása, hasznosítása. Ennek egyik oka, hogy a költségvetési 

kutatóhelyek által végzett K+F tevékenység közel 70 százaléka alap- és alkalmazott kutatás, s 

ezek eredménye – közvetítő és a piaci igények hiányában – általában akadozva vagy sehogy 

sem kerül tovább az „innovációs láncba”. 

Tapasztalatok szerint a vállalkozások sikeressége a ma elterjed megítélésnél 

lényegesen inkább köszönhető a nem-technikai jellegű innovációk szerepének. A kívánatos 

technikai-műszaki innovációk ugyanis csak akkor lehetnek sikeresek, ha a szükséges 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm
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szervezeti, vezetési, menedzsment stb. piaci innovációkat is bevezetik az érintett 

vállalkozások. Az innováció-orientált cégeknek versenyképességük megőrzése és fejlesztése 

érdekében alapvetően meg kell tehát újítaniuk szemléletüket és azokat a módszereiket, 

amelyekkel innovációs tevékenységüket és technológiai vagyonukat menedzselik. A fentiek 

értelmében tehát a szervezetfejlesztés elsődlegességét és fontosságát kell hangsúlyozni.  

Az Európai Bizottság által 2012-ben készített jelentés szerint a mezőgazdasági 

termelékenység és versenyképesség fokozásához elsősorban nagyobb erőforrás-hatékonyságra 

lenne szükség annak érdekében, hogy a termelés során kevesebb víz, energia, műtrágya 

(különösen foszfor és nitrogén), illetve növényvédőszer kerüljön felhasználásra. „Az 

erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve” szerinti iránymutatásokkal 

összhangban szükség volna továbbá a megújuló energiaforrások fokozottabb alkalmazására és 

a hulladék mennyiségének csökkentésére. A fenntarthatóság feltétele a környezetszennyezés 

visszaszorítása, a vízminőség és talajműködés védelme, a biológiai sokféleség és az 

ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzése, valamint az üvegházhatást okozó gázkibocsátás 

csökkentése. A megoldásoknak túl kell mutatniuk az egyes mezőgazdasági üzemeken, és ki 

kell terjedniük szélesebb földrajzi egységekre, nem beszélve az erdőgazdálkodásról és a 

természetvédelmi területekről. Jelentős fejlődési potenciált rejtenek magukban a megfelelő 

technológiák, az IKT- és műholdas navigációs alkalmazások, valamint az új irányítási 

eszközök. 

Annak előmozdítására, hogy az innovációból gyakorlati valóság legyen a 

mezőgazdaságban, az európai innovációs partnerség a már meglévő politikák, különösen a 

KAP vidékfejlesztési politikája és az uniós kutatás- és innováció politika keretében fog 

konkrét innovatív intézkedéseket finanszírozni. Míg a vidékfejlesztési programok általában a 

programrégiók határain belül maradnak, azaz többnyire helyi, regionális vagy nemzeti 

szinten, az innovatív intézkedések átnyúlnak a régió- vagy országhatárokon, esetleg 

kiterjednek az egész Unióra, és ez utóbbiakat az uniós kutatás- és innováció politika keretében 

kell finanszírozni. 

Az innováció a gazdasági társaságok üzleti tevékenységének lényegi eleme. Egyrészt a 

versenyképesség megőrzéséhez szükséges, másrészt pedig új piacok megnyílását 

eredményezheti a vállalat számára. Szükség van tehát innovációs stratégia kialakítására, mely 

meghatározza az innovációs folyamatokat és kialakítja a vállalaton belül azt az innovációs 

portfóliót, mely a megfelelő arányban tartalmazza az innováció különböző szintjeit. 

Az innovációs stratégia három lehetséges módja (http://valdeal.hu - letöltve: 2013.05. 

30.): 

o pionír stratégia: arra fókuszál, hogy új, a jelenlegi technológiáknál, megoldásoknál 

hatékonyabb terméket vigyen a piacra 

o gyors követő stratégia: többnyire költségcsökkentésre alkalmas stratégia, mely 

meglévő technológiákat adaptál röviddel azok piaci bevezetése után. 

o opportunista stratégia: a vállalkozás, rendelkezésre álló forrásainak egy részét saját 

innovációs tevékenységre fordíthatja, de jellemzően az innovatív megoldásokat 

harmadik féltől adaptálja azért, hogy az előzetesen feltérképezett piaci igényeket 

kielégítse. 

 

11.1. feladat: 

 

Soroljon fel konkrétan három-három mezőgazdasági jellegű innovációnak minősíthető  

- terméket,  

- technológiai folyamatot, 

- szervezeti újítást!  

 

http://valdeal.hu/
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11.5. Ellenőrző kérdések 

 

 

 Mit értünk innováció alatt? 

 Ismertesse az innováció fő típusait! 

 Mi az innovációs lánc? 

 Mit értünk innovációs stratégia alatt? 

 Milyen mutatók alapján állítják elő az országokra jellemző innovációs indexet? 

 Hogyan áll Magyarország a nemzetközi versenyben az innovatív indikátorok 

alapján? 
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Interjú 1. 

 

 

Megjelent: Mozgó Világ online 2011. szeptember  

Pünkösti Árpád: Tovarisi, konyec a mezőgazdaságnak?  

Beszélgetés dr. Raskó György agrárközgazdász vállalkozóval  

Németül, franciául, angolul itthon tanult meg, spanyolul, portugálul közép- és dél-

amerikai munkája során. Élete legboldogabb időszakát tíz évnél hosszabbra nyújtotta az 

Antall-kormányban betöltött közigazgatási államtitkárság. Pedig a földkárpótlás akkor 

rántotta szakadékba a mezőgazdaságot! Csak hát ennek a megvalósítási formáját ellenezve 

javasolta a miniszterelnöknek, hogy a kisgazdákat cserélje le a hamvas Fideszre. Érdekes lett 

volna Raskó György és az akkori Fidesz kölcsönhatása (az agrárium sorsáról nem szólva), 

ugyanis e párt mai gazdaságpolitikája idegen tőle, szerinte dupla vagy semmi, azaz 

hazárdjáték, ami vagy bejön, vagy nem. 

 – Az agráriumot hogyan érinti ez a hazardírozás? 

– Negatívan. Nevetséges s egyben ijesztő is a professzionális mezőgazdaság elleni 

hangulat. Megint mindenki gyanús, aki ért az árutermeléshez. Ez nyomasztó, még ha csak 

szavakban jelentkezik is. A minisztérium kisgazda vezetése belpolitikai indíttatású 

szlogeneket mond, de a gyakorlatban nyoma sincs a megvalósításnak. Pénzt sem rendeltek 

mellé, és valószínűleg nem is fognak. Politikailag nyilván azért van a főhivatal ennyire 

megosztva, mert ott létezik ellensúly is. A szakmai vezetés racionális, értelmes társaság, az 

államtitkár Czerván György irányításával ugyanolyan módon gondolkozik, mint sok más 

agrárvállalkozó. A másik oldalon lévők leginkább csak elméletben gazdálkodtak, vezetőjük a 

tudós Ángyán József professzor. Ők a 19. század eleji parasztfilozófiát próbálják visszahozni 

az agráriumba. 

– Torgyán gyerekei? 

– Nem hinném. Torgyán sokkal értelmesebb náluk, a politikában való jártasságban ég 

és föld a különbség köztük. Torgyán stílusa, politizálása sosem volt szimpatikus, de tudta, mit 

akar. Most nagyon szép a kormány – vagy csak a tárca? – vidékfejlesztési koncepciója. 

Mindent támogatnak, mindent akarnak csinálni, kivéve az árutermelést, amit eredendő bűnnek 

tartanak. Az őshonos állatok érdeklik őket, a biotermelés meg a környezet, a tájgazdálkodás, a 

paraszti élet, a romantika. Az egész hasonlít a narodnyikok meg Tolsztoj filozófiájára, példa a 

falu romlatlansága, a derék paraszt. Ám ez a világ már nem létezik Magyarországon. Ángyán 

ideálja mégis a sok gyereket vállaló, echte magyar származású fiatal gazda. Akadhat néhány 

száz ilyen is, és szerintem is jó, ha ők megkülönböztetett támogatást kapnak, csak a magyar 

mezőgazdaság nem ez. A tárca vidékfejlesztési koncepciója teljesen anakronisztikus, 

kifejezetten piacgazdaság-ellenes „zöld” anyag, de inkább zöldség, Az Európai Unió szinte 

meg sincs említve a szövegben, mintha nem is Brüsszelből irányítanák az agrárpolitikát. 

Irracionális az egész, hiszen az unió tagjaként nehéz, egyben értelmetlen 26 országgal 

szemben protekcionista politikát folytatni. A rendszerváltozás után húsz évvel furcsa dolog a 

piacgazdaságot ennyire elutasítani, ilyen antikapitalista koncepciót összehozni. Az ötvenes 
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évek elején Rákosi párttitkárainak a gondolkodása volt ennyire egysíkú. Aki figyelmesen 

olvassa a koncepciót, arra a következtetésre jut, hogy megalkotója meggyőződéses 

kommunista. A professzionális termelőket negatív éllel tőkés vállalkozóknak nevezi, a 

mezőgazdasági társaságok szintén pejoratívan tőkés mezőgazdasági társaságok. Vagyis aki 

hatékony, aki a profitra koncentrál, az ördögtől való. A negyvenes évek végén a nagybirtokot 

irányító édesapámat ugyanilyen indokkal támadták a kvázikommunisták. Ángyán professzor 

engem mindenütt haszonelvű gondolkozású, liberális tőkésként emleget… Megdöbbentő, 

hogy hatvan év után visszaköszön ugyanaz, miközben piacgazdaságot építünk. Apámmal 

szemben a más társadalmi rend miatt még érthető is volt a vád, de most ez elég visszás. 

– Napjainknak is lettek kulákjai? 

– Igen. Negatívan szólnak az életképes méretű családi gazdaságokról is, melyek 

szerencsére fejlődnek, gyarapodnak. Az agrárkormányzatnak ez a szárnya az életképtelen, 

szakképzetlen, néhány hektáron küszködő, az életben semmire sem jutó vállalkozást szereti, 

talán azért, mert ők vannak többségben. Egyfajta munkamegosztásban nekik minden héten 

elmondják, hogy ők járnak a főutcán, a közmédiában minden reggel megdicsérik őket, de 

ezenkívül nem adnak nekik semmit. 

A tárgyilagos elemzéshez hozzátartozik, hogy eddig a kormány egyetlenegy 

nagygazdaságot sem bántott, korrektül kifizeti a nekik járó uniós támogatásokat is. A 

tolsztojánus agrárpolitikának eddig nem volt semmiféle negatív következménye. A jövőre 

nézve látni kell, hogy a magyar kormány nem sok pénzt ad a mezőgazdaságnak, a nemzeti 

költségvetésből fizethető támogatásokra nincs vagy alig van pénz, kemény megszorítások 

vannak tehát az agrárterületen is. Gyakorlatilag nálunk minden pénz uniós. Brüsszel célzottan 

ad, megmondja, mire lehet fölhasználni, kinek lehet adni. A KAP (a Közös Agrárpolitika – a 

szerk.) keretében fizetett pénzek esetében semmiféle megkülönböztetés nincs, mindegy, hogy 

valakinek egyéni gazdasága vagy társas vállalkozása van. A támogatások magyar része olyan 

minimálisra csökkent, hogy érdemben nem befolyásolja a rendszer egészét. 

– Csak szavakban tobzódnak? 

– Nincs konzekvens jövőképe a minisztériumnak, egyes területeken 

megmosolyogtatóan irracionális vágyakat fogalmaznak meg. Például 300 ezer fővel tervezik 

bővíteni mezőgazdaságban foglalkoztatottak számát. Ennek a valószínűsége azonban a nulla, 

hiszen a következő évtizedben is csökkenni fog a termelők száma, függetlenül attól, hogy 

sikerül a „Kert-Magyarország” programot megvalósítani. A másik ábránd, hogy az 

állattenyésztés visszamegy a háztájiba. Aki ezt komolyan gondolja, annak halvány gőze sincs 

a magyar valóságról. Persze lehet, hogy néhány száz lelkes fiatal elkezd kecskét, birkát 

tartani, tanyát építeni, amit naponta be lehet mutatni a médiában, ahogy ez a világ más fejlett 

régióiban is megtörténik. Az Egyesült Államokban az elmúlt tíz évben közel 400 ezer új 

gazdaság jött létre organikus termelésre. No de kik az alapítók? Amerika gazdag közép- és 

felsőosztályhoz tartozó tagjai, akik megengedhetik maguknak, hogy saját termelésű 

paradicsomot, almát, tojást, húst egyenek, ami kb. tízszer annyiba kerül, mint a bolti áru. Hol 

és mikor lesz erre vásárlóerő hazánkban? Ha például Norvégia vagy arab olajsejkség lennénk, 

akkor megjátszhatnánk ezt, de Magyarország nem elég gazdag hozzá. Itthon éppen az 

államadósság csökkentése a cél, és nem az, hogy évi 400–500 milliárd forint támogatással 

segítsük a Vidékfejlesztési Minisztérium által elképzelt öko-mezőgazdaság kiépítését. Nincs 

erre pénzforrás és nem is lesz a közeljövőben sem, így az ángyáni álom megvalósulásának a 
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valószínűsége zéró. Nemcsak azért, mert nem vagyunk olajsejkség, hanem mert az általa 

elképzelt ideális parasztcsalád szinte már kihalt. Az ötvenes években voltak „kulákok” 

ezerszámra, mint anyai ágon az én rokonságom is, de a téeszszervezéssel a jövőt építő, 

vagyonát foggal-körömmel gyarapító paraszti gondolkodás gyakorlatilag felszámolódott. Ma 

a családi gazdaságok túlnyomó többsége volt téeszvezetők leszármazottainak a kezében van. 

Az ő szocializmusban diplomázó szüleik vágtak bele a családi gazdálkodásba, de a gyerekeik 

már nem parasztok, hanem agrárértelmiségiek. A feleség általában pedagógus, vagy 

agrármérnök ő is, és most kezdenek kiöregedni. Itt váltás lesz, és a fiuk, aki átveszi ezt a 

családi birtokot, szintén egyetemet végzett, és többnyire diplomás felesége van. Ők már nem 

fognak tehenet fejni hajnalban meg szombat vagy vasárnap este, hanem elmennek, mondjuk, a 

Szigetre, a Voltra. Azért sem a jószágok mellett töltik el az estét, mert azok szaga erősen 

érződik társaságban is… A tehetős agrárértelmiséget már semmilyen eszközzel nem lehet 

rábírni, hogy belevágjanak a jobb időkben is csak alacsony jövedelmet hozó tejtermelésbe 

vagy sertéshizlalásba, de birkát meg szürkemarhát sem fognak őrizni a legelőn. A 

baromfitartás még elképzelhető, de már az is „iparszerű” az egyéni vállalkozóknál is. 

– Nem lehet valami csodafegyvere a minisztériumnak? 

– Ha a feje tetejére áll a magyar agrárkormányzat, az állattenyésztés akkor is 

nagyüzemi marad. A színvonalas állattenyésztéshez ugyanis szuperprofi csapat kell, benne 

állatorvossal, tápkészítővel. Kizárt, hogy egy szakképzetlen mezőgazdasági vállalkozó 

mindezeket tudná. A hizlaláshoz persze kevesebb ész is elég. Ezt ma döntően olyan egyéni 

vállalkozók csinálják, akik fölvesznek két-három vagy négy-öt szakképzetlen munkást, ők 

foglalkoznak az állattal, de nem a háztájiban a kert végén vagy a falu közepén, hanem a 

falutól minimum ezer méter távolságra. Ott pedig kicsiben nem érdemes ezzel bíbelődni, ha 

tehát épít egy sertéstelepet, az minimum ezres lesz, vagy még nagyobb. A rendszerváltozás 

óta az állattenyésztés teljesen nagyüzemivé vált, és ez a trend nem fog változni. Ma a 

tejtermelés kb. 85 százalékát gazdasági társaságok adják, a sertésállomány 75 százaléka 

gazdasági társaságoknál van. Kifejezetten a tenyésztésben pedig már 85–90 százalékos a 

nagyüzemi részesedés. Kizárt dolog a visszafordulás: a háztáji meg egyéni állattenyésztés 

Magyarországon már nem fog dominánssá válni. Döbbenetes, hogy nem szólnak a 

szerencsétlen szerzőknek, hogy végiggondoltátok, mit akartok? Az nem mezőgazdaság, hogy 

szociális foglalkoztatás címén állami pénzből egy-két rackával több juhot tartanak, meg lesz 

még plusz ezer szürkemarha, meg bivaly és mangalica. Ez falusi turizmus meg vendéglátás. 

Ezt csinálják Ausztriában meg Svájcon át Spanyolországig, de nálunk ebből nem lesz falusi 

turizmus sem. Ugyanis nincsenek meg a feltételei, itt ebből csak a kicsit idilli nyomor létezik. 

Ausztriában hegyet mászik vagy síel a vendég, amire nálunk nincs lehetőség. Pár száz lovas 

iskola elfér, de annyi már van, több nemigen lesz. 

– Semmiben nem lehet a háztájit feltámasztani; málna, gyöngytyúk? 

– Azt hiszem, nem. Ugyanis ezzel a nosztalgiával, éppen a málnával meg a 

gyöngytyúkkal inkább a gazdagok foglalkoznak, azokat meg nem kell támogatni. Sok 

ismerősömnek van az Alföldön tanyája, amit tipp-topp módon fölújított, berendezett, és 

elszórakozgat néhány állattal, de ahhoz föl is vesz egy alkalmazottat, mert ha már őrizni kell a 

házat, akkor csináljon is valamit. Ez nem munkahelyteremtés, mert a tulajnak jól menő állása 

van, neki ez szórakozás. Leginkább ők fogékonyak a bionövényekre, nem számít, mibe kerül. 

Azért nem lehet a háztájit feltámasztani, mert nem tud olcsóbban vagy hatékonyabban 

termelni, mint a nagyüzem, ugyanakkor tíz kilométeres körzetben most már mindenütt van 
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egy szuper- vagy hipermarket, ahol olcsóbban beszerezhető a zöldség, a gyümölcs, a 

gyöngytyúk, meg amit akarok. 

Az helyes törekvés, hogy bizonyos társadalmi rétegek kezdjenek el újra önellátó 

termeléssel foglalkozni, ez maximálisan támogatható. Néhány héttel ezelőtt határszemlén 

voltunk, amikor mondta a főmérnököm, hogy kerüljünk egyet, megnézzük, érik-e már a 

barack a határban. Arra tartva láttuk, hogy a meggyfák százai tele vannak gyümölcscsel, és 

senki nem szedi le ott, ahol 25 százalékos a munkanélküliség, mert sajnos Dunántúlon is több 

faluban, például a közelünkben, Szabadhídvégen ilyen a helyzet; az emberek az utcán, a 

kocsma előtt lézengenek. Amikor drága a meggy, ez különösen nyomasztó. Azért a Kádár-

rendszer az erdei diót, a szedret, a málnát, mindent leszedetett. Ma csak itt, Dunántúl közepén, 

Lajoskomárom határában több száz elhagyott gyümölcsfa roskadozik a terméstől, pedig az 

átvételi árak jók, nem lehet azt mondani, hogy nem éri meg a fáradozást. A főmérnököm 

kipróbálta: egy napon át szedte a meggyet, és kapott érte tizenkétezer forintot, ami 

napszámnak se rossz. Ugyanígy álltak a barackfák. Az út szélén, a földek mellett tele voltak 

csodás ízű, permetlét sosem látott barackkal; az idén kivételesen jó a termés. Ott virított a 

fákon, és senki a közelébe sem ment! Az elhagyott gyümölcsös valamikor talán a 

faluközösségé volt, vagy a gazdák telepítették a földjeik mellé. Most gazdátlan. 

Mezőkomáromban a főutcán van legalább száz meggyfa, a háza előtti meggyfát se szedi le 

szinte senki! Lehet, hogy inkább elmegy a boltba, és a zöldségestől megveszi. Ebben ez az 

elmúlt húsz év biztosan hibás. 

– De most majd közmunkára fogják a népet! 

– Teljes erővel támogatom a kormány törekvését, hogy az embereket rá kell nevelni 

valamilyen munkára, de szkeptikus vagyok, hogy lesz belőle valami. A koncepció helyes, 

hiszen az országban pont azok nem kapnak a munkán, például a gyümölcsszedésen, akiknek 

semmiféle megélhetési lehetőségük nincs. Őket akarnák most bevonni a zöldségtermelésbe, a 

sertéstartásba, de ezt szinte kilátástalannak tartom. Ha erre készül egy ösztönző program, az 

jó, de nem illik közben verbálisan ütni-vágni a professzionális termelőket. Ez azért is 

érthetetlen, mert mára Magyarországon végre ők megerősödtek. Az utóbbi években 

megszűntek az agrártüntetések, üzletileg rendbe jöttek az agrárcégek, nincs likviditási 

problémájuk, nem lehet azt mondani, hogy a bankok nem akarnak hitelt adni a 

mezőgazdaságnak, mindez pozitív változás. Ahogy mi, mások is kezdik felvenni a versenyt a 

világ legjobb termelőivel. Lajoskomáromban éppen most adtuk át az új gázüzemű 

gabonaszárító, tisztító, behordó rendszerünket, ma a maga nemében ez a világ legmodernebb 

technológiája. A rendszer energiafogyasztása 43 százalékkal kevesebb a korábbinál. 

Elképesztő javulás, és mivel jóval kevesebb a tört szem, sokkal jobb a hatékonyság is. Kézi 

munkaerő nem kell, mert a garatba öntik a gabonát, szabályozott a fűtés, a szárítás, a tisztítás. 

A folyamat „embertelen”, a teljesen automata rendszer le is méri és behordja a gabonát a 

tároló adott helyére – abszolút világszínvonal. Lajoskomáromban ezen a szinten működünk. 

Ugyanazt meg tudjuk csinálni, amit az Egyesült Államokban vagy éppen Franciaországban 

tudnak. Csak közben sokan gajra mentek. A magyar agráriumban párhuzamosan együtt él a 

világszínvonal és a 19. század. Egyértelműen a politika miatt alakult így. Oda jutottunk, hogy 

a földben meg a munkaerőben, de még talán technikában is meglévő agrárkapacitások 30–40 

százalékát használjuk csak ki. 

– Húsz év óta leginkább a visszaesés jellemző! 
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– A növénytermelésben egyre kevésbé. Most vettünk két John Deere traktort, darabja 

50 millió forint, tehát van ára, de Amerika legmenőbb vállalkozói is ezeket a traktorokat 

használják: semmi lemaradás. Ebbe már be van építve a GPS, tehát a helyzetfelismerő 

rendszer, ami az előző évi adatok alapján maga kiadja a szükséges – hol több, hol kevesebb – 

műtrágyát, leteszi a növény tövébe, nem kell hozzá vezető, két centiméteres eltéréssel 

visszatalál ugyanoda. Ha a gép itt végzett már valamilyen műveletet, azt megjegyzi, és utána 

gyakorlatilag a traktoros nélkül leírja ugyanazt a kört, pontosan tudja, mikor mit kell 

csinálnia: hihetetlen! Nekünk ilyen van. Egy fillér hitelt nem vettünk fel hozzá, egy fillér 

uniós támogatást nem kértünk rá, igaz, nem is adtak volna. De nemcsak mi vagyunk így 

felszerelve, hanem mások is, tudom, hiszen összejár ez a társaság. Mindenki arra törekszik, 

hogy hatékonyan termeljen, megveszik a legjobb gépeket, ezért tudjuk a költségeket 

lecsökkenteni a nyugati termelőkkel versenyképes szintre. Ez megy ma Magyarországon a 

növénytermelésben. Az állattenyésztésben a koncepciókülönbség miatt mindenki 

elbizonytalanodott, mi is úgy gondoljuk, hogy a fejlesztést átmenetileg leállítjuk. Az 

állattenyésztésben a kormányváltás óta kevesen kezdenek korszerűsítésbe, mert ahhoz azért 

uniós támogatás kellene. Ha a nagyüzemi szektortól megvonják ezt a támogatást, akkor vége a 

dalnak. Tény, hogy a professzionális állattenyésztés haldoklása nálunk „kormányokon 

átívelő” jelenség, de már tényleg az utolsókat rúgja. 

– Akkor a kitűnő termőföld adottságait sosem fogjuk kihasználni, az egy hektárra jutó 

bevétel messze elmarad a dántól vagy a franciától! 

– Nem ez a lényeg, hanem az, hogy a mezőgazdaság még kevesebb embert fog 

alkalmazni, mert a szupergépesített növénytermelés szépen jövedelmez, persze nagyon kevés 

ember számára, de ez a jövedelem biztos, elvileg nem tudják elvenni ettől a társaságtól, mivel 

szabadon kereskedik és termel azt, amit akar. Viszont az állattenyésztéshez a nagyüzemeknek 

is költségvetési támogatás kellene, vagy legalább jogi garanciák a hosszú távú földbérleti 

szerződésre, mert addig nem merik elkezdeni a tehenészeti telep fejlesztését, amíg ez nincs 

meg. Most a kormány be akarja vonni ezeket a földeket az állami földalapba, és nem fogja 

odaadni annak a telepnek, amelyik nagyban foglalkozik tejtermeléssel. Ma a VM azt üzeni: ti 

már ne is fejlesszetek, mert majd a magángazdák meg a háztáji megteszi ezt. Ám ez az egész 

verbális belpolitikai játék, semmi köze a valósághoz. Szerintem még mindig nem értünk a 

gödör aljára, az állattenyésztés tovább sorvad. 

– Van pár nyugati húsüzem, azok nem partnerek? 

– A magyar húsüzemek nem versenyképesek Európában, de Magyarországon sem. 

Kicsik és gazdaságtalanok, minőségi terméket nem tudnak előállítani. A hazai húsipar másfél 

évtizede vergődik. Kivéve a Pick csoportot, amelynek kiváló márkái és a tulajdonosa révén 

biztos pénzügyi háttere van. Akár még régiós óriás is lehet belőle, de ehhez kellett és kell 

Csányi Sándor, aki évekig öntötte a pénzt ebbe a feneketlen hordóba. Ezt kevesen engedhetik 

meg maguknak. A többi húsüzem leginkább padlón van. Idejöttek a csehek, hogy 

Magyarországnak mekkora húsipari kultúrája van, ám ezerszer megbánták. Megvették a 

debreceni húsüzemet, Mosonmagyaróváron, Abdán a Kaiser Foodot, azt már be is zárták, és 

most került lakat Debrecenre is; szép lassan kivonul ez a társaság az országból. 

Tízmilliárdokat veszítettek itt, aminek híre ment a világban. Ezután ki fog ide jönni, 

befektetni a húsiparba? Valószínűleg senki, bár tudom, ennek néhány antiglobalista, 

antikapitalista széplélek még örülne is. Egyébként már a hazai termelésnél jóval több 
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sertéshúst importálunk. Mert a Bonafarmhoz tartozó húsüzemeket leszámítva kevés életképes, 

magyar kézben lévő húsipari vállalkozás van. Ez érvényes a baromfiiparra is, bár ott a 

Gallicoop és Bárány úr Mastergood vállalkozásai állják a versenyt a külföldiekkel. Egyébként 

nem kell izgulnia a magyar fogyasztónak, hiszen Európa és a világ más országai ellátják őket. 

Nem lesz egy perc áruhiány sem. 

– A veszteség fojtotta meg a hazai állattenyésztést? 

– Épp most néztem meg a statisztikát: az egy hektárra jutó állatsűrűség 

Magyarországon a tizede a dánnak, a nyolcada a hollandnak és az ötöde a németnek. Nem 

pusztán a ráfizetés miatt esett vissza elképesztően az állattenyésztési kedv, szerepet játszik 

benne a hatóságok szemlélete is. Szinte mindegyik azzal szórakozik, miképp tudja 

megbüntetni az állattenyésztő társaságokat. A reakció erre logikusan az: ja, kérem, ha ez 

ennyire nem kell az országnak, akkor kész. A potenciális – megfelelő tőkével és tudással 

rendelkező egyéni gazdák, ismétlem: ők agrárértelmiségiek – nem fognak belekezdeni az 

állattenyésztésbe. 

– Dániában, Hollandiában hogy megy ez? 

– Ott ma is léteznek paraszti családok, Ausztriában is több tízezer öt-tíz tehenet tartó 

gazda van, akik a turizmus meg a panziózás és az étterem mellett hajnalban még megfejik a 

tehenet, aztán kiszolgálják a vendégeket. Ehhez legalább ötkor felkel, este pedig vacsorát ad, 

és a vendégei esetleg még 11-kor is isszák a sört. Iszonyú kemény meló. Az edzett paraszti 

réteg hozzászokott ehhez, kevés egyetemet végzett van közöttük, maximum népfőiskolába 

vagy aranykalászos gazda-, netán szállodaipari tanfolyamra jártak. Nem téeszvezetőkből 

visszavedlett agrárvállalkozókról van tehát szó, akik már dolgoztattak másokat. Nálunk 

inkább az Egyesült Államok példája érvényesül, ahol a családi gazdaságok elérték a 

nagyüzemnek számító méretet. A tipikus amerikai családi farmgazdaság éves árbevétele 

nagyjából 400 millió forint. Ángyán József nem erre gondol. Az amerikai méret már akkora, 

amihez az ottani családok szinte kivétel nélkül munkásokat alkalmaznak – ha például 

tejtermelésről van szó –, más esetben szezonmunkásokat. A klasszikus amerikai farmer ritkán 

kel föl hajnalban megfejni a tehenet, ezt a munkát a mexikói szolgája végzi. Hiába van 

fejőgép, a tehénhez föl kell kelni, sőt este, de néha még délben is meg kell fejni. Ennél 

keményebb rabszolgamunka kevés van a világon. És még nem beszéltünk arról: ahhoz, hogy 

valakinek életképes tejgazdasága legyen, legkevesebb ötven-száz tehénre van szüksége. Ennél 

kevesebbel Magyarországon sem érdemes elkezdeni. Egy ilyen vállalkozás fölépítése – 

karám, fejőház, daráló, takarmánykeverő, kiosztó, satöbbi – nem úszható meg 200 millió alatt. 

– A ti állattenyésztésetek mekkora? 

– Van egy ezerkocás sertéstelepünk. Ma már nem építenénk fel, de amikor megvettük 

a gazdaságot, már ott volt. Az ember korszerűsíti, de újba nem kezd, erre nem vetemedik 

senki. A sertést pedig már a nyugati „családi gazda” is nagyban csinálja. Hollandia 12 millió 

sertését négyezer hizlalda adja, Magyarországon 60 ezer sertéstartó van, és már kevesebb 

mint 3 millió sertés. Ott a családi vállalkozás is nagyüzemi, nálunk az egyéni gazdálkodóknál 

átlagosan 2,7 sertés van, a nagyüzemeknél pedig ezer fölötti az átlag – hollandiai szint. A két 

ország között fényévnyi a távolság. A 2-3 sertés arra jó, hogy összejön a rokonság a 

barátokkal, és az egyik hízót levágják karácsonyra, a másikat meg január végén, és abból már 
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futja húsvéti sonkára is. Ez önellátás, ebből a városokba nem sok hús fog jutni. Ki van zárva, 

hogy az ellátást átvegye a „háztáji”. A maga idején ez a sertéstartás nagyüzemi integrációra 

épült. Azért működött, mert minden meg volt szervezve. Odavitték neki a malacot, a tápot, és 

elvitték tőle a hízót, tehát olyan hihetetlen színvonalú szervezettség volt, ami ma már sajnos 

nem létezik, mert az egyéni gazdák meg a nagyvállalkozások között kemény rivalizálás 

folyik. A sikeres magángazdák inkább távolságot tartanak a vállalkozóktól, tőlünk. Nekik 

nem lehet azt mondani, hogy gyertek ide, én majd beszerzem a tápot, ez már snassz lenne 

neki, mert függő helyzetbe kerülne. Amíg volt a téesz, nem volt más választás, ma inkább ez a 

rivalizálás folyik. Emiatt az efféle kapcsolatok újjáépítése nekem is öt-hat éves kemény 

munkába került. Például most az új szárító-tisztító avatására meghívtam Lajoskomárom 

tizenkét legnagyobb gazdáját. Tizenegy eljött, mert tudják, hogy ennek a szárítónak a 

hatékonysága nagy. A szárítás, tisztítás fajlagos költsége annyival kisebb, hogy az én 

árajánlatomnak – ennyi a tisztítás, ennyi a szárítás, a raktározás, satöbbi – nincs versenytársa a 

környéken. Van 40 ezer tonnányi raktárterületünk, nyugodtan el tudjuk tehát helyezni tiszta, 

száraz helyen az ő gabonájukat is, és ez a szárító nem fogja megégetni a kukoricát, sem más 

terményt. Alig lesz tört szem. Ez nekik is előnyös. Adok tanácsot az eladás időpontjára, 

segítek határidős ügyletek kötésében, és hozok vevőt a terményetekre, de a döntés nálatok 

van. Ha éltek vele, éltek, ha nem, nem. Ha akarjátok, el is adom helyettetek, és visszaosztok a 

jövedelemből. Így nekem a szárítóm, tisztítóm kapacitása teljesen le van foglalva, mert ők is 

tudnak számolni. 

– Ez az együttműködés miért nem terjed? 

– A téesz-középvezetők lettek egyéni gazdák, és konfliktusba kerültek például a volt 

elnökkel. Sok a múltbeli sérelem, mert a középvezető jól tudta, melyik földet kell kivinni, 

melyik traktort kell megszerezni, melyik raktár lehetne az övé, az osztozás miatt komoly 

konfliktusok voltak. Ezzel a generációval a volt téeszvezetés már nem is fog tudni mit 

kezdeni, mert kölcsönösen idegenkednek egymástól. De ez a korosztály már közeledik a 

nyugdíj felé, fölváltja őt a menedzser, és a fiatalokban már nincs tüske, valószínűleg a 

racionális kapcsolatépítést fogják szem előtt tartani. Lajoskomáromban azért nincs ilyen gond, 

mert az elnök távozott, én meg ilyen menedzserhabitusú vállalkozó vagyok. A faluban ma is 

hallom, milyen szemét volt X. Y. korábbi vezető, mert ezt vagy azt a földet is kivitte a 

téeszből, és az öreg téesztagokét fillérekért lenyúlta. Még körülbelül tíz év, és generációváltás 

után ez a gond megszűnik, legalábbis csillapodik. 

– Beengedhető a profi rendszerbe az idegen gabona? Nem félő, hogy fertőzött vagy 

gyomos? 

– Ez jó kérdés, mert sajnos a határ körülbelül harmadát olyan kisgazdák foglalják el, 

akiknek gyomos a búzájuk, DON-toxinos a kukoricájuk, ami nagy veszteség országosan is, 

mert szerintem ez az arány valószínűleg máshol is hasonló. A nagyjából ötmillió hektár 

szántóterületből legalább másfél millió hektáron olyan kisgazdák termelnek, akiktől nem 

szerezhető be minőségi termény. Általában nekik van problémájuk az értékesítéssel, mert 

olyan a gabonájuk, ami takarmánynak jó, tenyésztésben vagy pláne humán célra kevésbé. 

Szerintem a koncentráció majd kinövi ezt is, ahogy az elmúlt tíz évben is történt, ez fog 

folytatódni. Az egyéni családi gazdaságok birtokmérete tíz év alatt a duplájára nőtt, ez a 

folyamat valószínűleg még föl is gyorsul. A nagyüzemek birtokmérete viszont 30 százalékkal 

csökkent, mert sok földtulajdonos magángazdának adja el a földjét, nem a nagyüzemnek. A 
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statisztika tehát cáfolja azon magas rangú minisztériumi vezetőket, akik azt állítják, hogy 

2002 és 2010 között dél-amerikanizálódás történt hazánkban. Ez a hülyeség még a VM 

hivatalos vidékfejlesztési koncepciójában is benne van. A statisztika az ellenkezőjét 

bizonyítja, szó sincs latifundiumok képződéséről, de hát ez nem zavarja őket. Ezek az urak 

nem olvasnak, nem foglalkoznak a KSH vagy az Eurostat számaival, nem érdekli őket, mi 

történik itthon vagy Európában, mert ők „tudják”! Visszatérve a növénytermelésre, állíthatom, 

hogy az árutermelő nagygazdák gabonái ugyanolyan jók, mint a miénk, az övéké keverhető és 

együtt eladható a saját terméssel. 

– Ha rajtad múlott volna a rendszerváltáskor az átalakítás, mit csináltál volna 

másképp? 

– Biztos, hogy nem lett volna ilyen földkárpótlás. Az MDF eredeti javaslatának a 

készítésében én is részt vettem, és rettenetesen sajnálom, hogy nem ezt valósítottuk meg. Mi 

csak azoknak adtunk volna földet, akik főfoglalkozásban ebből akarnak megélni. A többit 

kárpótoltuk volna pénzzel, érték- vagy állampapírral, részvényekkel. Fontosnak tartottam, 

hogy aki egyénileg akar gazdálkodni, az kiválhasson a téeszből. Nem gondoltam, hogy ezzel 

szétesik a nagyüzemi gazdálkodás, mert „piackutatásaink” szerint a téesztagok többsége nem 

akarta elhagyni az évtizedeken át biztos megélhetést nyújtó szövetkezetet. Igazolódott, amit 

gondoltam, mert a tagoknak mindössze kilenc százaléka élt ezzel a lehetőséggel, elsősorban a 

középvezetők. Közülük sok kiváló gazda lett, jól fejlődtek, hatékonyan gazdálkodnak. 

Tudható volt, hogy egy gépszerelő, takarmányos vagy növényvédős nem lép ki. Az a 

traktoros sem, aki a John Deere traktor légkondicionált fülkéjében ül, és élvezi a munkáját. 

Vagy egy profi állattenyésztő fejő nem fog elmenni otthon a háztájiban két tehénnel 

szórakozni. Azoknak, akik jó értelemben véve bérmunkás-lelkületűek, megmarad a téesz. 

Fontosnak tartottam a választóvonalat a vállalkozószemléletű meg bérmunkás-szemléletű 

téesztagok vagy állami gazdasági dolgozók között. Az utóbbiakkal együtt maradtak volna 

azok a vezetők, akik úgy gondolták, hogy ők inkább másokat irányítanak. De Antall József – 

és persze a koalíció vezetőinek többsége is – igazságtételi szempontoknak rendelte alá az 

egész ügyet, amiben a kisgazdáktól kezdve a KDNP-ig mindenki támogatta. Az említett 

koncepcióval kisebbségben maradtak az MDF agrárosai. Én harcoltam még Sólyomnál, hogy 

őrület a földkárpótlásra való jogosultság kiterjesztése: ne támogassa az Alkotmánybíróság az 

egykori lakástulajdonosok és gyárosok örököseinek, meg hadifoglyok, malenykij robotosok 

részvételét a földkárpótlásban. Könyörögtem, hogy az AB gondolja végig, de Sólyom László 

jogi szempontból közelítette a kérdést, mondván, nem alkotmányos, hogy a földkárpótlásra 

jogosultak átlagosan 70 százalékos, a gyártulajdonosok meg csak 10 százalékos kártérítést 

kapnak elkobzott vagyonuk után. Ezért döntött úgy az AB, hogy minden kárpótolt részt vehet 

földárveréseken, ha a földtulajdonszerzés érdekli. Emiatt aprózódtak el lehetetlen mértékben a 

birtokok, ezért került annyi föld a mezőgazdaságtól távol állók kezébe. Megakadályozására 

nem volt lehetőségem. 

– A nádudvari Szabó István azt mondta rád, hogy professzor voltál az MDF agrárosai 

között, de nem volt a hátad mögött politikai támogatás. 

– Közigazgatási államtitkárként nem volt semmi parlamenti funkcióm. Megismétlem: 

tisztában voltam vele már akkor, hogy az egy tag egy szavazat gyakorlata tönkre fogja vágni a 

téeszeket, mert abban a pillanatban, amint vagyont nevesítek, aki gazdagabb, azt fogja 
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mondani egy idő után: te akarsz engem leszavazni, mikor nekem tízmillió forintos vagyonom 

van, neked meg kétszázezer? Ebből konfliktus lesz, és akinek tízmilliója van, inkább kimegy 

a téeszből, és a szegények megmaradt közösségének annyi. A MOSZ-szal, Nagy Tamással 

meg Horváth Gáborral iszonyú vitáim voltak. Szerintem a téeszt kötelezően át kellett volna 

alakítani szövetkezeti részvénytársasággá – nem kft.-vé! –, meghagyva a jogot az üzletrészek 

szabad adásvételére. Így majd elindul a koncentráció, és azok, akik érdemleges részesedést 

szereznek, invesztálni fognak, mivel vagyoni alapon szavazhatnak. Ez tőkehasznosító társaság 

lesz, de ha megmarad az egy fő, egy szavazat elv, dekoncentrálódik a tőke. Ez jött be. 

Szóltam, gondoljátok végig! Erre mondta később Nagy Tamás nekem, hogy előre láttam a 

dolgokat. Igen, Tamás, mert előtte három évig Brazíliában szövetkezetekkel foglalkoztam. 

Innen tízezer kilométerre, ott, ahol korábban fasisztoid diktatúra volt, ugyanez a probléma 

feszített. Amikor 1987-ben Brazíliába mentem, akkor volt ott az első szabad választás. A San 

Francisco folyó völgyében nekem kellett a zöldség-gyümölcstermeléssel foglalkozó 

szövetkezetek gazdálkodását megszerveznem. A 24 paraszti szövetkezet professzionális – 

piacorientált – vállalkozássá alakítását, felnőtté válását menedzseltem. Ott is mindenkinek egy 

szavazata volt. A brazil parasztok között is van törekvő, értelmes, aki hajt, de egy idő után azt 

mondta: a francot fogok én Joséra, Juanra keresni, akiket csak a karnevál érdekel, közben én 

hülyére dolgozom magam. 

Mikor hazajöttem, biztos voltam benne, ha áttérünk a piacgazdaságra, ugyanez lesz a 

helyzet itt is. Nem tagadom ma sem, hogy nyomtam a téeszek átalakítását, sőt később 

vállalkozóként a gyakorlatban is ezt tettem. Azt gondoltam, az életképes egyéni gazdaságok 

és hatékonyan termelő nagygazdaságok versenye viszi majd előre a magyar mezőgazdaságot. 

Ma is ebben hiszek, és örömmel látom, ha nagyon lassan is, de ebbe az irányba mennek a 

dolgok. Ma is van legalább 20–25 ezer jól működő versenyképes családi gazdaság. Igaz, ha 

nem ilyen lett volna a földkárpótlás, akkor százezer is lehetne már, és biztosan nem lenne sok 

százezer életképtelen kisgazdaság, ami a tulajdonosok szegénységét konzerválja. 

– A piacot meg lehetett volna őrizni? 

– Kizárt dolog. A KGST fölbontásával – hogy ez mennyire volt időszerű, nem az én 

dolgom eldönteni – két nagy agrárpiac esett ki: a Szovjetunió és az NDK. Az NDK-ra 

Németország lecsapott. Hogy tudtunk volna mi ott labdába rúgni, amikor az Aldi meg a Lidl 

és más áruházláncok egy év alatt bementek? Irracionálisan gondolkozik, aki azt állítja, hogy 

ezt meg lehetett volna tartani. Az orosz piacra pedig tudatosan ráhajtott az unió. Hihetetlen 

élelmiszersegélyeket adtak nekik. Ingyen vagy óriási diszkont mellett öntötték rájuk a 

túltermeléssel küzdő uniós élelmiszereket. Miután a visegrádi országok tiltakoztak ez ellen, 

kezdték moderálni magukat, és kértek valami tessék-lássék árat. Sosem felejtem el a 

moszkvai vesszőfutásomat. Ajánlottam, vegyenek újra szalonnás-bőrös félsertést meg 

gabonát, mert akkor nálunk Dunát lehetett vele rekeszteni. Ehhez most 18 hónapra 

kereskedelmi hitelt is tudnánk adni, és a jövőbeni kapcsolatépítés miatt 67 dollárcentért 

ideszállítjuk a sertést. Egy dollár fölött lett volna az ára, de ennyi támogatás kellett, hogy 

versenyképesek legyünk. A német mezőgazdasági minisztériumból az államtitkár, Walter 

Kittel úr is ott tárgyalt, és fölajánlotta, hogy ők szállítanak sertéshúst 19 dollárcentért! Nem 

volt kérdés, hogy Moszkva illetékesei kit választottak. Kevesen tudnak arról a rendkívül 

disszonáns magatartásról, amit Nyugat-Európa csinált a „kommunizmus alól fölszabadult” 

Kelet-Európával. A franciáktól kezdve az olaszokon, hollandokon, dánokon át mind-mind 

diszkontáruval ment Szentpétervárra, Moszkvába meg más orosz városokba. Mi ott nem 

rúghattunk labdába. Mikor 91-ben 2-3 millió tonnás búzatúltermelés volt nálunk, nagy 
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nehezen sikerült nyélbe ütni egy nagy gabonaüzletet: CIB finanszírozta kereskedelmi hitellel 

egymillió tonna búzát eladtunk Oroszországnak. Az volt a baj, hogy mindenáron barterben 

akartak fizetni. Nálunk kártyavárként omlott össze a nehézipar, ők pedig azzal jöttek, hogy 

tudnánk adni ennyi meg annyi vasércet, kokszot… 

– Kőolajat nem ajánlottak? 

– Az olajbarter fennmaradt a KGST felbomlása után is, olyan mértékben, amilyenben 

ők jónak tartották. Nem a konvertibilis élelmiszerekkel volt gond, hanem a 

zöldségkonzervvel. Évente félmillió tonnát szállítottunk a Szovjetuniónak, ami 20-25 ezer 

tonnára csökkent, a többit csak rubelért akarták megvenni, de a rubellel nem tudott mit 

kezdeni az ország. Ezt hívtam „zakuszkaeffektusnak”. 

– Rubelért nem adtak olajat, hiszen mindig negatív volt velük a külkereskedelmi 

mérlegünk? 

– Ők a magyar zöldségkonzervet nem tekintették olajra konvertálhatónak, a rubelben 

pedig fulladoztunk, végül fillérekért elkótyavetyéltük. 

– Nem zsarolhattunk azzal, hogy akkor nem tőlük vásároljuk a kőolajat? 

– Honnét tudtunk volna máshonnan venni? Igaz, hogy az évi 10 millió tonna 

kapacitású Adria kőolajvezetéken bejöhetett volna az ország egész szükséglete, de 1991-ben a 

délszláv háború miatt „eldugult” a vezeték… Államtitkárként akárhányszor kint voltam 

Moszkvában, mindig akadt valami rossz tapasztalat. A magyar borok sem kellettek már nekik, 

mert az olaszok, portugálok, franciák sokkal olcsóbban odavitték az asztali boraikat. 

Emlékszem a kérdésükre: „Az olaszoktól megkapjuk 25–30 dollárcentért, ti meg egy vagy 

másfél dollárért akarjátok adni?” A borexportnak ez tette be a kaput egyik évről a másikra. 

Csirkében az amerikaiak és a brazilok ütöttek ki bennünket, nem jobb minőséggel, hanem 

harmad akkora árral. Az amerikaiak ezt megfejelték ötéves kereskedelmi hitellel, mi 

maximum másfél évet tudtunk felajánlani. Szabó Pista bácsi gyakran felhív telefonon, és már 

többször előhozta ezt a témát. Mondom neki, hogy Pista bátyám, amire te emlékszel, az a 89 

előtti időszak, ez meg a KGST összeomlása utáni korszak; a kettő összehasonlíthatatlan. 

Alapvetően megváltozott Oroszország és az utódállamok kereskedelmi filozófiája. 

– És Orosz István „Tovarisi, konyec!” MDF-es plakátja nélkül nem jutottunk volna 

többre? 

– Ez hatalmas baromság volt, az én ízlésemtől idegen az ilyen harsogás. Az MDF-ben 

sokan igen büszkék voltak erre, nekem ellenszenves volt, hiszen az egyszerű orosz nép – 

beleértve szerencsétlen katonáit – ugyanolyan elnyomás alatt volt, mint mi. Ez olyanokat is 

fölhergelhetett, akiknek kifejezetten jó emlékeik voltak rólunk. Ennél butább plakáttal nem 

lehetett volna kijönni egy olyan állammal szemben, amellyel együtt kell élnünk. De ez 

Csurkáék hülyesége volt, meg a hasonló gondolkozású politikusoké, nem Raskó György 

államtitkáré. 
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– Szabó István azt mondja, hogy sok múlott a türelmen is. Ha a vagyonnevesítésre, a 

téeszek fazonírozására öt évet ad a politika, más lett volna a történet! 

– Én is adtam volna erre egy évet, nem három hónapot, miután kényszerből lett 

téesztag rokonaim jól letoltak. Letettem Antall József asztalára egy komplex birtokfejlesztési 

programot, hogy ne a vakvilágba folyjon a családi gazdaságok fejlődése. Az Agrárgazdasági 

Kutatóintézettel közösen kidolgoztuk, hogy szakosodás esetén mekkora  minimális 

birtoknagyság szükséges egy család eltartásához, hogy még maradjon valami pénz a 

fejlesztésre is. Amelyik birtok nem tud eltartani egy családot, meg fejlesztésre sem tud 

semmit sem szánni, az nem életképes. Már 91-ben leírtuk, hogy például a növénytermeléshez 

minimum 50 hektár szükséges, tehát csak azoknak adjunk támogatást, akiknek már van ennyi 

földjük, vagy esélye van ennyi bérbevételére. Ez lett volna a belépő például a 

traktortámogatáshoz. Tejtermelés esetén minimum 15 tehén, sertéstenyésztéshez legalább 30 

koca kell, vagy 300 hízó, ha azt akarjuk, hogy ne az államnak kelljen eltartani a gazdát és 

családját. „Ez kapitalista vállalkozásokat hoz létre!” De mi a fenét akartak? Akinek csak öt 

hektárja van, húsz éve már az is tud John Deere traktorra támogatást szerezni, utána dolgozik 

vele évente három napot, aztán jó esetben a szérű alatt áll a kombájnnal együtt. Ennyi 

politikus ekkora hülyeséget hogy tudott elkövetni? 

– 1994-ben MDF-es egyéni képviselőjelöltként vidékről egyedüliként bejutottál a 

parlamentbe… 

– És az életképes birtokfejlesztési programot 1997-ben képviselőként, Szabó Ivánnal 

közösen benyújtottam a parlamentnek is, de a szoci–eszdéeszes többség leszavazta. Igazán az 

MDF sem állt mellém, mert bőven voltak köztük is szellemi kisgazdák, no meg akkor már 

néppártos voltam. Az első Orbán-kormány alatt egy évig a Miniszterelnöki Hivatalnak voltam 

a tanácsadója, pontosabban az volt a feladatom, hogy „zsűrizzem” Torgyánék előterjesztéseit. 

Mivel ebből rövid időn belül nagy balhé lett, és megértették velem, hogy Torgyán és a 

kisgazdák szerepe nem az, hogy modern versenyképes mezőgazdaságunk legyen, hanem hogy 

maradjon meg a nagyszámú kisgazda szavazóbázis, önként távoztam. A mostaniakkal pedig 

már semmi kapcsolatom sincs. 

– Nem hozna némi megváltást a földeladás a külföldieknek? 

– Ezt nem szabad megengedni, amíg végig nem futtatunk egy életképes 

birtokfejlesztési programot. Magyarországon körülbelül 30–40 ezer családnak van esélye arra, 

hogy piacgazdaságba illő farmergazdaság legyen. Ha ezek megvannak, akkor nyugodtan meg 

lehet nyitni a földpiacot, mert aki megél a gazdálkodásból, az úgysem adja el a földet. De az 

agrárkormányzat az istennek sem kíván ebbe az irányba haladni. Helyette pótcselekvés van, 

meg irracionális ötletek sora. Például ha egy városban élő fiatal, garantáltan „zöld házaspár” 

vállalja a gazdálkodást, meg hogy összehoz két-három gyermeket, kap hitelt és bérbe földet. 

Rousseau-i ötlet. Aki eddig nem foglalkozott mezőgazdasággal, egy év alatt tönkremegy, ha 

tanyára költöztetem. 

Ha most beengednék a külföldit, mivel tetemes a földár különbség, az megdobná a 

spekulációt. A mezőgazdaságnak nem előnyös a magas földár. A földtulajdonosok már eddig 

is hülyére keresték magukat az ölükbe hullott kárpótlási jegyekkel. Sokan 500 forintért 
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licitáltak egy aranykoronára, tehát tízezer forintért hozzájutottak egy hektár átlagos földhöz, 

ami ma 700–800 ezer forintot ér. Az ő érdekeiket visszatetsző tovább képviselni egy olyan 

országban, ahol minimum 3 millió vagyontalan él. 

– Nem lennénk alkuképesebbek száz külföldi gazdával, számottevő tőkéjükkel? 

– Ők akkor is bejönnek, ha a föld ára duplája lesz. Jelenleg öt-nyolcszoros, netán 

tízszeres különbség van például a hollandokkal összehasonlítva. Ráadásul Magyarországon 

másfél millió hektár még mindig osztatlan közös tulajdonban van. Ezt kellene gyorsított 

eljárással valódi tulajdonra váltani. Osztatlan közös tulajdonban azok a 100–300 hektáros 

táblák maradtak, amelyeken a téeszek dolgoztak. Magántulajdonú földek voltak, de a 

kárpótlás során valakinek csak pár tizedhektár jutott, van, akinek több, de ők nem akartak 

gazdálkodni, otthagyták a téesznek. Ezeket a földeket nem mérették ki, hanem egyben 

műveljük és fizetjük a bérleti díjat. Egy százhektáros táblának esetenként tíz-húsz tulajdonosa 

van. Mari néninek, mondjuk, van 180 aranykoronája, a másiknak 220, a harmadiknak 15, e 

szerint fizetünk nekik Lajoskomáromban például mi is. Először ezeket kellene rendbe tenni, 

mert a nagyüzemeket is tönkrevágná, ha szabaddá válna a földpiac. Odajönne egy holland, 

hogy Mari néni, magának Raskó úr ajánl egymillió forintot a földjéért – most átlagosan már 

ennyit kell érte fizetni –, de én adok érte kétmilliót. Mari néni bármennyire is szereti hazáját, 

valamiből meg kéne élnie, és félre kell tenni pénzt temetésre, unokája esküvőjére stb., érthető 

lenne tehát a választása. 

Ezeket az osztatlan tulajdonokat a valódi földhasználókhoz kellene terelni, akik hosszú 

távon akarnak gazdálkodni. Ehhez hitelprogram kellene. Tisztán banki hitelprogram is elég, 

esetleg mögötte állami garancia, mondjuk, 50 millió forintos hitelkeretig. A bankok adnak 

hitelt, főképp, ha az állam garanciával mögé lép. Mintha létezne birtokpolitikai koncepció, 

azok mellé állna, akik 20 hektárról 50 hektárra akarnak bővíteni, vagy ötvenről százra, de 

akinek már van 200–300 hektárja, őt nem támogatná. Vegyen az, akiben megvan az 

életképesség csírája. Ott a hitelkeret, a helyi földpiacon úgyis tudja mindenki, éppen ki akar 

eladni. Odamegy hát Mari nénihez, és valószínűleg jó árat is tud neki kínálni a másfél 

hektárjáért. Kész, pofonegyszerű, mégsem történik semmi. Megy a duma, meg röpködnek a 

magasztos víziók minden hülyeségről, de az nem halad, ami kézzelfoghatóan kínálja magát. 

Pedig az OTP föl is készült rá. A Földhivatallal meg az APEH-hal együtt – valószínűleg 

milliárdos kiadással – elkészítették az ország minden településére kiterjedő adatbázist, hogy 

ebben vagy abban a határban mennyiért vettek földet, mi a reális földár, és ezt állandóan 

frissítik. Ahogy mennek fölfelé az árak, úgy válik egyre hitelképesebbé a föld. Tehát az OTP 

ma már tudna jelzáloghitelt adni, ám a kormány nem támogatja ezt a koncepciót, mert akkor a 

szabadpiacon a hozzáértő, rátermett gazda kapná a földet, és nem a haver az „államtól”, és 

helyette a bankok választanák ki a vevőt hitelképesség szerint, nem a hűbérúr határozná meg a 

koncepciót, ami alapján a hűbéreseinek kiosztja a földet. 
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Interjú 2. 

 

 

Megjelent: Közszolgálat, 2012. április 

Szarvas Szilveszter: Szépen gyógyul a magyar agrárium   

Interjú Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel 

Ismét nemzetstratégiai ágazattá vált a magyar mezőgazdaság az elmúlt két évben, így 

az egyik leginkább középpontba kerülő tárcát irányítja Fazekas Sándor vidékfejlesztési 

miniszter. Óriási siker, hogy a magyar agrárpolitika eredményeit az európai uniós is tiszteli és 

elismeri. Stratégiai ágazatunkra sokan próbálják rátenni a kezüket, de a tárcavezető állítja: 

hozzászokott ahhoz, hogy állni kell a sarat. Nem is lenne kun ember, ha megijedne a 

fenyegetőzésektől. Magyarország újra erős ország lehet, miután a mezőgazdasága is egyre 

biztosabb lábakon áll.  

- Minisztertársai közül Ön irányítja az utóbbi két évben leginkább hangsúlyt szerző 

tárcát, a Vidékfejlesztési Minisztériumot. Az új kormányzati ciklusban ismét stratégiai 

ágazattá vált a mezőgazdaság, a kabinet is gyors, gyökeres, alapvető fordulatot sürget, 

miközben Ön koránt sincs irigylésre méltó helyzetben. Romokban hever a magyar vidék. Hol 

tart most az évek óta lélegeztető gépre kötött beteg gyógyító orvoslása? 

Fazekas Sándor: Fokozatosan, szépen gyógyul, kikerült az intenzívről, és egyre jobb 

leleteket produkál. A teljes felépüléshez, a talpra álláshoz azonban hosszú évek megfeszített 

munkájára van még szükség. A kormányváltáskor ugyanis valóban romokban hevert a magyar 

vidék, a mezőgazdaság. Az előző kormányzati ciklus tudatos vidékrombolása a mai napig 

érezteti hatását. A bezárt intézmények újranyitása, az elveszett termelési kapacitások 

visszaszerzése, a felszámolt élelmiszeripar, a beszűkült közlekedési lehetőségek újjáépítése 

nem megy egyik napról a másikra. A magyar agrárium hazánk uniós csatlakozása óta eltelt 

időszakában elveszítette élelmiszeriparának, tárolókapacitásának, bel- és külföldi piacainak 

döntő részét. Az emberek felhagytak a ház körüli termeléssel, és az akkori kormányok 

vidékellenes politikája miatt azt mondták, hogy nincs értelme kertészkedni, állatot tartani, 

mezőgazdasággal foglalkozni. Azt tapasztaltuk, hogy az agráriumnak szinte egyetlen olyan 

területe sem akadt, amelyet sikeresként könyvelhettünk volna el, ráadásul a mezőgazdaságban 

érintettek is komoly vitákat folytattak egymással. Utóbbi, tehát az összefogás hiánya még ma 

is égető problémája az ágazatnak.   

- Mi volt a legsürgetőbb, halasztást nem tűrő feladata az új agrárvezetésnek? 

Fazekas Sándor: Célunk az volt, hogy legyen egy programalkotás, s jelöljük ki azokat 

az irányokat, amelyek segítségével sikeres lehet a problémák gyors orvoslása. Magas 

feldolgozási szintre törekvő, változatos, a táji, környezeti adottságokat figyelembe vevő, a 

termelési hagyományokat, termési kultúrát, őshonos növény és állatfajokat kihasználó 

mezőgazdaság alapjainak a lerakására törekedtünk az első perctől kezdve. Emellett aktív 

agrárdiplomáciát folytattunk, hogy visszaszerezzük piacainkat, sutba vágott lehetőségeinket. 

El kellett érni, hogy a magyar emberek ismét hazai termékeket fogyasszanak, s belássák, 

vidéken is lehet boldogulni, élni, dolgozni. Egyszerre nagyon sok feladat jelentkezett, 

miközben természeti csapások is sújtották Magyarországot. Első lépésünk a másodlagos 

élelmiszervizsgálat bevezetése volt, aminek a lényege az alapos kontroll, hiszen a magyar 

termelők nem képesek versenyezni az élelmiszer hamisítványokkal, a gyenge minőségű olcsó 

élelmiszerrel, a silány importtal. Megnyitottuk a helyi élelmiszertermelés, feldolgozás és 

értékesítés lehetőségét, a gazdaság illetékmentes átadását, egyszerűsítettük a piacnyitás 
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szabályait. Behoztuk az előző kormányok által felhalmozott, agrártámogatások kifizetésénél 

tapasztalt lemaradásokat, miután több tízezer ügy szorult a rendszerbe, s komoly tartozást 

halmozott fel az állam. Bővítettük a hitellehetőségeket is. A komplett intézkedéscsomaggal 

jelentős  sikereket értünk el.  

- A struktúraváltás, az új irány az év elején meghirdetett, a mezőgazdaság és 

vidékfejlesztés minden területére kiterjedő Darányi Ignác Tervben ölt testet. A program 

legfőbb célja, hogy öt intézkedési területen, alappillérekre támaszkodva hozzon döntő 

változást a vidéki Magyarország életében. Melyek ezek? 

Fazekas Sándor: A több részből álló Darányi Ignác Terv, a Nemzeti Vidékstratégia 

végrehajtásának keretprogramja, amely megvalósításával komoly célokat tűztünk ki. 

Magyarország ugyanis mindig akkor volt erős, amikor virágzott a mezőgazdasága. A 

mezőgazdaság helyzete sorsdöntő az egész ország, az egész magyarság számára. A  terv 

végrehajtásával a kormány és a tárca gyökeres fordulatot akar elérni a vidék életében. A 

Darányi Ignác Tervre már csak azért is szükség volt, mert az elmúlt évtizedek kormányai 

kísérletet sem tettek ilyen átfogó koncepció kidolgozására. A Stratégia az eddig követett agár- 

és vidékpolitikákhoz képest megközelítésében is újszerű. Újszerű, mert integrált 

vidékfejlesztési politikát tűz ki célul, mert egyértelműen a családi gazdaságok fejlesztésének 

ad elsőbbséget, és mert a monokultúrás tömegtermelés helyett a minőségi mezőgazdaságot, 

környezet- és tájgazdálkodást részesíti előnyben. A Vidékfejlesztési Minisztérium a vidéki 

Magyarország egészének megújítására törekszik. Ennek érdekében négy átfogó területről: az 

agrárgazdaságról, a vidékfejlesztésről, az élelmiszergazdaságról valamint a környezet 

védelméről határoz meg tennivalókat. A tárca célja, hogy Magyarországon úgy állítsanak elő 

értékes, egészséges, biztonságos és génmódosítás-mentes élelmiszereket, hogy közben védjék 

az ország természeti erőforrásait, a talajokat, ivóvízbázisokat, az élővilágot, a tájat és benne az 

embert közösségeivel és kultúrájával. Kiemelt feladat a vidéki munkahelyteremtés növelése és 

a foglalkoztatottság bővítése is.  

 Milyen alappillérekre támaszkodik a Darányi Ignác Terv? 

Fazekas Sándor: Az első pillér a jogszabályok módosításával, egyszerűsítésével 

kívánja elhárítani az akadályokat a termelők, gazdálkodók elől. A második a bürokrácia 

csökkentését tűzte ki célul, ügyfélbarát hivatalok kialakításával, az adminisztrációs terhek 

enyhítésével. A harmadik pillér a szemléletformálásra, a képzési programokra összpontosít. A 

negyedik az európai uniós és hazai társfinanszírozású vidékfejlesztési pályázatok 

meghirdetésével támogatja a vidéki Magyarországot. Az ötödik a nemzeti programok 

kidolgozását, elindítását, folytatását takarja; ide tartozik például a Tanyaprogram és a 

Demográfiai földprogram. 

- Európai uniós támogatás, vagy a hazai költségvetés biztosítja a program 

végrehajtáshoz szükséges forrást?  

Fazekas Sándor: Mind a nemzeti költségvetést, mind pedig a közösségi forrásokat 

igénybe vesszük ahhoz, hogy Magyarország és a vidék megújuljon. Fontos lépés, hogy a 

pályázatok kiírását is módosítottuk. Úgy írjuk ki a pályázatokat, hogy azok a kis és közepes 

vállalkozások, a családi gazdaságok megerősítését szolgálják, mert ők több embert 

foglalkoztatnak, helyben kívánnak boldogulni, hosszabb távon is vidéken képzelik el a 

jövőjüket, s érdekeltek a vidék talpra állításában. A Darányi Ignác Terv fontos szempontja, 

hogy kész termékekkel jelenjünk meg a piacokon, s ne csak alapanyagokat állítsanak elő a 
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gazdák. A vidékben van erő, de a tét nagy, mert a vidék jövője a Kárpát-medencei magyarság 

jövője is egyben. 

- Hogyan kell elképzelni a jogszabályok egyszerűsítésének folyamatát főleg annak 

fényében, hogy Magyarországon a rendeleteket eddig szinte csak az „ártalmasság vélelme” 

alapján hozták meg? 

Fazekas Sándor: Ahhoz, hogy gazdálkodók a jelenleginél elégedettebbek legyenek, 

áttörést kell elérni az eljárásrendek egyszerűsítésében. A Vidékfejlesztési Minisztérium 

szakított a kialakult hagyományokkal és a jövőben is a bizalomra épít a rendeletek, törvények 

megalkotásánál. A szabályok egyszerűsítése, jogi környezet átalakítása is része a programnak, 

együttműködünk más tárcákkal is, és összehangoljuk programjainkat. A Darányi Ignác Terv 

hivatása, hogy beteljesülhessenek mindazok reményei, akik a magyar vidéken élnek, 

dolgoznak és boldogulni akarnak.  

- Mekkora összeg áll rendelkezésre a terv végrehajtásához? 

Fazekas Sándor: A Darányi Ignác Terv megvalósítására háromszáz milliárd forint, 

zömmel uniós forrás áll rendelkezésre 2013-ig, a pályázatokat valamennyi területen még 

ebben az évben megnyitjuk.  

- Jelentős károkat okoz a magyar agráriumban a zsebszerződések virágzása. 

Szakemberek szerint a zsebszerződésekkel eladott magyar termőterületek nagysága eléri az 

egymillió hektárt, és a 2004-es uniós csatlakozás óta mintegy 300–500 milliárd forint hazai és 

uniós támogatás folyt ki ezeken a csatornákon a külföldi földhasználókhoz. Hogyan harcol a 

minisztérium az illegális szerződések ellen?  

Fazekas Sándor: A legfőbb probléma az, hogy nem ismerjük a tényleges, valós 

helyzetet. A zsebszerződésekről senki nem vezet nyilvántartást. A szaktárca azonban elkezdte 

azoknak a területeknek a  felvásárlását, amelyeknél felvetődik a zsebszerződés gyanúja. Az 

mindig gyanús, ha egy dunántúli kisnyugdíjas hirtelen százharminc millió forintért akar földet 

vásárolni. Megteremtettük annak a lehetőségét, hogy az állam közbelépjen. A Nemzeti 

Földalapkezelő Szervezet felvásárolhatja a területet. A szervezet ráadásul megkezdte az 

állami termőföldek haszonbérbe adását, a meghirdetett hatvanötezer hektárból mintegy 34 

ezerre már sikeresen pályáztak az elmúlt hónapokban. Az NFA több ezer gazdálkodóval köt 

szerződést, akik átlagosan tizenöt–húszhektárnyi állami területtel bővíthetik gazdaságukat. A 

kis- és közepes, illetve a családi gazdaságok erősítése, támogatása prioritás, miután 2004 óta 

több mint harmincezer mezőgazdasági vállalkozás tűnt el Magyarországon. A pályáztatás fő 

célja az állattartó gazdálkodások megerősítése. Az állami termőföldek haszonbérbe adása azt 

jelenti, hogy a kormány megtartotta azt az ígéretét, hogy a kis- és közepes, illetve a családi 

gazdaságokat hozza helyzetbe, és azt, hogy a földet azoknak kell megművelniük, akik helyben 

laknak, s életvitelszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. A helyben lakók 

földínségének csillapítása a magyar vidék jövőjének szempontjából kiemelten fontos, mert 

mindez elősegíti a helyben maradást, a szülőfaluban való boldogulás lehetőségét. Ez az 

intézkedés fontos lépés a kormány birtokpolitikai irányelveinek megvalósításához vezető 

úton. Többek között azért, hogy megőrizhető legyen a magyar termőföld, és az állam a közjó 

érdekében használja fel a nemzeti vagyont. A zsebszerződésekre visszakanyarodva pedig 

megnyugtatok mindenkit, hogy az ilyen illegális megállapodásokat a magyar állam soha nem 

fogja elismerni hatályosnak, mindegy hogy termőföldre, vagy éppen másra vonatkozik.  
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- Folyamatos nyomás alatt tartják Brüsszelt a génmódosítással foglalkozó nagy 

mamutcégek, s minden lépésük azt bizonyítja, hogy fellazítanák az európai szabályokat. A 

magyar emberek döntő többsége ugyanakkor elutasítja a génmódosítást. Mekkora nyomást 

gyakorolnak a magyar döntéshozókra a lobbisták?  

Fazekas Sándor: Mindig voltak, vannak és lesznek is olyan érdekcsoportok, amelyek 

lobbival próbálkoznak, de nemzetstratégiai érdekünk hazánk génkezelt növényektől való 

mentességének a fenntartása. Hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy állni kell a sarat. Nem is 

lennék kun ember, ha megijednék a fenyegetőzésektől. Tavaly szemrebbenés nélkül 

kitárcsáztunk közel ötezer hektárnyi kukoricát, és az idén se hagyjuk magunkat. A 

vetőmagokat bevizsgáljuk, senkinek sem ajánlom, hogy próbára tegye a türelmünket, mert 

kíméletlenül szigorúak leszünk. Az egészségre ártalmas, nem megfelelő élelmiszereket 

elkobozzuk, megbüntetjük az érintetteket, ha kell, bezárjuk az üzletet. Magyarországról 

eltűntek, a gyanúsan olcsó élelmiszerek, mert jobban odafigyelünk, s folyamatosak a szigorú 

ellenőrzések.  Egyébként is kijelenthető, hogy az uniós agrártámogatások legfőbb 

haszonélvezője a fogyasztó, mert ha nem lenne a dotáció, akkor drágább lenne az élelmiszer. 

Ezt is mérlegre kell tenni, amikor arról vitatkoznak egyesek, hogy kell-e nekünk az unió, vagy 

sem. Ilyenkor nem árt feltenni azt a kérdést, hogy a magyar gazdaság képes lenne-e, évente 

mintegy hatszázmilliárd forintot kifizetni a termelőknek?  Az uniós támogatás a gazdákat és a 

fogyasztókat is segíti. 

- Mostanában az agráriumra települő és azt körbefonó oligarcháktól hangos a magyar 

sajtó. Mi a véleménye Ángyán József állításairól?  

Fazekas Sándor: A magyar mezőgazdaságban nem hogy nagy összefonódásról, hanem 

éppen ellenkezőleg, az összefogás és az ágazati összetartás hiányáról kell beszélnünk. Amíg 

Ausztriában például nem vásárolnak magyar disznóhúst a fogyasztók, mert az osztrák 

kereskedelmi szervezetek nem visznek be Ausztriába import termékeket, addig 

Magyarországon éppen fordított a helyzet. A makói hagyma például azért került 

végveszélybe, mert éppen a termelők hozták be hazánkba az import török és indiai 

hagymaszállítmányokat. Ezen is változtattunk. Érdekek mindenhol vannak, így az 

agráriumban is, de a fantáziálás világába tartozik maffia jellegű, oligarcha összefonódásról 

beszélni.  

 

- Hogyan hat az agráriumra, a vidékfejlesztésre az utóbbi hónapokban Magyarországra 

zúduló uniós nyomás? 

Fazekas Sándor: Nem érzékelem, hogy változott volna az európai unió véleménye a 

magyar mezőgazdaságról, a hazai agrárpolitikáról. Az eddig meghozott intézkedéseinket, 

megfeszített munkánkat tiszteli és elismeri Brüsszel. Az ugyanakkor egyértelmű, hogy 

továbbra is meg kell küzdenünk a számunkra fontos ügyekért.  

- A kormányváltás óta eltelt időszak mely intézkedésére, döntésére a legbüszkébb? 

Fazekas Sándor: Számos dolgot mondhatnék, de ha csak egyet emelhetek ki, akkor 

arra vagyok a legbüszkébb, hogy ma agrárbéke van Magyarországon. Az ágazati szereplők a 

termeléssel foglalkoznak, és az új irányban a mikró vállalkozásoktól kezdve a közepes 

gazdaságon át a nagy mezőgazdasági integrátorokig mindenki megtalálta a maga helyét, 

boldogulását. 
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Poszter minta 
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A Gazdálkodás című folyóirat útmutatója a szerzőknek 

 

TÁJÉKOZTATÓ ÉS TUDNIVALÓK A GAZDÁLKODÁSBAN 

MEGJELENTETÉSRE KÉSZÜLŐ KÉZIRATOKRÓL 

 

Mindenekelőtt kérjük és ajánljuk szerzőtársainknak, hogy  

 olyan tartalmú kéziratot küldjenek, amely a hazai – és angol szöveg esetében külföldi – 

olvasó érdeklődésére is számot tartó, újszerű tudományos vagy általánosítható gyakorlati 

eredményekről szól; 

 feleljen meg a tudományos igényesség kritériumainak;  

 elégítse ki a szokásos formai követelményeket: öt kulcsszó, „Összefoglaló 

megállapítások, következtetések javaslatok” alcím a dolgozat elején, amely nem 

bevezetés, tartalmi kivonat, hanem az eredmények tömör összegzése, magyarul-angolul. 

A kézirat szerkezete legyen logikusan felépített és alcímekkel tagolt, a „Forrásmunkák 

jegyzéke” pedig csak a szövegben valamilyen formában hivatkozott vagy érintett 

munkákat tartalmazza (vagyis nem irodalomjegyzék);  

 a szöveget szükség szerint magyarázó lábjegyzetek egészíthetik ki;   

 a terjedelem az illusztrációkkal együtt legyen tömör, lehetőleg ne ismételje részletesen az 

ábrákból, táblázatokból egyértelműen következőket, igazodjon az érdemi mondanivaló 

terjedelmi igényéhez; 

 jól szerkesztett táblázatokkal, elsősorban fekete-fehérben is jól mutató ábrákkal,  

 táblázatokkal, fotókkal tegyék tetszetősebbé, tömörebbé a kéziratot. 

 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

Oldalbeállítás: normál, Times New Roman betűtípus; 12-es betűméret; 1,5-es sorköz. 

Tagolás: a dolgozat címe, szerzők neve(i) gondolatjellel elválasztva, 5 kulcsszó, 

„Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok” alcím. A szövegben lehetőleg 

csak első- és másodrendű alcímek szerepeljenek. 

A címet, kulcsszavakat és az összefoglalást angolul is mellékeljék! 

A szövegközi kiemelés kurzív betűvel történjen. 

A szövegközi hivatkozások: zárójelben vezetéknév, vessző, évszám, dőlt betűvel, több 

forrást pontosvessző választ el (Név, 999; Név – Név, 1000; Név et al., 1001). 

Táblázatok és ábrák címe felül, alatta: forrásmegjelölés. 
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Forrásmunkák jegyzéke: Sorszám zárójelben, szerző(k) gondolatjellel elválasztva 

(vezetéknév és keresztnév kezdőbetű), évszám zárójelben, kettőspont, cím, cikkek, 

tanulmányok esetén folyóirat cím, kiadó, megjelenés helye, hivatkozott oldalszám. Külföldi 

forrás esetén vezetéknév elöl, majd vessző, keresztnév kezdőbetű. A források folytatólagosan 

követik egymást, gondolatjellel elválasztva. 

 

Táblázatok, ábrák, képek 

 

Ezeket az elemeket külön fájlokban is kérjük mellékelni, eredeti formátumban (Excel, 

Corel stb.), mivel csak így végezhetők el az esetleges javítások, korrekciók. A szövegbe 

beillesztett, konvertált objektumok nyomdai szempontból nem kezelhetők megfelelően. Az 

ábrák elsősorban fekete-fehérben legyenek megalkotva, ebben az esetben kerülendő az 

árnyalatokkal való jelölés, helyette valamilyen mintázatot célszerű alkalmazni. Amennyiben 

valóban indokolt, színesben is elkészíthetők az ábrák. A képek, fotók, szkennelt ábrák jó 

minőségű, nagy felbontású képfájlként is legyenek mellékelve. 

 

- x – x - 

 

A leadott kézirathoz csatolva kérjük a szerzők pontos adatait feltüntetni (név, munkahely 

pontos megnevezése, beosztás, valamint a kapcsolattartás végett levelezési cím, telefon /fax/, 

e-mail). 

  

A KÉZIRATOK LEKTORÁLÁSA 

 

A kéziratokat az érintett témakörhöz értő, azzal foglalkozó, tudományosan minősített 

oktató-kutató lektorálja. A szerzők megkapják a lektori véleményeket, továbbá a főszerkesztő 

megjegyzéseit, ajánlásait, kéréseit. (Természetesen a lektorok elfoglalt emberek, 

következésképpen számolni ajánlatos a lektorálás időigényével.) 

Két megjelenést támogató lektori vélemény alapján a Szerkesztőség – a szerző kérésére –

befogadó nyilatkozatot küld a doktori iskolának. 
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A Studies in Agricultural Economics folyóirat útmutatója a szerzőknek 

 

Information for authors 
 

Studies in Agricultural Economics publishes original research papers, review papers, policy 

analyses and book reviews on agricultural economics, rural development and related topics 

including: agricultural production and competitiveness, environmental resource management, 

agri-food supply chain management, markets and marketing, international trade, 

econometrics, rural economic geography, rural economy and sociology, and development of 

information and knowledge based society in rural areas. 

 

Audience 

 

Researchers, academics, policy makers and practitioners in agricultural economics and 

rural development, especially in eastern central and south eastern Europe. 

 

Submission of manuscripts 

 

Submission of an article implies that the work described has not been published in 

English in any other peer-reviewed journal, is not under consideration for publication 

elsewhere, and that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the 

responsible authorities where the work was carried out. The author will retain the copyright of 

the article but agrees to identify AKI as the original publisher. 

Papers will not normally exceed 6000 words including the reference list and figure and 

table captions. Authors intending to prepare a book review should first consult the Editor in-

Chief and such a review should not exceed 2000 words. Shorter papers and comments, of up 

to 1500 words, will also be considered for publication. Such notes might deal with the 

economic aspects of policy, with the results of small research projects not justifying a full-

length article, or comment on articles previously published. 

Manuscripts should be submitted in .doc or compatible format. They should be prepared 

using A4 format, TNR 12 pt text and 1.5 line spacing and be in single-column format with 

wide margins. Do not hyphenate words and use bold face and italics only sparingly, but use 

subscripts and superscripts where appropriate. Avoid the use of single-sentence paragraphs. 

Tables should be placed at the end of the manuscript and figures should be submitted as 

separate files, numbered accordingly. Page and line numbering must be used but no reference 

should be made to page numbers in the text. You should use the „spell-check‟ and „grammar-

check‟ functions of your word processor, which should be set to English, to avoid 

unnecessary errors. 

Manuscripts will be double-blind reviewed by at least two reviewers and may be returned 

to the author(s) for revision before acceptance for publication. The Editor-in-Chief will 

normally consider only one re-submission. 

 

Article structure 

  

Divide your article into clearly defined sections but do not use section or subsection 

numbers. Each heading should appear on its own separate line. For research papers you are 

urged to consider using the following structure: 
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• Introduction. State the objectives of the work and provide an adequate background 

with reference to the international literature, but avoiding a detailed literature survey 

or a summary of the results. 

• Methodology. Provide sufficient detail to allow the work to be reproduced. Methods 

already published should be indicated by a reference: only relevant modifications 

should be described. 

• Results. Results should be clear and concise. 

• Discussion. This should explore the significance of the results of the work, not repeat 

them. A combined Results and Discussion section should normally be avoided. You 

should show how your results add to existing knowledge but avoid extensive citations 

and discussion of published literature. Where it is not appropriate to use the above 

framework, you should finish the paper with conclusions. 

 

Essential title page information 

 

• Title. Concise and informative. Avoid abbreviations and formulae where possible. 

• Running title. Please provide an abbreviated title of no more than 60 characters 

(including spaces) that can be used as a running title on the page header. 

• Author names and affiliations. Present the authors‟ affiliation addresses (where the 

actual work was done) below their names. 

• Corresponding author. Clearly indicate the corresponding author who will handle 

correspondence at all stages of refereeing and publication, also post publication. 

Please provide a telephone and fax number in addition to the e-mail address and the 

complete postal address. 

• Present/permanent address. If an author has moved since the work described in the 

article was done, or was visiting at the time, a „Present address‟ (or „Permanent 

address‟) may be indicated. The address at which the author actually did the work 

must be retained as the main, affiliation address. 

 

Additional information 

 

• Abstract. A single paragraph of 100-250 words should state the purpose of the 

research, the principal results and major conclusions. 

• Keywords. Please provide a maximum of six keywords. 

• Abbreviations. If necessary, define abbreviations that are not standard in this field on 

the first page of the article. 

• Acknowledgements. If applicable, collate acknowledgements in a separate section at 

the end of the article before the references. List here those individuals and/or 

organisations that provided help, including financial support, during the research. 

• Nomenclature and units. Follow internationally accepted rules and conventions: use 

the international system of units (SI) i.e. metre, second, kilogramme etc. or accepted 

alternatives e.g. day, litre, tonne. 

• Math formulae. Present simple formulae in the line of normal text where possible. 

Number consecutively any equations that have to be displayed separately from the text 

(if referred to explicitly in the text). For simple fractions use the solidus (/) instead of a 

horizontal line. Powers of e are often more conveniently denoted by exp. Give the 

meaning of all symbols immediately after the equation in which they are first used. 

Levels of statistical significance which can be mentioned without further explanation 

are: *P <0.05, **P <0.01 and ***P <0.001. 
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• Footnotes. Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively 

throughout the article, using superscript Arabic numbers. Indicate each footnote in a 

table with a superscript lowercase letter. 

 

Tables and figures 

 

• Tables. Number tables consecutively in accordance with their appearance in the text. 

Each table should be accompanied by a title and fully descriptive caption. Column 

headings should be brief but sufficiently explanatory and standard abbreviations of 

units of measurement should be included between parentheses. Do not use vertical 

rules to separate columns. Large tables should be avoided. If many data are to be 

presented, you should consider dividing them over two or more tables. Reversing 

columns and rows will often reduce the dimensions of a table. 

• Figures. Graphs, drawings or photographs should be supplied in digital format in 

monochrome and be of sufficient contrast. Figures prepared with professional software 

such as Jandel SigmaPlot® (but saved in .doc or compatible format) are preferred. 

Captions should be included in the main manuscript, not attached to the figure, and 

should explain all symbols and abbreviations used. The text should include references 

to all figures. The use of figures from other publications is discouraged but, if used, 

permission of the author(s) or the copyright owner is necessary. 

 

References 

 

Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and 

vice versa). Citations may be made directly (or parenthetically). Groups of references should 

be listed first alphabetically, then chronologically. For example: „as demonstrated (Allan, 

1996a, 1996b, 1999; Allan and Jones, 1995). Kramer et al. (2000) have recently shown ...‟ 

Citation of a reference as „in press‟ implies that the item has been accepted for publication. 

In the reference list, references should be arranged first alphabetically and then further 

sorted chronologically if necessary. They should not be numbered. More than one reference 

from the same author(s) in the same year must be identified by the letters „a‟, „b‟, etc. placed 

after the year of publication. The title of a non-English publication should be followed by the 

English translation in square brackets. Journal titles should not be abbreviated. Examples: 

• Reference to a journal publication. Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J. and Lupton, 

R.A. (2000): The art of writing a scientific article. Journal of Science Communication 

163, 51-59. 

• Reference to a book. Strunk Jr., W. and White, E.B. (1979): The Elements of Style 

(3rd edition). New York: Macmillan. 

• Reference to a chapter in an edited book. Mettam, G.R. and Adams, L.B. (1999): 

How to prepare an electronic version of your article, in Jones, B.S and Smith, R.Z. 

(eds), Introduction to the Electronic Age. New York: E-Publishing, 281–304. 

 

For Web references, as a minimum, the full URL should be given and the date when the 

reference was last accessed. Any further information, if known (DOI, author names, dates 

etc.), should also be given. Web sources should be included in the reference list alphabetically 

according to the author‟s surname or organisation‟s name. 

 

Publication ethics 
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Studies in Agricultural Economics aims to comply with the standards outlined in the 

COPE Codes of Conduct for Journal Editors and Publishers. These can be accessed at 

www.publicationethics.org/resources/code-conduct. 

 

 

 

After acceptance 

 

The corresponding author will be provided, at no cost, with a PDF file of the article via e-

mail. The PDF file includes a cover sheet with the journal cover image and a disclaimer 

outlining the terms and conditions of use. The copyright of the article as published will be 

retained by the Journal. This does not affect ownership of copyright in the content of the 

article. Studies in Agricultural Economics has no page charges or submission fees.  

Complete full-text articles may be published on the AKI website in advance of their 

publication in a printed issue. These do not yet have volume, issue or page numbers, so cannot 

be cited in the traditional way. They are therefore given a Digital Object Identifier (DOI), 

which allows the article to be cited before it appears in printed form. 

Studies in Agricultural Economics is accessible online at www.aki.gov.hu/studies and at 

http://ageconsearch.umn.edu/ handle/44317. It is listed in EconLit, in the Directory of Open 

Access Journals (www.doaj.org), as a Commendable Journal in the Cabell‟s Directory of 

Publishing Opportunities in Economics and Finance, and is included in the Citations in 

Economics database (http://ideas.repec.org/s/ags/stagec.html). Papers are abstracted in the 

CABI Agricultural Economics Database (www.cabi.org) and indexed by Google Scholar. 
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