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Az ifj úkor évei, a szakmai pálya kezdete (1847-1880)

Úgy tartják, hogy az ember életének, tevékenységének alakulására erős befolyással 
van az a környezet, ahová születik és az a kor, amelyben életét leéli. Bizonyára így volt 
ez a Késmárkon 1847. október 26-án született Hensch Árpád esetében is.
Születésének és ifj úkorának környezetét a késmárki szülői ház és az iskola adja, ahol 
elemi iskolai és gimnáziumi tanulmányait végzi. A Késmárkra betelepített német 
(cipszer) származású szülők és a diáktársak is német anyanyelvűek, így gyermekko-
rában ő is német nyelven tanul és érintkezik a környezetével. Hatással lehetett rá az a 
polgárias környezet is, amit a módos kereskedő szülők biztosítottak számára.
A középiskola befejezése után egy évig (1866-67-ben) jogot tanul a pesti egyetemen, 
de a jogi tanulmányokat félbehagyva, 1867-ben beiratkozik a magyaróvári M. kir. Fel-
sőbb Tanintézetbe, ahol 1869-ben oklevelet szerez. A magyaróvári tanulmányok kez-
dete egybeesik a magyar történelem egyik kiemelkedő eseményével, a Deák Ferenc 
nevével fémjelzett kiegyezéssel. Ebben az időszakban kezdődött Magyarországon az 
a fejlődési periódus, amit a polgárosodás kezdetének tekintenek. Ekkor épülnek ki 
az agrár-jellegű tudományos-kísérleti intézmények és szakigazgatási szervezetek. 
A mezőgazdaságban fokozatosan tért hódítanak a Nyugat-Európában már korábban 
bevezetett korszerű termelési módszerek, a kapitalista gazdálkodási rendszer.
Miután magyaróvári tanulmányait befejezi – ahol végig kiváló eredményt ért el – 
Hensch Árpád 3 évig intézőként dolgozik különböző uradalmakban (Vasvár, Derek-
egyház, Királydaróc). Már kezdő szakember korában a gondjaira bízott gazdaságok 
szakszerű szervezésére, rendezett üzemi formák kialakítására törekedett. 1872-től 
külföldre megy szakmai tapasztalatszerzés céljából. Hosszabb időt tölt Németor-
szágban, Franciaországban és Belgiumban. Egy tanéven át a hallei mezőgazdasági 
főiskola hallgatója.
Külföldről hazatérve egy Bihar megyei gazdaságban lesz intéző. Háromévi 
intézősködés után (1876-ban) nevezik ki a kassai M. kir. Gazdasági Tanintézetben 
a tangazdaság intézőjévé és egyben a gyakorlati oktatás vezetőjévé. Ez a kinevezés is 
tanúsítja, hogy neve – fi atal kora ellenére – kezdett ismertté válni. Kassán 1876-ban 
köt házasságot, házasságukból 7 gyermek (4 lány és 3 fi ú) születik. Kassán négy évet 
tölt, ahol nemcsak a tangazdaságot kezelte és a gyakorlati oktatást vezette, hanem 
bekapcsolódott a helyi gazdasági-társadalmi mozgalmakba is.

Hensch Árpád
élete és munkássága
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Tíz év a keszthelyi M. kir. Gazdasági Tanintézetben (1880-1890)

Hensch Árpád 33 éves volt, amikor 1880-ban a miniszter – saját kérésére – Keszt-
helyre helyezte rendes tanárnak. Kinevezése az akkor Balás Árpád vezette Növény-
termesztési Tanszékre szólt, ahol növénytant, növénytermesztést, rétművelést és 
később növénykórtant oktatott. Emellett 1884-től a Vegykísérleti és vetőmagvizsgáló 
állomást is vezette. Miként Kassán, úgy Keszthelyen is kitűnt rendkívül széleskörű 
elméleti felkészültségével és gyakorlatias szemléletmódjával.
Első nagyobb terjedelmű műve 1885-ben jelent meg „Az okszerű talajmívelés elmélete 
és gyakorlata” címen. A 274 oldal terjedelmű könyvben a talajnak a növények élet-
feltételei biztosításában játszott szerepével, a művelésnek a talaj fi zikai tulajdonsá-
gaira és kémiai folyamataira gyakorolt hatásával, valamint a különböző eszközökkel 
végzett talajmunkák végrehajtásának és szervezésének kérdéseivel foglalkozik. El-
méleti munkássága mellett nagy gondot fordított a helyi gazdatársadalommal való 
kapcsolatok ápolására. Titkára volt a Keszthelyvidéki Gazdakörnek és szerkesztője 
a kör „Értesítő”-jének.

A magyaróvári korszaka (1890-1909)

Tízévnyi keszthelyi munkásság után, 1890-ben helyezték át az 1874-től M. kir. Gaz-
dasági Akadémiaként működő magyaróvári intézménybe, ahol az Üzemtani és Köz-
gazdasági Tanszék vezetésével bízták meg. Mint rendes tanárnak a mezőgazdasági 
üzemtan és a hozzá kapcsolódó közgazdasági-jellegű tantárgyak oktatása jelentette 
a fő feladatát, de oktatott erdészettant is. Az 1870-es évek közepétől számítják azt 
a korszakot, amit az agrártörténetírás a „magyaróvári Nagy Tanári Kar” korának, 
vagy ahogyan több szerző is a Magyaróvári Gazdasági Akadémia „fénykorszaka”-nak 
(1884-1906) nevez. Ennek a tanári karnak lett a tagja 1890-től Hensch Árpád pro-
fesszor is.
Magyaróváron – különösen az akadémiai rang 1874-ben történt elnyerése után – egy-
re tudatosabban törekedtek arra, hogy a hallgatókat a lehető legjobb tanerő készít-
hesse fel majdani hivatására. Masch Antal, az Akadémia első igazgatója élére állt en-
nek a törekvésnek, de a minisztérium is minden segítséget megadott hozzá, például 
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a legjobb tanerőknek Magyaróvárra történő helyezésével (így kerülhetett Magyaró-
várra Hensch Árpád is). Az akadémiává válás első évében (1875-ben) Magyaróváron 
18 tanár tanított, közülük hét volt az intézmény saját neveltje. A nagy nevek közül is 
kiemelkedik Cserháti Sándoré, Rodiczky Jenőé, Kosutány Tamásé, Linhart Györgyé, 
id. Sporzon Pálé, Cselkó Istváné, Thallmayer Viktoré. Később csatlakozott hozzájuk 
Hensch Árpád, Ujhelyi Imre és id. Rázsó Imre. Valamennyien a „Nagy Tanári Kar” 
tagjai voltak.

Az első, átfogó, tudományos igényű magyar üzemtani tankönyv Hensch Árpád tol-
lából 1895-ben jelent meg, „Jószágberendezés és kezeléstan” címmel. Hét évvel ké-
sőbb kétkötetes kiadása már a „Mezőgazdasági üzemtan” címet kapta, amiben a „jó-
szágberendezés- és kezeléstan”-on kívül helyet kapott a „mezőgazdasági becslés- és 
előszámítástan” is. Újabb öt év múlva Kassán jelent meg a „Mezőgazdasági üzemtan” 
c. könyvének harmadik kiadása.
Hensch Árpád széleskörű elméleti tudását és a mezőgazdaság különböző terüle-
tei iránti vonzódását bizonyítják a nem „tisztán” üzemtani-tárgyú – de az ökonó-
miai szemlélettel erősen átitatott – művei. A már Keszthelyen készült „Az okszerű 
talajmívelés elmélete és gyakorlata” c. könyvén kívül „A szántásvetésről” (Kolozsvár, 
1889), a Balás Árpáddal közösen írt „Általános növénytermelés” (Magyaróvár, 1888), 
a „Különleges növénytermelés” (Magyaróvár, 1889), a „Trágyázási rendszerek” (Ma-
gyaróvár, 1893), a „Földmívelés” (Magyaróvár, 1896), a „Hazánkban dívó vetésforgók-
ról” (Magyaróvár, 1900) művei érdemelnek említést.
Rendszeresen jelentek meg írásai különböző szaklapokban, így  a Köztelekben, a 
Gyakorlati Mezőgazdaságban, a Mezőgazdasági Szemlében, a Gazdasági Lapok-
ban, a Magyar Földmívesben, a Moson Vármegyében, valamint az Österreichischer 
Landwirtschaftban és a Wochenblattban. Közreműködött a Pallas Nagy Lexikon 
szerkesztésében és egyes fejezeteinek a megírásában is.
Hensch Árpád nagy súlyt helyezett a gyakorlattal való állandó és szoros (személyes) 
kapcsolattartásra. Már Kassán és Keszthelyen is bekapcsolódott a gazdaközösségek 
munkájába, ezt a tevékenységét Magyaróváron tovább folytatta. Magyaróvárra ér-
kezése után hamarosan bekapcsolódott a Moson Vármegyei Gazdasági Egylet mun-
kájába, aminek kezdetben titkára és pénztárosa, majd elnöke lett. Tevékenységét 
azonban nem korlátozta közvetlen környezetére, hanem az ország távolabbi pontjain 
is rendszeresen tartott előadásokat, szóban és írásban adott szaktanácsokat. A Ma-
gyaróvár-közeli Halászi községben mintagazdaságot szervezett, amelyet rendszere-
sen ellátott szakmai tanácsokkal. A Köztelek c. szaklapnak rendszeresen levelezője 
és az üzemtani rovat rovatvezetőjeként 7 év alatt közel ötven írása jelent meg a lap-
ban. Rendszeres résztvevője volt a különféle szakmai kiállításoknak és bemutatók-
nak. Egyik szervezője volt a Budapesti Országos Mezőgazdasági Kiállításnak (1885), 
de jelen volt a Párizsi Világkiállításon (1900), valamint a szegedi és pozsonyi kiállí-
tásokon is.
Hensch Árpád az oktatói munkája és a gyakorlattal tartott kapcsolatai mellett rend-
szeresen foglalkozott a hallgatóság ügyeivel is. Mint a hallgatók Gazdasági Egyleté-
nek tiszteletbeli elnöke 14 éven át volt az Egylet szellemi irányítója. Fő feladatának 
a hallgatók öntevékeny munkájának serkentését és segítését tekintette, aminek az 
általa szervezett vitafórumok adták a keretét. Évenként 2-3 téma kidolgozására írtak 
ki pályázatot, ezeket a pályázatokat a szerzők az Egylet ülésén előadták, a résztvevők 
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megvitatták és végül díjazták. Ezt a tevékenységet méltán tekinthetjük a mai tudo-
mányos diákköri munka korai elődjének.

A nyugdíjas évek

Hensch Árpád az 1909-ben történt nyugdíjazása előtt egy 
éven át az Akadémia igazgatói feladatait is ellátta. Erre a 
posztra Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter nevez-
te ki. Nyugdíjba vonulásakor az alma mater nevében veje, 
Ujhelyi Imre ezekkel a szavakkal búcsúztatta: „búcsúzunk 
attól a tanártól, aki a nagy tanárok sorában méltó helyet ví-
vott ki magának.”
Nyugdíjba vonulása után még rövid ideig miniszteri taná-
csosként dolgozott. A tangazdaságok ügyeinek rendezésé-
vel bízták meg, de az elhatalmasodó betegsége már nem 
tette lehetővé, hogy e feladatát a tőle megszokott ügybuzga-
lommal lássa el. Egy ideig részt vett az OMGE munkájában. 
1913. július 17-én hunyt el. A Farkasréti temetőben temet-
ték el, ahonnan 1979-ben a földi maradványait az Óbudai 
temetőben helyezték immár örök nyugalomra.

Dr. Tenk Antal
professor emeritus
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Abayné Hamar E. - Szabóné Pap H. – Marselek S: 

Az állattenyésztés helyzete,
lehetőségei vidéken
» Károly Róbert Főiskola

 Összefoglalás  Az európai uniós csatlakozás egyszerre keltett várakozást és jelentett ki-
hívást a hazai agrárgazdaságban. Az Európai Unió vidékfejlesztési támogatásai olyan 
esélyt jelentenek a magyar agrárgazdaság számára, amelyet mindenképpen ki kell 
használni a mezőgazdaság és a vidék fejlesztése érdekében. Az állattenyésztésben a 
sertés, baromfi , tejtermelés EU támogatásával hosszabb távon sem számolhatunk. 
Ezért a saját erőforrásokból kell mindent megtenni a hazai tejtermelés biztosításá-
ra a minőségi sertés- és baromfi hús termelés piaci lehetőség biztosította maximális 
kielégítésére. Magyarország marha- és juhhús termelésének nyugati elhelyezése el-
sősorban minőségi és piaci kérdés. A sertéshús termelésben bíztató próbálkozás van 
a mangalicahús termelés terén. Egyes hírek szerint a szürkemarha húsa mint bioter-
mék is jól értékesíthető. A bárányhús ma is eladható. A magyar tejtermelés a szakma 
egyöntetű véleménye szerint vesztese az uniós csatlakozásnak. A szerzők a cikkben 
az elmúlt, mintegy évtizednyi időszak ágazati eredményeit összegzik. A hivatalosan 
közölt gazdálkodási eredmények értékelése mellett, a szerzők különös hangsúlyt fek-
tetnek a gazdasági kockázatok vizsgálatára. A stratégiai döntéseket illetően nagy a 
bizonytalanság a gazdaságokban. A jövőre nézve elengedhetetlen a magyar mezőgaz-
dasági termelők alkalmazkodó képességének javulása.

The situation and possibilities of the animal 
husbandry in the country

 Summary  The Accession of Hungary, on the one hand, arose expectations and on the 
other hand, was also a challenge for the Hungarian economics. The fi nancial support 
of rural development from the European Union means a chance for the Hungarian 
Agricultural sector, that should be used in favour of our agriculture and rural areas. 
Concerning animal husbandry the EU subsidy of pig, poultry and milk production is 
not expectable. Therefore we have to use our own resources to meet the demand of 
the domestic pork and poultry market. The beef and mutton production is focussed 
to the western part of Hungary due to the quality and market aspects. Concerning 
pork production promising trials were carried out with the so called „mangalica” va-
riety. It is said that the beef of the Hungarian grey cattle as a bio-product has good 
market as well as lambs. According to the steady opinion of the dairy experts, the 
Hungarian milk production is clearly a loser of the EU accession. The authors sum-
marise the results of this sector referring to the past decade. Besides the evaluation 
of previously announced economic results, the authors emphasize the analysis of 
economic hazards. The producers are uncertain in strategic decisions. In the future 
it is essential to improve the adaptability of the agricultural producers.
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Barócsi Z. – Deme P. – Marselek S. 

Szőlő- és bortermelésünk helyzete
»Károly Róbert Főiskola

 Összefoglalás  Magyarországon a bortermelésnek és borfogyasztásnak jelentős ha-
gyományai vannak. A hazai szőlő- és borgazdaságban a rendszerváltás utáni viharos 
évek jelentős átrendeződést eredményeztek. Az újvilági termelők komoly kihívást je-
lentenek. Versenyképességünk csak a hozamok növelése a minőség javítása és a ter-
melői összefogás megvalósítása esetén tartható fenn. A világ borpiaca túlkinálattal 
és a hatalmas kereskedelmi láncok növekvő erejével jellemezhető. A borvidékek 
szerkezeti sajátosságai heterogének, jelentős ki nem használt ökológiai potenciállal. 
A szőlő-bor vertikumban, a különböző piaci szinteken az átalakulást a piaci partne-
rek valamelyikének erőfölénye erősen befolyásolhatja. Hazánk csak átgondolt stra-
tégia megavlósítása és termelői összefogás (klaszter) szervezés esetén veheti fel a 
versenyt, hiszen az importborok egyre nagyobb konkurenciát jelentenek. A bortu-
rizmus kiemelkedő szerepet játszhat a turisztikai programok bővítésében, a magyar 
borok népszerűsítésében.

Grape and wine production in our situation

 Summary  There are considerable traditions of wine-growing and wine consumption 
in Hungary. The stormy years after the change of regime have created a signifi cant 
rearrangement in almost all the fi elds of the domestic grapes and wine industry. Pro-
ducers of the New World present serious challenges. Our competitiveness may only 
be sustained if we succesfully expand production, improve quality, and attain the 
unity of producers. The global wine market can be characterised by over production 
and the ever growing power of the huge retain chains. The structural characteris-
tics of the wine districts are heterogeneous with signifi cant unused ecological po-
tencial. In the grape/wine supply chain, at various market levels price trends may be 
greatly infl uenced by the market power of some market players. Only by implement-
ing a well considered strategy and by the organisation of producers’ union (clusters) 
can our country remain competitive since the imported wines are rapidly becoming 
noteworthy competitors. Wine tourism can play a prominent role in the expansion of 
tourism programmes and the popularisation of Hungarian wines.
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Dupcsák Zs. - Kerek Z. - Marselek S. 

Változások és tendenciák az agrártermelésben
»Károly Róbert Főiskola

 Összefoglalás  Az átalakuló Európai agrár- és vidékpolitika a mezőgazdaságot, illet-
ve az élelmiszergazdaságot átfogó összefüggés rendszerben többfunkciós, organikus 
rendszerként kezeli, amelyben a termelés mellett egyenrangú szerepet kap a termé-
szeti környezet védelme, a vidék népességmegtartó képessége, értékeinek megőr-
zése, fenntartása és fejlesztése. A nemzetközi versenyképesség és fenntarthatóság 
(környezetvédelem, kőolajár stb.) szempontjából a jövőben egyre fontosabb szere-
pe lesz a szállításnak, hűtésnek és egyéb logisztikai kérdéseknek. A koncentráció, 
a specializáció, a feldolgozás és a kereskedelem regionalizációja Magyarországon a 
jövőben még erősebben érvényesül, és erre fel kell készülnünk. Agrártermelésünk-
ben jelentős változások történtek az elmúlt években és az átalakulási folyamatok 
még nem fejeződtek be. A mezőgazdasági termelés a koncentráción kívül más egyéb 
szempontokból is az ellátási lánc legkiszolgáltatottabb pozíciójában van: A vidékfej-
lesztésben a mezőgazdaság által vállalható szerep egyrészt a szabályozási környezet-
től függ., másrészt attól, hogy ebben a környezetben a mezőgazdaság mennyire képes 
erőforrásait mozgósítani és hatékonyan felhasználni. Az integráció fontos eszköze 
lehet a termékpálya különböző szakaszain tevékenykedő gazdasági szervezetek ösz-
szefogásával, az agrártermékek versenyképessége előmozdítása révén, a jövedelme-
zőség növelésének.

Changes and trends in agricultural production
 Summary  Within the framework of the European agricultural and rural development 
policies, now undergoing a transformation, agriculture, or food economy is being 
considered as a multifunctional, organic system, and within the wider context of this 
overall system, the protection of the natural environment, the capability of the region 
to preserve local population, the maintenance and development of local values are all 
factors playing an equally important role as production itself. Transport, cooling and 
other logistic issues will have an ever increasing infl uence on the international com-
petitiveness and on sustainability (environmental protection, crude oil pricess etc.). 
Concentration, specialization and regionalization of the processing and trade will 
further increase in Hungary in the future, and need to be addressed. Agricultural pro-
duction has been aff ected by major changes lately and this process is not fi nished yet. 
Concerning concentration and other aspects it is the agricultural production that is in 
the most exposed position in the supply chain. The role agriculture may play in rural 
development depends on the environment of regulation, on the one hand, and on the 
question to what extent agriculture is capable of mobilising its resources and exploit-
ing them in an eff ective way in this environment, on the other. Integration may consti-
tute an important tool of the increase in profi tability by means of the collaboration of 
economic organisations operating in diverse sections of the product channel, due to 
the promotion of the competitiveness of agricultural products.
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Horváth K. - Kocsondi J. - Tóth É. - Lukács G. 

A vidékfejlesztés aktuális kihívásai és 
tapasztalatai Hévíz és Keszthely térségében
»Pannon Egyetem

 Összefoglalás  A vizsgált térség legnagyobb ellentmondása a fejlődés és az elmaradott-
ság, a gazdagság és a szegénység egyidejű jelenléte. A térség lehetőségeit  meghatá-
rozza a Hévíz város és gyógy-tava köré épült európai hírű idegenforgalmi központ, a 
Balaton és Kis-Balaton idegenforgalmi kínálata, a kehidakustányi termálfürdő egyre 
ismertebb kínálata, és a sármelléki nemzetközi repülőtér lehetőségei. A vidékfejlesz-
tés nagyon sok szakterületbe integrálódik (pl.: agrárpolitika, regionális politika, terü-
letfejlesztés, településfejlesztés, szociálpolitika, oktatásügy, stb.), ugyanakkor maga 
is integráló szakterület, azaz a felsorolt szakágakkal kölcsönös „építkező” kapcsolat-
ban van. A falusi, kistérségi és városi erőforrások összekapcsolása a vidékfejlesztésre 
váró új kihívás és feladat a Hévízi és a Keszthelyi kistérségekben is. A vidékfejlesztés 
pozitív példákkal szolgál e téren. A két vizsgált kistérség az ország egyik csodálatos 
helyén fekszik. A vidéknek ma a legnagyobb kihívás a munkahelyek megteremtése. 
Fontos lehetőség és esély erre az, hogy a helyben termelt javak, a helyi élelmiszer a 
faluhoz, kistelepüléshez, vidékhez kötődjön, ott legyen szerepe a lakóközösség ellá-
tásában. Tervezett poszteres előadásunkban vidékfejlesztéshez kötődő nyertes pro-
jektek tapasztalatait és eredményeit kívánjuk bemutatni.

Current challenges and experiences of rural 
development in the Hévíz and Keszthely micro 
regions

 Summary  The most signifi cant contradiction the observed micro regions are facing is the 
developed and less developed territories and prosperity and poverty at the same time. 
The opportunities include the well-known touristic centre around the city of Hévíz and 
its Lake, the Lake Balaton and the Kis-Balaton touristic attractions, spa in Kehidakustány 
and the International Airport in Sármellék. Rural development integrates into many other 
disciplines such as agricultural policy, regional policy, regional development, urban devel-
opment, social policy, education policy etc. and in the meantime it as well integrates the 
listed disciplines thus they are mutually interrelated. It is a challenge and objective of rural 
development in the Héviz and Keszthely micro regions as well to combine the resources 
of the villages and urban areas. Rural development has many good case studies in this re-
spect. The two observed micro regions lays in the one most beautiful part of Hungary. The 
most signifi cant challenge in rural areas is the creation of employment. This is an impor-
tant possibility and chance so that the locally produced goods and food products should be 
provided to and used by the local community. In the poster section we aimed to introduce 
the results and experience of the best practises of some rural development related projects.
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Játékos E.

Közgazdasági elemzési módszerek a 
turizmusföldrajzban a volt jugoszláv országok 
példáján keresztül 
» Norgay Tanácsadó Kft.

Összefoglalás  Az 1980-as évek végétől kezdődően a szolgáltatások a világgazdaságban 
egyre fontosabb szerepet töltenek be. A turizmus, mint láthatatlan export fontossá-
gát bizonyítja, hogy a Turizmus Világszervezete (World Tourism Organization) ada-
tai szerint az idegenforgalom a szolgáltatás-export értékének körülbelül 29%-át rea-
lizálja. A turizmus jelentősége a világgazdaságban és az egyes nemzetgazdaságokban 
betöltött szerepe révén az elmúlt fél évszázadban felértékelődött. 
Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy meghatározza és bemutassa azokat a köz-
gazdasági elemzési módszereket, amelyek lehetővé teszik a regionális gazdasági 
elemzések megvalósítását a volt Jugoszlávia utódállamainak példáján keresztül, ki-
emelten a délszláv válságok hatásainak összefüggésében. Ezáltal a turizmusföldrajz 
leíró dominanciáját módosítva és kiegészítve újszerű vizsgálati eszközökkel lehető-
vé tegye a turizmusföldrajzi elemzések elvégzését és alámássza a turizmusföldrajz 
transzdiszciplináris jellegét. 

Economic analysys methods in geography 
of tourism through the example of former 
yugoslav countries

 Summary  In the late 1980s onwards, the services play an increasingly important role in 
the world economy. Tourism, as an invisible export the importance of demonstrating 
that the World Tourism Organization according to a tourism service export value of 
about 29% of sales. The signifi cance of tourism in the world economy and the role of 
national economies through the last half century, appreciated. 
The purpose of this study is to defi ne and illustrate the economic analysis methods that 
allow the realization of regional economic analysis of the successor states of the former 
Yugoslavia through the example, especially in the context of the eff ects of the Yugoslav 
crisis. Thus, the descriptive dominance of the Geography of  Tourism amended and 
supplemented with new analytical tools to enable the tourism and geographical 
analyzes demonstrate transdisciplinary nature of the Geography of Tourism.
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Kassai Zs. – Farkas T. 

Részvételi hajlandóság a hazai helyi 
vidékfejlesztési partnerségekben 
»Szent István Egyetem

 Összefoglalás  Tanulmányunk középpontjában olyan helyi partnerségek állnak, ame-
lyeknek jelentős szerepük van az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának helyi 
végrehajtásában. Írásunk célja annak feltárása, hogy a hazai LEADER Helyi Akció-
csoportok vajon valóban eleget tesznek-e a helyi szereplők aktív részvételére vonat-
kozó uniós irányelveknek. Egy országos kérdőíves felmérés keretében a köz-, a civil 
és az üzleti szférát képviselő akciócsoport tagoknak a helyi vidékfejlesztési stratégia 
összeállításában, a partnerségi üléseken, a különböző eseményeken és a pályázatok-
ban való részvételi jellemzőit vizsgáltuk. A részvételi gyakoriság mellett tanulmá-
nyoztuk azt is, hogy a partnerek mennyire intenzíven működnek közre a partnerség 
munkájában. A felmérés során nyert adatokat különböző statisztikai módszerekkel 
elemeztük. Megállapítottuk, hogy a partnerségi munka gyakran nem végződött a he-
lyi szereplők valós, érdemi részvételében. A partnerek többségére nem volt jellemző, 
hogy kihasználták volna a partnerségi munka nyújtotta részvételi lehetőségeiket.

Participative willingness in the hungarian 
local rural development partnerships

 Summary  Our paper focuses on local partnerships which play an important role in 
the local implementation of the rural development policy of the European Union. 
The objective of our study is to reveal whether the Hungarian LEADER Local Ac-
tion Groups really fulfi l the directives of the European Union concerning the active 
participation. In the frame of a national questionnaire survey we examined the par-
ticipative characteristics of partners in the drafting of local development strategy, 
partnership meetings, diff erent events and tenders. Beside participation frequency 
of members, we studied the intensity of participation of members in partnership 
working as well. We analysed the data which were gained from the survey by apply-
ing diff erent statistical methods. We proved that the work in partnership did not al-
ways end in real and meaningful participation of local actors. Most of the partners 
typically did not exploit all the possibilities of participating in partnership actions.
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Egy új vidékfejlesztési modell adaptációs 
lehetőségei a homokháti tanyavilág 
rehabilitációjában
»Magyar Tudományos Akadémia
 
 Összefoglalás  A nyugati társadalomban az élelmiszerkereskedelem 80 százaléka a 
nagyáruházakban, kiskereskedelmi láncokban zajlik. A maradék 20 százalékot az 
alternatív megoldások, a közvetlen termelő-fogyasztó csatornák teszik ki. Ez egy-
ben azt is jelenti, hogy az élelmiszerkereskedelemből származó jövedelem kevesebb, 
mint 20 százaléka csapódik le közvetlenül a gazdáknál. Annak, hogy minél nagyobb 
súllyal vegyenek részt az élelmiszerláncban két alapvető feltétele van: egyrészt fenn-
tartható, multifunkcionális gazdaságok létrehozása másrészt a rövid élelmiszercsa-
tornák fejlesztése.   
Az alternatív élelmiszer rendszerek olyan hálózatok összessége, amelyek egyszerre 
foglakoznak a kistermelői és paraszti gazdaságok fenntarthatóságával és az őket kö-
rülölelő vidék fejlesztésével, amelybe minden vidéki szereplőnek helye és szerepe van. 
Tanulmányomban az alternatív élelmiszerrendszerek jelentőségét és adaptációs le-
hetőségeit vizsgáljuk a homokháti multifunkcionális tanyás gazdaságok esetében. 
Kulcsszavak: alternatív élelmiszerrendszer, multifunkcionális gazdálkodás, tanya, 
fenntarthatóság

Adaptation possobilities of a new rural 
development model for the rehablititation of 
farmsteads in homokhatsag

Summary  Of all of the food purchases in the western European communities made, 80 
percent take place in supermarkets and elsewhere in the retail sector. The remaining 
20 percent represent alternative food chains, which can be identifi ed as direct produc-
ers’, consumers’ interactions. It means simultaneously that less than 20 percent of the 
income of food retail springs out by  the farmers. There are two criteria for participat-
ing with a huge weight in the food retail sector: fi rs of all the creation of sustainable, 
multifunctional farm systems, secondly the development of short food chains. 
The alternative food chains are the networks that deal with the sustainability of 
small-scaled farmers and peasants. On the other hand they handle the rural develop-
ment where each rural actor has own role and place. 
This paper focuses on the importance and adaptation possibilities of alternative 
short food supply systems for the multifunctional farmsteads in Homokhatsag. 
Keywords: alternative food systems, multifunctional farming, farmstead, sustain-
ability



2525

Ladoneczki G. – Kósi K. 

Makroszintű stratégiák 
konzisztenciavizsgálata
a biodiverzitás tükrében
»Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 Összefoglalás  A biodiverzitás fontossága napjainkban egyre hangsúlyosabban megje-
lenik nemzeti és nemzetközi viszonylatban egyaránt, mely tényt az is alátámasztja, 
hogy megőrzésére számos kezdeményezés irányult az elmúlt évek során. Az Európai 
Uniót tekintve például kiemelkedő szerepet játszhat a biodiverzitással kapcsolatos, 
2020-ig teljesítendő közös stratégia, mely a problémák megoldási lehetőségeit hat 
fő célban fogalmazza meg. Jelen tanulmány célja a biodiverzitásra vonatkozó főbb 
uniós célkitűzésekkel összevetni a hazai stratégiákat és programokat (ide értve olyan 
makroszintű stratégiákat, amelyekben explicite nem jelenik meg a biodiverzitás, de 
amelyek hatással lehetnek a biológiai sokféleségre). Az elemzésen túl a tanulmány 
kiemelten kezeli a vidékfejlesztésre vonatkozó célkitűzéseket, továbbá a fenntart-
hatóság horizontális és vertikális kapcsolódási pontjainak feltárását. Kiemelt cél a 
biodiverzitás szempontjából elvégzett konzisztencia vizsgálat, majd fejlesztési ja-
vaslatok megfogalmazása, mindezt a hazai biológiai sokféleség hosszútávú megőrzé-
se érdekére alapozva, összhangban a fenntartható vidékfejlesztés céljaival.

Consistency analysis of macro-level strategies 
in regard to biodiversity

 Summary  Nowadays, the importance of biodiversity is increasing both on national- 
and international level. This fact could be confi rmed by the number of initiatives cre-
ated to the preservation of it. For example, the biodiversity strategy to 2020 of the 
European Union could play an outstanding role related to biological diversity. This 
strategy determines six targets in relation to the main challenges of biodiversity 
state changes in Europe. The aim of this study is to compare these most important 
objectives with Hungarian strategies and programs (including macro-level strate-
gies, in which biodiversity does not explicitly appear, but could have a specifi c eff ect 
on it) within the scope of biodiversity. Beyond this, the study is focusing on objec-
tives concerning to rural development, and furthermore on horizontal and vertical 
linkages of sustainability and the analyzed strategies. Important aim of the study is 
a consistency analysis in regard to biodiversity and the description of our personal 
remarks in order to preserve the national biological diversity in accordance with the 
objectives of sustainable rural development.
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Pallás E. 

A vinotéka,  mint  borturizmus – 
élményhordozó vizsgálata, a Franken borvidék 
példáján
» Károly Róbert Főiskola

 Összefoglalás  A Franken borvidék, mint Németország egyik igen jelentős bortermelő 
és értékesítő borrégiója a borturizmus kutatásban vezető szerepet tölt be Európa - 
szerte. Kutatásaik eredményeit közvetlenül hasznosítják, beépítik a bortermeléssel, 
értékesítéssel, ill. borturizmussal foglakozó koncepciókba, a bajor tartomány me-
zőgazdasági és turizmusfejlesztési stratégiájának is szerves részét képezik ezek az 
elképzelések. Mivel a bor önmagában nem generál jelentős turizmust egy régióban, a 
régió turizmus fejlesztési koncepciója meghatározó elemeként a vinotéka architek-
túrája is világosan közvetíti a bor, a borvidék által nyújtott szolgáltatások élménysze-
rűségét, a régió életminőségét. A vinotékák szolgáltatásainak komplexitása és sok-
színűsége, mely a boros és turisztikai, illetve kulturális lehetőségeket, eseményeket 
élményként ragadja meg és köti tetszetős csokorba, egy új, jövőbe mutató életstílust 
vetít előre, ahol a szabadidős tevékenységek fő célja az élmény/élvezetszerzés a bor-
turizmus területén is.

The analysis of the vinotheque as the source 
of experiences in wine tourism through the 
example of the franconia wine region 

 Summary  The Franconia wine region has a leading role in the research of wine tour-
ism in Europe, as it is one of the signifi cant wine regions in terms of wine production 
and sales in Germany. Their research results are directly utilized and integrated into 
the wine production, marketing and tourism concepts and these notions also make 
an integral part of the Bavarian state’s agricultural and tourism development strate-
gies. Since the wine itself does not generate considerable tourism in the region, as a 
major part of the region’s tourism development concept the architecture of the vino-
theque also distinctly mediates the participatory experiences of the services off ered 
by the wine region as well as the quality of life in the region. The wine related, tour-
istic and cultural possibilities are merged as a unique experience in the variety and 
the complexity of the vinotheque’s services and presented as an appealing package, 
which forecasts a new, future lifestyle, where gaining experiences and enjoyment in 
the area of wine tourism can be the main purpose of leisure activities.
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TDM és leader együtt a vidéki turizmus 
fejlesztéséért 
» Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 Összefoglalás  A nemzetközi és hazai szakirodalomból egyaránt kitűnik, hogy a turiz-
mus jelentős kitörési pontnak tekinthető a vidéki térségek fejlesztésében, már csak 
abból adódóan is, hogy kiegészítő jövedelemforrást jelenthet a térség lakosságának 
és javíthatja népességmegtartó képességet. A vidéki turizmus fellendítését célzó tö-
rekvések elérését segítheti a turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer 
és a LEADER program.
A térségi fejlesztések hatékonyságának növelése érdekében szükséges az említett két 
együttműködési lehetőség összehangolhatóságának vizsgálata egyrészt már a kiépí-
tés során, másrészt a későbbiekre vonatkozóan a minél szorosabb kooperációs lehe-
tőségek feltárása érdekében. Tanulmányunkban két olyan helyi gazdaságfejlesztési 
eszköz kölcsönkapcsolatainak és szinergikus hatásainak feltérképezésére teszünk 
kísérletet, mely hiánypótló jellegű vizsgálat. A két kezdeményezés kialakításuk, illet-
ve működésük során számos ponton összekapcsolható, hatékony együttműködésük 
eredményeként pedig egy adott desztináció turizmusa fenntarthatóbbá és verseny-
képesebbé tehető. A vidék számára olyan előnyöket jelenthet a turizmus, melyek 
hozzájárulnak a vidéki térségek fenntarthatóság felé történő elmozdulásának előse-
gítéséhez.

TDM and leader collaborate for the 
development of rural tourism

 Summary  The international and national literature both show that in the case of ru-
ral areas, the development of tourism is a signifi cant break out point, which can be a 
source of additional income to the population of the region and improve the popu-
lation retaining capacity. The tourism destination management (TDM) system and 
the LEADER program can support the boost of rural tourism.
To improve the effi  ciency of the regional developments, it is essential to examine the 
harmonization potential of these two collaboration options: fi rstly, in the process of 
development, and secondly, in the interest of the exploration of the closest possible 
cooperation opportunities further on. In our study, we attempt to scout out the inter-
action and synergistic eff ects of two tools of local economic development, which is 
a sorely needed examination. The two collaborations can connect at several points 
during the process of their confi guration and operation, and as a result of their ef-
fective cooperation, the tourism of the destination can be transformed into a more 
sustainable and more competitive one. The tourism will yield such further benefi ts 
for rural areas that contribute to a shift toward their sustainability.
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Csernák J. – Nagy-Kovács E. 

Borászati vállalkozások eredményességére 
ható tényezők az Észak-magyarországi 
régióban
» Károly Róbert Főiskola

 Összefoglalás  Munkánk során az Észak-magyarországi régió négy borvidékének bo-
rászatait vizsgáljuk. Az elemzés lényege, hogy a mintában lévő borász cégek beszá-
molóit felhasználva végezzünk olyan többváltozós statisztikai elemzéseket SPSS 
statisztikai programcsomag használatával, melyek segítenek pozícionálni az emlí-
tett vállalkozásokat. A statisztikai elemzésekhez főképpen tőkeáttételi, likviditási és 
eredményességi mutatókat használunk. Feltételezzük, hogy a vállalkozások mérete 
és a vállalkozásoknál lévő forgóeszköz állomány, illetve a borászatok eladósodottsága 
kapcsolatban van egymással. Továbbá vizsgálatunk arra is kitér, hogy egy eladóso-
dottsági állapot determinálja-e az eredményességet.  

The Factors Affecting of Profi tability of Wine 
Sector Enterprises in the North Hungarian 
Region

 Summary  During our work we are studying four wineries of the North Hungarian 
wine-district. The essential of the analysis is, using the reports of the wine fi rms 
that are in the sample, to make such multivariate statistical analyses, with the help 
of SPSS statistical  software package, that help to position the mentioned enterpris-
es. To make analyses we mainly use leverage, liquidity and effi  ciency indicators. We 
suppose that the size of the enterprises and their current assets or the indebtedness 
of the wineries, are related to each other. Our study also touches upon if an indebted-
ness state determines the effi  ciency.
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Erdeiné Késmárki-Gally Sz. 

A hazai agrártermelés versenyképességének 
növelése innovációs rendszeren keresztül 
» Vidékfejlesztési Minisztérium

 Összefoglalás  A gazdasági növekedés alapja a magas szinten művelt innováció. A me-
zőgazdasági innováció szempontjából nem az a fontos, hogy nagy kutatásokat végez-
zünk az agrárkutatás egyes területein, hanem az, hogy más szakterületekkel együtt-
működve tegyük sikeresebbé a végterméket, vagy egy vidékfejlesztési szolgáltatást. 
Olyan alap- és alkalmazott kutatást kell tehát végezni az egyes területeken, amelyek 
eredményei közvetlenül a piacon hasznosulnak. Az eredményes innováció az egyete-
mek, kutatóintézetek és a termelők együttműködésével valósítható meg, gyakorlati-
lag bármelyik termék előállításánál, illetve vidékfejlesztési feladatnál.
A piactudatos technológiafejlesztésnek defi niált rendszer az agrárgazdaság marke-
ting tevékenységére és a mezőgazdasági termékek sikerességének növelésére kon-
centrál. Célja az inputszolgáltatók közötti versenyhelyzet megteremtése, a kínálati 
oldal bővítése, a megmerevedett kereskedelmi struktúrák fellazítása, a gépesítés op-
timalizálásának elősegítése, illetve a célszerű technológiafejlesztés lehetőségének 
biztosítása. 

Increase of the competitiveness of production 
in the Hungarian agriculture through an 
innovation system

 Summary  Economic growth is based on high level of innovation. The most important 
consideration in the fi eld of agricultural innovation is not restricted to research but 
it also involves the task of making the end product or a rural development service 
more successful through the cooperation of various professional fi elds. Thus, the 
task is to conduct basic and applied research in each fi eld, the results of which can 
be directly utilized on the market. Successful innovation can be achieved through 
the cooperation of universities, research institutes and producers in the course of 
performing each production and rural development task.
The market-focused technology development system focuses on the marketing ac-
tivities of the agricultural industry and on increasing the success of agricultural 
products. The objectives of the system are as follows: inducing competition between 
input suppliers, increasing supply, loosening rigid trading structures, fostering the 
optimisation of mechanisation and ensuring the possibility of appropriate technol-
ogy development.
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Facskó F. 

Erdőgazdálkodásunk informatikai 
fejlesztéseinek mérlege
» Nyugat-magyarországi Egyetem

 Összefoglalás  A számítógépre alapozott döntéstámogatás ötlete az 1970-es évek ele-
jén bukkant fel. Az első publikációk bevezetik a döntési kalkulus fogalmát, melynek 
segítségével a döntéshozók munkája támogatható a rendelkezésre álló adatok modell 
alapú eljárásokkal történő elemzésével. Az erdészeti döntéstámogató rendszerek 
nagyszámú tényezőt kell, hogy fi gyelembe vegyenek. Az első diff erenciáló tényező az 
állomány. Ezt követi az erdőtömb, a látkép szintje, majd a regionális és nemzeti kö-
vetelmények.
A hosszú távú erdészeti tervezés egy nagyon összetett döntési folyamat. A lehetsé-
ges döntések időben és térben kiterjedten hatnak az erdei ökoszisztémákra. Míg a 
kezdetekben csak egyszerűbb, a termeléssel kapcsolatos problémákra jelentek meg 
döntést segítő programok, mára az erdészeti és természeti erőforrások kezelésének 
döntéshozatalához is számos alkalmazás jelent meg.
Kutatásomban vizsgáltam az informatikai eszközök, megoldások bevezetésének lé-
péseit, azok jelentőségét, hatásait az üzemszervezésben.

Impact of computational technologies on 
forest management

 Summary  The idea of computer-based decision support emerged in the early 1970s. 
The fi rst publications have introduced the concept of decision calculus, which sup-
ports the work of decision makers through analysis of the data available using mod-
el-based methods. Forest decision support systems have to take a large number of 
factors into account. Forest stand is the fi rst diff erentiating factor. It is followed by 
the forest land area, the landscape level, the regional and national requirements.
Long-term forest planning is a very complex decision-making process. Possible de-
cisions can extensively aff ect forest ecosystems in time and space. While only sim-
pler decision support programs addressing production problems were available in 
the beginning, a number of applications supporting decision-making in forestry and 
natural resource management have appeared lately.
In my research, I have examined the stages of adoption of  computational technology 
solutions, their signifi cance, and their impact on the business organization.
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Mezőgazdasági vállalkozók gazdálkodási és 
jövedelmezőségi nehézségei
» Pannon Egyetem

 Összefoglalás  A mezőgazdaság súlya a teljes GDP-ből nagyon kicsi, az utóbbi tíz évben 
az előállított érték mindössze 3-4%-a volt. Ennek ellenére az elmúlt években mindig 
a mezőgazdaság teljesítménye került szóba, ha a magyar gazdaság növekedését kel-
lett értékelni.
Pedig az elmúlt évek szélsőséges időjárása megviselte a mezőgazdaságot, mind a nö-
vénytermesztőket (szárazság, meleg), mind az állattartókat (drága takarmányárak). 
Ezek a reálfolyamatok a tőzsdei árakban is nyomon követhetők. Így a BÉT árupiaci 
szekciójában a malmi búza 2012. decemberi határidejére szóló jegyzése október kö-
zepén 67 ezer forint/tonna körül alakult, míg a decemberi szállítású takarmánybúza 
szeptemberben tartotta a 68100 forint/tonna árat. A takarmánykukorica decemberi 
ára is 65000 forint/tonna árszint körül ingadozott.
Tehát az alacsony gabona-termésátlagok magasan tartják a terményárakat, és a szű-
kös kínálat miatt árnövekedésre lehet számítani, míg a „jó” termés letöri az árakat. 
Ez megváltoztathatatlan evidencia, ami a nyereséget illetve a veszteséget meghatá-
rozza, vagy van mód a változtatásra mind mezőgazdasági termelői, mind felhasználói 
oldalról egyaránt? Erre próbálunk választ adni kiadványunkban!

Diffi culties of agricultural business 
management and profi tability

 Summary  The proportion of the agriculture in total GDP is very low with its 3-4% in 
the last ten years. However, in recent years, the performance of agriculture has al-
ways been mentioned in relation with the growth of the Hungarian economy in spite 
of the extreme weather conditions that caused damages to the growers (drought, hot) 
and the farmers (expensive forage). These eff ects are refl ected in the stock market 
prices as well. The listing of the wheat (December 2012) was around 67 thousand 
Ft/t in mid October in BÉT while the price of forage wheat was 68100 Ft/t. The price 
of forage corn altered around 65000 Ft/t.
Thus, the low grain yields are maintaining high crop prices, and due to limited sup-
ply increased prices can be expected, while affl  uent harvest causes reduced prices. 
This unalterable evidence determines the profi t and the loss. Can it be aff ected by 
the agricultural grower or by the consumer? This question is discussed in this paper.
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Az egyéni gazdaságok helyzete az Észak-
alföldi régióban
» Nyugat-magyarországi Egyetem

 Összefoglalás  Az elmúlt évtizedben jelentős változások zajlottak le a magyar mező-
gazdaságban. A megváltozott termelési struktúrára az elaprózódott birtoktestek, a 
nagyszámú ugyanakkor kismértékű egyéni gazdaság, illetve kisszámú, de nagy bir-
tokmérettel rendelkező intenzív termelést folytató gazdasági szervezetek váltak 
jellemzővé, azaz: duális termelési szerkezet alakult ki. A kilencvenes évek végétől 
kezdve azonban nagyon lassú, de folyamatos birtokkoncentráció indult meg, részben 
a piaci folyamatoknak, részben Magyarország Európai Uniós csatlakozásának kö-
szönhetően. Ezzel párhuzamosan egy új, illetve korábban már középparaszti gazda-
ságként létező termelői csoport került inkább előtérbe: a családi gazdaság.
Alapvető kutatási cél volt azoknak az Észak-alföldi Régióban működő egyéni gazda-
ságok vizsgálata, amelyek családi munka és tőkeerőt mozgósítanak a mezőgazdasági 
termelés érdekében, azaz családi gazdaságként működnek. 
Az empirikus kutatások segítségével olyan átfogó helyzetelemzést készítettem, 
amely rámutat a gazdálkodói kör gazdálkodásának körülményeire. A helyzetelemzés 
eredményeire támaszkodva megpróbáltam jövőképet felvázolni. 

Situation of the private farms in the Northern 
Great Plain Region 

Summary  For the last ten years signifi cant changes have occurred in the Hungarian 
agriculture. Crumbled land properties, high number, however small scale of private 
farms as well as small number of agricultural organisations having large land size 
and accomplishing  intense production have become typical for the changed produc-
tion structure, i.e. a dual production structure have emerged. Nevertheless, since 
the end of the 90’s a very slow but steady concentration of land property has begun, 
partly due to market processes, partly to Hungary’s accession to the European Un-
ion. In parallel with that a new, however already existing as middle peasant economy 
producer group has come into limelight: the family farm. Fundamental purpose of 
the research was the examination of private farms functioning in the Northern Great 
Plain Region, which mobilise family labour and capital forces in the interest of  ag-
ricultural production, such as they function as a family farms.With the help of em-
pirical researches I accomplished a comprehensive analysis of the situation which 
points out agricultural circumstances of the agricultural sphere. Based on the results 
of situation analysis I have tried to outline a vision of the future.
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Lencsés E. 

A precíziós növénytermelés magyarországi 
gyakorlata 
» Szent István Egyetem

 Összefoglalás  Jelen tanulmány célja a precíziós növénytermelés elemeinek magyar-
országi alkalmazási gyakorlatának feltárása egy strukturált interjús felmérés se-
gítségével. A felmérés révén egy 72 gazdaságból álló minta állt rendelkezésre, azaz 
alacsony elemszám miatt a kapott eredményeket nem tekinthetők országosan rep-
rezentatívnak, azonban a vizsgálat eredményei segíthetnek a precíziós növényter-
melés elterjedésével kapcsolatos további kutatási irányok feltárásában, ugyanakkor 
támpontot nyújthatnak a precíziós technológián belüli fejlesztendő területek megha-
tározásához. A vizsgálatban szereplő minden gazda foglalkozott növénytermeléssel 
(vagy növénytermelő gazdaság vagy pedig vegyes gazdaság formájában). A gazdálko-
dók kiválasztása során területi lehatárolást nem alkalmaztam. A megkérdezett gaz-
dák 11%-a alkalmazta, 22% bevezetni tervezte a precíziós növénytermelés valamely 
elemét a gazdaságában és 66% volt azoknak az aránya, akik nem kívánnak a precíziós 
növénytermeléssel foglalkozni. A precíziós növénytermelési technológia alkalmazá-
sát a művelt terület nagysága és a gazdálkodó életkora befolyásolta. A precíziós nö-
vénytermelési elemek alkalmazásának gyakoriságát vizsgálva megállapítható, hogy a 
precíziós növénytermelést folytató gazdálkodók körében a precíziós tápanyagpótlás 
és precíziós növényvédelem a leggyakrabban alkalmazott elem.. 

Precision farming technology in the Hungarian 
practice

 Summary  The aim of this study to explores adaptation of precision farming 
technology in Hungarian agriculture. The method of the examination was structural 
interview. The examined date base contains 72 farmers opinion. This survey is not 
representative for the Hungarian farmers, because of the low number of elements. 
The results help to unfold the future direction of the adaptation survey and give 
some guideline of improvable area of precision farming technology. All famers of the 
survey made plant production on their farm. There was no areal impoundment in 
the survey. The 11% of the farmers used precision farming technology, 22% of the 
farmers planned to use it and 66% of the farmers did not want to adopt precision 
farming technology. The size of the arable land and the age of the farmers was the 
main tamper factor of the adaptation. The frequency of the adaptation of precision 
farming technology elements showed that the most popular elements are the 
precision fertilizing and the precision weed management.
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Az agrárökonómia hazai kezdetei 
gyakorlatban és elméletben 
» Pannon Egyetem

 Összefoglalás  Tanulmányunkban Nagyváthy János keszthelyi, a Festetics-birtok 
jószágkormányzójaként elvégzett tevékenységének elméleti és gyakorlati alapja-
it, illetve annak hatását vizsgáljuk meg. Levéltári és könyvtári forrásokra alapozva 
mutatjuk be a XVIII. század végén kibontakozó gabonakonjunktúra hatására birto-
kainak megreformálásához fogó Festetics György törekvéseit, a „director” Nagyváthy 
műveinek és munkásságának gyakorlati hatásait, az utat, mely Európa első agrár-fel-
sőoktatási intézménye, a Georgikon 1797-es megalapításáig vezetett.
Bemutatjuk Nagyváthy „A’ szorgalmatos mezei gazda” című, az első magyar rend-
szerbe foglalt agrárszakkönyv köteteiben foglalt ökonómiai ismereteket, illetve a 
Keszthelyen írt, ez idáig kiadatlan „Közönséges Instrucio” című könyvében foglalt 
agrárökonómiai tudásanyagot.

The beginning of hungarian agro-economics 
in thesis and in practice

 Summary  In the last decade of the 18th century most of the land owners started to 
modernise farming on their estates due to the booming demand for agricultural 
products and the favourable price accompanied by it. One of them was Earl György 
Festetics, who moved to Keszthely to the centre of his neglected  estates, after leav-
ing the army. One of the fi rst and most important steps of György Festetics was to 
appoint János Nagyváthy bailiff , who was a well-known agricultural writer of the 
era; who managed the Festetics estates as “Director” between 1792 and 1797. At 
that time he wrote his book titled “Közönséges Instructio” (Common Instructions), 
which was the fi rst book in the history of work organisation to train farm manag-
ers. János Nagyváthy played an outstanding role in the development of farming and 
organizational sciences, the foundation of agro-economic knowledge and its practi-
cal application in Hungary, and Festetics and Nagyváthy made an outstanding role 
in the beginning of the agricultural higher education in Europe by the foundation of 
the Georgikon in 1797. The reform of the management and the documentation sys-
tem, the introduction of the double-entry book keeping and the reorganisation of 
the “Directio”, which was the main body of the estate management, was established 
by the book and ideas of János Nagyváthy. He introduced modern economic prin-
ciples in an age when the theoretical connection between cost rationalization and 
profi t growth were not known, the Hungarian economic education was of bad quality, 
therefore he was one of the founders of Hungarian economics. In our essay we ana-
lyse Nagyváthy’s role through research in libraries and archives research.
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Üzemi helyspecifi kus kukoricatermesztési 
kísérlet gazdasági értékelése
» Agárdi Farm Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – IKR Zrt.

 Összefoglalás  A kukorica a magyarországi szántóföldi növénytermesztés egyik leg-
meghatározóbb növénye, mind területaránya, mind hozama, illetve termelési érté-
kénél fogva. 2012-ben 4,74 millió tonnát képviselt a gabonaterméséből, miközben 
az utóbbi évek egyik legalacsonyabb termését takarították be -41%-os elmaradással 
a megelőző évihez képest. Mindez az országot sújtó aszálykárnak köszönhető, és az 
élelmiszerárak emelkedését, illetve a kukorica árának egekbe szökését okozta. 
Az Agárdi Farm Kft. 2008 óta folytat precíziós növénytermesztést főként kukori-
ca és napraforgó kultúrákban. E technológia segítségével racionalizálható az input 
anyagok felhasználása, mely potenciálisan a termelési költségek csökkentését ered-
ményezheti, kompenzálva a terméskiesés és az input anyagár emelkedésének ked-
vezőtlen hatásait. A tanulmányban a vizsgált gazdaság egyik, 102 hektáros tábláján 
beállított kísérlet első eredményeit elemzik, melynek keretében a területen fele-fele 
arányban lett vetve kukorica hagyományos, illetve precíziós technológiával. Megál-
lapításra került, hogy a helyspecifi kus technológia alkalmazása az adott kísérletben 
többlethozamot nem eredményezett, ugyanakkor a vetőmag megtakarítás által hoz-
zájárult a termelés önköltségének csökkentéséhez.

Econimc analyses of site-specifi c maize 
production – fi eld experiment

 Summary  Maize plays a signifi cant role in the Hungarian crop production regarding to 
its production area, yield and production value.  In 2012, its total yield was 4,74 million 
ton, reaching one of the lowest yields of recent years with 41% drop comparing to 
2011. The root cause of this decline was the drought and caused increase of foodstuff  
and maize price.  The Agárdi Farm Ltd. run precision farming technology especially 
in maize and sunfl ower since 2008. Due this technology, input (seed, fertilizer, herbi-
cides and pesticides) utilization can be made reasonable and thus potentially result 
in a reduction of production costs compensating for the negative impact of yield 
losses and input material price increases.  In this paper it is analyzed the fi rst results 
of a 102 ha fi eld experiment in the frame of which site-specifi c and fl at-rate maize 
productions are compared. It has been stated that the utilization of the site-specifi c 
technology did not result in yield increase but decrease the production costs due to 
applying less seed.
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A hazai ökológiai állattartás 
versenyképességének vizsgálata
» Szent István Egyetem

 Összefoglalás  A környezetvédelem, az élelmiszer-biztonság, a termék diff erenciálási 
követelmények előtérbe kerülésével az ökológiai gazdálkodás fenntartható alternatí-
vát jelenthet a termékpálya egyes szereplői számára. Sajnos a hazai ökogazdálkodás 
szerepvesztése fi gyelhető meg az EU-csatlakozást követő időszakban, ami számos 
tényezőre vezethető vissza. A magyar biotermékek 80-90%-a még mindig exportra 
kerül. A Biokontroll által ellenőrzött 113 069,73 hektár földterület közel 60%-a rét, 
legelő, extenzív gyep és ugar. Az ezekre jutó szarvasmarha, juh és kecske állomány 
alapján a hektáronkénti számosállat létszám nem éri el az 1-et. A kívánatos 2 lenne. 
Az összes állatállomány 75%-a szarvasmarha. Ennek az állatállománynak túlnyomó 
része nemzeti parkokban él és a lakosság részére csak kis rész kerül biohúsként érté-
kesítésre. Ez a kedvezőtlen szerkezet sajnos már több mint egy évtizede jellemzi az 
ökológiai gazdálkodást.
Cikkünkben két empirikus vizsgálat eredményeit dolgoztuk fel, melyeket az ökológiai 
állattartóknak, illetve ökológiai gazdálkodóknak (növény és állattartóknak egyaránt) 
küldtünk ki. A két kérdőív kérdései eltérnek egymástól a vizsgálatok céljainak külön-
bözőségéből fakadóan. A beérkezett válaszok, információk mégis jó alapot szolgáltat-
nak az ágazat helyzetének, a versenyképességet akadályozó tényezők vizsgálatára.

The analysis of the competitiveness in the 
Hungarian organic animal keeping

 Summary  In connection with putting emphasis on the protection of the nature, 
the food-safety, and the diff erentiation of the product, organic farming becomes 
sustainable alternative for some of the actors in the supply chain (stakeholders). 
Unfortunately the domestic organic production lost on importance after the 
EU accession which can be led back to numerous root causes, factors. 80-90 % of 
Hungarian organic products are exported to neighbouring countries. 60 % of the 
13 069,73 ha land controlled by Biokontroll Hungária Ltd. are meadow, pasture, 
extensive lawn, and fallow. On the basis of cattle, sheep and goat stock the animal unit 
per hectare can not reach 1 however the desired value should be 2. 75 % of the total 
livestock is cattle. The main part of this livestock lives in National Parks and only 
small part of them is sold for the consumers as an organic meat. This unfavourable 
structure is characteristic for the Hungarian organic farming for more than a decade.
We proceed in our article the results of two surveys. We sent questionnaires to 
the organic animal keepers and to the organic farmers. The questions in both 
questionnaires were diff erent due to the diff erent aims of both surveys. The received 
answers and information served as a good basis for the analysis of the state of the 
sector and the factors which impede the competitiveness.
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Mezőgazdasági termelékenység 2000 és 2008 
között néhány közép-kelet európai országban 
» Agrárgazdasági Kutató Intézet

 Összefoglalás  Az elemzés fókuszában egyes, közép-kelet európai országok mezőgaz-
dasági termelékenysége és annak változása állt. A dolgozat első részében egy össze-
hasonlító elemzés történt az 1994-2000 és a 2000-2008-as időperiódus között. Ezt 
követően klaszteranalízis segítségével csoportosításra kerültek az elemzés alávont 
országok a 2000-2008-as időszakban. A klaszterelemzés során körülhatárolható 
csoportok jöttek létre, melyek a mezőgazdasági hatékonyság tekintetében élesen el-
határolhatóak egymástól. Az eredmény azt sugallja, hogy a hatékonyság alakulásban 
a gazdálkodási struktúráknak, a technológiának és a termelési szerkezetnek van el-
sődleges befolyása. A konkrét eredmények azt mutatják, hogy a nagy valószínűséggel 
a műtrágyázás és a traktorszám növekedése határozza meg leginkább a termelékeny-
ség változását, amíg az összes vizsgált ország esetében a munkaerő száma a mezőgaz-
daságban csak kis hatással van a hatékonyság szerint szegmentált csoportok alaku-
lására, illetve a hatás fordított, minél kisebb a munkaerő száma annál valószínűbb, 
hogy az adott ország a hatékonyabb csoportba fog tartozni.

Agricultural productivity between 2000 and 
2008 in some central and east european 
countries

 Summary  The focus of analysis is on the agricultural productivity and its change in 
Central and East European countries. In the fi rst part of paper there is a comparison 
between the two periods: 1994 – 2000 and 2000 – 2008. In the other parts, separate 
groups of countries were created using cluster analysis method. The results show 
clear diff erences between two groups. The result indicates that the economic 
structures, technology, and production structures have main infl uence on the 
changing effi  ciency. More concrete, it could be seen that the intensity of fertilizing 
and the level of machinery determine mainly productivity. Labour has only low 
eff ect on grouping and the eff ect is reverse: if the number of workforce is smaller the 
probability of belonging to more effi  cient group will be much higher.
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A minőségi tehéntej előállításának jövője a 
magyar kisméretű gazdaságokban
» Általános Vállalkozási Főiskola

 Összefoglalás  A szarvasmarha ágazat által előállított tej, mint élelmiszeripari alap-
anyag, rendkívül jelentős szerepet tölt be az emberi táplálkozásban. Táplálkozás-
tudományos ismereteink bővülésével jelentősége csak növekedett, kedvező össze-
tételével, nagy és különleges táplálkozási értékével kiemelkedő szerepet tölt be a 
korszerű táplálkozásban.
A megtermelt tej tekintetében a vizsgált kisméretű gazdaságoktól az összes megter-
melt tej mennyiségének csupán kis hányada származik, ám a gazdaságok számát ala-
pul véve a kisméretű gazdaságok igen jelentős szereplői a magyar tejágazatnak.
A KSH 2012-es statisztikai adatait alapul véve megállapítható, hogy 15.263 tehenet 
tartó gazdaság található Magyarországon, melynek 94,48 százaléka átlagosan 14 te-
hénnel míg 5,52 százaléka 466 tehénnel rendelkezik. 
Előadásomban primer és szekunder kutatás adatait felhasználva ezen kisméretű 
gazdaságok helyzetével foglalkozom.

The future of producing quality cow milk in 
hungarian small-scale farms

 Summary  Cow milk production – as an important raw material of the food industry 
– was chosen for the investigations because cow milk has always been signifi cant in 
the history of human nutrition.
With the development of nutritive science the signifi cance of milk has also increased 
because of its favourable composition and high nutritive value.
Although small farms, which are given a special attention in my lecture, only produce 
a small proportion of total milk production, they are signifi cant participants of the 
Hungarian dairy sector because of their high number. According to the statistical 
data of the Central Statistical Offi  ce from 2012 there are 15.263 farms in Hungary 
that deal with keeping cattle. 94,48 percent of them keep 14 cows on average while 
5,52 percent of them keep 466 cows.
My lecture focuses on assessing the situation of milk production of small size farms 
by analysing primary and secondary data.
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A dél-alföldi régió őstermelőinek helyzete – 
egy kérdőíves felmérés kapcsán 
» Szegedi Tudományegyetem

 Összefoglalás  A magyar mezőgazdasági vállalkozási struktúra igen változatos képet 
mutat. A vállalkozások közül primer kutatásunkban az őstermelőket választottuk. A 
kutatást a kiskunfélegyházi kistérségben végeztük.
A megkérdezett gazdák többségében 10 évnél régebb óta végzik mezőgazdasági te-
vékenységüket, és javarészt 10 hektár körüli területeken termelnek. Akár az orszá-
gos átlagban, a kistérségben is a gabonafélék dominanciája jellemző. Növekszik az 
olajos növények vetésterülete és ez által a jelentőségük is, zöldséget és gyümölcsöt 
ugyanakkor kevesen termesztenek a megkérdezettek közül. Állatokat a gazdák 70%-
a tart, legtöbben sertést, másodikként baromfi t, majd szarvasmarhát. Az állattartás 
többcélú.
Általánosságban elmondható, hogy az őstermelők legnagyobb hányada a Terület-
alapú támogatást veszi igénybe. Állattenyésztési támogatások közül az Anyatehén-
tartás és az Anyajuh-tartás támogatásának igénybevétele a jellemző. A támogatások 
igénybevételének feltételeit a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) 
fenntartásának rendszere tartalmazza.
A gazdasági válság kedvezőtlen hatásaival sokan egyetértettek. A negatív hatásokat 
az inputanyagok árának növekedésében és az egyre nehezebben megoldható értéke-
sítésben látják. A gazdálkodók egyre kilátástalanabbnak ítélik meg a mezőgazdaság 
helyzetét. 

The situation of the primary producers in the 
south plain region – by a questionnaire-survey 

 Summary  The image of the Hungarian agricultural enterprises is very varied. We 
made the survey with the primary producers in the Kiskunfélegyháza subregion.
The most of the asked farmers more than 10 years work in agriculture, about in 10 
hectares land. The main plant is the grain – similar to the all Hungarian situation. 
The acreage of the oil plants has grown – and because of it, its important too, but 
not too many people deal with the fruit and vegetables. The 70% of the farmers keep 
animals, pigs, poultry and cows – the livestock is multipurpose.
In general we can declare that the mostly part of the farmers ask the SAPS, and 
the animal supports (cow and ship). The details are in the Good Agricultural and 
Environmental Condition 
The most of the asked farmers were agree with the negative eff ect of the world 
economic crisis. The main problems are: the price- rise of the inputs and the diffi  cult 
selling. The farmers things, the situation of the agriculture is dead-end.
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A vidéki háztartások megtakarítási 
hajlandóságát befolyásoló tényezők
a Dél-alföldi régióban
» Károly Róbert Főiskola

 Összefoglalás  A vidéki lakosság tekintetében a megtakarítási hajlandóságra több té-
nyező (pl. foglalkozás, háztartás jövedelme, rendelkezik-e háztáji gazdasággal etc.) is 
hat egyidejűleg. Munkámban egy a Dél-alföldi régióban készült primer kutatás ered-
ményeit használom fel. A kutatás főképpen az ott élő emberek pénzügyi kultúrájára 
és a háztartásaik helyzetére irányult. Fő kérdéskörben a háztartások megtakarítását 
vizsgáltam, illetve azokat a tényezőket, amik rá hatnak. A kutatás során a kapott pri-
mer kutatás eredmények felhasználásával cél egy olyan rangsor felállítása a megta-
karításra ható tényezőkről, ahol statisztikailag is látható, hogy mely tényezők milyen 
súllyal hatnak a háztartások megtakarítási hajlandóságára.

The factors infl uencing propensity to save 
concerning rural households in the Southern 
Great Plain region

 Summary  There are a number of factors (e.g., occupation, household income, owing 
a household farm etc.) that simultaneously infl uence the propensity to save of the 
rural population. In my work I use the results of primary research carried out in a 
region of the Southern Great Plain. The research mainly focused on the fi nancial 
culture of local people and the economic situation of their households. The primary 
interest of the research concerned household savings and the relevant infl uencing 
factors. With the help of the results obtained from the primary research the goal is to 
establish a ranking of the factors that infl uence savings which statistically proves the 
weight of the factors that aff ect the household saving propensity.
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Kompetenciák és motivációk a hazai 
baromfi ágazatban 
» MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.

 Összefoglalás  A világ baromfi ipara folyamatosan a hatékonyság növelésére kénysze-
rül. A hatékonyság fokozásának egyik eszköze a koncentráció, a globalizáció, ezért az 
elmúlt évtizedben jelentős cégfúziók zajlottak le, a baromfi ipar vezető integrációi to-
vább nőttek, és egyre inkább nemzetközivé váltak. A magyar baromfi ipar cégei alap-
vetően igazodnak a világ baromfi iparának trendjeihez. Az iparág nagyfokú export 
orientáltsága, a nyugat – európai kiviteli lehetőségektől való függőség és a belföldi 
piac igénye egyaránt szükségessé teszi a legkorszerűbb fajták, technológiai eszkö-
zök és eljárások alkalmazását. A mezőgazdasági termelői árak folyamatos változá-
sából - mely szinte mindenkor áremelkedést jelent- az következik, hogy a termelők 
az emelkedő árakban egyre nehezebben tudják növekvő költségeiket érvényesíteni, 
ezért a feldolgozók és kereskedők közötti partnerkapcsolatok jelentősége tovább nő. 
A partnerkapcsolati kompetenciák és motivációk alapjaiban érintik az együttműkö-
dés résztvevőinek kockázathoz való viszonyát, így a rendszerben elfoglalt pozícióju-
kat és kialakult viselkedésüket (attitűdjeiket) is. Általánosságban elfogadott alapelv, 
hogy kompetenciára ott van szükség, ahol kockázatok léteznek, más szavakkal: a több 
kockázattal járó feladatokhoz magasabb kompetencia érzés szükséges. 

Competences and motivations in domestic 
poultry industry

 Summary  Poultry industry of the world is continuously forced to increase its eff ec-
tiveness. One of the means of eff ectiveness is the concentration and globalization. In 
order to achieve all of these happened signifi cant fi rm mergers. The leader fusions of 
poultry industry has been growing and becoming more international. Firms of Hun-
garian poultry industries basically are guided to the trends of world poultry industry. 
The high degree export orientation and the dependence of the Western-Europien 
export possibilities and the demand of domestic market,both of them indicated with 
applications of the most updated breed,technological means and process. 
As the agricultural producers'prices are  continuously changing this always means  ris-
ing of prices so producers have more diffi  culties to enforce their growing costs because 
of this the signifi cance of partners'relationship between retailers and processing in-
dustries is rising in the future,too. Competences and motivations of partners'  relation-
ships are basically concerned to the related risk in relation of cooperated participants. 
Even as the purchased positions in the industry and in their established attitude,as 
well. Generally accepted principle is that, there is the need for competition where risks 
are existing. To the more-tasks with more risks need higher competence attitude.
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Az állattenyésztés és a növénytermesztés 
térbeli struktúrája
» Pannon Egyetem

 Összefoglalás  A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepe jelentősen csökkent az el-
múlt 60 évben. Korábban betöltött szerepe a vidéki élet formálásában mára eltűnő-
ben van. De tudjuk, hogy a mezőgazdaságra szükség van, funkcióit meg kell erősíteni 
és ismét be kell tölteni azt a szerepet, amit oly hosszú időn át betöltött a vidékgazda-
ságban. 
Az Európai Unió jövőbeni tervei, irányelvei egyértelműen a komplex mezőgazdaság 
fejlesztését célozzák meg, mindezt a fenntarthatóság és a fokozott környezetvédelem 
jegyében. Sikeres vállalkozásokra van szükség, jól átgondolt fejlesztésekre, stratégi-
ára. Ennek a stratégiának alapja kell legyen a térbeliség, valamint a koncentráció. A 
jövőbeni fejlesztési irányok a koncentráción és térbeliségen alapuló modelljének ki-
dolgozása elengedhetetlen.
A térbeli elhelyezkedés aspektusainak vizsgálata a mai változó világban egyre fonto-
sabbak lesznek. Gondoljunk csak az egyre szűkösebben rendelkezésre álló energia-
forrásokra, amelyek indokolttá teszik, hogy minél ésszerűbben és gazdaságosabban 
végezzük tevékenységünket. A térbeliség vizsgálata a mezőgazdaság egyes ágaiban 
jelentős előrelépést jelenthet gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból is.

Spatial structure of livestock and crop 
production

 Summary  The role of agriculture in the national economy has declined signifi cantly in 
the past 60 years. The role it used to have in rural life is disappearing. But we are aware 
that agriculture is needed, its functions must be re-established and confi rmed and  it 
must be enabled  to play the part it used to have in rural economy  for such a long time..
The European Union's future plans, policies are clearly aimed at the development 
of agriculture in its complexity, all in the spirit of sustainability and improved envi-
ronmental protection. Successful businesses need a well thought-over development, 
strategy. This strategy should be based on both spatial distribution and concentra-
tion. It is essential that future development trends should be based on concentration 
and a spatial development model. 
In this ever-changing world of ours it is becoming more and more important to mon-
itor the diff erent aspects of spatial distribution.  We should bear in mind how the 
available energy resources are getting more and more scarce,  which will justify  that 
we should  adopt  a more rational and more economical  way to carry out our activi-
ties. The spatial analysis of certain branches of agriculture can represent signifi cant 
progress in the economic, environmental and social aspects as well.
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Rövid- és hosszútávú ciklikusság az 
agrártermékek idősoraiban
» Pannon Egyetem

 Összefoglalás  A mezőgazdasági folyamatok megismerése, a múltbéli összetevők feltá-
rása szükséges a jövőbeli kilátásaink feltérképezéséhez. A vizsgálatok során két cél 
kitűzésére került sor. Egyrészt az 1920-as évektől kezdve a kukorica termésmeny-
nyisségének, valamint a sertésállománynak idősorában a tendencia és a hosszú távú 
ciklikusság feltárása, az egymásra hatások számszerűsítése és a jövőre vonatkozó 
prognózisok megfogalmazása. 
A rendszerváltás jelentős változást hozott a mezőgazdasági termékek piacán, ezért a 
második vizsgálati cél az volt, hogy az 1990-es évektől napjainkig tartó időszak alatt 
a két termék piaci folyamatait (árak, felvásárolt mennyiségek) megvizsgálva (külö-
nös tekintettel a rövid távú ciklikusságra), az elemzések kiterjedjenek az áraknak és 
mennyiségeknek kölcsönhatására, valamint a takarmányárának és a vágóállat felvá-
sárlási árának egymásra hatására. A vizsgálatok az idősor-elemzés módszereivel, és 
kapcsolatvizsgálati metódusok felhasználásával kerültek elvégzésre.

Short- and long-term cyclicity in the time 
series of agricultural products

 Summary  The cognition of the agricultural processes, the exploration of the past 
components are necessary for the mapping of our future prospects. The examinations 
had two aims. On the one hand the analysis of the trend and the long-term cyclicity 
in the time series of the corn yield and of the pig stock population from the beginning 
of 1920’s, the quantifi cation of the interaction eff ects and the formulation of 
future prognosis. The system change brought signifi cant change in the market of 
agricultural products, therefore the second aim was to analyse (with a special view 
on short-term cyclicality) from the 1990’s until the present day the market processes 
of the two product (prices and purchased quantity), and that the analyses covers the 
interaction of prices and quantities and the price of fodder and the purchase price of 
pigs for slaughter. The examinations were undertaken with the methods of the time 
series analysis and contact examination.
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Kárpátiné Daróczi J. 

A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő 
hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci 
elvárások az agribusinessben
» Általános Vállalkozási Főiskola

 Összefoglalás  Az európai uniós országok egy részében már évtizedek óta, Magyar-
országon 1998 óra folyik felsőfokú szakképzés. Az elmúlt években egyre elfogadot-
tabbá vált ez a képzés. Eredményei között említhető például a dinamikus hallgatói 
létszámnövekedés, az ún. „híd-szerep” megvalósítása, a teljes körű jogi szabályozás, 
a szakmai innovációk megvalósulása, valamint a szakmai érdekvédelem, folyamatos 
kommunikációs fórumok biztosítása a szereplők és az együttműködők részére. Mun-
kaerő-piaci szinten azonban a felsőfokú szakképzésben végzett hallgatók száma csak 
az utóbbi néhány évben érte el a kritikus szintet, ezért a sikerességről eddig nem sok 
információ állt rendelkezésre.
Átfogó vállalkozáskutatásunk keretében kérdőíves vizsgálatot folytattunk, melynek 
egyik célja a gazdasági felsőfokú szakképzésből kikerülő pályakezdőkkel szembeni 
munkaerő-piaci elvárások elemzése volt. Jelen tanulmányunkban az agribusinessre 
koncentrálunk, mivel ez a komplexum jelentős mértékben hozzájárul a nemzetgaz-
daság összteljesítményéhez, és bemutatjuk, hogy ebben az egységben milyen készsé-
geket, képességeket várnak el leginkább a pályakezdőktől.

Labour-market expectations towards entrants 
with higher-level vocational training diploma 
in agribusiness 

 Summary  Higher-level vocational training has been part of many EU countries for dec-
ades. In Hungary this type of training started in 1998 and it is becoming more and more 
accepted. Some of the positive outcomes of higher-level vocational training are the dy-
namic growth of student numbers, the intermediary role between secondary and tertiary 
education institutions, the establishment of complete legal conditions, the enhancement 
of professional innovation and professional representation. Also, as a result of the opera-
tion of higher-level vocational schools continuous communication is permitted between 
participants and collaborators. As far as the level of labour-market is concerned the num-
ber of students has only reached a critical mass recently so there are no research results 
regarding the success of those possessing a higher-level vocational training diploma. In 
our comprehensive research we used questionnaire to map labour-market expectations 
towards those with higher-level vocational training diploma. Present study focuses on 
agribusiness since it has a considerable contribution to the national economy. The study 
summarizes the expected skills and abilities in the agribusiness.
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Mészáros K.

Magyarország szarvasmarhahús-exportjának 
változása 1999 2011 között
» Szent István Egyetem

 Összefoglalás  Magyarország nettó importőr volt 2010-2011-ben az élő szarvasmarha 
és marhahús külkereskedelmét tekintve, habár fogyasztása nem jellemző hazánk-
ban. Ez a kedvezőtlen folyamat a válság utáni években bontakozott ki, előtte a szar-
vasmarha exportunk meghaladta behozatalunkat.
A tanulmányban vizsgálatra került, 1999-2011 között az EU27 piacán, az élő szar-
vasmarha, valamint a marhahús kivitelünk célpiacai és a szállított mennyiségek je-
lentősége. Az export szerkezetét feltárva látható, hogy kivitelünket leginkább az élő 
szarvasmarha jellemzi. A Herfi ndahl-Hirschmann-index kiszámításával pedig a cél-
piacok elaprózottságára derült fény. A célországok között pedig nem csak a szomszé-
dos országokat találhatjuk meg, hanem nyugat-európai importőröket is.
A szarvasmarha kereskedelemben a hűtött-fagyasztott hússal való kereskedelem nö-
velése, valamint a szomszédos országok piacaira való belépés segítene a külkereske-
delmi mérleg aktívvá tételében. Ezen felül növelhető lenne a jelenlegi célpiacokra való 
szállított mennyiség anélkül, hogy a célpiaci koncentráció veszélyesen megnőne.

How the Hungarian beef export changed 
between 1999 and 2011

 Summary  Hungary was net importer in a foreign trade of live beef cattle and beef 
in 2010 and 2011; however the consumption of this product is not typifi ed. This 
unfavourable process started after the fi nancial crisis. Before this period the beef 
cattle export was more than the import.
This study examines the target market and quantity of live beef cattle and beef 
foreign trade between 1999 and 2011. The structure of export shows that the 
Hungarian export includes live beef cattle in its main part and it includes beef export 
only marginally. According to the Herfi ndahl-Hirschmann-index the target markets 
are small. The destination countries are not only the neighbour countries but West 
European countries, too.
The foreign trade balance in beef trade could be made active by the increasing of the 
trade and by the and by the entrance to the frozen-chilled beef markets of neighbour 
countries. In addition, the quantity of transported products to current markets could 
be increased without the increasing of target market concentration to an unsafe level.



5050

Mezei K. – Troján Sz. – Németh A. 

Agráregyetemek régen és most
» Nyugat-magyarországi Egyetem

 Összefoglalás  A tanulmány abból indul ki, hogy az (agrár)egyetemek évszázadok óta 
meghatározó szerepet játszanak Európa fejlődésében. Szerepvállalásuk súlypontjai 
az aktuális gazdasági-társadalmi folyamatok leképeződéseként folyamatosan változ-
tak, ami az intézményi struktúrájukban is megmutatkozott. A szakirodalom az átala-
kulás három modelljét ismeri Burton Clark vállalkozói egyetemét, a Henry Etzkowitz 
által, amerikai kutatóegyetemi hagyományok alapján kidolgozott modellt és annak 
továbbfejlesztett változatát a TripleHelixet, valamint a John Goddard nevével fém-
jelzett, európai tradíciókon alapuló, az egyetemek regionális elkötelezettségét hang-
súlyozó modellt. Ezek hazai megvalósíthatóságát vizsgálja a tanulmány, lehetséges új 
szempontokat adva a hazai (agrár)felsőoktatás átalakításához. A közlemény a múlt 
tapasztalatait is próbálja hasznosítani, röviden összefoglalja a nemzetközi - főleg 
európai - történelmi folyamatokat, a felsőbb szervezetű mezőgazdasági szakoktatási 
intézmények kialakulását. Emellett bővebben ismerteti az e téren lezajlott hazai ese-
ményeket, átfogóbb képet nyújt a magyar agrár-felsőoktatási intézmények történe-
téről, és az első mezőgazdasági kutatóintézetek létrejöttéről. 

Mezei, K. – Troján, Sz.

Agrarian Universities Then and Now

 Summary  The aim of the study is to demonstrate the role of the Universities in the 
regional development. The authors concentrate on the functions of the Universities 
like teaching, research and mainly the so called third role of the University. Essen-
tially three kinds of defi nition can be found in the regional literature about the third 
role of the University. The basic one is Burton Clark’s InnovativeUniversity, the other 
one is the EntrepreneurialUniversity introduced by Henry Etkowitz, which is based 
on the traditions of the Research Universities in the USA, and its improved version, 
the Triple Helix model. The other one is so called Regionally Engaged University im-
proved by John Goddard, which is based on European traditions of Universities. The 
question is which one is the most adaptable in Hungary. The study tries to utilize the 
past experiences and briefl y summarizes the international, mainly European, histor-
ical processes and the formation of agricultural institutions with higher educational 
constitution. Besides, it describes in details the passed off  Hungarian occurences in 
this area and gives a general idea about the history of Hungarian agrarian higher in-
stitutions and the establishment of the fi rst agricultural research institutes.
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Poór J. 

Lehetséges kitörési pontok a hazai 
hústermékek körében a külkereskedelem 
szempontjából
» Pannon Egyetem

 Összefoglalás  A külkereskedelem termeléshez viszonyított aránya akár értékben, akár 
naturáliában vizsgáljuk, egyértelmű dinamikus növekedést jelzett a hazai hústermé-
kek terén az elmúlt 15 évben. A Food and Agriculture Organization (FAO) tonnában 
közzétett adatai alapján e nyitottsági mutató eredménye a 90-es évek 30% körüli 
értékéről a 2000-es évek végére 50% fölé emelkedett. E tény indokolja, hogy a hús-
termékek terén a lehetséges kitörési pontokat a külkereskedelem vonatkozásában is 
vizsgáljuk, azonosítva azokat sikeres külkereskedelmi pozíciójuk által.
Jelen elemzés a külkereskedelem legfrissebb, 2011-es évre vonatkozó érték, ár és 
mennyiségi adatai alapján vizsgálja a magyar hústermékek külkereskedelmének 
pozícióját statikus és dinamikus versenyképességi mutatókkal és módszerekkel. A 
külkereskedelmi pozíció változásának elemzéséhez egy korábbi kutatás eredményei 
adnak alapot, mely az 1997-99-es bázisidőszak és a 2005-07-es tárgyidőszak vonat-
kozásában végzett hasonló vizsgálatot.

Possible take-off points among the hungarian 
meat products from the point of view of 
foreign trade

 Summary  The foreign trade relative to the production shows signifi cant dynamic 
development either in value or in quantity in the fi eld of Hungarian meat products 
in the past 15 years. On the basis of the data published by Food and Agriculture Or-
ganization (FAO) in quantity fore-mentioned indicator increased from around 30% 
of the nineties to above 50% at the end of the 2000s. This fact gives reasons for ex-
amining the possible take-off  points among meat products from the point of view of 
foreign trade, identifying them by their successful foreign trade position.
This analysis examines the foreign trade position of the Hungarian meat products by 
static and dynamic competitiveness indicators and methods on the basis of the latest 
data of foreign trade. Results of an earlier similar research give the basis to analysis 
the change of the foreign trade position.
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Szabó G. – Szabó G. G. 

Bizonytalanság és bizalmatlanság: 
társadalmi tőke és együttműködés
az élelmiszer-gazdaságban
» Debreceni Egyetem
» Magyar Tudományos Akadémia

 Absztrakt  A kétpólusú magyar mezőgazdaságban a termelők horizontális és vertikális 
együttműködési készségének gyengesége gazdasági és társadalmi szempontból egy-
aránt súlyos és sürgősen megoldandó problémát jelent. Az igen nagyszámú kisgazdaság 
és a jóval szerényebb arányú középgazdaság életképességének és eltartó-képességének 
alapját egyértelműen kooperációs készségük (willingness to cooperate) erősítése jelen-
ti, a nagyobb gazdaságok pedig a közösen megvalósított magasabb hozzáadott értékékű 
tevékenységekből (pl. feldolgozás, export stb.) profi tálhatnak. A gazdasági és pénzügyi 
világválság begyűrűző hatásai, az Európai Unión belüli és a hazai gazdasági-társadalmi 
viszonyok között különös fi gyelmet érdemel a bizalom – melyet a társadalmi tőke alap-
vető elemének aspektusának tekintünk – kérdésének vizsgálata, mely egy folyamatban 
lévő OTKA-kutatásunk (T 105730) szerves részét képezi. A társadalmi tőke egyes ösz-
szetevőinek (társadalmi normák, társulási készség, bizalom stb.) elemzése multidisz-
ciplináris (ökonómiai, szociológiai, pszichológiai, politológiai stb.) szemléletmódot és 
módszereket igényel. Jelen tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy a kiterjedt 
külföldi és a viszonylag szerény mértékű hazai szakirodalom alapján röviden feltárjuk a 
társadalmi tőke (social capital) szerepét az együttműködési folyamatban.

Uncertainty and mistrust: 
Social capital and co-operation
in agri-food economy

 Abstract  The low level of willingness of farmers to cooperate horizontally and/or verti-
cally is a serious and urgent problem to be solved in the bipolar structured Hungarian 
agriculture. The basis of viability of the high in numbers small and of the fewer in num-
bers medium sized farms is to strengthen the willingness to cooperate, while bigger 
farms can profi t from the joint activities with higher added value, like processing, ex-
port etc. Among the eff ects of economic and fi nancial crisis, as well as the context of the 
economic-social circumstances of the EU and Hungary, trust deserves a special atten-
tion. Trust, what we consider the basic element of the social capital, is the key issue of 
our ongoing OTKA research (Nr. K105730). Analysis of the diff erent elements of social 
capital (social norms, willingness to cooperate, trust etc.) requires multidisciplinary 
(economic, sociological, psychological etc.) approach and methods. In present study 
we attempt to reveal briefl y the role of social capital in the co-operation process with 
the help of broad stream of foreign and with the less frequent Hungarian literature.
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Szűcs Cs. – Zörög Z.

Agrárdiplomások helyzete a munkaerőpiacon
» Károly Róbert Főiskola

 Kulcsszavak  diplomás pályakövetés, agrár felsőoktatás, diplomás pályakezdés, 
Napjaink egyre inkább előtérbe kerülő kutatási területe a felsőoktatás és a mun-
kaerőpiac közti átmenet vizsgálata. Általános nézetként fogalmazható meg, hogy a 
diplomával rendelkezők könnyebben el tudnak helyezkedni, magasabb munkabérrel 
rendelkeznek. Természetesen vannak szakterületek, ahol könnyebb az elhelyezke-
dés – itt az átlaghoz viszonyítva alacsonyabb bérek a jellemzőek – más területeken 
ennek az ellenkezője tapasztalható. 
Jelen tanulmány elkészítésének célja annak feltérképezése, hogy a különböző mező-
gazdasági szakokon végzett hallgatók hogyan értékelik a felsőoktatási intézményben 
végzett oktatási tevékenységhez közvetve és közvetlenül kapcsolódó munkát, milyen 
mértékben tudják hasznosítani a megszerzett ismereteiket jelenlegi munkahelyü-
kön. Ezen kívül fontosnak tartjuk vizsgálni egyrészt azt, hogy jelenlegi állandó mun-
kája – esetleg mellékállása – kapcsolódik-e a végzettségéhez, másrészt milyen gyor-
san sikerült elhelyezkedni az államvizsgát követően.

The state of affairs of agricultural graduates 
in the labour market

 Keywords  career tracking of graduates of higher education, agricultural higher educa-
tion, chances of entrance into a profession for graduates
The examination of the continuity between higher education and the labour market is 
a research area that is increasingly being dealt with. It is a generally accepted fact that 
people with a higher education degree can more easily fi nd a job and receive higher 
salary. Naturally there are professional fi elds in which it is easier to fi nd a job – in this 
case payment is usually lower. In other areas the opposite tendency holds true. 
The aim of this present paper is to present a survey of how graduates in agricultural 
studies value the work that is connected directly or indirectly to education of the 
higher education institution, and to what extent in their current jobs they are able 
to use the knowledge that they acquired during their studies. Besides, it is also worth 
examining whether the present main or second jobs of the respondents are connect-
ed to their qualifi cations and on the other hand how long it took them to fi nd employ-
ment after graduation.
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Tóth É. 

Nemzeti parkjaink ismertsége 2013-ban
» Pannon Egyetem

 
 Összefoglalás  2013. első hónapjaiban nemzeti parkok ismeretével kapcsolatos kérdő-
íves felmérést készítettem Karunk – a Pannon Egyetem, Georgikon Kar – hallgató-
inak körében. Korábbi oktatói tapasztalatimból kiindulva azt feltételeztem, hogy a 
felsőoktatásba kerülő fi atalok nemzeti parkokkal kapcsolatos ismereti meglehető-
sen hiányosak. Kérdőívem rövid volumenű, és kizárólag nyílt kérdéseket tartalmazó 
primer felmérési módszer, mely önkitöltős, önkéntes. Kutatásom alapsokaságának 
azokat az aktív hallgatókat választottam, akik a felsőoktatási tanulmányaikban még 
nem találkoztak a témával, de a közeljövőben biztosan megkapják a szükséges isme-
reteket.  Kérdéseim két csoportba sorolhatók. Elsősorban a nemzeti parkokkal kap-
csolatos legalapvetőbb ismeretekre kérdeztem rá, majd a válaszadók szokásaikról 
érdeklődtem, hogy mennyire használják ki a nemzeti park igazgatóságok nyújtotta 
program lehetőségeket. A felmérésben 52 fő hallgató vett részt, az eredmények pedig 
elgondolkodtatóak.

Reputation of hungarian national parks in 
2013

 Summary  I have conducted a survey with questionnaire regarding the reputation of 
national parks, on our campus – University of Pannonia, Georgikon Faculty – among 
our students in the fi rst couple of months in 2013. As for my previous teaching 
experience, I have assumed that, the knowledge of the higher education-students 
on national parks were fairly incomplete. My questionnaire was short, and a primer 
surveying method, which solely contained open questions. The answering was self-
fi ll in and voluntary. The basis of my research were those active university students, 
who haven’t met this issue during their studies, but in the near future the needful 
information is included in their studies. My questions can be divided into two groups. 
First of all, I was inquiring about the most essential issues on the Hungarian national 
parks, and then my questions related to the habits of the respondents, how they were 
using the possibilities, which are off ered by the directorates of national parks. The 
questionnaire has been fi lled out by 52 individuals and the results make me think.
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Vásáry M. – Baranyai Zs.

A móduláció várható hatása a közvetlen 
támogatások esetében 
» Vidékfejlesztési Minisztérium
» Szent István Egyetem

 Összefoglalás  A moduláció révén megvalósuló támogatás átcsoportosítás a 2012-es 
támogatási évben új elemként jelent meg a hazai agrártámogatások rendszerében. Az 
eljárás során, abban az esetben, ha az első pilléres közvetlen támogatások együttes 
összege meghaladja az 5 000 eurót, akkor 10%, ha a 300 000 eurót akkor további 4%-
os támogatáscsökkentést kell alkalmazni. Összhangban az európai uniós elvekkel a 
hazai alkalmazás során lehetőség nyílt egy olyan rendszer kialakítására, amely a mo-
dulációból fakadó támogatás átcsoportosítás tényleges volumenének radikális mér-
séklését teszi lehetővé. Ennek során a ténylegesen nem meghirdetendő top up jogcí-
mek és az egyes top up jogcímek kihasználatlan mértéke is a számítás részét képezi. 
Ezek a tételek teljesen vagy részben felfogják, tompítják az intézkedés hatását, mivel 
a vonatkozó jogszabály alapján a csökkentést először ezek terhére kell megvalósítani. 
Az modellszámítások alapját a 2011. évben igényelt és jóváhagyott támogatási ké-
relmek alapján 2012-ben kifi zetett összegek képezték. Az adatbázis korrigálásával a 
2012. támogatási év sajátosságainak átvezetése is megtörtént.

Prospective impact of modulation in case of 
direct payments

 Summary  The redeployment of subsidies through modulation was a new element in 
the system of Hungarian agricultural support in the premium year of 2012. According 
to the procedure, if the total amount of fi rst-pillar direct subsidies exceeds 5000 euro, 
10% reduction, if it is above 300 000 euro, another 4% grant reduction should be 
applied. In harmony with the EU principles it has become possible within Hungarian 
implementation to create a system which enables the radical moderation of actual 
volumes of subsidy redeployment resulted by modulation. In this course, the not 
actually announced top-up titles and the unused degree of some top up titles are also 
part of calculation. These items soften the impact of measures because – according 
to the related legislation – the reduction should fi rst be made on the account of these. 
The basis of model calculations was created by the fi nalized data of ARDA about 
payments in the premium year of 2011. By correcting this, the special features of 
premium year of 2012 were also transferred to the data.
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Baják I. 

A klímaváltozás elleni küzdelem eddigi 
eredményei az EU-ban – különös tekintettel 
az új tagállamokra
» Károly Róbert Főiskola

 Absztrakt  A klímaváltozás elleni küzdelem egyike a legnagyobb kihívásoknak, me-
lyekkel az emberiségnek az elkövetkező évtizedekben szembesülnie kell. Sürgős vá-
laszintézkedések szükségesek, melyek megkövetelik a helyi, regionális és nemzeti 
kormányzati szintek valamint a nemzetközi szervezetek összefogását.
Az Európai Unió a klímaváltozás elleni nemzetközi törekvések élharcosaként tö-
rekszik a kihívásokra gyorsan és hatékonyan válaszolni: a tagországok kezdemé-
nyezéseinek támogatása mellett saját klímavédelmi stratégiáját is kidolgozta, mely 
elsősorban a tudásbázis kialakítására, a klímaváltozás hatásaival valamint az al-
kalmazkodás lehetőségeivel kapcsolatos adatok és információ gyűjtésére, valamint 
költséghatékonysági, előrejelzési és oktatási modellek kidolgozására koncentrál. A 
stratégiában jelentős szerepet szánnak a társadalmi tudatosság növelésének is.
Előadásom során az EU által eddig elért eredményeket tekintem át, külön hangsúlyt 
fektetve a 2000-es években csatlakozott országok tapasztalataira.

Kulcsszavak: klímaváltozás, kibocsátás, csökkentés, EU, bővítés

The EU’s response to the challenge of climate 
change and new challenges of the future 
enlargement

 Abstract  Tackling climate change is one of the greatest challenges for mankind in the 
next couple of decades. Urgent responses are needed which require the collaboration 
of the local, regional, national levels of government and international organizations, 
The European Union is at the forefront of international eff orts to combat climate 
change: it tries to react to challenges related to climate change quickly and effi  ciently. 
Beside urging and supporting its member states’ initiatives, it has also elaborated 
its own climate protection strategy, which concentrates on developing a knowledge 
base, gathering data and information about the impacts of climate change and 
adaptation options, working out educational, prediction and cost and benefi t models. 
Raising public awareness is an important element of this strategy as well.
In this paper I analyze the results of the EU so far, with special emphasis on countries 
which accessed the EU in the enlargement processes of the 2000s.

Key words: climate change, emission, reduction, EU, enlargement
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Versengő marketingstratégiák a brojler 
takarmányozási eszközök piacán
» Nyugat-magyarországi Egyetem

 Összefoglalás  Az előadás célja, hogy bemutassa két hazai brojler takarmányozási esz-
köz-forgalmazó marketingstratégiáját. A vizsgálatok során jelentős különbségek 
igazolódtak a két forgalmazó marketingtevékenységében. A marketingráfordítások 
nagysága eltérő, azonban mindkét forgalmazó esetében meghatározó a cégek ered-
ményessége szempontjából, mivel a marketingköltségek közepesnél erősebb hatással 
vannak az árbevétel és az üzemi eredmény alakulására. Az alkalmazott marketing-
kommunikációs eszközök használatában szintén jelentős eltérések tapasztalhatók, 
ugyanakkor a személyes eladást mindkét forgalmazó a legfontosabb marketingkom-
munikációs eszköznek tekinti. 
Másrészt, a brojlertartók eszközvásárlásra irányuló döntése nagyban függ a pályá-
zaton elnyerhető támogatásoktól, de a döntést befolyásoló tényezők közül a termék 
műszaki paraméterei a legfontosabbak, amelyeket a személyes eladás és ár követnek 
a prioritás sorrendben. 
Összességében megállapítható, hogy a versenyképes marketingstratégiát jelentősen 
meghatározza a forgalmazó kapcsolata a piac szereplőivel, a marketing hangsúlyos-
sága (marketingre fordított költségek nagysága), valamint az alkalmazott marketing-
kommunikációs eszközök.

Competitive marketing strategies in the 
broiler fodder supply equipment market

 Summary  The objective of the presentation is to show the diff erent marketing strat-
egies of two Hungarian broiler fodder supply equipment distributors. During the 
analysis we have found diff erences in their marketing activities. The applied mar-
keting costs are not the same in value but are determinative for the profi tability of 
the companies, as they have a stronger than medium impact on both the revenue 
and earnings. In the area of marketing communication substantive diff erences were 
found, however both companies considered „personal sales” as the most important 
marketing communication tool. 
On the other hand, the decision of the investing broiler farmers depends on the 
availability of governmental subsidies but the technical parameters of the product 
have the greatest infl uence on the decision making, followed by „personal sales” and 
„price”. 
All in all we can conclude that the competitive marketing strategy mainly depends 
on the distributor’s partnership with the other market players; the emphasis put on 
marketing, (marketing costs), the applied marketing communications tools.
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Mezőgazdasági szövetkezetek szerepe a 
vidék fejlesztés terén Szlovákia kiválasztott 
régióiban
» Szlovák Mezőgazdasági Egyetem

 Absztrakt  A cikk célja, hogy bemutassa a mezőgazdasági szövetkezetek vidékfejlesz-
tésre való hatását a   nyitrai és trencséni régiókban, ott, ahol a mezőgazdasági földte-
rületeken a legrégebbi és leginkább elterjedt gazdálkodási forma közé tartoznak. Az 
eredmények azt mutatják, hogy a szövetkezetek hatása a helyi lakosságra, amely kulcs-
fontosságú tényező a vidékfejlesztés terén, különböző az EU-csatlakozás előtt és után. 
A vizsgált statisztikai minta alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy különböző-
ek a preferált kritériumok az EU-hoz való csatlakozás előtt és után. A mezőgazdasági 
szövetkezetek a legfontosabb kritériumnak az EU csatlakozás előtti időszakban a helyi 
foglalkoztatást és a jövedelmek bérekben való kifi zetését tartották. Az osztalékot te-
kintették a legkevésbé fontos kritériumnak. Az EU-hoz való csatlakozás után a legfon-
tosabb kritériumokká a földek bérleti díja, a helyi foglalkoztatás és a jövedelmek bérek 
formájában való kifi zetése váltak. A legkevésbé jelentős kritériummá a kamatmentes 
hitel lépett elő. A vizsgált mezőgazdasági szövetkezetek adatai alapján azt a következ-
tetést vonjuk le, hogy az egyes vizsgált kritériumok eltérőek az EU-csatlakozás előtt 
és után, ezzel megerősítettjük azt a hipotézist, hogy a mezőgazdasági szövetkezetek 
jelentősége a vidékfejlesztés terén a helyi lakosság szempontjából a 2004-ig tartó EU 
előcsatlakozási időszakban magasabb volt, mint a csatlakozás után.

Role of agricultural cooperatives in the fi eld 
of rural developmnet in chosen regions of 
Slovakia

 Abstract  The paper aimed to show the impact of agricultural cooperatives on rural devel-
opment at the case of the Nitra and Trencin region where they belongs to the oldest and 
most widespread business form on agricultural land. The results show that their eff ect on 
local inhabitants as a key factor of rural development diff ers before and after EU acces-
sion. The sample of agricultural cooperatives considered as the most important criteria 
before EU accession the local employment and income in the form of wages. The least 
important criteria were considered dividends. As the most important criteria after acces-
sion to the EU were considered: rent for land, local employment and income in the form 
of wages. The least signifi cant were considered non-credit loans. We conclude that, based 
on data from the sample of agricultural cooperatives, each analyzed various criteria are 
preferred diff erent before and after EU accession and we confi rmed the hypothesis that 
the signifi cance of agricultural cooperatives in regional development aff ecting the local 
inhabitants in the pre-accession period to 2004 was higher than after accession to the EU.
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Munkavállaló-központú CSR 
gyakorlatok Magyarországon

 Összefoglalás  Számtalan kutatás igazolja, hogy a vállalatok fontosnak tartják a munka-
vállaló-központú CSR gyakorlatok azonosítását és mérését. A munkavállaló központú 
CSR gyakorlatok a munkáltató dolgozók iránti elkötelezettségét és annak megjelenési 
formáit jelenti. Következésképp egyre fontosabb kutatási feladattá válik annak megha-
tározása, hogy miként azonosíthatóak, mérhetőek illetve csoportosíthatóak a közvet-
lenül a munkavállalók fi zikai és lelki jóléte felé irányuló vállalati CSR tevékenységek. 
Ilynek a munkavállalók egészségét, általános jólétét, képzését, személyes fejlődését 
javító gyakorlatok, olyan lépések, melyekkel a munkavállalók bevonása elősegíthető 
illetve támogathatóak a befogadó munkahely megteremtéséhez szükséges elemek: 
esélyegyenlőség, munka-magánélet egyensúlya [Turker, 2009]. Jelen kutatás központi 
kérdése egyfelől az, hogy miként mérhető a belső CSR gyakorlatok érettsége, másfelől 
pedig az, hogy milyen kapcsolatok lehetnek a vállalatok által alkalmazott belső CSR 
gyakorlatok és egyes szervezeti jellemzők valamint a szervezeti kultúra között. A mun-
kavállaló-központú CSR irodalmának alapos vizsgálata és számos jelentős CSR politi-
ka, dokumentum elemzése után, félig strukturált interjúkat folytattam különböző ma-
gánszektorban működő vállalat HR vezetőjével. Az irodalmi feldolgozás, az interjúk és 
a próba kérdőív eredményei alapján azonosítani tudtam 5 dimenziót, melyek alkalma-
sak a belső CSR mérésére. Ezek a foglalkoztatás, a vezetők és beosztottak kapcsolata, 
egészség-és jólét, befogadó munkahely, valamint a képzés. 

Employee-centered CSR practices in Hungary
 Summary  There is mounting evidence that companies increasingly recognize the im-
portance of identifying and measuring their employee-focused CSR activities. Conse-
quently, it has become an important research question how to identify, measure and 
group internal CSR activities which refl ect company commitment to address employ-
ee concerns. Internal CSR practices refer to employee-focused CSR activities which 
are directly related to the physical and psychological working environment of employ-
ees especially their health and well-being, their training and participation in the or-
ganization, equality of opportunities and work-life balance [Turker, 2009]. The funda-
mental questions of current research are on the one hand how to measure internal CSR 
of companies and on the other whether there is a correlation between organisational 
characteristics and organisational culture and the internal CSR activities. Following a 
meticulous literature review of a number of studies and policies which have been in-
strumental to the specifi cation of internal CSR activities, semi-structured interviews 
have been carried out among private sector organisations. Based on the literature re-
view and the interviews, a pilot questionnaire was developed and tested encompassing 
15 organisations. As a result fi ve dimensions of internal CSR activities have been iden-
tifi ed. These are employment, manager-employee relationships, health and wellbeing, 
diversity and inclusion, and training and development.
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A vidékfejlesztés aktuális tájtervezési és 
tájépítészeti kihívásai: esettanulmány - 
Tardoskedd, Szlovákia  
» Szlovák Mezőgazdasági Egyetem

 Összefoglalás  A vidékfejlesztés egy nagyon komplex, széles körű és multidiszcipliná-
ris ágazatot képez, melynek feladata a vidéki települések és tájegységek fejlesztésé-
nek kezdeményezése és segítése. Ennek hatékonysága és eredményessége érdeké-
ben támogatnunk kell a fenntarthatóságot gazdasági és környezeti szempontból is. 
A környezeti fenntarthatóságot illetően fontos szerepet játszanak a szabadterek. A 
lakott területeken belül a hangsúlyt a közterekre és ´félig közterekre´ kell helyezni, 
mivel ezek teret biztosítanak a szociális interakció és a közösségi élet számára, va-
lamint potenciállal bírnak a vidéki környezet és az életminőség javítását illetően. A 
vidéki településeket körülvevő nyílt területek gazdasági produktivitása mellett a tár-
sadalmi hasznosítást is fi gyelembe kell venni és növelni kell azt. A vidéki területek 
megújítására és további fejlesztésére releváns ezközöket biztosít a tájtervezés és a 
tájépítészet. Ezen ezközök a vidéki zöld infrastruktúra (ZI) minőségének javításában 
rejlenek. A tanulmány bemutatja a ZI tervezési eszközök általi fejlesztését a Nyitra 
megye mezőgazdasági vidékén, a Duna menti alföldön fekvő Cergát-Váh kistérség és 
Tardoskedd vidéki település esettanulmányán keresztül. 

Current challenges in rural development in 
terms of landscape planning and landscape 
architecture: Case study - Tvrdošovce, Slovakia

 Summary  Rural development represents a very complex, wide-ranging and multidiscipli-
nary sector which stands for initiating and supporting development of rural settlements 
and landscapes. To make it effi  cient it's important to encourage and support sustain-
ability concerning both economic and environmental aspects. Regarding environmen-
tal sustainability an important role is played by open spaces. Within built-up area the 
emphasis should be put especially on those public and semi-public ones as they provide 
space for social interaction and community life. They have a potential to improve the 
environment and thereby the quality of life in the countryside. Besides economic pro-
ductivity of open land structures surrounding rural settlements the social utilization of 
these open spaces should be considered and improved. Relevant tools for restoration and 
further development of rural spaces are provided by landscape planning and landscape 
architecture. They lie in improving green infrastructure (GI) of rural spaces. This paper 
introduces the approach of GI improvement by planning and design tools on the case 
study of micro-region Cergát-Váh and the rural settlement Tvrdošovce (Tardoskedd) 
situated in the agricultural countryside of Nitra Region in the Danube Lowland.
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Fenntartható a vidéki gazdaság? 
» Pannon Egyetem

 Összefoglalás  A vidéki tér a gazdasági, társadalmi és természeti tér nagyon összetett, 
sajátos adottságokkal rendelkező, egysége. Ugyanakkor a területi egységek heteroge-
nitása rendkívül szembetűnő. 
A vidéki gazdaságok erőforrásainak gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
szempontból történő, leghatékonyabb kiaknázása, illetve a felmerülő problémák és 
nehézségek megoldása a különböző jelenlegi gyakorlatok és teoretikus megközelíté-
sek elméleti elemzését is igényli. Az új koncepciók megalkotása illetve a megfelelő 
elméleti magyarázat arra vonatkozóan, hogy hogyan működnek a vidéki gazdaságok, 
egyrészt interdiszciplináris megközelítés alapján magyarázható, másrészt – köz-
gazdaságtani értelemben – a különböző jelenségek értelmezése és értékelése olyan 
eszközök használatát kívánja meg, melyek a területi, az ökológiai és az intézményi 
közgazdaságtan eszköztárában találhatóak. 
A vidéki gazdaságok kihívásainak és az azokra adható fenntartható válaszok feltá-
rására alkalmazott módszer a területi, ökológiai és intézményi közgazdaságtan esz-
közeinek, kategóriarendszereinek segítségével történő elemzés, valamint szintézis. 

Is rural economy sustainable?

 Summary  The rural area is a very complex unit of economic, social and natural space 
with special characteristics. At the same time the heterogeneity of the units of space 
is very striking.
Problems and diffi  culties to be addressed or the most eff ective exploitation of re-
sources in economic, social and environmental terms in the rural economies require 
also theoretical analysis of diff erent ongoing practices and theoretical abstractions. 
The creation of new concepts and adequate theoretical reasoning how rural econo-
mies function needs on the one hand interdisciplinary approach and on the other 
hand – in terms of economics – the explanation and analysis of diff erent phenomena 
calls for the tools of e.g. spatial economics, ecological economics, and institutional 
economics.
Challenges of rural economies and their sustainable solutions are analysed and syn-
thesized by applying the tools and categories of spatial, ecological and institutional 
economics.
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Illés V. – Németh-T. A. – Vincze-Tóth J. – Kőfaragó Zs. – Pályi K.

Az aktuális társadalmi-gazdasági 
helyzetből fakadó fogyasztási szokások és a 
környezettudatosság ellentmondásai
» Nyugat-magyarországi Egyetem

 Összefoglalás  A Földön minden élőlény hagy valamiféle nyomot maga után. Ezek a 
nyomok nem minden esetben láthatók és sokszor csak a következményeiket tapasz-
taljuk. 
„Ha valamit megtudunk mérni, változtatni is tudunk rajta.” Azonban a gazdaság és 
a társadalom állapotára utaló hagyományos mutatók keveset mondanak arról, hogy 
egy-egy ország, régió vagy település jó irányba, fenntartható módon fejlődik-e, illetve 
az egyes emberek fogyasztása hogyan hat a környezetre. Az ökológiai lábnyom, olyan 
számítási módszer, amellyel kiszámíthatjuk és megérthetjük, hogy a természet for-
rásainak mekkora részét használjuk, és azt, hogy mennyi természeti forrás áll ren-
delkezésünkre. Az ökológiai lábnyom az emberi fogyasztás sokféle kategóriájából 
tevődik össze. Ha ismerjük az ökológiai lábnyomunk méretét, akkor egy kis odafi gye-
léssel csökkenteni is tudjuk azt. 
A témában született legújabb eredmények alapján, azonban makroszintű statisztikai 
összefüggés nem mutatható ki az egyéni akciók és az ökológia lábnyom mérete kö-
zött, ami ellentmondani látszik a korábbi megállapításoknak.

Viktória I. – Anett Németh-T. – Judit Vincze-Tóth  - Zsófi a K. – Krisztina P.

Contradictions of consumer habits and 
evironmental awareness of the actual social-
economic situation
 Summary  All living creatures on Earth leave behind some sort of traces. These traces 
are not always visible and many times we can only see their consequences. 
„When we can measure something, we can also make changes of it.” However the tra-
ditional measures of an economy and society say little whether a country, region or 
settlement is improving, moving to a right direction in a sustainable way, or what ef-
fect the consumption of the individual persons has on the environment. Ecological 
footstep, is a method of calculation which helps us to measure and understand what 
portion of the natural resources are consumed and how much resources of nature we 
still have available. The ecological footstep is the composition of many categories of 
human consumption. If we know the size of our ecological footstep, then we can also 
reduce that with a little care and attention. 
However based on the latest results of the topic macro level statistical correlation 
cannot be shown by the individual actions and the size of the ecological footprints, 
which tends to contradict the previous statements.
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Fertőszentmiklós várossá válásának lakossági 
megítélése
» Nyugat-magyarországi Egyetem

 Összefoglalás  A tanulmányban Fertőszentmiklós várossá válásával foglalkoztunk, 
melyet a helyi lakosok szemszögéből mutatunk be. Fertőszentmiklós 2008-ban nyer-
te el a városi címet, amely véleményünk szerint nagy fordulópontot jelentett a város 
és a lakosok életében egyaránt.
Kutatási eredményeinkből megállapítható, hogy a helyi lakosok többsége támogatta 
Fertőszentmiklós várossá válását. A vizsgálat során egyértelműen kiderült, hogy a 
válaszadók meg voltak elégedve a várossal, a megvalósult pályázatokkal a tervezett 
projektekkel. A város vezetése számára fontos a helyi lakosok véleménye, amelyet 
igyekeznek a fejlesztések megvalósításánál fi gyelembe venni.
Véleményünk szerint a városi cím elnyeréséhez nem elegendő a nagyközségi cím-
mel való rendelkezés, mint kritérium, kutatásunk mégis bebizonyította, hogy a cím 
elnyerése mekkora erőt is adhat egy településnek ahhoz, hogy megvalósítsa céljait és 
méltán legyen büszke az elnyert rangra.

Fertőszentmiklós becoming a town from the 
perspective of the inhabitants

 Summary  In the thesis we examined the process of Fertőszentmiklós becoming a 
town. We would have liked to introduce the process from the aspect of the inhabit-
ants. Fertőszentmiklós obtained the rank town in 2008 and this was an important 
turning point as regards Fertőszentmiklós and the inhabitants’ life.
As a result of our investigation it can be stated that the majority of the residents sup-
port Fertőszentmiklós to become a town. During the evaluation of the investigation 
it clearly turned out that the respondents are satisfi ed with the town, the successful 
tenders and scheduled projects. The local residents are taken into consideration dur-
ing making improvement, is important to the town leadership.
In our opinion, it is not enough to possess the necessary head as a criterion to become a 
town. However our investigation is demonstrated, that obtained the rank town, can take 
so many potency to implement their purposes and to be proud of the bachelor estate.
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Pályázatok életminőséget befolyásoló szerepe 
egy város (Veszprém) életében
» Nyugat-magyarországi Egyetem

 Összefoglalás  Az életminőség javítása a modern társadalmak központi problémája. 
A bennünket körülvevő környezeti és természeti rendszerek megóvása és körülte-
kintő fejlesztése az emberi életminőség javításának egyik alapfeltétele, és egyben a 
fenntartható gazdasági és szociális fejlődés meghatározó tényezője.
Az Európai Uniós pályázati pénzek mindenképpen segítik az életminőség javítását. 
Az én lakhelyemen Veszprémben az elmúlt időszakban valósult meg nagy volumenű 
idegenforgalmi beruházás „Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében”, és jelen-
leg is folyik egy projekt a „Belváros rehabilitáció”, melyek milliárdos nagyságrendű 
projektek. 
Ezek a fejlesztések a városlakókat és a turistákat egyaránt szolgálják, függetlenül at-
tól, hogy kiránduló helyet újít fel, vagy a belvárosi zöldterületet növeli, vagy esetleg a 
közlekedést modernizálja.
Vizsgálatokat végeztem, hogy az említett kiemelt és kisebb pályázatok (kerékpárút-
építés, iskola-felújítás, épület-rehabilitáció) milyen fontos szerepet játszanak az élet-
minőség és a fenntarthatóság fejlesztésében egy konkrét város: Veszprém esetében.

Competitions affecting factors of the quality of 
life in a city’s (Veszprém) life

 Summary  Saving the enviromeltal and natural systems  that sorrunds us and proving 
those carefully is one of the requirements to improving human’s quality of life, 
and is is one of the determining factors of the sustainable social and economic 
developement.
The money by the European Union by all can help to improving quality of life.
In my home place, in Veszprém in the last time could came into being a monumental 
travel investment „Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében”, and another pro-
ject is also currently working, it is the „Belváros rehabilitáció”, which projects have 
billions worth.
Theese investments are for both the citizens and the tourists aswell, irrespectively 
of it will restore an outleap or it will raise the green area in the inner city or maybe it 
will modernize the traffi  c.
I enquired that the foregoing featured and smaller competitions (building a cycle 
path, renovate a school, building rehabilitation) how important role can play in 
the developing of the quality of life and in the sustainability in a concrete city’s: 
Veszprém’s instance.



6969

Pályi K. - Vincze-Tóth. J. – Németh-T. A. – Kőfaragó Zs. - Illés V.

A környzettudatos gondolkodásmód 
vizsgálata egy alföldi kis településen, 
Tatárszentgyörgyön
» Nyugat-magyarországi Egyetem

 Összefoglalás  A Föld a tudomány mai állása szerint az egyetlen olyan bolygó, amely al-
kalmas az emberi élet számára. Földünk természeti kincseit tönkretesszük, elpusz-
títjuk az élővilágot, elszennyezzük a természetes erőforrásainkat. A levegőt, a termő-
talajt, a vizeinket és a saját egészségünket is veszélyeztetjük környezetromboló - és 
felelőtlen életmódunkkal. Egy teljesen új szemléletmódra van szükség, mellyel átfor-
málhatnánk az emberek gondolkodásmódját, az óvodai oktatástól kezdve egészen a 
felsőfokú képzésekig.
Több tudományos kísérlet is alátámasztja, hogy a környezeti problémák felszámolá-
sában kulcsfontosságú szerepet tölthetne be az emberek környezettudatos gondol-
kodásának megléte. 
Munkánk során Tatárszentgyörgy lakosságának környezettudatos gondolkodás-
módját vizsgáltuk. Tatárszentgyörgy egy kis település, mely számos környezeti prob-
lémával küzd. A terepfelmérés és a kérdőíves vizsgálat alapján egyértelművé vált, 
hogy nem az okozott károk megszüntetésére kell nagyobb hangsúlyt fektetni, hanem 
a településen élők gondolkodásmódjának megváltoztatására. 

Enviromental thinking the examination an 
alföld village, Tatárszentgyörgy

 Summary  The earth is the only planet suitable for human life. We are destroying 
natural resources of our earth and the wildlife. We are endangering the air, the soil, 
the water and our health with our environmentally destructive behaviour. We now 
know, to be taken against pollution. We need a lateral thinking so the mentality of the 
people can change- from pree-school education, to higher education 
According to several scientifi c studies to environmental problems can be resolved 
with environmental thinking. 
Our work we analyzed the environmental awareness of the population of Tatársze-
ntgyörgy. Tatárszentgyörgy is a little village, what it has a lot of environmental prob-
lems. We made two surveys in the village: a questionnaire and site investigation. 
Based on the results can see, what they are the problems. The people have to change 
their thinking. We have to protect to the heritage of the ancestors, to the future will 
became nicer and the life will be perfect in this.
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Egy hulladékgazdálkodási fejlesztési projekt 
gazdasági elemzése
» Nyugat-magyarországi Egyetem

 Összefoglalás  Napjainkra a hulladékgazdálkodás a környezetvédelem egyik legfon-
tosabb feladatává vált. Fel kell ismernünk, hogy kulcsszerepe van a környezeti ele-
mek védelmében, egyben eredményesen segítheti a gazdasági hatékonyságot. Ezért a 
hulladékgazdálkodási fejlesztési projektek nagymértékű EU-s támogatást élveznek. 
Ilyen támogatással valósult meg a tanulmányunkban vizsgált „Mosonmagyaróvári 
Nagytérségi Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer Fejlesztése" című 
projekt is, az Új Széchenyi Terv keretében.
A projektet vizsgálva megállapítható, hogy a projekt pénzügyileg fenntartható, mivel 
a szükséges források támogatásokból, illetve az üzemeltető hozzájárulásából rendel-
kezésre állnak. A projekt, mint jellemzően a fejlesztések, nagyszámú közvetett gaz-
dasági, társadalmi hatással jár. A hulladékok hasznosításával jelentős lehet továbbá 
a nyersanyag megtakarítás is.
A szelektív hulladékgyűjtés mind mennyiségében, mind árbevételében növekvő ten-
denciát mutat, de ennek teljes kialakítása hosszadalmas folyamat lesz. Ehhez leg-
inkább társadalmi tudatformálásra és a lakosság környezettudatos gondolkodására 
lenne szükség. Véleményünk szerint, leginkább a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtés ösztönzése volna kívánatos, amely várhatóan az egyik leghatékonyabb mód-
szerként fog a jövőben elterjedni.

The economic analysis of a waste 
management development project

 Summary  Nowadays salvage became the most important area of the environmental 
protection. We must get wise to a fact, that it has key role in the protection of the 
quality of the environmental elements and it can help the economic eff íciency suc-
cessfully. So the improvements are highly supported by EU in waste management. 
This support helped to carry out our examined project called "Mosonmagyaróvár 
and large region municipal solid waste management system development", in the 
context of the New Széchenyi Plan.
Examining the project it's obvious that it is fmancially sustainable, because the neces-
sary resources are available from supports and the operator contribution. The project, 
just as the developments generally, has a large number of social and economic impacts. 
Furthermore, the utilization of waste can result signifi cant savings in raw material.
Selective collection of waste volume and sales revenue are also increasing, but the 
full development of this will be a longer process. Environmentally conscious think-
ing and social awareness are also needed for this. In our opinion the most important 
thing would be the encourage of the "housegoing" selective collection, because it will 
be spread as the most effi  cient method in the future.
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Nemzeti parki termék védjegy lehetséges 
szerepe a hazai piacon
» Károly Róbert Főiskola

 Összefoglalás  A Vidékfejlesztési Minisztérium egy új és egyedülálló védjegyet veze-
tett be a hazai piacra, mely 2012-től vált országosan elterjedté. Ez a speciális védjegy 
az egyes nemzeti parkok területén már régóta létező, hagyományos módon előállított, 
kiváló minőségű termékekre kerülhet rá. Alkalmazásának célja a környezettudatosság 
növelése, a társadalmi megítélés javítása, s a gazdasági együttműködés mellett a ter-
mészetvédelmi területeken működő helyi vállalkozók, gazdálkodó szervezetek támo-
gatása, termékeik, szolgáltatásaik megbecsültségének növelése és a piaci lehetőségek 
bővítése volt. 
Egy 2012-ben, a nemzeti parkok látogatói között lefolytatott felmérés alapján meg-
állapítható, hogy bár a gazdálkodók számára egyértelmű előnyt biztosító Nemzeti 
Parki Termék védjegy bevezetését az említett érintettek üdvözölnék, az árujelzők 
rengetegében kiigazodni próbáló fogyasztók megítéléséről az említett védjegy kap-
csán semmiféle információ sem áll rendelkezésre. Éppen ezért a kutatás a Nemzeti 
Parki Termék védjegy piaci relevanciáját vizsgálja kérdőíves felmérés segítségével a 
fogyasztók körében. A cikk a vizsgálat legfontosabb eredményeit ismerteti. 
A megkérdezettek védjegyekről kialakult ismeretei még meglehetősen felszínesek, 
és terméktípusonként is eltérések tapasztalhatók. Az élelmiszerekhez köthető véd-
jegyismereteik alaposabbak, mint a non-food termékekhez köthetők. 

The possible role of the National Park 
trademark on the domestic market

 Summary  The Ministry of Rural Development has introduced a new and unique 
trademark into the domestic market. This trademark can be used on products that 
are produced according to the traditions, and on the territory of the national parks; 
and are of excellent quality. The main aim of the introduction of this trademark was 
to raise environment-consciousness, improve the social judgement, to support the 
local producers of the national parks and to widen their market opportunities. 
The producers welcomed the introduction of such trademark as it off ers unambigu-
ously advantages for them. However, the judgement from the consumers who try to 
fi nd their ways among the product-markers is also an important issue. That is why 
the present research examines the market relevance of the National Park Trademark 
with the help of a survey among consumers. The study introduces the most impor-
tant fi ndings of the research.
The awareness of the trademark is not yet deep, there are diff erences among the 
product types. The trademark awareness related to the food products are higher than 
of the non-food product.
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A magyar fogyasztói társadalom erdőkkel 
kapcsolatos igényei és annak gazdasági 
hatásai
» Nyugat-magyarországi Egyetem

 Összefoglalás  Napjainkban az egyre hangsúlyosabbá váló környezettudatos gazdálko-
dás késztetett arra, hogy megvizsgáltuk az emberek erdőktől elvárt fogyasztói igényeit. 
Ennek a kérdésnek a mai viszonyok között jelentős gazdasági és politikai szerepe lehet. 
A marketingkutatás szekunder kutatása során igyekeztünk az eddigi kutatási ered-
ményeket megvizsgálni, hogy irányelveket és összehasonlítási alapot kapjak primer 
kutatásainkhoz. A primer kutatás során megelőző interjúk után, kérdőíves lekérde-
zéssel gyűjtöttünk adatot az emberek véleményéről. A kérdőíves megkérdezés (on-
line, és hagyományos módon) eredményeinek feldolgozása és statisztikai értékelése 
ad választ a felmerült kérdésekre.
Eredményül azt kaptuk, hogy napjainkra az ipari szükségelt kielégítés mellett (ener-
gia fa, bútorfa-épület fa) jelentősen megnövekedett a környezet és természetvédelmi 
célok iránti igény (parkerdők, védett és védő erdők). Ezek az újszerű igények jelentős 
erdészet politikai és erdőgazdasági lépéseket kívánnak (és kívántak) meg és jelen-
tőségük egyre növekszik. A felmerülő igények a megfelelő módon benne rejlenek a 
jelenlegi erdőgazdálkodásban, ezért ezek szakszerű kommunikálása az erdészeti 
marketing feladata.

The Hungarian consumer demand of the 
forests and thires effect of policy and economy 

 Summary  Nowadays the environmental friendly management has compelled us to 
examine the Hungarian consumer demand of the forests. This question can play an 
important part in the politics and economy currently.
During the secondary marketing research we have tried to examine the results of 
the  previous researches so that we can receive indicated course line to our primary 
researches. During the primary marketing researches we used a questionnair, after 
we used in-depth interview, in order to collect data on the people’s opinion. The pro-
cessed result of primary research and statistical evaluation give an answer to our oc-
curent questions.
As a result we received that next to the industrial needs (energy wood, industrial 
wood) the function of environmental and nature conservation (forest parks, reserve 
forest) has become more important. This new requirements will demand signifi cant 
steps of forest politics and management and their importance will be growing. The 
new needs exist in the silviculture today, but these will be the task of the forest mar-
keting and communication.
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A funkcionális élelmiszerek
fogyasztói ismertsége
» Nyugat-magyarországi Egyetem

 Összefoglalás  A funkcionális élelmiszerek, mint hozzáadott érték-többlettel rendel-
kező termékek napjainkban a világ élelmiszeriparának innovatív termékei, amelyet 
a folyamatosan növekvő piaci részesedésük is alátámaszt.
A vizsgálat tematikájának kidolgozása során célul tűztük ki a funkcionális élelmisze-
rek vásárlói megítélésének és ismertségének, valamint fogyasztási sajátosságainak 
feltárását.
A felmérés eredményei alapján megállapítható, hogy zömében a kevés vagy hiányos 
információ az indoka a funkcionális élelmiszerek elutasításának, mivel a funkci-
onális élelmiszereket ismerők és fogyasztók körében a napi fogyasztás a leginkább 
jellemző. Akik tehát tisztában vannak ezen termékek kedvező hatásaival, azok napi 
szinten illesztik be ezeket az étrendjükbe. 

Customer reputation of functional food 
 Summary  Functional foods, as products possessing additional surplus value, are 
innovative products of world food industry today, which is also refl ected in their 
market share increasing continuously. 
While defi ning the topics of the survey, we set ourselves the aim to reveal the 
customer judgement and currency of functional foods, as well as their consumer 
characteristics.
On the basis of the results of the survey it can be stated that in most cases the reason 
for rejecting functional foods is that there is insuffi  cient or inadequate information 
about them, because the people knowing and consuming functional foods typically 
consume them with daily regularity. Consequently those who are aware of the 
favourable eff ects of these products incorporate them into their diet at a daily level.
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Az élelmiszeriparban tevékenykedő kkv-k 
marketingtevékenysége hazánkban
» Kaposvári Egyetem

 Összefoglalás  A cikk egy 200 vállalkozást magában foglaló országos kérdőíves meg-
kérdezés eredményein alapul, amelyet az élelmiszeriparban tevékenykedő cégek kö-
rében valósítottunk meg.  
Az országos kutatás eredményei, valamint néhány hazai szakirodalom arra utal, hogy 
jelentős látens igény mutatkozik a vizsgált kisvállalkozások részéről a hatékony mar-
ketingtevékenység iránt. Ez abban nyilvánul meg, hogy a jövőbeni fejlesztések irá-
nyaként nagy arányban marketinghez kapcsolódó területeket jelölnek meg a cégek, 
miközben a marketinget magát kevésbé tartják fontos tényezőnek.  Ezt a látszólagos 
ellentmondást neveztük el kisvállalati marketing paradoxonnak, amelynek hátteré-
ben a marketing eszközök ismeretének hiánya húzódik. Ezen vállalkozások jellem-
zően általános piaci információkat gyűjtenek, emellett kevésbé rendelkeznek termék 
specifi kus piaci/fogyasztói ismeretekkel. Ennek köszönhetően a marketing tervezés 
jelenléte kevéssé jellemző, és ahol mégis jelen van, ott jellemzően nem kötődik ehhez 
marketing költségvetés kialakítás, vagy az eredményesség nyomon követése. 
A marketing terv jelenléte alacsony, esetleg közepes szinten jellemző. A tervezés hiá-
nyának köszönhetően jellemzően az „alacsonyabb ár-jó minőség” pozícióját igyekez-
nek a cégek elfoglalni. Jellemzően klasszikus értékesítési csatornákat alkalmaznak 
és kommunikációjukra a véletlenszerűség és alacsony aktivitás a jellemző. 

Marketing activity of the Hungarian SMEs 
working in the food processing industry 

 Summary  The article based on a nationwide survey among 200 SMEs working in the 
food processing industry. 
The results of the nationwide research and some domestic references refer to that 
there is a latent demand on eff ective marketing activity among small and medium 
sized enterprises. It manifests itself in specifying marketing related fi elds to be im-
proved in the future. The marketing itself is believed not to be an important fi eld at 
the same time. This apparent opposition is the small enterprise marketing paradox 
in which background is the lack of knowledge about the marketing instruments. 
It can be stated that these small businesses collect mainly general market informa-
tion and have no information about particular products. Therefore the presence of 
marketing planning is really rare and where there is some kind of planning it is not 
connected to available founds and follow-up control. The marketing strategy can be 
characterized by mainly at low or medium level. Therefore the market position is 
defi ned by “lower price-good quality”. They mainly use the traditional distribution 
channels and their communication is accidental and has a low level. 
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Eredmények: a funkcionális tejtermékek 
fogyasztásának regionális alakulásáról
» Nyugat-magyarországi Egyetem

 Összefoglalás  A téma kutatása olyan szakterület részét jelenti, amely Magyarorszá-
gon még nagyon szűk szegmenst alkot, és többnyire ismeretlen fogalom a fogyasztók 
körében. A vizsgálatoknál a szerzők kvalitatív és kvantitatív módszereket alkalmaz-
tak, ahol egy országos 1000 fős reprezentatív kérdőívet, valamint azok háttérváltozó 
eredményeiből származó szignifi káns kapcsolatokra épülő fókuszcsoportos vizsgá-
latot végeztek el három városban (Mosonmagyaróváron, Debrecenben és Kaposvá-
ron), ahol azonos elemszámmal (8 fő) és paraméterekkel (nem, kor, gazdasági akti-
vitás és iskolai végzettség) rendelkezőket vontak be. A kutatás célja továbbá az volt, 
hogy választ kapjanak a funkcionális tejtermékek megítéléséről, attitűdjeiről és hie-
delmeiről, valamint a lehetséges fejlesztési irányaikról. A fókuszcsoportos vizsgála-
tok során fogyasztói megítéléseket és termékfejlesztési ötleteket tártak föl, valamint 
foglaltak össze. A fókuszcsoportos vizsgálat részeként sor került egy organoleptikus 
vizsgálatra is, ahol három termékkategóriát (tej, ivójoghurt és natúr joghurt) kellett 
(funkcionális és konvencionális tejtermék) „vakteszt” keretében a résztvevőknek a 
megadottak szerint értékelniük. 

Regional characteristics of consumption of 
functional milk products

 Results  Research topic covers a narrow segment of marketing research in Hungary; 
consumers hardly have any information or knowledge on the topic. Authors applied 
both qualitative and quantitative research methods including a 1000 element repre-
sentative questionnaire survey and a focus group research.  Focus group investiga-
tions were based on the signifi cant relations detected from the results of the back-
ground variables, focus groups were organised in three towns (Mosonmagyaróvár, 
Debrecen, Kaposvár) with similar sample characteristics (sample size: 8 persons) 
and interviewee parameters (gender, age, economic activity and educational back-
ground). 
The objective of the research was to defi ne the judgement, attitude and beliefs con-
cerning functional milk products, to determine future development directions. Fo-
cus group investigations highlighted and summarized consumer judgements and 
product development ideas. As part of the focus group research organoleptic tests 
were carried out, where participants evaluated three product categories (milk, drink 
yoghurt and plain yoghurt)  during a “blind test”, based on pre-defi ned parameters.
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Az élelmiszer-fogyasztás és testtömeg-
menedzselés kapcsolatának vizsgálata a hazai 
felnőtt lakosság körében
» Kaposvári Egyetem

 Összefoglalás  A magyar lakosság élelmiszerekkel kapcsolatos vásárlási és fogyasz-
tási, valamint testtömeg-menedzselési szokásait felmérő tanulmányban a szerzők 
arra voltak kíváncsiak, hogy melyek azok az élelmiszerek, és élelmiszer-összetevők, 
amiket a fogyasztók tejes mértékben elfogadnak és mik azok, amiket kerülnek és 
elutasítanak a testtömeg-menedzselésük során. A szerzők mindemellett a lakosság 
testmozgását és életmódját is vizsgálták, kvantitatív és kvalitatív kutatási módsze-
rekkel egyaránt. A kutatás során egy 1000 fős országosan reprezentatív kérdőíves 
megkérdezést hajtottak végre a szerzők, majd a kérdőív eredményei által kialakított 
csoportokon belül a kvalitatív kutatási módszerek közül a fókuszcsoportos megkér-
dezéseket végeztek el, amik megkezdése előtt rögzítésre kerültek a válaszadók test-
magasság, testtömeg, életkor és haskörfogat adatai, majd egy Omron Body Fat Mo-
nitor készülékkel kalkulált BMI (testtömeg index) és testzsírszázalék értékeik is. A 
kérdőíves megkérdezés és a három fókuszcsoportos vizsgálat eredményeit kielemez-
ve az élelmiszer-vásárlási és fogyasztási szokások mellett az élelmiszerekre költött 
összegek megállapítása, valamint a válaszadók énkép, életmód és fi zikai aktivitásával 
kapcsolatos attitűdök, preferenciák és szokások feltérképezését végezték a kutatók.

Examining connection between food 
consumption and body weight management 
among the hungarian adult population

 Summary  In this study about diff erent habits of food buying, consumption and body 
weight management of Hungarian adult population, the authors wanted to know which 
food and food ingredients are fully accepted and which are fully rejected during the con-
sumer’s body weight management. The physical exercise and the lifestyle of the popu-
lation were also examined with qualitative and quantitative methods. A nation-wide 
representative questionnaire with 1000 person was carried out; based on the results, 
diff erent groups were formed and they were examined by the method of focus group in-
terview. Before it started, the height, weight, age and waist circumference of the group 
members were recorded, then with the aid of an Omron Body Fat Monitor their BMI 
(Body Mass Index) and body fat ratio were also calculated. With the analysis of the 
questionnaire and the three focus group interview, the researchers established (besides 
the food buying and consumption habits) the amount of money spent on food and the 
attitudes, preferences and habits toward self-image, lifestyle and physical activity.
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A piacon történő értékesítésben rejlő 
lehetőségek és kihívások
» Agrárgazdasági Kutató Intézet

 Összefoglalás   A piaci árusítás kézenfekvő lehetőség lehet a termelők számára, hogy a 
hosszú ellátási láncok szereplőinek közvetítése nélkül, közvetlenül értékesíthessék a 
termékeiket a fogyasztóknak. Ugyan a jelenlegi élelmiszer-kiskereskedelmi környe-
zet, illetve az elmúlt évek gazdasági változásai nem feltétlenül kedveztek a termelői 
termékek népszerűségének Magyarországon, mégis a fogyasztók egy meghatároz-
ható körében, folyamatos igénynövekedés fi gyelhető meg az egészséges, megbízható 
termelői áruféleségek iránt. Ennek, illetve a vonatkozó jogszabályok kedvező válto-
zásainak köszönhetően, a termelői piacok száma megduplázódott az elmúlt másfél 
évben. Ugyanakkor a termelők és vevők „egymásra találása” a kielégítő feltételek 
megléte mellett sem magától értetődő. A megfelelő marketingstratégia nélkülöz-
hetetlen eleme az értékesítésnek, azonban az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) 
2011 és 2012-ben végzett termelői és fogyasztói kutatásának eredményei szerint a 
gazdák többsége nem alkalmaz marketingkommunikációs eszközöket, ezzel jelen-
tősen csökkentve az értékesítési lehetőségeit. Emellett a fogyasztói tapasztalatok 
alapján a piacok összességében sem ütik meg az elvárások szintjét. Ezért a rövid élel-
miszer ellátási láncok uniós támogatása keretében mindenképpen fontos lenne a ter-
melők és a piacszervezők számára egy átfogó marketing tanácsadói és továbbképzési 
programot kidolgozni.

Opportunities and challenges in market sales
 Summary  Markets could be a plausible opportunity for farmers to sell their products 
directly to the consumers omitting the middlemen of the long supply chains. 
Although the current trends in food retailing or rather the economical changes of 
the past years did not necessarily increase the popularity of farmers' products in 
Hungary. However in certain segments of consumers there is a growing demand 
for healthy, trustworthy products. Thanks to this and to the favourable changes of 
the regulations, the number of farmers' markets has doubled in the last 18 months. 
On the other hand “successful meeting” of farmers and customers is not obvious 
even if the market conditions are favourable. The suitable marketing strategy is an 
essential element of direct sales however, according to the results of a farmers’ and 
consumers’ survey carried out at Research Institute of Agricultural Economics (AKI) 
in 2011 and 2012, the majority of farmers do not use any marketing communication 
tools, and therefore their sales opportunities are signifi cantly reduced. Besides, on 
the basis of consumers' experiences the markets in general do not reach the level 
of their expectations. So it would be important to develop a comprehensive marke-
ting consultation and training program for market organizers and farmers using the 
opportunities of the new CAP, supporting short food supply chains (SFSC).
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Fogyasztói magatartásvizsgálat vidéki 
fürdőtelepüléseken
» Pannon Egyetem

 Összefoglalás  A turizmus globalizálódó kínálatában azon országoknak lehetnek jelen-
tős versenyesélyeik, melyek képesek sajátos, különleges turisztikai szolgáltatásokat 
nyújtani. Hazánk esetében ilyen a nemzetközileg is egyedi termálvíz-kincsre alapozott 
gyógyturisztikai szolgáltatáskínálat. A turizmusra is igaz, hogy a versenyképesség el-
érésének alapvető feltétele a belföldi piac kiszámíthatósága és biztonsága. A magyaror-
szági gyógyvízre alapozott gyógyturisztikai szolgáltatások növelésének lehetőségeihez, 
illetve a piaci igényekhez történő alkalmazkodás akkor lehetséges, ha pontosan ismert 
a fogyasztók gondolkodása, motivációja, attitűdje. Kutatásunk célja a gyógyturizmus 
tényleges és potenciális fogyasztói körének feltárása, igényeik jobb megismerése. Ku-
tatómunkánk során arra törekedtünk, hogy előzetes fókuszcsoportos interjúkra és a té-
makörrel kapcsolatos szakirodalom feltárására alapozott, több mint kétezres elemszá-
mú válaszadó bevonásával, kérdőíves vizsgálatok segítségével nyerjünk átfogó képet a 
tág értelemben vett magyar vidéki középosztály gyógyfürdő-szolgáltatással kapcsola-
tos attitűdjéről, tapasztalatáról, várakozásáról, a szolgáltatás igénybevételét korlátozó 
tényezőkről. A tényleges fogyasztói magatartás, a szándékolt viselkedés, valamint az 
attitűdök, a környezet és a korlátok közötti összefüggésrendszert a Fishbein-Ajzen 
modell segítségével elemeztük. Vizsgálatainkat adatbányászati eszközök felhasználá-
sával tettük teljesebbé, ezt kívánjuk poszteres előadásunkban bemutatni.

Analysis of consumer behaviour in bath 
resorts of health tourism

 Summary  Only those countries can own competitive advantage in the globalized tour-
ism business which can off er special and distinguishable tourism services. In case of 
Hungary this kind of service is the internationally unique medical tourism based on 
thermal water. The predictability and safety of the domestic market is a signifi cant fac-
tor also i case of tourism development too. The development of the Hungarian spa tour-
ism and the adaptation to the demands of the market is only possible if the consumers’ 
thinking, motivation and attitude are well-known. The objective of this research is to 
reveal the actual and potential range of costumers of medical and health tourism and 
to deeply understand their demands. During the research project we used focus group 
interviews and scientifi c methodology to implement a questionnaire-based survey of 
more than 2000 responders to obtain a comprehensive view of the Hungarian rural 
middle class’s attitude, experience, expectation and the restrictive factors of using spa 
services. We applied the Fishbein-Ajzen model to analyze the relationship among the 
actual and intended consumer behaviour, attitudes, background and limitations. We 
carried out our research even more complete by using data mining tools.
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A válság a márkázott húsprogramok fő 
problémája? 
» Szolnoki Főiskola 

» Szent István Egyetem

 Összefoglalás  A márkázott húsprogramok fő problémáját leginkább a márkázott ter-
mékek iránti hazai fi zetőképes kereslet hiányában látják. A másik probléma a prog-
ramokhoz kapcsolódó elégtelen marketing is. A marketing szükségességét a ver-
senyképesség növelése érdekében fontos lenne erősíteni. A multinacionális láncok 
árleszorító törekvései és a növekvő költségek hatására kialakult kisebb jövedelem-
termelő képességet a húsipari cégek részben a beruházások visszafogásával ellen-
súlyozzák, mégpedig azokon a területeken, melyek nem kifejezetten az előírásoknak 
(élelmiszer-biztonsági, környezetvédelmi) való megfelelést szolgálják. Ilyen például 
az értékesítés, ahol az általam felmért üzemeknek csak kis százaléka kíván a jövőben 
beruházni, illetve a korábbi beruházások sem az értékesítéshez kapcsolódtak, holott 
ez nagyon fontos a versenyképesség javításában.

The crisis is the main problems of branded 
meat programs?

 Summary  Branded meat programs, the main problem of most branded products for 
the domestic eff ective demand in the absence of seeing. The main results of the 
survey can be summarised as follows:Registered plants consider the lack of the 
solvent domestic demand to be the
leading problem of the certifi ed quality assurance schemes for pork (Certifi ed Pork 
Programmes). Insuffi  cient promotion connected to the schemes, which emphasize the 
necessity of co-operation and collective promotion to increase the competitiveness 
of the sector, comes a close second to the aforementioned problem. Hungarian meat 
industry companies try to compensate for the eff ects of multinational retail chains’ 
price reduction aims and for increasing costs by reducing investment, especially 
in those fi elds which do not serve the purpose of meeting regulatory requirements 
(food-safety, environmental protection). Product marketing is an example of such a 
fi eld, in which only a small proportion of the
investigated plants intend to invest in the future. Previous investments were also 
unrelated to product marketing, although it would be very important to improve the 
competitive ability of the companies. These tendencies can lead to choice reduction 
and a deterioration of product quality.
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A bio- és funkcionális élelmiszerek fogyasztói 
megítélésének összehasonlítása
» Nyugat-magyarországi Egyetem

 Összefoglalás  Alaphipotézisként megfogalmazásra került, hogy az a fogyasztó, aki 
érdeklődik és fogyaszt is „bio-t” az a funkcionális élelmiszerek vonatkozásában is 
informáltabb és motiváltabb az átlagnál. Érdekes tény a bio-boltban vásárlók vonat-
kozásában, hogy kevesebb információval rendelkezőnek érzik magukat, mégis az át-
lagosnál fontosabbnak tartják a funkcionális élelmiszerek fogyasztását. 
Ez alapján megállapítható, hogy a bio-termékeket vásárlók bár nem ismerik olyan 
nagy arányban a funkcionális élelmiszereket, de nyitottak és érdeklődőek, tehát po-
tenciális célcsoportot képezhetnek. 
Ennek tudatában talán egy olyan terméknek lenne a legkedvezőbb a megítélése és 
találna legkönnyebben rendszeres vásárlókra, ami bio - és funkcionális jegyeket is 
hordoz magában.

Comparision of the judgement of bio- and 
functional food

 Summary  It’s been defi ned , that the customer, who is interested in bio-products and 
tends to consume them, is usually better informed and motivated in connection with 
functional food. If we’re talking about costumers in „bio shops”, we must mention the 
fact that they think they don’t have enough information about this topic, yet they fi nd 
it more important to buy functional food than others. According to  this fact, it’s been 
stated that even though ’bio-consumers’ usually aren’t well-informed about fun-
cional food, they’re inquisitive and opened enough, so they can constitute a potencial 
target audience.  Considering this, it would be the best to choose products with both 
bio and functional marks, because it might be easier to sell them and they might get 
a favourable judgement.
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Az egészségtudatosan táplálkozók vásárlási 
döntéseit befolyásoló terméktulajdonságok
» Selye János Egyetem

 
 Összefoglalás  Az egészséges táplálkozás a társadalom valamennyi rétegét érinti. A fi ata-
labb korosztály az egészségük megőrzése érdekében és a napjainkban rengeteg embert 
érintő krónikus betegségek megelőzése érdekében próbál javítani táplálkozási szoká-
sain. Az idősebb korosztály viszont többnyire a már kialakult betegségek tüneteinek 
kezelése miatt választja a tudatos életmódot. Az élelmiszercímkéken található jelölé-
sek kiemelt jelentőséget élveznek az egészségesen táplálkozók körében, hiszen ezen 
információk segítségével tudnak különbséget tenni más élelmiszerek összetevőivel 
vagy tápanyagtartalmával szemben. A kutatásom célja a vásárlói döntéseket befolyáso-
ló terméktulajdonságok vizsgálata volt. A témából adódóan az egészséges élelmiszer jó 
példa a terméken elhelyezett információ vizsgálatának, hiszen itt számtalan formában 
megtalálhatók: összetevők, tápanyagtartalom, tanúsítások, szervezetek logói, környe-
zetvédelmi és egészséggel kapcsolatos állítások és kijelentések, származási ország, ter-
mékcélország jelölése. A téma aktuális, hiszen a vásárlók egyre gyakrabban használják 
a termék csomagolását információszerzésre, és döntenek a vásárlás helyén a csomago-
lás és az eladóhelyi reklám alapján. A fogyasztók egyre inkább odafi gyelnek arra, hogy 
milyen élelmiszert vesznek, és a vásárlási döntésnél nagyobb hangsúlyt kap az egészség 
megőrzésének igénye, az egészségtudatosság és a minőségi élelmiszerek preferálása.  

Product Properties Affecting The Purchasing 
Habits of Health Conscious Consumers 

 Summary  Healthy nutrition aff ects all layers of society. While the younger generation 
seeks to improve their eating habits to preserve their health and prevent chronic diseases 
currently aff ecting so many, the older generation chooses the conscious lifestyle mostly 
to mitigate the symptoms of already incurred diseases. Food labels are particularly popu-
lar among those with healthy eating habits, since the indicated information allow them 
to compare the composition and nutritional values of diff erent foods. The aim of my re-
search was to examine the properties of products aff ecting purchasing decisions. With 
regards to the issue, healthy food is a good choice for examining information indicated 
on product labels, as it appears in many diff erent forms: composition, nutritional value, 
certifi cates and logos of organizations, environmental and health-related claims and 
statements, indication of the country of origin and of the target country. The issue is topi-
cal, since buyers increasingly use the packaging of products to fi nd information and they 
then decide on the spot based on this packaging and advertisements at the sales-point. 
Consumers are paying more and more attention as to what foods to buy, and in their pur-
chasing decisions they focus more on the criterion of preserving health, taking a health-
conscious approach and preferring quality food. 
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Védjegyek – megoldás vagy lehetőség?
– Felmérés az SZTE hallgatóinak körében
» Szegedi Tudományegyetem

 Összefoglalás  A mai hazai fogyasztói piacon a telítettség, a kínálati piac a jellemző. A 
vásárlók nem tudják, a sok hasonló termék közül melyiket válasszák, mely befolyáso-
ló tényezőt vegyék fi gyelembe a végső döntés során. Az agrármarketing, s azon belül 
a közösségi marketing egyik fontos szerepe, hogy ráirányítsa a fogyasztók fi gyelmét a 
hazai termékek vásárlásának fontosságára. Ezt segítik elő a védjegyek.
Vizsgálatunk során arra kerestük a választ, hogy a jövő vásárlóit képező fi atalok, az 
egyetemisták mennyire tájékozottak a védjegyekkel kapcsolatosan. Mennyire isme-
rik őket, s milyen tudatosak a vásárlásaik során. Kérdőíves felmérésünkben ezeket a 
szempontokat vizsgáltuk elsősorban - 200 hallgató segítségével.
A legfontosabb eredmények, a hallgatók 50%-a hallott már a védjegyekről, tudják, 
hogy a céljuk a tájékoztatás, illetve a termék származását jelölik, és hogy egyfajta mi-
nőségi szintet biztosítanak. A védjegyet ismerők 98%-a hallott már a „Magyar Ter-
mék” védjegyről, azonban csak a 21%-uk tudta kiválasztani a három feltüntetett ábra 
közül, hogy melyik a „Magyar Termék” védjegy. 
Az eredmények ismeretének tükrében elmondható, hogy a magyar termékek megvá-
sárlásának döntő hátráltatója az ár, a magyar fogyasztók árérzékenyek. 

Trademarks: solution or possibility?
– By a survey at University of Szeged 

 Summary  Nowadays the Hungarian national consumer market is saturated, supply 
market. Consumers have not got idea which product is the best, they can not decide 
of them. The main role of the agricultural marketing and the common marketing is 
to direct the attention to the importance of purchasing of the national products. The 
trademarks help this activity.
In our work we have looked for the answer: the students – the consumers of the 
future – how informed by this theme, are they know the trademarks or not. In our 
questionnaire survey we asked 200 students of university of Szeged.
 The main results are: the half part of students (50%) has heard about the trademarks. 
They know, that the main aim of marks the information about the origin of the 
products, and off er a quality. The 98% of this part know the “Hungarian Product 
Trademark”, but only 21% of them chose well the right picture. 
We can declare the main barrier of the purchasing of Hungarian product is the price.  
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