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BEVEZETÉS
A Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola két évtize-
des múltra tekint vissza, jogelődje 1993-ban került akkreditálásra „Agrárökonómia és me-
nedzsment” néven közgazdaságtudományok tudományágban az akkori Gödöllői Agrártu-
dományi Egyetemen. A programhoz két alprogram tartozott: az „Agrárvállalkozás és me-
nedzsment”, valamint az „Élelmiszergazdaság makroökonómiája”. Ezek jelenleg is meg-
találhatóak a Doktori Iskola témacsoportjai között, nagy hangsúly helyeződik ma is az 
agrárközgazdaségi kutatásokra.
A Doktori Iskola képzési programjai:
1/ Az élelmiszergazdaság makro-ökonómiája

•  Élelmiszergazdaság fejlődésének makrogazdasági kérdései
•  Agrárfinanszírozás
•  A KAP új irányai az EU-ban
•  Nemzetközi versenyképesség
•  Globalizáció az élelmiszergazdaságban
•  Új irányzatok a világ mezőgazdaságában

2/ Vállalkozás menedzsment
•  Vállalati gazdálkodás
•  Stratégiai tervezés és döntéstámogatási rendszerek
•  Termelési erőforrások hasznosítása
•  Vállalati irányítás és menedzsment
•  Agrárvállalkozások finanszírozása
•  Fenntartható gazdálkodási modellek

3/ Marketing
•  A fogyasztói, a vásárlói és a szervezeti piaci beszerzési magatartás
•  Termelési és szolgáltatási tevékenységek (termék/márka), vállalati és iparági marke-

tingjének elemzése
•  Marketingeszközök (termék, ár, értékesítési csatorna, eladásösztönzés) alkalmazása 

és fejlesztése
•  Piaci orientáció, marketingstratégiák, stratégiai csoportok, piaci versenyképesség
•  Marketinginformációs-rendszerek fejlesztése és tudásmenedzsment
•  Marketingkutatási módszerek és modellek adaptálása és fejlesztése
4/ Vezetéstudomány
•  Vezetés, szervezés
•  Vezetéselmélet és módszertan
•  Munkaügyi kapcsolatok rendszere
•  Információs társadalom és menedzsment
•  Vezetőképzés- és továbbképzés rendszere, formái és módszerei
•  Kis- és középvállalati menedzsment
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Jelen tanulmány a TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011 „A tehetséggondozás és kutató-
képzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen” című pályázat támo-
gatásával valósult meg.” A pályázat általános célja a tehetséggondozás komplex fejlesztése 
a Szent István Egyetemen. A kutatás keretén belül foglalkozunk az agrár-közgazdasági ku-
tatások prioritásrendszerével, bemutatásra kerülnek a hazai és a nemzetközi irányelvek.
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I. A FÖLDHASZNÁLAT,  
MINT AZ AGRÁRGAZDÁLKODÁS ALAPJA*

A mezőgazdasági termelés közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódik a mezőgazdasági föld-
használathoz. A földhasználat módja alapvetően befolyásolja a mezőgazdasági termelés 
nemzetgazdaságon belüli súlyát, szerepét. A mezőgazdasági célú földhasználat minőségét 
annak járadéktermelő képessége határozza meg. Döntő fontosságú, hogy – a többi termelé-
si tényezővel együtt – mekkora annak népességeltartó képessége. Ez alapján fogalmazható 
meg az agrártermelés, illetve az ezt támogató agrár K+F prioritások rendszere is.

A földhasználat komplex kérdésköréhez két oldalról közelíthetünk:
Az egyik esetben a rendelkezésre álló felszíni területek hasznosításának lehetőségeit 

vizsgálhatjuk, szem előtt tartva: a rendszer egész hatékonyságának kritériumait;
A másik megközelítési mód esetén azt vizsgáljuk, hogy a különböző (makro-, mezo-, 

vagy mikro-) szinten eldöntött fejlesztéseket a földfelszín, mely területén (hol) helyezzük el. 
Tehát: például hol termeljük meg a szükséges élelmiszert, melyik bányát nyissuk meg, hol ve-
zessünk autóutat, vagy hova telepítsünk egy új ipari üzemet, hol létesítsünk új lakótelepet.

E két megközelítési mód – mind a problémafelvetést, mind a megközelítést illetően 
– valahol találkozik, hiszen mindkét esetben alapvető fontosságú, hogy miként valósuljon 
meg a földterület legkedvezőbb, legésszerűbb igénybevétele úgy, hogy közben ezek a dönté-
sek hosszú távú gazdasági fejlesztés lehetőségét is magukba hordozzák.

Az előbbi megközelítési mód bővebb, mert az alapvető telepítési szempontokon túl-
menően tartalmazza azokat a folyamatokat is, amelyek az alrendszerek működésének 
hatékonyságát befolyásolják. Az utóbbi viszont arra összpontosít, hogy adott fejleszté-
sek különböző elhelyezése a felszínen mennyiben változtatja meg a földhasználat egészé-
nek hatékonyságát. Vagyis itt középpontban a haszonáldozat (az opportunity cost) áll, hi-
szen a terület-felhasználók közötti arányváltozás elsősorban a mezőgazdasági célú terület-
használatot befolyásolja.

A földhasználat fogalmába tartozik az ország teljes területének használata, illetve an-
nak leírása, a rendszerelemzés mint kutatási módszer segítésével, egyúttal a földhasználat 
belső összefüggéseinek megismerésével lehetőséget teremt a hasznosítás kedvező módoza-
tainak, változatainak kidolgozására, a termelés, a vízgazdálkodási tevékenység, valamint a 
tercierszférát és a humántőke regenerálódását, illetve bővített reprodukcióját szolgáló rek-
reációs földlekötések hasznosításának elemzésére.

A földhasználat leíró rendszere zárt egységként kezeli a termelés ökológiai, technikai 
és ökonómiai tényezőit, a hasznosítási folyamatokban lejátszódó természeti és társadal-
mi-gazdasági összefüggéseket, mint inputokat és ennek outputjait, a primertermék kibo-

*  E fejezet megírása során támaszkodtunk Szűcs István: „A földhasználat makroökonómiai rendszerei” 
című akadémiai doktori értekezésére. Budapest, 1986.
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csátást, valamint az input és output, ökonómiai tartalommal telített viszonyát. Lényeges, 
hogy a földhasználat fogalmába tartozó elemek összehangolt működése során megvaló-
suljon a kialakult földhasználati módok (területlekötés) arányainak minősítése, a táv-
lati arányváltozások okainak feltárása, az igénybevétellel okozott károk és az igénybevéte-
li költségek arányainak előzetes mérlegelése, az igénybevételt meghatározó termelési, öko-
nómiai, szociálpolitikai célokat visszatükröző paraméterek reális tartalmú, ökonómiai as-
pektusú számszerűsítése.

Például a bányászati használat az összes felszíni földterület két ezrelékét köti le, 
ugyanakkor a külfejtésre igénybe vett egy hektárnyi kedvező termőföld értéke a külfejtés 
egy hektárnyi területére eső bányalétesítési beruházásoknak 20-25%-át is elérheti. Az ipa-
ri és tercier célra történő igénybevétel is az összes földterületnek csak 7%-át érinti. Ezzel 
szemben a létesítmények területegységre jutó beruházási költsége nagyságrendekkel na-
gyobb, mint az igénybe vett kedvező adottságú termőföld értéke, vagyis a termőföld igény-
bevételéből adódó kár gyakorlatilag a létesítmények hatékonyságát nem érinti. Meg-
közelítő számítások szerint átlagos minőségű földlekötéssel számolva az iparban 1000 Ft 
bruttó termelési értékre meglepően kevés, 1,1 Ft lekötött földtőke érték jut. Az ipari ter-
melés hatékonyságát tekintve tehát csaknem közömbös, hogy a lekötött terület rosszabb, 
vagy jobb minőségű-e, illetve, hogy szűkebb területen is elhelyezhették volna termelési ob-
jektumaikat, hiszen az 1 ezrelék legfeljebb 0,5, vagy 1,5 ezrelékké módosulna. Ugyanakkor 
ezen a 7% területen az agrárszféra évente mintegy 20-25 milliárd forint termelési érté-
ket, vagy 3-4 milliárd Ft tiszta jövedelmet tud megtermelni.

A földhasználat központi kérdése a társadalmi, hatékonysági kritériumok megfogal-
mazása az egyes használati módok közötti arányok megváltoztatásakor (pl. egy-egy külszí-
ni fejtés beindításakor gyártelepek, állattartó telepek, vagy takarmánykeverők helyének ki-
jelölésekor stb.). A társadalmi hatékonyság, mint követelmény megfogalmazása természe-
tesen soha nem értelmezhető két szám hányadosaként; ezt a feladatot komplexebben, 
árnyaltabban, a mindenkori gazdálkodási mód követelményei és feltételei közepette kell el-
végezni. Például, a kedvezőtlen adottságú agrártérségek fejlesztése során szociálpolitikai 
megfontolások is kétségtelenül szerepet játszanak, de ez nem jogosít fel arra, hogy a haté-
konyságról, mint rendező elvről megfeledkezzünk.

A földhasználat néhány sajátossága

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy az egyes földhasználati módoknak csokorba köthető 
és rendszerezhető sajátosságai vannak. Ezeket az egyes használók gazdaságtana (ásvány-
vagyon-hasznosítás gazdaságtana, ipargazdaságtan, agrárgazdaságtan stb.) a maguk terüle-
tén megfogalmazták. Jelen kutatásunkban, annak fő irányultsága miatt, röviden az agrár-
szféra földhasználatának egyes sajátosságait foglaljuk össze a következőkben:

Először: a mezőgazdaságban a termőföld megújuló természeti erőforrás, ami azt jelen-
ti, hogy értékét a termelés során nem veszíti el, sőt helyes műveléssel és „gondos gazdálko-
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dással” növeli is azt. Egyik meghatározó tulajdonság itt a talajok természetes termékegy-
sége; ez különbözteti meg a talajt az anyakőzettől. A mezőgazdaságban a talajok kihaszná-
lását a termelőerők mindenkori színvonala határozza meg, a talajkihasználás módját pe-
dig (tehát a talajok természetes termékenysége által nyújtott potenciális lehetőségeket, és 
ezek kihasználását elősegítő termelőerőket együtt szemlélve) a talajok közgazdasági ter-
mékenysége fejezi ki. A talajoknak ez a megújítható tulajdonsága azért fontos, azért kell ezt 
megkülönböztetni a nem megújítható erőforrásoktól, mert egyrészt ez más megvilágításba 
helyezi a földkivonás és rekultiváció kérdéskörét, másrészt a makroszintű távlati tervezés 
időhorizontjának megválaszolásakor ezzel a tényezővel számolni kell.

Másodszor: a mezőgazdasági termelés fontos jellemzője „… az élő szervezetek, növé-
nyek, állatok termelésben betöltött szerepe”, illetve az a körülmény, hogy az élő szervezetek 
és a gazdasági szervezetek közötti közvetlen kapcsolat miatt viszonylag nagyobb szerepet 
játszik a véletlen, a megismerési folyamat után is.

Mivel tehát a mezőgazdaságban „az újratermelés ökonómiai folyamata összefonódik az 
újratermelés természeti folyamatával, így a természeti tényezők szerepe jóval nagyobb, 
mint a többi gazdasági ágban, itt a termelési folyamatokat belátható ideig csak irányítani 
lehet, de uralni nem. E sajátosság kiváltó ok a következőképpen fogalmazható meg: sajátos-
ság abból fakad, hogy az élelmet fogyasztó ember és az élelem tárgyát adó növényi és állati 
szervezet életritmusa biológiai szabályozók szerint alakul: a keletkezés-létezés-elmúlás 
örökké ismétlődő folyamatának öntörvényi mozgását jeleníti meg.

E sajátossággal függ össze az is, hogy a mezőgazdasági termelés idényszerűsége miatt 
időszakos az eszközök kihasználása, a munkaerő foglalkoztatása és a munkaidő szabályoz-
hatósága. Az idényszerűen fellépő munkacsúcsokat gépesítéssel lehet ugyan csökkenteni, 
de megszüntetni nem, úgy mint, ahogy a kézi munka géppel való helyettesítése is bonyolul-
tabb, mint más népgazdasági ágakban, mivel nagy részük csak meghatározott időszakban 
üzemeltethető.

Harmadszor: a földfelszín mezőgazdasági célú hasznosítása az emberi élet szempont-
jából legfontosabb javakat, az élelmiszereket állítja elő, s jelentősége elsősorban azért nő, 
mert belátható időn belül nem valószínű, hogy az élelmiszerek helyettesíthetővé válnak.1

Negyedszer: a mezőgazdasági földhasználat egyre nagyobb jelentőségű sajátossága, 
hogy az összes földhasználók közül itt kell érvényesülni a legnagyobb felelősségnek a föld 
és környezete állagának megóvásáért, a földhasználás mikéntjének szabályozásáért, integ-
rálásáért.

1  Elgondolkoztató ugyanakkor az is, hogy az új tudományterületek, különösképpen a biotechnológia fejlő-
dése új megvilágításba helyezheti az élelmiszer-termelés jövőképét. A biotechnológiai híreket böngész-
ve bukkantunk az alábbi szenzációs hírre: „A Chicagótól 100 km-re, nyugatra levő Dekallban (Illinois) 
levő General Mill cég Phytofarmján mesterséges fénnyel és táplálással talaj nélkül termelik a spenótot. 
A cég hetente 4 t spenótot szüretel, hatszor többet, mint üvegházi körülmények között és 100-szor any-
nyit, mint szántóföldi körülmények között termelni lehet azonos területen. A termék ára ugyan ötszörö-
se a hagyományosénak, de bőven van vevő, ugyanis garantáltan peszticid mentes, és sokkal ízletesebb a 
hagyományosénál.” (Embassy of the Hungarian People’ s Republic. Washington, 1988.)
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Ötödször: a mezőgazdasági földhasználat termékei (az élelmiszerek és a könnyűipa-
ri termékek nagy része) nagyon rövid időn belül elfogyasztandók, felhasználandók, külön-
ben minőségük lényegesen csökken vagy teljesen megsemmisül. E sajátosság hangsúlyozá-
sa azért fontos, mert a primértermék-termelés és a feldolgozás arányai, illetve a vertikum 
különböző fázisainak kiépítettsége a veszteségek minimálisra szorításán keresztül az ösz-
szes természeti erőforrásnál jobban befolyásolja a primertermék-termelés hatékonyságát.

Végül: a legfontosabb sajátosság – főleg a rendszerszemléletű megközelítés szem-
pontjából – az, hogy a legtöbb természeti erőforrással szemben számos variációs lehetősé-
ge, szerkezeti kombinációja van a termőföld hasznosításának, s ez az alkalmazkodóképes-
séget rendkívül növeli, egyszersmind sajátos megvilágításban helyezi a természeti adott-
ságokhoz való alkalmazkodás lehetőségeit és annak a gazdasági növekedés szempontjából 
való fontosságát. E tekintetben kitüntetett jelentősége van az agrárkutatások irányvonalá-
nak megjelölésére.

Hangsúlyozni kell azonban – az előbbi sajátosságok létezése ellenére –, hogy a föld-
használati módok kialakítása és működtetése során az általánost kell keresni, az összeve-
tés, összehasonlítás lehetősége érdekében, miután minden tudományterület középpontjá-
ban a dolgok, jelenségek, folyamatok mérhetővé tétele, mérhetősége áll, tehát maga a tudo-
mányos megalapozás.

A hagyományos és a racionális mezőgazdasági földhasználat

A mezőgazdasági földhasználaton belül – az előbbiekben felvázolt sajátosságokat is figye-
lembe véve – megkülönböztetünk hagyományos és racionális föld- (talaj-)használatot.

A hagyományos talajhasználati mód a művelési ágak és a növénytermesztési ágaza-
tok igényének a természeti környezettel való összehangolását tekinti elsődleges céljának, 
mert a termelőerők történelmileg meghatározott alacsony színvonalán a mezőgazdálko-
dásnak a természeti tényezőktől való függése fokozottan erre kényszeríti az üzemeket.

A racionális föld-(talaj-)használat a termelőerők magasabb szintjén válik reális le-
hetőséggé. Ez a talajhasználati mód a hagyományoshoz képest egy nagyobb igényű követel-
ményrendszer „optimalizációját” jelenti a mezőgazdaságban. Ebben a követelményrend-
szerben – a természeti adottságok mellett – fokozott jelentőségre tesznek szert a termelési, 
a tudományos és technikai, az agrár- és népesedéspolitikai követelmények, a településfej-
lesztési igények, illetve azok rövid, közép- és hosszú távú összehangolása.

A racionális földhasználat tehát már nemcsak a természeti tényezőkhöz való alkal-
mazkodást tekinti kiindulási feltételnek, hanem a szűkebb agrárszférán belül is számításba 
veszi a földnek a technika beiktatásával növelhető közgazdasági termékenységét és a me-
lioráció különböző válfajaival növelhető vagy megvédhető talajtermékenységet is. A racio-
nális földhasználat követelményrendszerében az adott terület ökológiai adottságaihoz való 
alkalmazkodás azáltal jut kifejezésre, hogy a környezeti tényezők legkisebb károsítása nél-
kül igyekszik megvalósítani a természeti erőforrások igénybevételét.
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A racionális földhasználatot – az előbbiek értelmében – csak a társadalmi, ökológiai, 
ökonómiai és technikai tényezők közötti szoros összhang eredményezhet. A racioná-
lis földhasználat modelljét ezért az adott területen érvényesülő tényezők alapos feltárásá-
val (leírásával) és kölcsönös kapcsolatuk ismeretében kell kimunkálni és működtetni. A ra-
cionális földhasználattal összefüggésben meg kell találni és kialakítani „az ökológiai jelen-
nel és jövővel összehangolt földhasználatot, a művelési ág- és termelési szerkezet-változta-
tás, a melioráció és a mezőgazdasági termelésből való kikapcsolás lehetőségeinek különbö-
ző fokozatait, azok időbeni és térbeni sorrendjét”

A földhasználati rendszer

A különböző földhasználati módok a földhasználat rendszerében öltenek valóságos formát, 
miután az egyes és az összes földhasználati mód működésének eredményességét a kölcsö-
nös érvényesülésének foka határozza meg.

A földhasználati rendszeren értjük az országhatár által körülhatárolt földfelszínen a 
gyakorlatban kialakult és működő földhasznosítási módokat, valamint az igénybevételt és 
a működést meghatározott körülmények összességét, azok költség-hozam viszonyainak 
együttesét és egységét.

Eszerint a mezőgazdasági földhasználat mellett ide tartozónak kell tekinteni a nem 
mezőgazdasági célú földhasználatok teljes körét, azaz az ország teljes területét haszno-
sító formákat. A földhasználati rendszer vizsgálatának tárgya az egyes termelő- és szolgál-
tató tevékenységek ésszerű elhelyezése a földfelszínen, illetve a hozzájuk kapcsolódó folya-
matoknak a komplex vizsgálata.

A földhasználat, mint gazdálkodási rendszer

Az általános rendszerelemzésnek, mint elemzési módszernek szerteágazó és egyre gaz-
dagodó, könyvtárszámba menő szakirodalma van. A tudományterületek differenciálódása, 
a termelési folyamatok egységeinek elkülönítése, (blokkosodása,) a termesztéstechno-
lógiák bonyolulttá válása olyan megközelítési módok kifejlesztésének igényét vetette fel, 
amely a folyamatokat zárt egységben kezeli, megjelöli az egyes elemek helyét, egymás-
hoz kapcsolódásuk közvetlen vagy közvetett módját, tehát a viszonylag áttekinthetetlennek 
tűnő folyamatokban rendet teremt. Ezt a feladatot vállalta magára a rendszerelmélet, il-
letve az erre épülő rendszerelemzés.

A rendszer a rend egyik névváltozata, bizonyos ismérvek szerint összetartozó 
elemeknek egyfajta integrálódottsági formája. A rendszerelmélet kifejlődésével hihe-
tetlen mértékben kitárul az elemzés horizontja, s olyan eredmények birtokába jut-
hatunk, amelyek feltárására a hagyományos megközelítés esetén nem sok reményünk 
van. Találóan fogalmaz Jules Henry Poincaré: „Egy új eredmény akkor igazán érté-
kes, ha egyenként már régóta ismert, de egymástól távol állónak tűnő elemek közt lé-
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tesít kapcsolatot, s ezzel hirtelen rendet teremt ott, ahol eddig a rendezetlenség látsza-
ta uralkodott.”

A rendszereket és a hozzátartozó elméleteket a szakirodalom többféleképpen cso-
portosítja:

–  Általános rendszerek, s ezek elméletei illetve rendszermodelljei. Ez a közelítés szi-
nonim a régi filozófia tudományág égisze alatt működő, a világ minden dolgával ösz-
szefüggően foglalkozó megközelítési módokkal,

−  A természettudományi (fizikai, kémiai, biológiai stb.) rendszerek és ezek elméletei, 
illetve rendszermodelljei. Ebbe beleértendő a természettudomány fejlődésének ered-
ményeként létrehozott fizikai (például géprendszer), kémiai (vegyületek előállítása), 
biológiai (növénynemesítés) természeti folyamatok működésének rendszerei is,

−  A társadalmi-gazdasági rendszerek, ezek elméleti és rendszermodelljei, amelyek 
elsősorban a politikai gazdaságtan fogalomkörébe sorolható folyamatok, elemzések 
rendszer-szemléletű megközelítésével foglalkoznak (ilyen például a társadalom osz-
tálytagozódásának, a termelőerőknek és termelési viszonyoknak, az értéktörvény 
működési mechanizmusának stb. a rendszerelemzése),

−  Gazdálkodási rendszerek, ezek elméletei és rendszermodelljei. Ezek a konkrét 
anyagi javak előállítására, vagy szolgáltatások nyújtására irányuló tevékenységek 
rendszerszerű vizsgálatát, leírását, modellezését és elemzését fogják át.

A két utóbbi, a gazdasági és gazdálkodási rendszerek a rájuk jellemző sztochaszti-
kus kapcsolatformák sokasága miatt sohasem lehetnek annyira zártak, mint például a fi-
zikai, kémiai, vagy más természettudományos rendszerek. Ezért a gazdasági és gazdálko-
dási rendszereknél sokkal nagyobb szerepet kap a rendszeren belül az egyes tényezők kö-
zötti kapcsolatok minőségének állandó (vagy gyakran ismétlődő) mérése, a sztochaszti-
kus illesztések végzése, illetve a rendszert érő külső környezeti hatások folyamatos átve-
zetése.

Ennek a „megfigyelő-szolgálatnak” a teljesítése a rendszerbe épített t (idő) ténye-
ző feladata. Kornai szerint a gazdasági rendszerelmélet tárgya a társadalmi termelés és 
fogyasztás rendszere, a termelést és fogyasztást szabályozó mechanizmus. Ez nem szigo-
rú determináltságot jelent, csupán azt, hogy meghatározott impulzusokra valamilyen szto-
chasztikus szabályossággal reagálnak.

A gazdasági és gazdálkodási rendszerekben, a rendszerelemek közötti kapcsolatok 
többsége sztochasztikus jellegű, szemben a természeti rendszerekre jellemző függvény-
kapcsolatokkal, tehát a gazdasági rendszer viselkedési szabályainak szimulálása sokkal bi-
zonytalanabb. A gazdasági rendszerekben az időtényezőnek is minőségileg hangsúlyozot-
tabb szerepe van a rendszer belső fejlődésének szempontjából, mint a fizikai, kémiai, bioló-
giai rendszerekben.

A földhasználati rendszer kétségkívül legközelebb áll a mezőgazdasági rendsze-
rekhez, de semmiképpen sem annak része, bizonyos értelemben szűkebb, bizonyos érte-
lemben tágabb annál. A mezőgazdasági rendszer adott személyeknek, anyagi, technikai 
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eszközöknek, növényi és állati szervezeteknek a társadalmi munkamegosztásban elkülö-
nült olyan szervezett csoportja, amelynek célja a mezőgazdasági termékek előállítása.

A földhasználat szűkebb kategória, mint a térhasználat, nem foglalkozik közvetlenül 
olyan folyamatokkal, mint a talaj tápanyagfeltáró képességének javítása, az új fajták ter-
mesztésben való kipróbálása stb., viszont tágabb fogalom azért, mert az agrárszférán kí-
vüli tényezők közül mindazokat tárgyalja, elemzi, amelyek a felszíni földlekötést valami-
lyen formában befolyásolják (pl. bányászat, közlekedés, erdősítés stb. terület igénybevétel-
ét meghatározó tényezők).

A földhasználat alrendszerei

A földhasználat makroökonómiai rendszerének leírásához használnunk kell olyan fogal-
makat, mint részhalmaz, blokk, az alrendszer, tevékenységszakasz stb. Itt említjük meg, 
hogy a rendszer működését a következőkben az egységek között valamilyen impulzusok 
(döntési jelek) hatására beinduló kölcsönhatások, folyamatok egységeként értelmezzük.

A földfelszín különböző célra történő igénybevétele, a hozzájuk rendelhető inputok 
halmaza, a hasznosítás, vagy a használat folyamatában kialakuló kapcsolatok és folyama-
tok, valamint a hasznosítás eredményeként nyert termékek (vagy valamilyen szolgáltatás 
értéke) hasznosítási egységként értelmezve jelentik a földhasználat alrendszereit. 
A hasznosítás mai rendje a földfelszínt hasznosító termelő és nem termelő tevékenységek 
(termelő, vagy szolgáltatási tevékenységet végző szervezetek,), a társadalmi-gazdasági fej-
lődés évszázados (évezredes) folyamatában alakult ki; az őstermeléstől kezdődően szélese-
dett, gazdagodott a földet igénybevevő tevékenységek köre. E tevékenységeket többfélekép-
pen csoportosíthatjuk. A legkézenfekvőbb az alábbi:

−  őstermelés (primer termék termelés, amely átfogja a természeti erőforrások hasz-
nosítását),

−  a feldolgozóipar (a szekunder termelés folytatásához szükséges terület-igénybevé-
tel),

−  a szolgáltató szféra (a harmadik szféra működéséhez szükséges földfelszín, pl. köz-
utak, vasutak, szolgáltató házak, lakóépületek stb.,

−  negyedleges szféra (amely alatt a humán tőke regenerálódásához szükséges szolgál-
tatásokat értem, parkerdők, üdülőövezetek stb.)

Az első hazai szocialista földjogi kódex megalkotását számos előkészítő tanulmány ala-
pozta meg. Közülük több foglalkozik a földek rendeltetés szerinti felosztásával. Jelenleg ke-
veredik a rendeltetés szerinti és az inkább földrajzi tagoltságra épülő, a földigazgatás sza-
bályozására kreált fogalomcsoport (külterület, belterület, zártkert, külterületi lakott hely-
tartós fennmaradása kijelölt tanyás területek).

A földhasználati alrendszerek lehatárolásakor tehát a termelési célú elhatárolás a 
meghatározó, vagyis a tevékenység céljai alapján kerülnek a különböző kategóriák kialakí-
tásra.
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A hasznosítási alrendszereket ebből az aspektusból határoljuk le mi is, azzal a különb-
séggel, hogy a termelőszférán belül további megbontást alkalmazunk, tekintettel arra, hogy 
a földfelszín igénybe vételéért folyó harc, érdekütközés az őstermelésen belül ugyancsak 
számottevő Mindezeket mérlegelve a földhasználati rendszer lehatárolásakor könyvemben 
az alábbi alrendszereket különítem el;

−  mezőgazdasági (valamint erdő- és vadgazdasági) célú földhasználat (Fm);
−  ásványvagyon-kitermeléshez szükséges felszíni területlekötés (Fa), amely általá-

ban a föld méhében rejlő természeti kincsek kiaknázására irányul, de ezt csak földfel-
színi terület-igénybevétellel teheti meg;

−  vízgazdálkodási célú földlekötés (Fv), amely a felszíni vizek hasznosítását fogja át 
(a felszín alatti vizeket viszont csak akkor, ha kitermelésük felszíni földterületet vesz 
igénybe, pl. szivattyútelep);

−  a feldolgozóipari termelés területlekötése (Fi), mint a földnek műveleti bázis-funk-
ciója céljából;

−  a szolgáltató (tercier) szféra földterület-igénybevétele (Ft), amely ugyancsak a föld 
műveleti bázis funkciójához kapcsolódik;

−  a rekreációs célú területlekötés (Fr), amely a technikai fejlődés, környezeti ártalmak 
fokozódásával egyre nagyobb jelentőséggel bír.

A felsorolt földhasználati alrendszerek végső soron lekötik az ország teljes területét; a 
terméketlen területek gyér növényzetükkel is termelnek oxigént, búvóhelyet kínálnak a va-
daknak, látványt és pihenést a turistáknak stb.

Az alrendszerek együttes területe tehát
Fm+Fa+Fv+Ft+Fr = 93 040·106 m2 (egyenlő Magyarország földterületével).
A földhasználat rendszerének az előbbi gondolatmenet szerinti megszerkesztett struk-

túráját az 1. ábra szemlélteti.
A mindennapok gyakorlatában az egyes területhasználók „földigénye”, mint hasznosí-

tási érdekszféra, a sík valamely részére vonatkozik (általában valamilyen azonosítási szá-
mon nyilvántartott földterületről van szó), mégis a középpontos letükrözés által bezárt tért 
tekintjük a földhasználati rendszer (geometriai) keretének. Ennek oka, hogy

–  a termelést befolyásoló természeti tényezők többsége síkban nem értelmezhető;
–  az egyes földhasználók gazdálkodásának hatékonyságbeli különbségét lényegesen 

befolyásolja a mélyben vagy a légkörben levő „természeti kincsek” minősége.
A földhasználati rendszerrel szemben – amelyet FHR szimbólummal jelölünk – az 

alábbi kritériumokat fogalmazhatjuk meg:
–  az FHR-nek van egyértelműen meghatározható vagy valószínűségi értékkel jelle-

mezhető input oldala (inputelemek halmaza);
–  az inputelemek között – különböző hatásmechanizmusok beindulásával – irányított 

(vagy részben irányított) fizikai, kémiai, biológiai (transzformációs), szervezési és 
vezetési folyamatok zajlanak. A rendszer szabályozhatósága az inputelemek között 
érvényesülő függvényszerű vagy sztochasztikus kapcsolatok az ok-okozati összefüg-
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gések, az irányítható vagy kevésbé irányítható folyamatok rendszerének megismeré-
sétől függ;

–  a földhasznosítási rendszer dinamikus rendszer, amelynek alapvető tulajdonsága, 
hogy valamilyen hatásterjedés segítségével inputból outputot állít elő; a rendszer in-
put oldala és a folyamatok rendszerének ismeretében nagy valószínűséggel becsülhe-
tők a rendszer (alrendszerek) outputjai,

–  értelmezhető a rendszer input és output oldalának (halmazának) hányadosa, mint 
hatékonysági, gazdaságossági mutatószámrendszer, amely az alrendszerek és a föld-
hasznosítás teljes rendszerének működését az alternatív földlekötést (különbö-
ző elhelyezési változatokat) minősíti. Ebben a minősítési rendszerben a termőföld, 
– mint termelőeszköz-lekötés – egyenrangú szerepet játszik az élőmunka és az esz-
közlekötés mutatóival.

1. ábra: A földhasználati rendszer szerkezete
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E kritériumok magukba hordozzák azt a lehetőséget, hogy az FHR elemei, illetve fo-
lyamatainak nagy része megfigyelhető, statisztikai információkkal leírható, továbbá az is, 
hogy a rendszer egésze és annak alrendszerei külső és belső kapcsolatokkal rendelkeznek. 
Az input és output viszonylatok, valamint a belső (és külső) folyamatrendszerek megisme-
rése révén a rendszer szabályozhatóvá válik akkor is, ha nem uraljuk a folyamatok ösz-
szességét, vagyis meghatározott output eléréséhez bizonyos valószínűségi értékek mellett 
meghatározható input rendelhető, vagy fordítva: adott (ismert) inputok mellett jó valószí-
nűséggel becsülhetők az alrendszerek várható outputjai.

A földhasználati rendszer fő és kiegészítő folyamatai

A földhasználati rendszerben nem egyenrangú folyamatok zajlanak: egyesek a föld-
igénybevételt alapvetően és közvetlenül meghatározzák, míg mások csak közvetetten, át-
tételesen hatnak. Az előbbieket a rendszerben fő, az utóbbiakat kiegészítő folyamatok-
nak nevezzük.

A földhasználati rendszer folyamatáról főleg a következőket kell tudni:
a)  A FHR főfolyamatai közé azok tartoznak, amelyek a földfelszín használatát közvet-

lenül befolyásolják. Ide sorolhatók az alrendszerekbe beáramló fejlesztési erőfor-
rások közül azok, amelyeknek közvetlen terület-lekötési vonzata van. (Pl. a mező-
gazdasági és erdőgazdálkodási tevékenységek teljes köre, a bányászat fejlesztésére 
hozott döntések közül külszíni bánya megnyitása, vagy a mélybányászat fejlesztése 
esetén a felszíni bányaüzem elhelyezése, vagy például egy iparfejlesztési döntés ese-
tén a terület kijelölése.)

b)  A fő folyamatok másik csoportjába azok tartoznak, amelyek a mezőgazdasági terme-
lés szempontjából minősítik a termőföldet, s amelyek meghatározzák és befolyásol-
ják a termelhető, vagy termelésre javasolható mezőgazdasági termékek körét stb.

c)  A fő folyamatok harmadik csoportjába azok sorolhatók, amelyek a terület-igénybe-
vételt hatékonysági aspektusból minősítik.

A kiegészítő folyamatoknak azok tekinthetők, amelyek ugyan részei az FHR-nek, de 
szerepük nem közvetlen. Ilyenek például az ipari célú földlekötés esetében a telepítési té-
nyezők rendszerezése, az alkalmazott termesztéstechnológiák, amelyek befolyásolják a 
telepítés jellegét, ezzel a helyét stb.

A földhasználati alrendszerek súlyarányának és szerepének változásába természete-
sen a fő folyamatok játsszák a döntő szerepet, de az alrendszerek közötti arányváltozások 
megítélésekor a kiegészítő folyamatok hatásával is számolni kell.

A rendszer lehatárolása során figyelembe kell venni, hogy a mezőgazdasági haszno-
sítási alrendszer olyan sajátosságokkal rendelkezik, miszerint ugyanaz a földfelszín a me-
zőgazdasági kultúrák számtalan variációjával (struktúrájával) hasznosítható. A mezőgaz-
dasági szféra szerkezetének vizsgálata ezért (különböző minőségű területek különböző ter-
melési szerkezettel való hasznosításának, illetve a termelési szerkezet befolyásoló ténye-
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zők komplex rendszernek elemzése) a földhasználati rendszer szerves részének tekinten-
dő. Az elmondottakat a 2. ábrán szemléltetjük.

A földhasználat elemzésének, illetve az alternatív hasznosítás vizsgálatára alkal-
mas módszertani eljárás kidolgozásának alapvető gondolata és egyben kérdőjele is tehát, 
hogy gazdaságilag értelmezhető-e a különböző célú földlekötések között valamilyen 
kvantifikálható tényezőkkel mért optimum vagy célfüggvényrendszer.

Az alrendszer közötti arányváltozás a társadalmi-gazdasági haladás megállapíthatat-
lan folyamata. De ez nem jelentheti azt, hogy a földhasználók közötti területi mozgásoknak 
ne tulajdonítsunk szigorúbb gazdasági tartalmat, hogy ne legyen például nagyobb egy gyár-
telep, bányaüzem stb., mint amely egy jó munkaszervezés mellett elengedhetetlenül szük-
séges.

Időszerű az olyan fajta mérlegelés is, amely az útsűrűség nevelésével alternatívaként 
a földfelszín feletti anyag- és termékmozgás lehetőségeit állítja szemben. Ennek kapcsán el-
képzelhető például – talán a kézzel fogható időtávlatban –, hogy az emberiség kénytelen lesz 
(s az aerotechnikai fejlődés pedig lehetővé teszi) a közlekedés és a szállítás nagy volumenét 
föld fölé (s részben föld alá) vinni, hogy teret nyerjen az élelmiszer-termelés céljaira.2

 

2. ábra: A fő és kiegészítő folyamatok lehatárolása

2  A kérdésfelvetés realitását bizonyítja, hogy az NSZK-ban 1985-ben állítottak próbaüzembe olyan teher-
szállító léghajót, amely 300 t terhet képes szállítani óránként 60 km-es sebességgel.
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Az arányok kialakítását motiválja az a körülmény, hogy a termelő alrendszerek mű-
ködése megfelelő infrastrukturális környezetben valósul meg. Kérdés, hogy az adott tár-
sadalmi-gazdasági színvonalon, a közvetlenül termelő vagy a termelőtevékenységet ki-
szolgáló földhasználó alrendszerek (az Fm, Fa, Fv, Fi alrendszerek) mekkora fejlettséget 
igényelnek az Ft és az Fr alrendszertől, hogy azok a komplexitás kritériumai mellett ked-
vezően járuljanak hozzá a termelő alrendszerek működésének eredményeihez. A jó hu-
mánközérzetet biztosító településarculatok (a kulturális és a szociális ellátottság, a hét-
végi kikapcsolódás sokszínűsége, víkendtelkek, parkerdők, sétálóerdők, jól megszerve-
zett közlekedési lehetőségek), nagyfokú aktivitást és kreativitást tudnak bevinni a ter-
melő alrendszerbekbe.

A földhasználat rendszerszemléletű elemzésével a következő – mindennapok gyakor-
latában is felmerülő – kérdésekre keresünk választ:

–  Mekkora az egyes alrendszerek fölfelszíni igénybevétele, az alrendszerek relatív 
súlyaránya, illetve milyen mértékű változást, mozgást engedhetünk meg a rendszer 
egész hatékonyságának primátusa mellett az egyes földhasználók között;

–  A társadalom rendelkezésére álló összmunka mennyiségből mennyi termelési esz-
közt és élőmunkát fordítsunk az egyes alrendszerek működésbe hozására;

–  Végül is hogyan értékeli és ítéli meg a társadalom természeti adottságaink kihasz-
nálását, illetve a termelő és nem termelő jellegű földlekötések egymáshoz viszonyí-
tott arányát. (Például mekkora gondot fordít a társadalom arra, hogy a közvetlenül 
nem termelő célokat szolgáló tercier és rekreációs célú alrendszerek földlekötése el-
érje a minimális követelmény szintjét, vagy például milyen minőségű felszíni terület 
kerül ki a mezőgazdasági alrendszerből.)

A földhasználati rendszer funkcionális szerkezete

A földhasználati rendszer folyamatainak, összefüggéseinek rendszerezése szükségessé te-
szi, hogy az FHR input halmazától az outputig vezető tevékenységsorozatot szakaszoljuk. A 
rendszeren belül a tevékenység-szakaszok a jellegükben és tulajdonságaikban eltérő folya-
matok halmazából állnak. A földhasználat dinamikus rendszereinek egymáshoz kapcsoló-
dó szerves egységei, a transzformációs folyamatok3 megtestesítői.

Az FHR funkcionális tagolódásán (szerkezetén) a tevékenységszakaszok elhatárolását 
kell érteni, különböző megfontolások alapján.

A földhasználat rendszerében hét olyan tevékenység-szakaszt határolhatunk le, le, 
amelyek keresztirányban átszelik a FHR alrendszereit, s így egyértelmű lehatárolást és 
kapcsolatrendszer kialakítást tesznek lehetővé. E tevékenységszakaszok a következők:

3  A transzformáció fogalom alatt a FHR-ben az inputból outputot előállító folyamatok összességének mű-
ködését értjük, tehát a fizikai, a kémiai, a biológiai átalakítások mellett a szervezés, vezetés, irányítás fo-
lyamatainak termék, vagy szolgáltatás formában való átalakulását is ide tartozónak tekintjük. 
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–  a geometriai meghatározás tevékenységszakasza (G),
–  a természeti erőforrás minőségének leírására szolgáló tevékenység-szakasz (K),
–  a rendszer élő- és holtmunka-ráfordításának szakasza, amely az egyszeri (tőke), fo-

lyamatos (költség) elemeket egyaránt tartalmazza (R),
–  a rendszer elemei és blokkjai (alrendszerei) közötti kölcsönhatás-kapcsolatok te-

vékenységszakasza (S),
–  a rendszer döntési, szabályozási és termelési tevékenységszakasza (P),
–  a földhasználati alrendszerek output szakasza (O),
–  az egész és az egyes alrendszerek működését minősítő hatékonysági tevékenység-

szakasz (H).
Az alrendszerek és tevékenységszakaszok kapcsolódásának logikáját mutatja be a 

3. ábra.

3. ábra: A földhasznosítási rendszer alrendszerei és tevékenység-szakaszai

Az alrendszerek és a tevékenység-szakaszok által lehatárolt „kisebb egységek” a FHR 
blokkjai. A leírt komplett rendszer 42 blokkból áll, amelyeken belül, s amelyek között na-
gyon szigorú gazdasági tartalommal bíró folyamatok zajlanak le. Például az Fm, G blokk a 
mezőgazdasági hasznosítású földterületek geometriai meghatározottságát adja, az Fr, H 
blokkban pedig a rekreációs célú földhasználat hatékonyságot befolyásoló hatásai jelen-
nek meg. (Például kevesebb az 1 fő átlagos állományi létszámra jutó táppénzes napok szá-
ma, vagy nő a termelés intenzitási, vagy termelékenységi mutatója stb.). Ezen rendszerezés 
alapján megfogalmazható az agrár K+F teljes cél- és feladat-együttese.

A földhasználat rendszerének tevékenységszakaszai

A geometriai meghatározás tevékenységszakasza
A geometriai meghatározottság tevékenység-szakasza azt fejezi ki, hogy a természetben 
előforduló bármely természeti erőforrás geometriailag egyértelműen leírható, definiálha-
tó annak sík- és térbelisége. A természeti erőforrások előfordulását leíró pontok összessége 
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tehát a földhasználati alrendszerek térbeli elhelyezkedését meghatározó három-dimen-
ziós koordinátarendszer elemeinek halmaza. A G tevékenységszakasz egyrészt egy azo-
nosító kódrendszer alapja (tehát a természeti erőforrás előfordulás legkisebb számbavett, 
vagy nyilvántartott egységének jele, például a mezőgazdasági céllal hasznosítható terület 
legkisebb gazdálkodási egységének, a táblának, vagy a földrészletnek a jele). Magyarorszá-
gon jelenleg – de több más országban már korábban a számítástechnika gyakorlatban törté-
nő mind szélesebb körű térhódításával párhuzamosan – erősödnek azok a törekvések, ame-
lyek az úgynevezett geodéziai koordinátarendszer kódjaira épített nyilvántartási rendszer 
bevezetését szorgalmazzák. A geokódrendszer az egységes országos vetületi rendszer-
re (EOV) épített olyan számítógépes nyilvántartási rendszer, amely térképen ábrá-
zolt idomot egy belső pontjának (megközelítőleg súlypontjának) koordinátájával azonosít.  
A geodéziai koordinátás azonosítórendszer „elsődleges funkciójának tekinthető a föld-
mérési és térképészeti adatbank kiterjedt felhasználásához szükséges kapcsolat megte-
remtése…”4 a különböző műszaki-gazdasági ökonómiai, társadalomirányítási és szervezési 
célokat hordozó adathalmazok felé.

A G tevékenységszakasz másik funkciója az erőforrás-előfordulás térbeli alakzatá-
nak definiálása, tehát a geometria pontok környezetének meghatározása.5 A mezőgazdasá-

gi termőföld esetében ha G  
m
i  az i tábla súlypontja, akkor a tábla alakzata megadható a te-

rület felszínét, valamint a termőréteg vastagságát leíró töréspontok halmazával. Ennek sé-
máját a 4. ábra szemlélteti. A valóságban a térbeli alakzat meghatározásának a föld mélyében 
elhelyezkedő ásványvagyon esetében van nagyobb jelentősége, hiszen az a kitermelés haté-
konyságát, illetve ez alapján a kitermelés optimális sorrendjét alapvetően meghatározhatja.

A közeli (távolabbi) időkben geokódrendszer várhatóan a különböző intézményekben, 
intézetekben található adathalmazok összekapcsolásának is alapját képezi, amely rendkí-
vül megkönnyíti az adathalmazok közötti kommunikációs lehetőséget. Lényegében alapját 
képezi egy egységes nyilvántartási hálózat megteremtésének, amely on-line rendszer mű-
ködtetése esetén hihetetlenül meggyorsíthatja a természeti erőforrásokra vonatkozó infor-
mációáramlást, s a döntések sok, egymással összefüggő, társadalmi-gazdasági és környeze-
ti hatásukban komplexebben egymásra épülő, döntés-előkészítésre célra rendezett infor-
mációkra épülhetnek. Megítélésünk szerint sokkal többet kell foglalkozni azokkal a prognó-

4  1975-ben került kiadásra a Vetületi Szabályzat (OFTH) 63619/2/1975) az egységes országos vetületi 
rendszer alkalmazására. EOV egy olyan ferde tengelyű hengervetület, amely az ország területének kö-
zépső kelet-nyugati sávjában az Ellipszoid felszíne alá süllyesztett. (Ezzel a vetületi torzítás gyakorlati-
lag elhanyagolható.) Az x és y tengely hazánk középpontjához képest önmagukkal párhuzamosan 650, il-
letve 200 km-rel eltolásra kerültek, így az összes koordinátaérték (geokód) a koordinátarendszer pozitív 
térnegyedében található, és két azonos abszolút értékű x vagy y érték nem fordulhat elő. A határozat fon-
tosabb jellemzőit szentesi A. ismertette a Tudomány és Mezőgazdaság 1982/5. számában.

5  Azoknak a tetszőleges sűríthető pontoknak a minimális halmazát, amelyek a természeti erőforrás bérbe-
li alakzatát egyértelműen megadják, a geometriai előfordulások környezetének nevezem, s a geokódhoz 
rendelhető ugyanannyi számú környezeti ponthalmazokból, vagy töréspontok halmazából állnak. 
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zistípusokkal, amelyek a természeti erőforrások optimális kihasználásával, illetve a primer-
termék-előállításra épülő feldolgozószféra optimális arányainak, egyáltalán a társadalmilag 
rendelkezésre álló munkamennyiség optimális allokációinak kérdéseivel foglalkoznak.

4. ábra: A mezőgazdasági tábla geometriai körülhatárolása

A természeti erőforrások minőségét leíró tevékenységszakasz
A hasznosított erőforrásnak a földhasznosítás módját valamilyen formában befolyásoló 
természetes tulajdonságait a K tevékenységszakasz fejezi ki.

A föld felszínén vagy a föld mélyében elhelyezkedő természeti erőforrások minőségét 
számos tulajdonságelem határozza meg. Szénelőfordulás esetében pl. a lelőhelyen talál-
ható szénvagyon minősége, mennyisége, mélységi elhelyezkedése, rétegvastagsága, inf-
rastrukturális környezete, megközelíthetősége, szállítási körülményei, a bányászok la-
kás- és életviszonyainak kiépítettsége stb., ami alapvetően meghatározza az adott lelő-
hely termelésének hatékonyságát, versenypozícióját. A vízvagyonnál a víz tisztasága, 
hozzáférhetősége, a használhatóság alternatívái, tó vagy folyó jellege stb., amely a hasz-
nálati célok szerinti – energia. Lakossági vízfogyasztás, szállítás, mezőgazdasági terüle-
tek öntözése stb. – versenyképességét meghatározza. A mezőgazdasági termelés termé-
szeti tényezői közül a talaj minősége, felszíne és a földhasználathoz közvetlenül kapcso-
lódó éghajlati viszonyok a legfontosabbak. E három tényező mögött azonban számos tu-
lajdonságelem húzódik meg.

A talajosztályozási rendszer 9 főtípusba, továbbá 40 típusban és 96 altípusba sorolta be 
hazánk mezőgazdasági területét. A fő talajtípusok: váztalajok, sötét színű, vagy litomorf 
erdőtalajok, szikes talajok, réti talajok, láptalajok, mocsári és ártéri erdők talaja, folyóvizek 
és tavak üledékeinek és lejtők hordalékainak talajai.

Az altípusok további sok számú talajjellemzőt vagy talajalkotó elemet takarnak, gon-
doljunk például a talajvizsgálatok laboratóriumi eredményeire, amelyek ugyan a talajosztá-
lyozási rendszernek nem csoportosítható tényezői, de az altalajtípusokon keresztül diffe-



22

renciálják a talajok termőképességét. A talajok egységes értékelési rendszere ezeket a kü-
lönböző minőségű talajokat egyetlen minősítő számjeggyel (a 0-100 közé eső) talajpont-
számmal látja el.6 (Lásd az 5. ábrát)
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5. ábra: A szántóterület megoszlása termőhelyi pont és talajféleség szerint

A talajminőség mellett Fm alrendszer K tevékenységszakaszának elemei közé tartoz-
nak a talajok termőképességét befolyásoló légköri és domborzati viszonyok. A vizsgált ég-
hajlati tényezők: a vegetációs idő alatti középhőmérséklet és a relatív páratartalom, to-
vábbá az utolsó tavaszi fagyos naptól az első őszi fagyig terjedő idő hossza. E tényezőknek 
a termelésre gyakorolt befolyásuk szerint állapítják meg az éghajlat pontszámát az opti-
mumtól a legkedvezőtlenebb klímazónáig, a talajpontszám 0-30%-a között negatív száza-
lékszámba kifejezve.

Az éghajlati tényezők alapján a minősítési rendszer hazánk területét öt éghajlati kör-
zetbe sorolja. Az 1-es kategóriába a legkedvezőbb, az 5-ösbe a legmostohább viszonyok tar-
toznak.

A domborzati tényezőket a földértékelési rendszer a következő öt csoportba különíti el:
 0- 5%-os lejtő  = sík terület,
 5-12%-os lejtő  = enyhén lejtős terület,
 12-17%-os lejtő  = lejtős terület,
 17-25%-os lejtő  = enyhén meredek terület,
 25% feletti lejtő  = meredek terület.

6  A termőföldek ökológiai értékelésével foglalkozó hivatalos munkák következetesen a „talajértékszám” 
„termőhelyi értékszám” fogalmakat használják. Kutatásunkban az „érték” helyett következetesen a 
„pont” fogalmat használjuk. Tehát „talajpontszám,”, „termőhelyi pontszám” abból a megfontolásból, 
hogy az talajok minőségét (és nem az értékét) fejezi ki. Míg a talajok minősége egy viszonylag objektív és 
relatíve stabil kategória, addig az értéknek bonyolultabb mozgásformái létezhetnek. 
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A 17%-os lejtőtartományban további differenciát jelent a kitettség, mégpedig:
III  =  déli (D), délnyugati (DNy) kitettség,
III  =  nyugati (Ny), északnyugati (ÉNy), keleti (K), délkeleti (DK) kitettség,
III  =  északi (É), északkeleti (ÉK) kitettség.
Az 5% feletti lejtőkategóriák a talajpontszámokat a lejtő meredekségéből korrigálják, 

csökkentik és esetenként 25-30 pont levonást is jelenthetnek a talajpontszámból, abból a 
megfontolásból, hogy a termelhető növények köre és a művelés végzésének fizikai és tech-
nológiai foka sokkal nehezebb és drágább, ezért egységnyi terméket mindig drágábban állí-
tanak elő, mint az ugyanolyan minőségű, de síkvidéki területen gazdálkodók.

6. ábra: A szántóterület megoszlása termőhelyi pont és talajféleség szerint

A tényezők összhatását (az agrárszféra ökológiai feltételeit) a hazánkban kialakított 
bonitációs rendszerben egyetlen, 0 és 100 között elhelyezkedő termőhelyi pontszám feje-
zi ki. A termőhelyi pontszám és a talajpontszám különbségében a „társtényezők” (éghajlat, 
domborzat, hidrológia) hatása. A földhasznosítási rendszerbe az ökológiai tényezők bizo-
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nyos fokú aggregáltsági szinten lépnek be. Minden Gm azonosítóhoz tehát a természeti tu-
lajdonságot jellemző paraméterek mellett – amelyek az altalajokból, éghajlati, domborza-
ti hatásokból tevődnek össze – tartozik egy termőhelyi pontszám, egy talajpontszám és egy 
egyéb tulajdonságokat kifejező pontszám. (Ezt szemlélteti a 7. ábra)

7. ábra: Az Fm: K blokk fő elemei

Az FHR ráfordításait leíró tevékenységszakasz
A földhasználat ráfordítás tevékenységszakasza (R) ad választ arra, hogy a rendelkezésre 
álló társadalmi erőforrásokból mennyit áldozunk a hasznosítási alrendszerek potenciális 
lehetőségeinek kihasználására, a mezőgazdasági hasznosítási alrendszerben a talajok ter-
mészetes termékenységének javítására, a földtőke bővítésére és azok együttesének kihasz-
nálására.

E tevékenységszakaszban implicite jelennek meg azok az erőfeszítések, amelyek mint 
eszköz, vagy vagyonérték jelzik az alrendszerek gazdagságát. Az emberi társadalom általá-
ban – ha megkésve, az ellentmondások felgyülemlésének kényszerére is – racionálisan, szük-
ségletei és igényei szerint próbálja mérlegelni a tennivalóit. Megtervezi (szervezi, irányítja) 
a már megismert, feltárt erőforrások kihasználásának folyamatát (igényei vagy valamilyen 
többcélú optimum szerint differenciálva), közben állandóan kutatja a fejlődés új feltételeit, 
hogy lehetőségétől függően növekvő szükségletei kielégítésének szolgálatába állítsa azokat.

A földhasználati rendszerben a ráfordítások magukba foglalják a megismerési és 
hasznosítási folyamat összes ráfordításait, tehát a földtani, geológiai, agrárökológiai (ta-
lajtani, hidrológiai, éghajlati) kutatások és más természettudományos megismerési folya-
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mat költségeit, valamint a primer termék-termelés zavartalan viteléhez szükséges egysze-
ri és folyamatos ráfordításokat.

Az egyes hasznosítási alrendszerek input oldala a lekötött földterület értékéből, va-
lamint az eleven és tárgyiasult munkaráfordításokból tevődik össze. Ennek megfelelően to 
időpontban az alrendszerek input ráfordításai B egyszeri beruházási költségből, valamint 
a termelés első évétől kezdődően egy termelési ciklusban visszatérülő holt- és élőmun-
ka-ráfordításból (a + v), illetve

Ff ·α Fé földértékből (pontosabban földköltségből áll, ahol:
Ff – a lekötött földterület nagysága (ha, vagy m2);
α – a földhasználati alrendszer relatív gyakorisága,
Fé – pedig a föld értéke, (Ft/ha).

8. ábra: A földhasznosítási rendszer két döntési ágának input ráfordítás oldala

FÉ  =  a föld minőségétől függő földalapár (földérték, Ft/m2);
α  =  az egyes alrendszerek földigényének relatív gyakorisága;
t  =  időpont (0,1,…., t);
B  =  a beruházás bekerülési költsége (bruttó állóeszközérték);
(a+v)  =  amortizáció nélküli folyamatos ráfordítás;
Bf  =  a termelés időszakában az altrendszerekben eszközölt fejlesztések, amelynek for-

rása lehet az alrendszer saját akkumulációja vagy más alrendszerből átcsoportosí-
tott eszközök;

c  =  amortizációs költség.
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Az első termelési év beindulásáig B+Fét költség merült fel, ahol Fét a beruházás üzembe 
helyezésének évéig lekötött földterület értéke.

Ha időközben az alrendszerbe fejlesztési erőforrások áramlanak be, úgy caf összeg-
ből a már magasabb szintű termelés egyszeri újratermelése valósulhat meg. Az új fejleszté-
si erőforrások beáramlásának anyagi fedezete a rendszer működéseképpen létrejövő tisz-
ta többlettermék fejlesztésére fordítható része, a beáramlás folyamata pedig az alrendsze-
rek hatékonysága által befolyásolt központi és vállalati döntések földhasználati rendszerre 
gyakorolt endogén és exogén impulzusaival indul meg.

A földhasználati rendszerben az egyes alrendszerek (illetve folyamataik) földigénye 
kifejezhető természetes egységben (ha-ban), és kifejezhető értékben is. A termék-elő-
állítás és a szolgáltatás földigényessége ugyanúgy értelmezhető – és mérhető – mint 
a termelés munka – vagy tőkeigényessége, természetes mértékegységben, vagy 
pénzértékben.

A termelési tényezők hasznosulása szempontjából a földlekötés és földigényesség 
értékbeli mutatója más jellegű, és az összehasonlítás szempontjából bővebb információt 
ad, mint a naturális igényességi mutatók.

Akármilyen módon is közelítjük a problémát, vagy bizonyos piaci értékítélet alap-
ján kialakult, vagy valamilyen módon kalkulált földértékre van szükség ahhoz, hogy eze-
ket a mutatókat tartalmukban kezelhessük. A földérték meghatározásánál kiinduló tétel 
az, hogy a föld – a többi árutól eltérően – nem munkatermék, tehát az újra-előállításhoz 
szükséges társadalmi munka mennyiségével, illetve annak valamilyen dimenziójú muta-
tójával nem mérhető egyértelműen. Van ugyan az újratermelésnek egy sajátos mozzana-
ta, állandóan végigkísérő munkafolyamata, amely bizonyos értelemben a földnek, mint 
termelőerőnek a kapacitását újratermeli: a talajerő-utánpótlás; de nyilvánvalóan más a 
földnek, mint csak korlátozottan bővíthető termelőerőnek az értéke, és megint más a ter-
melőerő kibocsátó-képességét, „teljesítményét” újratermelő társadalmi munkabefekte-
tésnek a tartalma.

A többi termelési eszközzel ellentétben a föld esetében nem beszélhetünk elhasz-
nálódási időről, illetve az ehhez kapcsolódó amortizációs kulcsról. Más, termelési cél-
lal vásárolt munkaeszközzel ellentétben – szabad földforgalmat feltételezve – a földvá-
sárlásba fektetett pénzeszköz gyakorlatilag mindig rendelkezésre áll, az a termelésből 
bármikor kivehető, értékét megtartja, sőt növeli – attól függetlenül, hogy rajta a mező-
gazdasági termelést valójában folytatnak-e vagy sem. Következésképpen, a földhöz ha-
sonlóan a földérték vagy a földár, mint költség is sajátosan jelentkezik. A többi termelé-
si eszköztől eltérően nem a termelt termék értékében (árában) térül meg, vagy amorti-
záció formában pótolható, hanem egyszerűen anélkül termel, hogy elhasználódna (a ta-
lajerő-utánpótlás ismert mechanizmusa mellett). Ilyen értelemben a földár közvetlenül 
csak a földtőke kamatának megfelelő mértékben befolyásolja a rajta termelt termékek 
értékét.
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Hazánk nemzeti vagyonából a természeti erőforrások (termőföld, erdő- és ásványva-
gyon) értéke 34-35%. A természeti erőforrásokon belül a termőföld vagyonértéke a megha-
tározó, mintegy 64-65%-kal.

A földvagyon nagysága függ a területi termelékenység színvonalától, különböző minő-
ségű területek járadéktermelő képességétől és a földterület minőségi összetételétől.

A kölcsönhatás-kapcsolatok tevékenységszakasza
A kölcsönhatás-kapcsolatok tevékenység-szakasza (S) a rendszer elemei között kialaku-
ló és lejátszódó, egymással ok-okozati összefüggésben lévő egyszerűbb, vagy bonyo-
lultabb folyamatoknak az együttese, azoknak valamilyen strukturáltsága. Ezek isme-
rete teszi lehetővé, az FHR, illetve ennek alrendszerei irányíthatóvá, szabályozhatóvá vál-
nak. A mondanivalónkat alátámasztandó megemlítjük a hévízi tó, a Tisza II. vízlépcső, a 
Hanság vagy a Kis-Balaton környéke problémáit, amik a komplex hatásvizsgálat elvégzé-
sének hiányára is visszavezethetők. Arról nem is beszélve, hogy az ökonómiai alternatívák 
hatékonysági aspektusait – az előbbiek miatt – teljesen torzított formában munkálták ki. 
Így döntési megalapozásra is használhatatlannak és félrevezetőnek bizonyultak.

Az S tevékenységszakaszba tartoznak egyfelől mindazok a természeti vagy naturális 
összefüggések, amelyek a földhasználati alrendszeren belül az egyes tényezők között hat-
nak (pl. a magágyba kerülő vetőmag és a biológiai fejlődés beindulása, a talajminőség és a 
fajta, a tápanyag és a termésátlag stb.), másfelől azok a közgazdasági összefüggések és ha-
tások, hatékonysági és jövedelmezőségi arányok, amelyek befolyásolják az egyes alrendsze-
rek közötti tőkeallokációt, a hasznosítási blokkok közötti társadalmi és gazdasági okok ál-
tal invalvált arányok változásait (beleértve például a piaci konjunktúrát, illetve az azt köz-
vetítő szabályozási preferenciákat, és az erre reagáló vállalati magatartásformákat stb.).

Az egyes földhasználati alrendszerekbe a G koordinátájú és K tulajdonságokkal jelle-
mezhető ökológiai adottságokhoz (ezek kihasználására) R eleven és tárgyiasult munkará-
fordítások áramolnak. A termelési folyamat beindulásakor bizonyos impulzusok hatásá-
ra e termelési tényezők között véletlenszerű és függvényszerű kapcsolatok, receptúrák, 
kölcsönhatások alakulnak ki.

A kapcsolatok leírására alap- és származékos információk állnak rendelkezésre egyes 
tevékenységszakaszokon belül és azok között is, amelyeket az értekezés az alábbi felsorolt 
csoportok szerint rendszerezünk.

A tevékenységszakaszokon belüli összefüggések:
a)  A földfelszín tulajdonságai közötti logikai és kvantitatív összefüggések (például fek-

vés, erodáltság, napfényes órák száma, termelhető fajta, az előfordulás mélysége, a 
természeti erőforrások minősége stb.)

b)  A befektetett eleven és tárgyiasult munkaráfordítások között fellépő hatásmecha-
nizmusok (például az alkalmazott termesztéstechnológia, humántényezők szakmai 
színvonala, különböző műszaki bonyolultságú és teljesítőképességű gépek, eszközök 
stb.).
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c)  A különböző logikai-szakmai és számszaki összefüggések közötti kölcsönhatás-kap-
csolatok (például a piaci igények, árak, fajták potenciális lehetőségének kihasználá-
sában mennyiségi, vagy minőségi megfontolások érvényesülnek-e).

d)  A termelési tényezők különböző kombinációira hozott döntések és a termelés folya-
matának minősége, belső harmóniája, szervezettsége, szervezhetősége közötti kap-
csolatok.

e)  A hatékonysági mutatók között kialakuló kapcsolatok (például a különböző minősé-
gű földek hozadéka, az eleven munka termelékenysége, a holtmunka hatékonysága, a 
fogyasztási-felhalmozási alap aránya stb.).

f )  Az időtényező és a rendszer különböző elemeinek, folyamatainak kapcsolatai, ame-
lyek a FHR-ben is döntő fontosságú vizsgálatoknak bizonyulnak.

g)  Az alrendszerek és tevékenységszakaszok közötti összefüggések a folyamathal-
mazok egymásba fonódásának rendjét, mechanizmusát, valamint a használati al-
rendszerek közötti keresztkapcsolatokat írják le a következőképpen:

f (Fm, Fa, Fv, Fi, Ft, Fr)
f (K, R, S, P, O, H),

ahol a függvények változói a földhasználat alrendszereihez és tevékenységszakaszai-
hoz tartozó tényezőknek a halmaza. A jellemzett kapcsolatokon belül sajátos csoportot 
képeznek a földhasználati blokkok között fellépő közvetlen és közvetett kapcsolódások, 
illetve kölcsönhatások. (Például a mezőgazdasági hasznosításnál alkalmazott gépek mi-
nőségét, beszerzési árát befolyásolja a kitermelt vasért termelési költsége, vagy a tercier 
szféra beruházás lekötése az alap termelő beruházások expanzióját stb.). E tevékenység-
szakaszban különösen a termelő-kapacitásokat kiszolgáló termelő és nem termelő inf-
rastruktúra elhelyezésének összefüggései a döntők, beleértve a különböző település-
fejlesztési feladatokat, az energiahálózat, a közlekedési, a hír- és távközléssel összefüg-
gő kérdéseket is.

A döntési, szabályozási és termelési tevékenységszakasz
A munkamegosztás folyamatában különváló vertikális és horizontális láncolatok, illetve 
a rendszer belső szerkezete maga után vonja a döntési rendszer tagozódását is. A földhasz-
nosítási rendszerrel szemben a hatékonyság középpontba állításával követelményként tá-
masztandó, hogy szinkron legyen a döntési igény és a de facto döntések között, tehát a ter-
melés szervezeti hierarchikus tagolódása – amelyhez általában a döntési rendszer kötő-
dik – essék egybe a transzformációs folyamatok főbb állomásaival. Nem csupán arról 
van szó, hogy a döntések ott szülessenek, ahol a problémák megoldására a leghatékonyabb-
nak bizonyulhatnak, hanem arról, hogy ehhez nélkülözhetetlen a termelési folyamatok ál-
talában ökológiai és közgazdasági viszonyoknak megfelelő optimális megszervezése, illetve 
a megfelelő szervezeti keretek működtetése is. A P tevékenységszakasz elemei konkretizál-
ja az alrendszerek célját és ennek érdekében társítja és működésbe hozzák a termelés öko-
lógiai és ökonómiai tényezőit, irányítják, szabályozzák a termelés folyamatait.
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A gyakorlatban a földhasználati rendszerben lejátszódó folyamatok sorozatát (láncola-
tát) döntések sorozata (láncolata) előzi meg. A rendszerrel szemben követelményként tá-
maszthatjuk, hogy az igények kielégítéséhez szükséges terméktömeg racionális földlekötés 
melletti előállítása érdekében szabályozza a rendszer input oldalát. Ennek során vegye fi-
gyelembe a népgazdaság fejlettségi színvonalának leginkább megfelelő fogyasztási, felhal-
mozási arányokat, továbbá azt, hogy adott igényeket hazai termeléssel vagy importtal (a 
nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódással), illetve ezek milyen kombinációi-
val fedezzük;

A P tevékenységszakaszban választ kell adni arra, hogy milyen tényezők mérlegelésé-
vel születnek a döntések a rendszerben, hogyan megy végbe a döntés előkészítése, majd 
meghozatala, melyek a döntéshozatal jellegzetes algoritmusai, milyen információk áramol-
nak, milyen vertikális kapcsolatok alá- és fölérendeltségi viszonylatok, hierarchikus sza-
bályozások alakulnak ki a rendszerben, milyen a rendszer adaptív tulajdonsága, hogyan 
születnek, növekednek, sorvadnak, halnak el a rendszer különböző elemei.

Statikus értelmezésben a makroszintű döntések után –amik persze korántsem függet-
lenek az ország gazdaságföldrajzi környezetétől, potenciáljától és általános gazdasági, po-
litikai, társadalmi helyzetétől – kerül feltöltésre a földhasználati rendszer is, a társadalmi-
gazdasági szféra oldaláról érkező információkkal és a működést szolgáló termelési eszkö-
zökkel, anyagokkal, munkaerővel stb.

Ezzel megteremtődnek a reálfolyamatoknak, azaz a termelésnek –beleértve a szállí-
tást, raktározást, anyagi szolgáltatásokat is –, valamint a szabályozási (szellemi) folyama-
toknak – a megfigyelésnek, információ-továbbításnak, információ-feldolgozásnak, döntés-
előkészítésnek és döntésnek – a feltételei.

A rendszer outputjának tevékenység-szakasza

A földhasználati rendszer naturális és értékbeni outputja, O tevékenységszakasza magá-
ba foglalja az egyes alrendszerek primertermék termelését és elsődleges szolgáltatását, il-
letve azok számbavételét. A földhasználati rendszer outputjában döntő jelentősége a me-
zőgazdasági hasznosítás kibocsátásában van. Egyrészt azért, mert ez az alrendszer haszno-
sítja hazánkban a földterület 89,8%-át, másrészt azért, mert a mezőgazdasági termék-elő-
állításban a termőföld, mint a munka eszköze is funkcionál, aktív résztvevője a biológiai 
transzformációnak és harmadszor azért is, mert a termőföld hasznosításának a mezőgaz-
dasági alrendszeren belül hihetetlen gazdag változatai lehetnek, szemben például a fekete-
szén, vagy földgázvagyonnal, ahol általában csak alternatív választási lehetőség van: kiter-
meljük, vagy sem.

A többi használati mód kibocsátásának számbavételét a rendszer felépítésének logi-
kája és az alrendszerek közötti keresztkapcsolatok megfogalmazása teszi indokolttá, de – a 
mezőgazdasági termék kibocsátáshoz képest – azok számbavétele bizonyos aggregáltsági 
szinten is elegendő. A földhasználati rendszerben a nem mezőgazdasági termelés bizonyos 
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aggregáltsági szinten való figyelembevétele lehetővé teszi a mezőgazdasági célú használat 
olyan modellezését, amely számol a földhasználati rendszer többi elemével, alrendszerével, 
továbbá a külső kapcsolatokkal, elsősorban a térhasználat rendszerével és az általános gaz-
dasági rendszer más egységeivel is.

A földhasználat alrendszereinek hatékonyságát az O tevékenységszakasz alapve-
tően befolyásolja, ezért lényeges a primer termékkör egyértelmű lehatárolása. A termé-
szeti erőforrások hasznosításának primer terméke viszonylag egyszerűen meghatározható. 
A természeti erőforrások primer termékének nevezzük a hasznosítás, vagy hasznosulás so-
rán az abból közvetlenül nyerhető terméket, illetve termékeket.

A mezőgazdasági használati alrendszer termékkibocsátását addig tekinti primer-
nek, amíg azok minőségére, mennyiségére az ökológiai adottságok közvetlenül hatnak, 
azokban differenciákat eredményeznek. Ez gyakorlatilag a termőföldről összegyűjtött és 
beszállított szem, zöldszéna, gyökér, stb., illetve állati termékek, vagyis a hasznos bio-
massza tömeg.

A növényi primertermék tömege mintegy 70 millió tonna; kalóriaértéke megközelítő-
leg 360 petajoul.7 Ez az ország összes energiafelhasználásának 27,3%-a. Az állati terméktö-
meg évente mintegy 18 millió tonna, kalóriaértéke megközelítőleg 19 petajoul.

A földhasznosítási rendszer outputjában a termelő jellegű alrendszerekben is értel-
mezhető a termékkibocsátáson túli úgynevezett „üdülési jellegű” haszon, amely a pusz-
ta gazdasági érdekszférán túlnövő, a humán közérzetet javító olyan plusznak tekinthető, 
amely bizonyos szituációkban befolyásolja a rendszer viselkedését.

Ugyanezen az elven értelmezhető például az ipari termelés üdülési jellege, amely alatt 
a hobby céllal végzett iparitermék-előállítást (kézműipar, háziipar, iparművészet stb.) ért-
hetünk. Az üdülési érték becslése nehéz, az alrendszerek optimális szerkezetét és mozgás-
törvényeit vizsgálva mégis számolni kell hatásával.

A hatékonyság tevékenységszakasza

A hatékonysági tevékenységszakaszban (H) tartalmilag a földhasználati rendszer input és 
output oldalának viszonya jelenik meg. Ez a viszony több vetületben értelmezhető:

a)  Az egyes alrendszerek input-output oldalának viszonylatában, (például a mező-
gazdasági alrendszer működésére kiszakított társadalmi munkamennyiséggel mek-
kora tömegű értéket, illetve használati értéket termel meg az alrendszer);

b)  Az egyes – rendszerbe áramló – termelési tényezők a rendszer transzformációs fo-
lyamataiban hogyan hasznosulnak (például a befektetett élőmunka milyen hatás-
fokkal értékesül),

7  Az energia-átszámítás kulcsainak forrása: Tarján R.-Lindner K.: Tápanyagtáblázat. Országos Élelme-
zés- és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest, 1981.
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c)  A földhasználati rendszer teljes keresztmetszetének ráfordítás-, hozam viszony-
lataiban, melyben kifejeződik az egyes alrendszerek egymással kialakított kapcsola-
tainak minősége is, valamint ezek reciprokaiban, az alrendszerek munka-, eszköz- és 
földigényességében.

d)  A hatékonyság tartalmában a társadalmi munka hatásfoka fejeződik ki. A hatékonyság 
kérdéskomplexumához kapcsolódó számos anomália, értelmezési, mérési probléma a 
földhasznosítási rendszer hatékonysági tevékenység-szakaszára is vonatkozik.8

A mezőgazdasági és a bányászati alrendszerek (de bizonyos mértékben a vízgazdálko-
dási alrendszer is), mint jellemzően kitermelő ágazatok járadék jellegű többletterméket 
termelnek. Ennek a járadéknak a nagysága a mindenkori ökológiai potenciál (mezőgazda-
sági termőföld, éghajlati viszonyok, különböző minőségű és választékú ásványi nyersanyag-
ok stb.) nagyságán túlmenően attól függ, hogy az adottságoknak megfelelő termelést folyta-
tunk-e, mennyire használjuk ki a természet által felkínált lehetőségeket, illetve az öko-
lógiában lévő előnyöket nem veszi-e el a termesztéstechnológiában jelentkező lemaradás. 
Ide vezethető vissza az is, hogy például az átlagosnál jobb adottságokkal rendelkező ország 
(például Magyarország), miért nem tud megfelelő nemzetközi versenypozíciót elfoglalni, 
holott adottságai arra predesztinálnák.

A földhasznosítást, mint rendszert tekintve a hatékonyságot:

a)  először a  
Q
R   hányadosként, és ennek reciprokaként értelmezzük;

b)  másodszor a  
dQ
dR   hányadosának tekintjük, amely a földhasználat folyamatát időben 

minősíti aszerint, hogy van-e tendencia az alrendszerek között és az alrendszere-
ken belül kedvezőbb arányok kialakítására, hazánk ökológiai adottságainak egyre ja- 
vuló kihasználására;

c)  harmadszor az előállított összes, vagy többlettermék t idő diszkontált értékeként 
értelmezve, ami a megújuló vagy megújíthatatlan természeti erőforrások kitermelé-
sét az időben változó hatékonyság függvényévé teszi;

d)  negyedszer a hatékonyságot az egyes alrendszerek egymáshoz való viszonyításá-
ban értelmezhetjük olyanképpen, hogy az alrendszerek input-output oldalában az 
alrendszerek működését befolyásoló import és export-relációk, illetve ezek szám-
szerűsíthető hatásai szerepelnek.

Ebben az összefüggésben a hatékonyság alakulását befolyásolják a nemzetközi csere-
arányok változásai, továbbá a nemzetközi piacokon elérhető – a hátrányosabb vagy kedve-
zőbb ökológiai adottságokból adódó – járadékjellegű jövedelmek nagysága és változása. 
A hatékonyság ilyen aspektusa, értelmezése azért fontos, mert egy külgazdaságilag nyi-

8  A hatékonyság mérésével foglalkozó irodalom rövid áttekintésével, a földgazdálkodási modell célfügg-
vényeinek vizsgálatakor foglalkozom. Itt csak a rendszer leírásához szükséges fontosabb összefüggése-
ket tárgyalom.
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tott ország fejlesztési alternatíváinak kidolgozása nehezen képzelhető el a nemzetközi cse-
reforgalom, csereviszonyok tudományos mélységű elemzése és prognózisa nélkül. Itt egy-
részt a gazdasági fejlődéshez szükséges, hazai viszonyok között nem kitermelhető termé-
szeti erőforrások ellentételezésének lehetőségeit, másrészt a nemzetközi munkamegosz-
tásba való bekapcsolódás kooperatív előnyeit kell rövid- és hosszú távon mérlegelni.

A földhasználati alrendszerben a hatékonyság fogalmának értelmezése és mérésé-
nek módszertani kérdései teljesen új megvilágításban szerepelnek. A hatékonysági muta-
tószámrendszerben központi helyet kap a jövedelmek „eredet szerinti” vizsgálata, hogy te-
hát az egyes termelőegységekben elért jövedelem melyik termelési tényező(k)-re vezethe-
tő vissza.

A transzformációs folyamatban bizonyos szakaszokat a tevékenységet végző embe-
rek, embercsoportok jó minőségben végeznek el (pl. jól határozzák meg a termelés profil-
ját, jól szervezik meg a munkát, jó piaci információkat szereznek stb.), ezért a termelési fo-
lyamatot eredményesen zárhatják. Nem a búza, a kukorica, a marhahús vagy a szén, a bau-
xit stb. „hozzák a jövedelmet”, hanem a jó talajon, a jó lelőhelyen, jó üzemi és munkaszerve-
zési módszerek stb. teszik eredményessé a termelést, hozzák kedvezőbb vagy hátrányosabb 
helyzetbe gazdaságaikat. A hatékonyság mérését ezért egy aspektussal, egy dimenzióval: a 
termelési tényezők hozadékának speciális értelmezésével bővíti e kutatás.

Van a hatékonyság értelmezésnek egy másik irányú sajátossága is. Lassan vagy gyor-
sabban el kell jutnunk odáig, hogy a gazdaságpolitika vezérfonala az ágazatok érték- (illet-
ve a kitermelő ágazatok vonatkozásában is értelmezve érték- és járadék-) termelő képes-
ség legyen. Csak ennek tudatában, felismerésében és alkalmazásában fogalmazhatunk meg 
bízván hosszú távú koncepciót, s alakíthatunk ki megnyugtató gazdasági (és ehhez kapcso-
lódó felépítmény jellegű) struktúravázat. Ez egyúttal az ökológiai adottságok piaci oldalá-
ról minősített optimális kihasználását jelenti.
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II. AZ AGRÁRKUTATÁSOK PRIORITÁSAI  
A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN

Prioritás meghatározása, prioritások viszonya  
a gazdaságpolitikához

A prioritás fogalmát többféleképpen közelíthetjük meg. Prioritásnak tekintjük azokat a leg-
fontosabb beavatkozási területeket, amelyek egyidejűleg több területen is kifejtik hatásu-
kat, s amelyek egymást erősítő hatása által a stratégiai főcélok a legnagyobb valószínűség-
gel teljesülnek. A prioritások meghatározásakor hosszú távra kell tervezni. Egy dolog jelen-
beli fontosságát az adja meg, hogy mekkora hatással lehet az élet minőségére a jövőben.

A prioritás általános értelemben kiemelt fontosságot, elsőbbséget jelent. Gyakran a 
sokféle cél, feladat közül kiemelt kevés számú, legfontosabbnak tekintett tételt illetik ez-
zel a kifejezéssel. Ebben az esetben némileg eltérünk ettől, mivel a célok elérése sokoldalú 
hatás eredményeként jöhet létre, s a feladat nagyságrendje, a beavatkozások mélységének 
szükségessége az egész működési és fejlesztési rendszer átfogását igényli.

Agrárprioritások az iparilag fejlett EU – tagországokban

Belgium
A Fejlesztési Együttműködési Főigazgatóság általános agrárpolitikáját a következők hatá-
rozzák meg:

•  a gyenge, kisbirtokosok és kis családi gazdaságok fő célcsoportként való kiválasztása;
•  a fenntartható, környezetbarát termelési rendszerek előmozdítása;
•  az élelmezési biztonság és a szegénység elleni küzdelem két fő prioritásként való ki-

választása;
•  az élelmiszertermelés és a családok megélhetését biztosító családi kisgazdaságok tá-

mogatása;
•  a rendelkezésre álló szerkezetek megerősítése és szervezési támogatás;
•  részvételre alapozott megközelítés;
•  az érintett partnerország stratégiáiban és struktúráiban vállalt bármely projekt biz-

tosítása;
•  szektor politikák szerinti csoportosítást kell szervezni.
A fejlesztési együttműködési miniszter 2010-től a teljes mezőgazdasági költségvetést a 

DGCD kiadások 10 százalékára szándékozik felemelni.
Ezen túlmenően Belgium egy integrált Agrár K+F program biztosítása érdekében 4 fő 

alapelvre koncentrál: a részvételi megközelítésre, a természeti források fenntartható ke-
zelésére, a nemek közötti egyenlőségre, valamin a fejlesztési projektekben a hatékony és 
fenntartható megvalósításra (pl. hatékony finanszírozási mechanizmus, ...).
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Belgium a CGIAR területén földrajzilag a Nyugat-Afrikával, Kelet-Afrikával, Dél. és 
Közép-Afrikával való együttműködésre kíván koncentrálni.

Az Agrár K+F vonatkozásában a Belga Tudománypolitikai Hivatal prioritásai a kö-
vetkezők: Fenntartható fejlődés; Globális változás; Biodiverzitás és ökoszisztémák; In-
formációs technológiák. Több szövetségi Agrár K+F tevékenység a növényélettanra, a 
növényi- és talajvizsgálatok távérzékelésére és a mikroorganizmusok kollekcióira kon-
centrál. (http://www.era-ard.org/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/leaf- 
let-belgium.pdf )

Dánia
Dánia fejlesztési politikájának elsődleges célja a fenntartható fejlesztés a szegénység visz-
szaszorításán keresztül. A szegénység visszaszorítása érdekében rendkívül fontos a követ-
kező három szempont figyelembevétele. Ezek a szempontok: a nemek kérdése, azaz a nők 
és férfiak szerepe a fejlesztési folyamatban; a környezetvédelmi szempont, vagyis a környe-
zetvédelmi korlátozások betartása; a demokrácia szempontja, azaz a népi részvétel, a de-
mokratizálás, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása és a helyes irányítás. Ezek a lé-
nyeges szempontok a Dánia által finanszírozott fejlesztési tevékenységek előkészítése és 
megvalósítása során figyelembevételre kerülnek.

A dán fejlesztés átfogó célja a szegénység fent említett visszaszorítása, és elsősorban a 
következő öt fő problémára, illetve kihívásra koncentrál:

•  Emberi jogok, demokratizálás és helyes irányítás;
•  Stabilitás, biztonság és a terrorizmus elleni küzdelem;
•  Menekültügy, humanitárius segítségnyújtás és eredetvédelem;
•  Környezetvédelem; és
•  Társadalmi-gazdasági fejlődés.
A dán fejlesztés átfogó célja a globális Millenniumi (2015. évi) Fejlesztési Célok kere-

tén belül esik. A fejlesztési kutatás és a kutatási kapacitás támogatásának összhangban kell 
lennie a fejlesztés általános céljával. Tehát a fejlesztési kutatás önmagában nem egy cél, 
hanem egy eszköz, amelyet a szegénység visszaszorítására irányuló, átfogó cél eléréséhez 
fel lehet használni. Ezért a támogatás minden olyan területen adott, ahol a kutatás és az új 
ismeretek hozzájárulhatnak a fejlődő országok problémáinak megoldásához. (http://www.
era-ard.org/country-profiles/denmark/)

Dániában az agrárkutatásokra vonatkozó stratégia kidolgozója és végrehajtásá-
nak ellenőrzője a Mezőgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium (Ministeriet for 
Fodevarer, Landbrug of Fiskeri – http://fvm.dk/Fødevareministeriet.aspx?ID=11046) és 
a vele együttműködő Élelmiszeripari és Állatgyógyászati Tanácsadó Bizottság (RUFF – 
http://ferv.fvm.dk/RUFF.aspx?ID=32629). A tárca célkitűzése, hogy a kutatások hozzájá-
ruljanak a mezőgazdaság fejlődéséhez, a dán élelmiszeripari termékek minőségének javu-
lásához, az élelmiszerbiztonság növeléséhez és a fenntarthatósághoz.
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Kutatási célok és területek a minisztérium portfóliójához igazodva:
– Mezőgazdasági,
– Élelmiszeripari- és állatgyógyászati,
– Tengerészeti és
– Klíma-kutatások.
(http://www.agrarkutatas.net/nemzetkozi-kitekintes/orszag/3/dania)

Finnország
A finn fejlesztési politika fő célja a szegénység felszámolására irányuló globális erőfeszíté-
sekhez való hozzájárulás a gazdaságilag, társadalmilag és ökológiailag fenntartható fejlő-
désen keresztül, az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljaival (MDGs) összhangban. Finnor-
szág arra törekszik, hogy valamennyi elvégzendő munka ökológiailag fenntartható legyen, 
vegye figyelembe a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás kihívásait, az elsivatagosodás 
és a talajleromlás megelőzését, és védje a környezetet. A Millenniumi Nyilatkozatban kitű-
zött célok fontos új kihívásokat jelentenek a fejlesztési politika szereplői számára. A kuta-
tás fontos szerepet játszik ezen kihívásoknak való megfelelésben és a szegénység jobb meg-
értésében, illetve mérséklésében. A kutatói közösség eredményeit ennek a célnak a szolgá-
latába kell állítani. A célok eléréséhez új információkat és friss, új perspektívákat vesznek 
igénybe a döntéshozók munkájának segítésére, illetve az adományozó országok és a fejlődő 
országok polgárainak javára.

A finanszírozott, Hivatalos Kutatási-fejlesztési Támogatás (ODA) fő céljai az alábbiak 
szerint kerültek megfogalmazásra (MFA: Fejlesztési Kutatáspolitikai Anyag, 2005):

•  politikai-tervezési eszközök biztosítása Finnország fejlesztési politikájának tervezé-
séhez és megvalósításához,

•  a finn szaktudás és know-how felhasználása a kutatás és az akadémia területén,
•  multi-diszciplináris megközelítés alkalmazása a fejlesztési politika összehangolásá-

hoz,
•  az Észak-déli partnerségi kapcsolatok és a fejlesztési kapacitások erősítése.
A szegények nagy része a világ különböző részein falusi körzetekben él, és megélheté-

süket a mezőgazdaság biztosítja. Ezért a vidékfejlesztés kiemelt szerepet kap a fejlesztési 
együttműködési teendőink között. Finnország szerepet játszik a vidékfejlesztéssel kapcso-
latos nemzetközi politikában, többek között a finn tapasztalatoknak, szakismereteknek és 
kutatási eredményeknek a vitában való hasznosítása és a közös projektekben való részvé-
tel révén. Finnország aktívan részt vesz a mezőgazdasági kutatás célirányosságának foko-
zására irányuló erőfeszítésekben a jövő szempontjából fontos szektorokban, különös figyel-
met szentelve a szegénysorú kistermelők igényeinek. Finnország támogatja azokat a szak-
területeket, ahol erősíteni lehet a fejlődő országok saját kapacitásait a nemzetközi kutatási 
intézményekkel együttműködve, illetve a nemzeti kutatási rendszereken keresztül. (http://
www.era-ard.org/country-profiles/finland/)
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Franciaország
A nemzeti Agrár K+F prioritások összhangban vannak a nemzetközi vállalásokkal (Mil-
lenniumi Fejlesztési Célok, Globális Mezőgazdasági és Élelmezésbiztonsági Partnerség), 
kombinálva Franciaország fejlesztési politikájával.

A kapcsolódó szempontok:
•  Fenntartható fejlődés
•  A szegénység enyhítése
•  Élelmezési biztonság
(http://www.era-ard.org/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/leaflet_

france.pdf )
Kapcsolódva az innováció és a kreativitás európai évéhez valamint a Nicolas Sarkozy 

köztársasági elnök által meghirdetett, a nemzeti kutatási és innovációs stratégia kidolgo-
zását szolgáló egyeztetési mechanizmushoz, a mezőgazdasági tárca 2009. elején nyilvá-
nosságra hozta a kutatás-fejlesztéssel és innovációval kapcsolatos javaslatait, elvárásait. 
A K+F és az innováció ugyanis, akárcsak a nemzetgazdaság többi területén, az élelmiszer-
ipari vállalkozások versenyképességének javítása szempontjából megkerülhetetlen ténye-
zőnek számít, így a beléjük fektetett tőke megtérülése vitathatatlan. A minisztérium ezért 
minden formában ösztönözni kívánja az élelmiszer-ipari kutatás-fejlesztést és innovációt. 
Ennek érdekében két nagy területen kívánja a lehetséges eszközöket mozgósítani és meg-
határozta az a tíz, országos érvényű prioritást is, ahol a tudományos tevékenységnek minél 
hatékonyabbnak kell lennie.

A tíz nemzeti jelentőségű kutatás-fejlesztési prioritás:
1.  Élelmezés, íz, egészség és jólét: az emberi egészséget és jó közérzetet biztosító élel-

mezéssel kapcsolatos kutatások.
2.  Új állati takarmányok: az áttételesen a humán egészséget és jólétet szolgáló állati ta-

karmányozás biztosítása a természeti erőforrások és a környezet védelmének szem 
előtt tartásával.

3.  „Zöld kémia”: a kőolaj-alapú vegyipari szintetikus alapanyagok kiváltása növényi 
eredetű alapanyagokkal.

4.  Zöld energia: a biomassza energetikai célú fölhasználása.
5.  Természetes eredetű műtrágyák, növényvédő-szerek: innováció a növényvédelem-

ben, természetes tápanyagok a hozamok fokozására.
6.  A holnap növényfajtái: a klímaváltozás miatt megváltozó természeti feltétel-rend-

szer, valamint a tápanyag-gazdálkodás és a környezetvédelem egyre szigorodó köve-
telmény-rendszer jelentette kihívásokat figyelembe vevő növénynemesítés.

7.  A tengeri halászat termékeinek maximális hasznosítása: a tengeri ökoszisztémák és 
a halállomány védelme érdekében a kifogott mennyiség maradék nélküli felhasználá-
sára és hasznosítására törekvés a fogyasztói igények egyidejű kielégítésével.
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8.  „Fogyasztásra kész” termékek: az egyszerűbb konyhai munka érdekében a fogyasztói 
igényekhez igazított élelmiszerek és feldolgozás-technológiai folyamatok.

9.  Új termékek a fenntartható szőlészet-borászatban, gyümölcs- és zöldségkertészet-
ben: az újabb fogyasztói magatartás-típusokhoz igazított termékek fejlesztése.

10.  Nyomon követhetőség és csomagolás: a környezetvédelem, a megváltozott fogyasz-
tói szokások és az élelmiszer-biztonság jelentette követelményeknek való meg-
felelés. (http://www.agrarkutatas.net/nemzetkozi-kitekintes/orszag/5/francia- 
orszag/3)

Németország
Németország nemzetközi megállapodásokban vállalt kötelezettségeivel összhangban az 
Agrár K+F az élelmezésbiztonságra, a szegénység enyhítésére, a természeti források fenn-
tartható hasznosítására és a biodiverzitásra koncentrál. Németországnak a klímaváltozás 
kihatásainak mérséklésében, illetve a járványok és betegségek terjedésének megakadá-
lyozásában való elkötelezettségéből új prioritások lépnek életbe. Ezeket a fő irányvonala-
kat követve minden minisztérium és támogató szervezet speciális prioritásokat jelöl meg, 
összhangban a saját feladatkörével és abból adódó érdekeivel.

A BMZ azokra a tárgyakra összpontosít, amelyek közvetlen kihatással vannak a fejlesz-
tésre és az együttműködésre. A BMZ a CGIAR-ral és a nemzetközi partnerszervezetekkel 
együttműködve állapítja meg a saját prioritásait. Jelenleg a tematikai prioritások a követ-
kezők: „Klímaváltozás”, „Az alulhasznosított növénygenetikai források megérzésének és 
feltérképezésének előmozdítása a szegények jövedelmeinek növelése érdekében”, “ Tole-
rancia egyes biotikus stresszekkel szemben”, ”A zöldség- és gyümölcstermesztésből szár-
mazó jövedelem növelése”, “Az állattenyészési jövedelmek növelése”, “Integrált föld-, víz- 
és erdőhasznosítás tájegységi szinten”, valamint” and “Vidékfejlesztési intézmények és 
azok irányítása”.

A BMELV prioritásainak kiválasztása elsősorban a globális élelmezési biztonság-
gal, a fogyasztóvédelemmel (élelmiszerbiztonsággal) és a globalizáció negatív hatásai-
nak (pl. madárinfluenza) mérséklésére irányuló erőfeszítésekkel összefüggő témák alap-
ján történik. A globális élelmezési biztonságot tekintve a prioritási témák a következők: 
méltányos kereskedelem, nemzetközi együttműködés, fenntarthatóság és biogazdálkodás. 
Egy kiegészítő projekt az élelemhez való jogosultsággal és a mutatókkal foglalkozik. A leg-
újabb fejlemények alapján a figyelem középpontjába kerülnek a megújuló energiák (pl. a 
bioüzemanyagok).

A BMBF nagyobb kutatási programokat támogat annak érdekében, hogy megfeleljen 
a társadalom számára fontos követelményeknek. Az agrár K+F projektek finanszírozása a 
klímaváltozás, a biodiverzitás és a víztakarékossági, illetve kezelés programok keretében 
történik.

A Német Tudományos Tanács tisztán tudományos indíttatású, és elsődleges célja az 
ismeretszerzéshez való hozzájárulás és a kutatási kapacitások növelése. Az agrár K+F fi-
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nanszírozása a hosszú távú interdiszciplináris, Afrikával, Latin-Amerikával és Ázsiával kö-
zösen végzett kutatási programok keretében történik.

A német programok fő célterülete Afrika (a finanszírozás 47%-a), utána Latin-Ame-
rika (27%) és Ázsia (26%). Az OECD besorolásnak megfelelően Németország a legkevés-
bé fejlett gazdaságokat (29%) támogatja, valamint az alacsony jövedelmű országokat (31%) 
és az alacsony-közepes jövedelmű országokat (30%), illetve jóval kisebb mértékben a ma-
gasabb-közepes jövedelmű fejlődő országokat (10%). (http://www.era-ard.org/country-
profiles/germany/)

Olaszország
Az Olasz Mezőgazdasági Kutatási Fórum az alábbiak szerint azonosította a tematikai pri-
oritásokra:

•  Germoplazma javítás,
•  A termelési rendszerek fejlesztése
•  Állattenyésztés
•  Víztartalékok és talajjavítás
•  Növénypatológia
•  Erdészet és mezőgazdasági erdészet
•  Agrárgazdaságtan és szocio-ökonómia.
Később ezeket a tematikus prioritásokat összegezték, és a következő négy nagyobb 

GFAR téma köré csoportosították:
•  Genetikai források és Biotechnológia
•  Természeti erőforrások kezelése
•  Élelmiszerláncok és élelmezési biztonság
•  Innováció, a vidéki környezet átalakulása és szegénység.
Érintett dimenziók:
•  Szociális-kulturális: nemek, földhöz való hozzájutás/jog, egészségügyi konfliktusok, 

értékek, hiedelmek, tradíciók…
•  Ökológiai: víz, talaj, (agro)biodiverzitás, klíma…
•  Gazdasági: marketing, láncfejlesztés, fogyasztók, mikrohitel…
•  Technológiai: termelékenység, feldolgozás, genomika, GIS…
•  Politikai-intézményi: törvények, intézményi elrendezések, sokoldalú politika…
Tekintettel a különleges földrajzi körzetekre, megkülönböztetett figyelmet fordítanak a 

válságövezetekre, a labilis és konfliktus-sújtotta államokra. Az Olasz Fejlesztési Együttmű-
ködés szempontjából kiemelt körzetek:

•  Szub-szaharai körzet, Afrika 50%
•  Balkán, Földközi-tenger melléke és a Közel-Kelet 25%
•  Latin-Amerika és a Karibi térség 15%
•  Ázsia és Óceánia 10%



39

Preferált országok:
•  Szub-szaharai Afrika, Szenegál, Niger, Etiópia, Szudán, Mozambik
•  Balkán, Földközi-tenger melléke és a Közel-Kelet, Koszovó, Macedónia (korábbi ju-

goszláv köztársaság, Bosznia-Hercegovina, Egyiptom,
•  Tunézia, Palesztin területek, Libanon, Irak
•  Latin-Amerika és a Karibi térség, Ecuador, Peru, Bolívia, El Salvador, Guatemala
•  Ázsia és Óceánia, Afganisztán, Pakisztán. (http://www.era-ard.org/fileadmin/SITE_

MASTER/content/Dokumente/leaflet-italy.pdf )

Hollandia
A nemzeti agrár K+F prioritások elsősorban a nemzetközi megállapodásokból és konven-
ciókból adódnak (Csúcsértekezlet a fenntartható fejlődésről WWSD, Biológiai Diverzitási 
Konvenció, CBD, etc.), összhangban a holland fejlesztési együttműködési politikával. A hol-
land agrár K+F tevékenység vezérelvei a következők:

•  Kereslethez igazított feladat-meghatározás (délről jövő kereslet)
•  Részvételi megközelítés (részvételi (akciós) kutatás, többszörös részvényesi folya-

matok, szociális tanulás)
A Wageningeni Nemzetközi LNV (korábban IAC) kapacitásfejlesztéséhez és In-

tézményváltásához (CD&ID) való hozzájárulás részeként támogatja a Fejlesztésorien-
tált Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatási Központot is (ICRA). Az ICRA-t egy európai 
CGIAR adományozó csoport hozta létre (Franciaország, Németország, Svájc, Nagy-Bri-
tannia, Hollandia) a vidékfejlesztési innovációs folyamatokban való kapacitásépítés erő-
sítése érdekében.

A holland hozzájárulás évi 260.000 euró. Tekintettel Hollandiának a nemzetközi ag-
rár K+F programokhoz biztosított támogatására, a holland külügyminisztérium a CGIAR 
keretében mind a 15 CG központhoz támogatást kap. (http://www.era-ard.org/fileadmin/
SITE_MASTER/content/Dokumente/leaflet-netherlands.pdf )

Hollandiában a mezőgazdaság és az élelmiszer-ipar adja a GDP 10,4%-át és biztosít-
ja az összes foglalkoztatás 11%-át. A termelés 75%-a kerül exportra, ennek négyötöde az 
EU-tagországokba. Az élelmiszer-ipar veszi fel a hazai élelmiszer-alapanyag termelésé-
nek 60%-át.

Ebben a környezetben a mezőgazdasági kutatást prioritásként kezelik, melyhez a me-
zőgazdasági tárca 2005-ben 172 millió euróval járult hozzá: ez magában foglalta a külön-
böző kutatási prioritásokra, alap- és alkalmazott kutatásra fordítható forrásokat, de nem 
tartalmazza a szintén a tárca által az egyetemi kutatóhelyeknek nyújtott 88 millió eu-
rót. A szakoktatásra a tárca költségvetéséből 464 millió eurót fordítanak. (http://www.
agrarkutatas.net/nemzetkozi-kitekintes/orszag/25/hollandia/)
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Portugália
Földrajzilag a prioritások a portugál-nyelvű országok közösségét illetik, figyelemmel az 
alábbiakra:

•  kisgazdaságok;
•  a fenntartható, környezetbarát termelési rendszerek támogatása;
•  élelmezési biztonság és a szegénység elleni küzdelem;
•  az élelmiszertermelés előmozdítása a kis családi farmokon (http://www.era-ard.org/

fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/leaflet-portugal.pdf )

Spanyolország
Spanyolországban az agrár K+F tevékenységet többnyire a Külügyminisztérium és a Nem-
zetközi Fejlesztési Együttműködési Ügynökség (AECID), finanszírozza, és többnyire Tu-
dományos és Innovációs Minisztérium, illetve a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kutatá-
si és Technológiai Országos Intézet (INIA) hajtja végre, számos állami, regionális kutatási 
intézménnyel (IVIA, IFAPA és IRTA) közösen. A 2008. évre előirányzott összeg 5.158.353 
euró volt, az együttműködés lentebb vázolt, különböző formáira alkalmazva. (http://www.
era-ard.org/country-profiles/spain/)

Svájc
A szegénység mérséklésének megközelítésénél az SDC elismeri, hogy a mező- és erdőgaz-
daság intenzifikálása alapvetően fontos a jövőbeni szükségletek kielégítéséhez, valamint a 
gazdasági fejlődés és a jövedelmek növekedésének elősegítéséhez. A kistermelő egységek 
tehát az SDC mezőgazdasági és környezetvédelmi kutatási támogatásának a középpontjá-
ban maradnak. Emellett, az SDC megfelelő figyelmet fordít az újonnan jelentkező fejleszté-
si kihívásokra, pl. a mezőgazdaság által a természeti erőforrásokra (termőföld, talaj, vizek, 
erdők) gyakorolt folyamatos nyomásra, az élelmiszertermelést és a mezőgazdaságot szol-
gáló genetikai források apadó készletére, a globális klímaváltozásra, az új kártevőkre és be-
tegségekre, a növekvő, globális energiaigényre, a méltányos piacokra való kijutásra és egye-
bekre, józanul felmérve, és megfelelően megválaszolni azokat.

A falusi szegények és kistermelők szükségletei, a nők szerepe a mezőgazdaságban, az 
intézményes és kutatási kapacitások kiépítése, valamint a figyelem Afrikára való összpon-
tosítása kiemelt témáknak tekintendők. Először és mindenekelőtt, az SDC finanszírozá-
si prioritásai az agrár K+F területén a sokoldalú (nemzetközi) kötelezettségvállalásokra 
összpontosulnak, ily módon hozzájárulva a nemzetközileg koordinált kutatási programok-
hoz. Az SDC aktív szerepet vállal az ilyen szervezetek irányítási mechanizmusaiban és a fo-
lyamatban lévő reformokban, és biztosítja, hogy a svájci fejlesztési politika témái megfele-
lően lefedve és gondozva legyenek. Ezen túlmenően keresi az együttműködést a kétoldalú 
programokkal, és kihasználja a meglévő komplex kapcsolatrendszert a nemzetközi kutatá-
si szervezetekkel, illetve sokoldalú és kétoldalú támogatási mechanizmusokkal. A temati-
kai összpontosítás és támogatás négy prioritási vonal köré szerveződik. Ezek a következők:
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•  A mezőgazdasági termelési rendszerek fenntartható intenzifikálása és a kap-
csolódó piaci rendszerek előmozdítása: Mivel, az élelmezési biztonsághoz és a sze-
génységhez való közvetlen kapcsolódása révén ez a terület kapja a legnagyobb támo-
gatást, többnyire a CGIAR-ral és egyéb nemzetközi szervezetekkel, pl. a CABI-val és 
az ICIPE-vel való partnerségen keresztül. A mezőgazdasági kutatás területén a regio-
nális, országos és lokális kezdeményezések szintén jogosultak a támogatásra.

•  A politika definíciójára irányuló kezdeményezések támogatása: A hangsúly az 
olyan kutatásra tevődik, amely a folyamatot kíséri, és elősegíti a nemzeti/nemzetkö-
zi politikák kialakítását a természeti források fenntartható hasznosítása területén, és 
elősegíti a fejlesztési lehetőségek megnyitását a kisgazdaságok számára.

•  A mezőgazdaság és az erdészet ökológiai funkciójának erősítése: A mezőgazda-
ság a természeti források legnagyobb használója és károsítója. A kutatás segítségével 
a mezőgazdaság és az erdészet alapvető funkciói a fenntartható vízhasznosításban és 
a genetikai erózió megelőzésében erősíthetők. Ezért a természetes és ember által ki-
alakított élőhelyek megőrzésére megfelelő figyelmet kell fordítani.

•  A természeti katasztrófák előrejelzése, kockázatcsökkentési stratégiák és új le-
hetőségek kihasználása: A környezetvédelmi kockázatok olyan új kihívások, ame-
lyekkel a mezőgazdaságnak szembe kell néznie. Ezért van szükség arra, hogy a koc-
kázatkezelést, az enyhítési és előrejelzési mechanizmusokat bekapcsoljuk a kutatás-
fejlesztés programjába. (https://redaktion.era-ard.org/fileadmin/ SITE_MASTER /
content/Dokumente/leaflet-switzerland.pdf )

Egyesült Királyság
A DFID kutatási prioritásai a DFID Kutatási Stratégiájában vannak lefektetve. Ez négy ku-
tatási prioritást irányoz elő:

•  Új ismeretek kifejlesztése
•  Bizonyítékok felhasználása a fejlesztési politika befolyásolásához
•  Új technológia kifejlesztése és annak széleskörű elterjesztése a fejlődő országokban
•  A déli partnerek kutatási és kutatás-hasznosítási kapacitásának kiépítése.
A mezőgazdasági kutatás specifikus prioritásai a kísérő Mezőgazdasági Munkaanyag-

ban vannak lefektetve. Ez az új stratégia nem helyettesíti a 2006. évi Fenntartható Mező-
gazdasági Kutatási Stratégiát (SRSA), csak egy szélesebb kutatási kontextusba helyezi azt, 
és a kutatást szorosabban kapcsolja a DFID általános fejlesztési céljaihoz. Az SRSA még to-
vábbi négy programelemet is kitűz, amelyek a kutatási program alapjaihoz tartoznak: Nem-
zetközi kutatás; regionális kutatás Afrikában és Ázsiában; a kutatási eredmények széleskö-
rű alkalmazása a fejlődő országokban; a magas szintű tudományba fektetett beruházás.

A kutatási stratégia és az SRSA választ adott a fejlődő országok igényeire. Például 
mindkettő támogatja az Afrikai Unió és a NEPAD Átfogó Afrikai Fejlesztési Programját 
(CAADP), a regionális és nemzeti kezdeményezéseket, és erősíti a nemzeti kutatóintézetek 
kapacitását a kutatások végzésében és hasznosításában, DFID célokat tűznek ki az adomá-
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nyozókkal való szoros együttműködésre a segítségnyújtás hatékonyabbá tétele érdekében. 
A kutatási stratégia céljai a következők:

•  Az olyan technológiák preferálása, amelyek fokozzák a munkatermelékenységet. Fog-
lalkoztatási lehetőségek teremtése a mezőgazdaságban, a betakarítás utáni feldolgo-
zásban és a kereskedelemben, ami létfontosságú a szegénység visszaszorításához, va-
lamint egyéb szektorok növekedésének és beruházásainak ösztönzéséhez, ennél fog-
va előnyt jelent jóval túl a vidéki szektoron is.

•  Olyan szituációkra való összpontosítás, ahol a potenciális haszon a legnagyobb. Ez 
olyan területeken való kutatást jelent, ahol megvan a lehetőség a foglalkoztatás és a 
termelés jelentős növelésére. Ez az alapelv azonban nem jelenti azt, hogy csak a pil-
lanatnyilag magas potenciállal rendelkező területekre kell koncentrálni, olyan, eset-
leg marginális területeket is figyelembe kell venni, ahol a kutatásra a sebezhetőség és 
a kockázat csökkentése érdekében van szükség.

•  A lakosság kockázati kitettségének és sebezhetőségének teljes felmérése, a nagyfo-
kú rugalmasság fenntartására való törekvés a rövidtávú megrázkódtatásokkal, így a 
szárazsággal, a kártevőkkel és betegségekkel, valamint a hosszú távú trendekkel, így a 
klímaváltozással szemben, ahol y mezőgazdaság és az erdészet jelentősen hozzájárul-
hat a negatív hatások csökkentéséhez.

•  A piaci lehetőségek kutatásának beiktatása. A piacok kiterjesztése és biztonsága kri-
tikus jelentőséggel bír ahhoz, hogy a farmerek beruházni és újítani tudjanak, továbbá 
vállalják a termelékenység fokozásával járó kockázatot. Afrika nagy részének számá-
ra a legfontosabb élelmiszer alapanyagokra és a belső piacokra való koncentrálást je-
lenti. Más körzetekben és Ázsiában, amelyek az alapvető élelmiszeripari nyersanyag-
okból önellátóak, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a magasabb értékű terményekre.

•  A források, köztük a talaj, a föld, a víz, a köztulajdon fenntartható és produktív hasz-
nosítása; a növekedéshez és a szegénység visszaszorításához való hozzájárulásuk 
maximalizálása, a környezetvédelmi szolgáltatások és a környezetvédelmi fenntart-
hatóság biztosítása. (http://www.era-ard.org/fileadmin/SITE_MASTER/content/
Dokumente/leaflet_uk.pdf )

A globális élelmezési biztonsági program koordinálja a kutatást, támogatva a prog-
ram-partnerek részéről a Kutatási Tanácsokon és a Technológiai Stratégiai Testületen 
keresztül. Ez épít a partnerek folyamatban lévő tevékenységére azzal a céllal, hogy érté-
ket adjon hozzá azok jelenlegi és jövőbeni kutatási beruházásaihoz, és kiegészítse egyé-
ni stratégiáikat. A DFID az Egyesült Királyságban a mezőgazdasági fejlesztési kutatások 
fő finanszírozója.

Legfontosabb céljai a következők:
•  Új mezőgazdasági termékek kifejlesztése a mezőgazdaság, ezen belül a növény. és ál-

latfajták, illetve rugalmasabb és termelékenyebb gazdálkodási rendszerek fenntart-
ható módon történő intenzifikálása, valamint az erősödő klímaváltozásra való tekin-
tettel a termelékenység kevesebb forrásfelhasználás melletti fenntartása és fokozása.
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•  A mezőgazdasági innováció fokozott megértése. Intervenciók és szállítási mechaniz-
musok tesztelése annak megállapítása érdekében, hogy milyen munkák ösztönzik a 
fokozott beruházásokat a technológia gyorsabb fejlesztése és az élelmiszerkínálatnak 
a növekvő kereslet kielégítéséhez szükséges, megfelelő gyorsaságú növelése érdeké-
ben.

•  A mezőgazdasági fejlesztési kutatások sikerét befolyásoló politikai, társadalmi és 
gazdasági környezetnek a mélyebb megértése. A fejlődő országok idevonatkozó kuta-
tási eredményei a DFID és annak partnerei, köztük a Gates Alapítvány, a Wellcome 
Trust és a Kutatási Tanácsok részéről elérhetőek lesznek a döntéshozók, a politiku-
sok, a civil társadalom és a gyakorlók számára.

A 2010. évi fő agrár K+F költségvetés és annak jogosultjai
DFID agrár K+F költségvetése a 2011/2012.-es pénzügyi évre 65 millió font, de ez várható-
an növekedni fog. A finanszírozás számos programon keresztül történik, ilyenek, pl. a kö-
vetkezők:

•  Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatás – magas minőségű és hatékony nemzetközi, álla-
mi kutatás végzése a szegénység fokozott visszaszorítása és a fenntartható növekedés 
elérése érdekében. Ennek a támogatásnak a nagy részér a Nemzetközi Agrárkutatási 
Konzultatív Csoport (CGIAR) kapja.

•  Rugalmas kutatási programok az Egyesült Királyság Biotechnológiai és Biológiai Tu-
dományos Kutatási Tanáccsal (BBSRC) közösen annak biztosítása érdekében, hogy 
az alapkutatási eredmények a fejlődő országok problémáihoz legyenek igazítva.

•  Állami-privát partnerség (PPP) a fejlődő országok farmerei által használható techno-
lógiák kifejlesztéséhez, az állami és magánszektor, ezen belül a Bill & Melinda Gates 
Alapítvány (BMGF) szellemi tulajdonainak felhasználásával.

•  Kutatás a gyakorlati hasznosítás számára (Research into Use) – egy olyan program, 
amely azon dolgozik, hogy a legjobb kutatási eredményeket Afrikában és Dél-Ázsiá-
ban a széleskörű hasznosításba bevezessék.

A döntően alapkutatások költségvetési finanszírozását végző 7 kutatási tanács 
(Research Councils) közül a biotechnológiai és biológiai tudományok kutatási tanácsa 
(Biotechnology and Biological Science Research Council, BBSRC3) tevékenysége jelentős 
mértékben tartalmaz agrárkutatási tevékenységet.

A szervezet stratégiai prioritásai (zárójelben a nem elsősorban agrár-releváns elemek):
– Állategészségügy
– Termények és élelmiszer-biztonság
– Bioenergia
– Biotudományos technológiai fejlesztések
– (Öregedéssel összefüggő kutatások)
– Globális biztonság – beleértve a növényvédelmet
– Együttélés a környezeti változásokkal
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– (Bio-nanotechnológia)
– Rendszerszemléletű biológiai kutatások
– Szintetikus biológia
– Szakpolitikai prioritások:
– Gazdasági és társadalmi hatások
– Közpolitikai hatások
– Növekvő nemzetközi együttműködés
– Állatkísérletek helyettesítése, csökkentése és finomítása
– Állat-jólét az állattartásban (http://www.agrarkutatas.net/nemzetkozi-kitekintes/

orszag /15/egyesultkiralysag/)

Litvánia
Tekintettel arra, hogy nem létezik egy országos Agrár K+F program, amely meg határo-
zott prioritásokat, szabványokat és finanszírozási mechanizmusokat tartalmaz, Litvánia a 
nemzeti kutatások és az agrárkutatások vonatkozásában a Litván Fejlesztési Együttműkö-
désben fekteti le prioritásait.

A legfontosabb nemzeti prioritás „Az életminőséget biztosító kutatás”, amely a követ-
kezőket fedi le:

1. Genomika és biotechnológia az egészségügy és a mezőgazdaság szolgálatában;
2. A biztonságos, tiszta és jó minőségű élelmiszereket szolgáló technológiák;
3. Az ökoszisztémák és a klímaváltozás.
A fő célok, mint pl. a geofókusz, a prioritási területekkel való együttműködés, a Lit-

ván Fejlesztési Együttműködés területei és formái a Nemzeti Stratégiában vannak lefek-
tetve, és a kutatóknak, ahhoz hogy támogatást kapjanak, teljesíteniük kell ezeket a köve-
telményeket. (http://www.era-ard.org/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/
leaflet_lithuania.pdf )

Lengyelország
Tekintettel arra a tényre, hogy valamennyi fontosabb szereplő (államigazgatási, kutatási 
egységek és civil társadalom) aktívan be van kapcsolva a vitába és az új törvények előkészí-
tésébe, közös egyetértés alapján biztosítva vannak az arányos prioritások.

A tudományos rendszer átszervezése 2007 végéig a fő feladattá lép elő.
A CGIAR teljes jogú tagsága. (http://www.era-ard.org/country-profiles/poland/)
Az agrárkutatás Lengyelországban a következő területeken folyik:
•  mezőgazdaság,
•  vidéki körzetek,
•  mezőgazdasági piacfejlesztés,
•  a vidéki körzetek szociális problémái,
•  halászat,
•  erdészet.
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Szlovénia
A kutatási programok és projektek támogatása a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 
megvalósításának, valamint az egyetemi és nem-egyetemi állami kutatási létesítmények-
ben folyó tudományos munka előmozdításának legfontosabb eszközét képezi.

A fő kutatási programok a következőkkel foglalkoznak: Funkcionális élelmiszerek; 
Élelmezési biztonság és egészségügy; A fejlesztés élelmezési vonatkozásai és a vegyipari 
kockázat; Mikrobiológia és biotechnologia az élelmezés és a környezetvédelem szempont-
jából; A mezőgazdasági és élelmiszeripari szektor versenyképessége; Fenntartható mező-
gazdaság; Közösségek, kapcsolatok és kommunikációk az ökoszisztémákon belül; Agro- 
biodiverzitás; Növények az agrogenetikán és a modern technológiákon belül; Állategész-
ségügy; Környezetvédelem és élelmezési biztonság; Fauna, flóra és vegetáció Szlovéniában 
és a szomszédos körzetekben; Növényélettan és biotechnológia; Gyógyszer biotechnológia; 
Ember által kialakított környezet; Erdészeti biológia, ökológia és technológia; Kutatás a nö-
vények és állatok immunstátuszának erősítése, fejlődésének és termékenységének javítá-
sa céljából; Összehasonlító genomika és genomikai biodiverzitás; Táplálkozás és az emész-
tőtraktus; Alkalmazott botanika, genetika és ökológia; Kertészet és növénybiológia. (http://
www.era-ard.org/country-profiles/slovenia/)

Az európai agrárkutatások menetrendjére vonatkozó koherens 
stratégia felé

2008. december 15-én az Európai Bizottság úgy határozott, hogy az Európai Közösséget lét-
rehozó szerződés 262. cikke alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (to-
vábbiakban EGSZB) véleményét a következő tárgyban:

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasá-
gi és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az európai agrárkutatások menet-
rendjére vonatkozó koherens stratégia felé

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. november 4–én az alábbi következ-
tetéseke és ajánlásokat fogalmazta meg és fogadta el:

–  Az EGSZB üdvözli az Európai Bizottság kezdeményezését, amely egy olyan folyamat 
elindítására irányul, amely egy európai agrárkutatási térség létrehozását célzó jövő-
beli agrárkutatási menetrend kidolgozását szolgálja. Az ágazatban folytatott kutatást 
és innovációt fokozni kell9 annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termékek kínála-
ta lépést tudjon tartani a kereslet nemzetközi trendjeivel.

–  Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság által javasolt megközelítést, amely a kö-
zös kutatásprogramozás koncepciójának tesztelésén alapul. Ez a megközelítés – fi-
gyelembe véve a különféle nemzeti programok igényeit és adottságait – a kezdemé-

9  EGSZB-vélemény a következő tárgyban: Élelmiszerárak Európában (Lásd e Hivatalos Lap XXX. olda-
lát).
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nyezések uniós szintű koordinációját, valamint a források hatékony és konkrét kö-
zös hasznosítását hivatott biztosítani10. Konkrétabban az EGSZB sürgeti az Euró-
pai Bizottságot, hogy az együttműködést ne csak a nemzeti agrárkutatási progra-
mozás, hanem a különböző főigazgatóságok által (Környezetvédelmi Főigazgató-
ság, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság, Vállalkozáspolitikai és Ipari 
Főigazgatóság) támogatott egyéb kezdeményezések viszonylatában is erősítse. Az 
EGSZB ezért arra kéri az Európai Bizottságot, hogy további információkat szolgál-
tasson azoknak a kezdeményezéseknek az eszközeiről és operatív mechanizmusai-
ról (ideértve a pénzügyi forrásokat is), amelyeket egy jövőbeli közlemény keretében 
javasolnak majd. Ennek során az összes érintett felet be kell vonni a konzultációs 
folyamatba, és figyelembe kell venni a közös kutatásprogramozás kísérleti tesztjé-
nek eredményeit.

–  Az agrárkutatás közös programozásának célja, hogy megvizsgálja, a társadalom mi-
lyen mértékben képes választ adni a megújuló nyersanyagok uniós szintű fejlesztésé-
ből adódó kihívásokra. Ezek a kihívások az éghajlatváltozással, az emberi egészségvé-
delemmel és élelmiszerbiztonsági kérdésekkel kapcsolatosak. Ezeket a problémás te-
rületeket – az „Útban a közös kutatásprogramozás felé” elnevezésű JPAR-workshop 
eredményeinek fényében is – az Agrárkutatási Állandó Bizottság mélyrehatóan meg-
vitatta és elemezte. Az elemzés eredményeinek összefoglalása a közös programozás-
ról szóló, 2009. júniusban közétett állásfoglalásban található. A közös kutatásprogra-
mozás nagymértékű részvételt és komoly erőfeszítéseket kíván meg a részt vevő or-
szágok részéről, ami – a kifejtett hatást tekintve – többletértéket teremt, és előnyö-
ket hoz a polgárok és az európai versenyképesség számára. Ezért az EGSZB még eb-
ben a szakaszban is a valamennyi érdekelt fél (ideértve a magánszektort, különösen 
pedig a vállalkozásokat) bevonását biztosító, megfelelő mechanizmusok kidolgozá-
sát javasolja. Ennek során elsősorban a kutatási célok meghatározásáról, a szüksé-
ges források felbecsléséről és a rendszer működtetéséhez szükséges pénzügyi eszkö-
zök pontos feltérképezéséről van szó, ami biztosítja a finanszírozáshoz való tényleges 
hozzáférést. Konkrétan az EGSZB javasolja, hogy az Európai Bizottság és a Tanács a 
2004-ben útjára indított politikai folyamattal összhangban tegyenek lépéseket egy 
olyan rendeletjavaslat kidolgozására, amely megteremti az „új” SCAR felépítésének 
és működésének jogi alapját, és az 1728/74/EGK rendelet helyébe lép.

–  Az Európai Bizottság által javasolt új irányítási modell értelmében az Agrárkutatási 
Állandó Bizottság koordinációs szerepet tölt majd be a közös kezdeményezések uniós 
szintű ösztönzésében és a támogatott kutatási programokkal kapcsolatos hatáskörök 
feltérképezésében. Az EGSZB úgy véli, hogy az Agrárkutatási Állandó Bizottságnak 
az alapvető rugalmasság elvére kellene épülnie annak érdekében, hogy a közös agrár-

10  HL C 228., 2009.8.22., 56. o.
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politika folyamatosan fejlődő szabályozási keretében lépést tudjon tartani a már vég-
rehajtott vagy a még végrehajtandó reformokkal.

–  A közös tervezés összefüggésében az előrejelzési és elemzési folyamat szorosan ösz-
szefügg a feltérképezési folyamattal, amely azáltal, hogy kulcsfontosságú adatokat 
és statisztikákat nyújt a nemzeti szintű agrárkutatás szervezésének hiányosságai-
ról, tendenciáiról és igényeiről, hozzájárul az uniós agrárkutatás fejleményeiről adott 
áttekintéshez. Eddig az ilyen típusú információkat az EU-AGRI-MAPPING-projekt 
szolgáltatta, amely a 6. kutatási és fejlesztési keretprogram egyik kezdeményezése. 
Az EGSZB – nem utolsósorban figyelembe véve a szóban forgó projekt alatt tapasz-
talt nehézségeket is – úgy véli, hogy a feltérképezésnek nem ad hoc kezdeményezé-
seken kellene alapulnia, hanem egy folyamatos és rendszeresen naprakész adatokkal 
ellátott folyamaton.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közleményének összefoglalása, amely új 
keretet fogalmaz meg az európai agrárkutatások számára:

–  Az európai mezőgazdaságnak új kihívásokkal kell szembenéznie, mint például a me-
zőgazdasági demográfiai és üzemszerkezeti változások, a modern mezőgazdasági 
gyakorlatok hatása a foglalkoztatásra, a közös agrárpolitika (KAP) változásai, vala-
mint az ágazatot befolyásoló globális tényezők.

–  Számos fórum elismerte, hogy az előzőekben felvázolt kihívások kezelésére Európán 
belül fokozni kell az agrárkutatási tevékenységet. Az agrárkutatásoknak lehetővé kel-
lene tenniük annak a tudásanyagnak az összegyűjtését, amely a vidékfejlesztés, va-
lamint a fenntarthatóságot előmozdító, illetve azt gátló tényezők alapos megértésé-
hez szükséges, továbbá a mezőgazdasági ágazat fejlődését szolgáló új technológiák és 
innováció biztosítását. A piaci dinamikák jobb megértéséhez szükséges tudásanyag 
megszerzését is lehetővé kellene tenniük. A kutatási tevékenységek azonban gyakran 
egymástól elszigetelten folynak, összehangolásuk megoldatlan, illetve nem rendel-
keznek kellő finanszírozással és a szükséges kritikus tömeggel. Európában több olyan 
mechanizmus is működik, különösen az EU keretprogramján belül, amely elősegíti a 
kutatók közötti páneurópai együttműködést. Ebben a tekintetben az ERA-NET rend-
szer finanszírozást biztosít a nemzeti programok, minisztériumok vagy finanszíro-
zó ügynökségek közötti hálózatépítéshez. Az Európai Unió Tanácsa (2004 novem-
berében) abban állapodott meg, hogy az e téren folyó együttműködés szempontjából 
strukturáltabb együttműködés volna kívánatos. Ebből a szempontból a közös progra-
mozás nemrégiben kialakított koncepciója az ERA-NET rendszernél egy lépéssel to-
vább megy, és arra ösztönzi a tagállamokat, hogy közvetlen együttműködést alakítsa-
nak ki állami programjaik között azzal a céllal, hogy közös elképzelések és stratégiai 
kutatási menetrendek jöjjenek létre, valamint speciális területek kezelése érdekében 
összpontosítsák erőforrásaikat. A közös kutatási programozás folyamatát illetően az 
Agrárkutatási Állandó Bizottságot a lehetséges hálózati struktúra követendő példája-
ként említették.
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Az Agrárkutatási Állandó Bizottság vezető szerepe:
–  Többéves szünet után az Agrárkutatási Állandó Bizottság 2005-ben megújított meg-

bízatást kapott az Európai Unió Tanácsától azzal a céllal, hogy vezető szerepet játsz-
szon az európai agrárkutatás összehangolása terén. Az „új” Agrárkutatási Állandó Bi-
zottság az EU-27 tagállamainak képviselőiből áll, és a bizottság munkájában megfi-
gyelőként tagjelölt és társult országok is részt vesznek. Az Agrárkutatási Állandó Bi-
zottság által támogatott, egy európai mezőgazdasági kutatási térség elősegítésére irá-
nyuló kezdeményezések között a közös programozás mellett a tervezési folyamat is 
szerepel, melynek célja lehetséges hosszú távú európai mezőgazdasági forgatóköny-
vek felvázolása, valamint a felmérési folyamat, mely a mezőgazdasági kutatás igénye-
inek és tendenciáinak felmérésére irányul az EU-ban.

–  Az Agrárkutatási Állandó Bizottság a jövőbeli kutatási együttműködések prioritása-
inak kijelölése érdekében olyan strukturált megközelítési módot fogadott el, amely a 
tagállamok és a társult államok közötti munkacsoportok létrehozásán alapul. A mun-
kacsoportok az ERA-NET hálózatokhoz hasonlóan működnek, vagyis ezek is lépé-
senkénti megközelítést alkalmaznak: a kezdeti szakaszokban az információcseré-
re összpontosítanak, majd azonosítják a kutatásban mutatkozó hiányosságokat és az 
együttműködés prioritást élvező területeit, ezután pedig – adott esetben – közös cse-
lekvéseket indítanak és/vagy kutatási pályázati felhívásokat hirdetnek meg.

Az európai agrárkutatások koherens menetrendjének kialakításához szükséges legfon-
tosabb fellépések:

–  Sürgető szükség van arra, hogy jobban megértsük az éghajlatváltozással kapcsolatos 
folyamatok hátterében álló mozgatórugókat, ezáltal csökkenthessük annak káros ha-
tásait és megőrizhessük a csökkenőben lévő talaj- és vízkészleteket, valamint a bioló-
giai sokféleséget a fenntarthatóbb mezőgazdaság előmozdítása érdekében európai és 
globális szinten. Mindezek fényében a kiemelt kutatási területek az éghajlatváltozás 
és az energiaforrások.

–  A kutatás nagyobb szerepet játszhatna, ha a különböző érdekeltek szorosabban 
együttműködnének a konkrét kutatási menetrendek meghatározásában, és olyan 
cselekvések révén, mint például az innovációs hálózatok, részt vennének a kutatá-
si folyamatokban. Ezért az Európai Bizottság célja a mezőgazdasági tudás előállítá-
sának és egymás közötti megosztásának erősítése az Agrárkutatási Állandó Bizott-
ság és az Európai Vidékfejlesztési Hálózat által. Az agrár-élelmiszeripari kutatások 
hatékonyabb irányítása érdekében történő közös kutatástervezés megszilárdításá-
nak tükrében ugyanis az Agrárkutatási Állandó Bizottság még hangsúlyosabb straté-
giai szerepet kaphat, és végül olyan stratégiai felügyeleti testületté válhat, amely nyo-
mon követi Európa összes állami kutatóintézetének mezőgazdasági vonatkozású tö-
rekvéseit.

–  A közös elképzeléseken és célkitűzéseken alapuló, hosszú távú kutatási menetrendek 
kidolgozásához olyan értékelési mechanizmus kialakítására van szükség, amely ma-
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gában foglalja az elemzési eszközök stratégiai kombinációját és a kutatási kapacitá-
sok feltérképezését.

–  Európa felelőssége a globalizálódó gazdaságban nem hanyagolható el: a mezőgazda-
ság fenntarthatósága olyan kérdéssé vált, amely (többek között az élelmiszerárakon 
keresztül) közvetlen hatást és (a népességvándorlás révén) közvetett hatást egyaránt 
gyakorol mind az EU-ra, mind a világ többi részére. Emiatt általánosan erősíteni kell 
az agrárkutatások terén Európán belül és kívül megvalósuló szakpolitikai szinergiá-
kat, ezen belül különösen az európai uniós és a tagállami kutatáspolitikák, illetve az 
olyan külső politikák, mint a fejlesztési támogatási politikák és a szomszédsági poli-
tikák közötti szinergiákat.

Általános megjegyzéseket fogalmaztak meg új európai agrárkutatási keret számára:
–  Tükrözve az európai társadalmat és a gazdaságot fémjelző változásokat, és kihatva a 

polgárokra és fogyasztókra is, az európai mezőgazdaság szerepe és feladata gyökere-
sen megváltozott az elmúlt 50 évben: a „vidéki” mezőgazdaság „posztindusztriális” 
mezőgazdasággá alakult. Következésképp általánosan elismert nézetnek számít, 
hogy – a mezőgazdaság európai modelljével összhangban – a mezőgazdasági ágaza-
tot multifunkcionális vagy mezőgazdasági-területi szempontból kell szemlélni, tehát 
nem kizárólag termelési szempontok alapján. Ugyanezt a kritériumot kellene ezért 
alkalmazni az „agrárkutatás” meghatározására is. Ez mindenesetre megerősíti a me-
zőgazdasági termelés elsődleges szerepét, amelyet a nemzetközi élelmiszerválság is 
kidomborított. Az élelmiszerek versenyképessége és az ellátásbiztonság a közeljövő 
új kihívásai lesznek majd.

–  Ebben az összefüggésben az EGSZB melegen üdvözli az agrárkutatás tágabb értelmű 
meghatározásakor alkalmazott megközelítést, amely tükrözi az európai mezőgazda-
ságra váró kihívásokat, különösképpen az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmaz-
kodást és ezek enyhítését, a mezőgazdasági forrásokból kinyert megújuló energiák 
fejlesztését, a biológiai sokféleség megőrzését, a vízkészletek fenntartható kezelését, 
nem is beszélve az IKT ösztönzéséről és a termelés minőségéről.

Közös kutatási menetrendek kialakítása:
–  A közlemény elfogadja a közös programozás nemrégiben kialakított koncepcióját, 

mint a korlátozott erőforrások nagyobb mértékű együttműködés útján való optimá-
lis kihasználására irányuló agrárkutatás újszerű megközelítését. A közös programo-
zást jelenleg próbálják ki egy, az Alzheimer-kór kutatásával kapcsolatos kísérleti pro-
jekt révén. Az is szerepel a tervekben, hogy a Tanács 2010-re további kezdeményezé-
seket fogad el más fontos kutatási ágakban, és ahol pozitív eredményeket érnek el, a 
közös programozásnak döntő hatása lehet a jövőbeli európai szintű kutatáskoordiná-
ciós mechanizmusokra.

–  A közös programozás önkéntes alapon és változó összetételben bevonja a tagállamo-
kat a legfontosabb társadalmi kihívások kezelését illető közös elképzelésen alapuló 
kutatási stratégiai menetrendek meghatározásába, kifejlesztésébe és alkalmazásába. 
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A koncepció magában foglalhat stratégiai együttműködést a meglévő nemzeti prog-
ramok között, vagy teljesen új programok közös tervezését és végrehajtását is. A cél 
mindkét esetben az erőforrások összefogása, a legmegfelelőbb eszközök kiválasztása 
vagy kifejlesztése, azok alkalmazása és az elért eredmények közös nyomon követése 
és áttekintése.

–  Tekintve hogy az agrárkutatási tevékenység gyakran elaprózott vagy rosszul koordi-
nált, és hogy nem rendelkezik elegendő forrással, hiányzik az eredmények terjeszté-
se és célzott kommunikációja, és nincs meg a kritikus tömeg, az EGSZB üdvözli a kö-
zös programozás megközelítését, és úgy látja, hogy ez ambiciózus célkitűzés, amely 
– pragmatikus és rugalmas megközelítéssel kombinálva – elindíthat egy stratégiai 
fontosságú, strukturált mezőgazdasági kutatási folyamatot.

Az Agrárkutatási Állandó Bizottság vezető szerepe
–  Az Európai Bizottság közleménye és az azt kísérő szolgálati munkadokumentum 

részletesen leírja a SCAR elemzési, nyomon követési, értékelési és konzultációs 
funkcióit, valamint szervezési és operatív munkamódszereit, a mezőgazdasági mi-
niszterek tanácsának 2004. július 19-i iránymutatásaival összhangban. Konkrétab-
ban a SCAR lenne a felelős a nemzeti kutatási kezdeményezések nyomon követésé-
ért az agrár-élelmiszeripari ágazatban, közösségi szinten összehangolva ezeket a te-
vékenységeket, és ésszerű előrejelzéseket alkotva az ágazat kutatási prioritásainak 
hosszú távú fejlesztését illetően.

–  Az EGSZB úgy véli, hogy a közösségi szintű koordináció alapvetően fontos a közös ki-
hívások kezeléséhez, és ahhoz, hogy az EU a nemzetközi fórumokon egységes hangon 
szólalhasson meg, hogy megakadályozzuk az átfedéseket, továbbfejlesszük a progra-
mokat és fokozzuk a versenyt a finanszírozás elnyeréséért, s így végső soron javuljon 
a kutatási javaslatok minősége. Szem előtt kell azonban tartani, hogy a kutatási hely-
zet igen eltérő az egyes tagállamokban, és hogy a nemzeti programozásnak figyelem-
be kell vennie a sajátos prioritásokat és igényeket ott, ahol az európai szintű koordi-
náció nem mindig garantálna jelentős mértékű vagy körű előnyöket. Éppen ezért a 
SCAR-t el kell látni a folyamatos és naprakész nyomon követési folyamat biztosításá-
hoz szükséges eszközökkel.

A közlemény részletes megjegyzései:
–  Az európai agrárkutatások koherens menetrendjét célzó legfontosabb intézkedések 

között a közlemény az éghajlatváltozás negatív hatásainak enyhítését, a víz- és talaj-
erőforrások megőrzését és a biológiai sokféleség védelmét említi. Az EGSZB úgy véli, 
hogy a szociális hatást is figyelembe kell venni, ahogyan azt a vállalkozások, a foglal-
koztatás és a régiók közötti általános kapcsolatokkal foglalkozó, Gender and Equity 
Issues in Liquid Biofuels Production című, 2008-ban közzétett FAO-jelentés is ki-
emeli.

–  A jövőbeli agrárkutatási menetrend új prioritási területeinek – az éghajlat-változás 
kérdései és a mezőgazdasághoz kapcsolódó energiakérdések mellett – tükrözniük 



51

kell a biológiai sokféleség megőrzéséért folytatott küzdelmet, a vízerőforrások fenn-
tartható használatát, a géntechnológiával módosított szervezetek termesztése és for-
galmazása által a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatások felmérését, 
az agrár-élelmiszeripari ágazattal kapcsolatos kérdéseket, különös tekintettel a fel-
dolgozási szakaszra és a biotechnológiákra, és minden olyan innovációt, amely fel-
használható ezeknek az új kihívásokat felvető kérdéseknek a kezelésére, ahogyan 
arra nemrégiben a megreformált KAP „állapotfelmérése” is rámutatott (2008. no-
vember).

–  A kutatás nagyobb szerepet játszhatna, ha a különböző szereplők jobban beépülné-
nek a konkrét menetrendbe, és részeseivé válnának a kutatási folyamatnak. Külö-
nösen fontos bevonni a vállalkozásokat, elsősorban a kis- és középvállalkozásokat, a 
vállalkozások saját, valós igényeire épülő kutatási célkitűzések meghatározásába, és 
a finanszírozáshoz való hatékony hozzáférés biztosítása révén az alkalmazott kutatás 
és technológiatranszfer támogatásába. Az EGSZB ezért üdvözli az Európai Bizottság-
nak azt az ajánlását, hogy a vállalkozások és az egyének érdekeinek összeegyezteté-
se érdekében erősítsék a kapcsolatokat az ismeretek és az innováció között, és sürge-
ti az Európai Bizottságot, hogy e célból indítson be megfelelő képzési programokat.

–  Ami mindenekelőtt az Európai Vidékfejlesztési Hálózatot illeti, ahelyett, hogy spe-
cifikus intézkedéseket vezetnének be – amelyek esetleg koordinációs problémákhoz 
vezethetnének a hálózat szabályozási funkcióival –, ösztönzőket kell biztosítani a be-
vált gyakorlatok cseréjéhez. Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat, az európai techno-
lógiai platformok és az egyéb ismeretmegosztó eszközök stratégiai fontosságú meg-
oldások az életképes elgondolások, a megbízható információk és a gyakorlati tapasz-
talatok európai megosztásában és fejlesztésében, strukturálva és erősítve ezzel a ter-
melést és az ismeretmegosztást.

–  Ha az európai kutatást össze akarjuk kapcsolni a nemzetközi kutatással, különösen 
a fejlődő országokban folyóval, akkor olyan, megfelelő mechanizmusokat kell életbe 
léptetni, amelyek biztosítani tudják a támogatott kezdeményezések hatékonyságát és 
eredményességét, mindenekelőtt a helyi önkormányzati kapacitások növelésével és a 
megfelelő emberi erőforrások minőségének javításával.

Az Európai Unióban prioritást élvez a kutatás-fejlesztés

Cséfalvay (2011) a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának sajtónyilatkozata sze-
rint, az Európai Unió a jövőben még nagyobb hangsúlyt helyez a kutatás-fejlesztésre a vi-
lágban zajló, kiélezett versenyképességi és technológiai verseny miatt, az EU a 2014-2020 
közötti uniós költségvetési ciklusban várhatóan 80 milliárd eurót fordít a k+f projektekre.

Magyarország az EU-elnökség után, 2011 július elsején átvette az EUREKA elnökségi 
feladatait egy évre. Az 25 éves szervezet olyan kormányok közötti együttműködés, amely az 
innovációt, az új tudásra épülő gazdasági növekedést hívatott támogatni.
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Az EUREKA az elmúlt 25 év alatt mintegy 4.000 projektet támogatott, a fejlesztések 
együttes értéke hozzávetőleg 30 milliárd eurót ér el. A napjainkban zajló gazdasági-pénz-
ügyi válság és az Ázsiában, különösen Kínában tapasztalható gyors gazdasági növekedés 
következtében Európa versenyképessége folyamatosan gyengült.

Európának a nemzetközi szintéren a pozíciói megőrzéséhez, jövőbeni helyzetének ja-
vításához szüksége van arra, hogy a mostaninál többet költsön kutatás-fejlesztésre. Arról 
szólt, hogy a k+f tevékenységbe minél jobban be kell vonni a kis- és közepes vállalkozáso-
kat is, mert e cégeknek jelentős szerepük lehet az új munkahelyek megteremtésében. Erdő 
Sándor: az alapításkori 18 tagországgal szemben most 39 állam tagja a nemzetközi szerve-
zetnek és az Európai Bizottság. A magyar EUREKA elnökség alatt szeretnék felvenni Ka-
nadát új tagországként a szervezetbe. (Cséfalvay, 2011)

A különböző adományozók felhívásaira való válaszadás, a projekt-javaslatok elkészíté-
se és a K+F feladatok kivitelezése érdekében az AGRINATURA-EEIG hét tematikai prio-
ritási területet különített el, amelyekben kiemelten aktív szerepet kíván játszani Európá-
nak a nemzetközi kutatási és oktatási programokban való részvételét illetően. Ezek a kö-
vetkezők:

Piacra jutás: “A termőföldtől a farmig”
Tekintettel a mezőgazdasági tevékenységben végbement mélyreható változásokra (a kor-
mányzati prioritások eltolódása, ingadozó árak, a piaci feltételek változásai), a farmereknek 
az élelmiszerláncon belül hatékony szereplőkké kell válniuk. A mezőgazdasági K+F a beru-
házásokkal együtt segíthet a farmereknek (nagyoknak, közepeseknek és kicsiknek) igényeik 
megfogalmazásában és a megfelelő szolgáltatásokhoz való hozzájutásban. Valamennyi fejlő-
dő ország jövője attól függ, hogy a farmerek képesek lesznek-e megtalálni a megfelelő tech-
nológiai és szervezési opciókat és támogatásokat saját, illetve közösségi szükségleteikhez.  
Az AGRINATURA-EEIG bekapcsolódása az ESFIM-be hozzájárul ehhez.

Biológiai biztonság a fejlődő országokban
Az új technológiák, a biotechnológiával együtt javíthatják a mezőgazdaság termelékeny-
ségét a fejlődő országokban, amennyiben figyelembe veszik a biztonsági szabványokat, és 
azokat a helyi feltételekhez igazítják. A biológiai alapok iránti egyre növekvő kereslet csak 
az innováció és a tudományos előrehaladás révén elégíthető ki, a fenntartható irányítás, 
termelés és forráshasználat figyelembevételével. Az AGRINATURA-EEIG biotechnológiai 
szakértői ismerik ezt a területet.

Sivatagosodás
A sivatagosodás elleni küzdelem szorosan kapcsolódik a szegénység és az éhínség visz-
szaszorításához, a környezet fenntarthatóságához és a fejlesztést szolgáló globá-
lis partnerség kialakításához, amelyek a Millenniumi Fejlesztési Célokhoz tartoznak.  
A fenntartható földhasznosítás a foglalkoztatottság és a prosperitás növekedéséhez ve-
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zethet, és így közvetlenül hozzájárulhat egyéb Millenniumi Fejlesztési Célok teljesülé-
séhez, többek között a gyermekhalandóság csökkentéséhez, az anyák egészségi állapo-
tának javulásához, valamint az AIDS, a malária és egyéb betegségek megfékezéséhez. Az 
AGRINATURA-EEIG számára a Millenniumi Fejlesztési Célok teljesítése elsőrendű pri-
oritást jelent a kutatási programokban.

A betegségek előretörése
A szegénységhez kapcsolódó fontosabb humán betegségek (AIDS, malária, tuberkulózis) 
óriási mértékben befolyásolják a nemzetgazdasági fejlődést, és komolyan akadályozzák a 
fejlődést. A fejlődő országok egyre jobban sebezhetők lesznek az emberi és környezeti fel-
tételek változásai által, amelyek újonnan megjelenő betegségek táptalaját képezik, ilyen pl. 
a SARS (súlyos akut légzőszervi probléma), a madárinfluenza és a Rift-völgyi láz, amelyek 
globális veszélyt képviselnek. Az AGRINATURA-EEIG kutatócsoportjai aktívan bekapcso-
lódnak a humánegészségügy ökoszisztéma megközelítésébe, új, helyi körülményekhez iga-
zított, illetve nyitott, megvalósítható megoldásokat keresve a hosszú távú jövőre.

Erdészet
Az erdészeti termékek kutatása, beleértve az új növényfajok előállítását és azokat a fenn-
tartható folyamatokat, amelyek javítják e termékek tulajdonságait és feldolgozhatóságát, 
valamint faalapú rostok felhasználásával magas hozzáadott értékű, hosszú élettartamú és 
újrahasznosítható termékeket állítanak elő. A fogyasztói igények jelenleg a „helyettesíthe-
tetlen termékek” és a veszélyes elemek (ragasztók, festékek, konzerváló szerek) kiváltását 
szolgáló új termékekre összpontosulnak. Az AGRINATURA-EEIG tagjai ebben szintén a 
nemzetközi kutatások élvonalába tartoznak.

Kertészet
A fejlődő országokban végbemenő gyors urbanizáció, annak kihatásai a városi körzetek 
élelmiszerellátására, valamint az új fogyasztói igények a gyümölcs- és zöldségféléket, illet-
ve az aromás növényeket a jövőbeni élelmiszerellátás középpontjába helyezik. A termékek 
és termékláncok versenyképesebbé tétele érdekében az AGRINATURA-EEIG a kutatást és 
fejlesztést támogató tevékenységét a környezetbarát, fenntartható termelési rendszerekre 
igyekszik koncentrálni, támogatva a magas hozzáadott értékű és speciális termékek meg-
jelenését.

Kockázatkezelés a családi gazdaságok számára
A mezőgazdasági termelők számos bizonytalansággal néznek szembe: pl. nagy termésinga-
dozás, kiszámíthatatlan piaci árak, időjárási feltételek, betegségek és kártevők, az alapvető 
fizikai, intézményes és szabályozó infrastruktúra hiányából adódó, növekvő piaci integrá-
ció és piaci elégtelenség. A mezőgazdasági kockázatok csökkentése pozitív hatást gyakorol-
hat a mezőgazdaságtól függő országokra. AGRINATURA-EEIG tisztában ezekkel a nehéz-
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ségekkel, és aktívan dolgozik a kockázatkezelésre szolgáló megoldások felfedezésén, több 
millió farmer megélhetésének biztosítása érdekében.

Az AGRINATURA tagjai részt vesznek minden egyes körzet speciális munkacsoport-
jában a következő célok elérése érdekében:

•  a jelenlegi tapasztalatok és ismeretek felmérése a mezőgazdasági kutatás és fejlesz-
tés területén;

•  a mezőgazdasági kutatásnak és gyakorlatoknak a klímaváltozáshoz való igazítására 
szolgáló módok keresése;

•  kapacitásfejlesztés;
•  lehetőségek keresése a mezőgazdasági alkalmazási szolgálatokhoz; és
•  a kutatásirányítási kezdeményezések támogatása.
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III. A HAZAI AGRÁRKÖZGAZDASÁGI 
KUTATÁSOK PRIORITÁSAI

A földhasználat rendszeréből és az utóbbi fejlődési tendenciákból következik, hogy az ag-
rárgazdaság nemzetgazdaságon belüli súlyának csökkenése, a tulajdon- és birtokviszonyok 
gyökeres átalakulása, az üzemi szervezeti viszonyokban mutatkozó zavarok, a termelőerő-
inek állapota, a hatékonysági gondok, az árszintek és az árak nyereségtartalma stb. mind 
olyan problémák, amelyekkel az EU csatlakozástól függetlenül, sőt annak hatásával is szá-
molva mindenképpen foglalkozni kell az agrárgazdasági tudományterületnek. Az alábbi ku-
tatási témák megkülönböztetett figyelmet érdemelnek: a szinte egyedülállóan sajátos ma-
gyarországi birtok- és üzemi viszonyok; az önerős fejlesztés pénzügyi lehetőségeinek fel-
tételei; a termékpálya integrációk kérdései; az ökológiai adottságok és a termelés összefüg-
gései; a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság kapcsolatrendszere; a reálfolyamatok értékkép-
zésének vizsgálata; a termelési szerkezet és a fenntarthatóság; a vállalkozási, irányítási me-
nedzsment és a multifunkcionális mezőgazdaság.

Az agrárközgazdasági kutatások prioritásaival a 90’-es évek elején foglalkozott az 
MTA Agrárközgazdasági Bizottsága. Állásfoglalását továbbította az Agrártudományok 
Osztálya, illetve a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes Főosztá-
lya felé is. E tanulmányban bemutatjuk ennek a prioritásrendszernek a fő szerkezetét és 
tételeit.

1. Szinte egyedülálló birtok és üzemi viszonyok alakulnak ki Magyarországon
•  Egyidőben léteznek és főhivatásszerűen működnek a kis-, közepes- és nagyméretű 

gazdaságok, mezőgazdasági vállalkozások, valamint
•  a jogi szempontból elkülönülő magán, családi és társas vállalkozások.
E miatt komoly kutatási kihívásnak tekinthetők a következők:
– Új, minőségileg más üzemszervezési és vállalat-irányítási rendszerek kidolgozása;
– a sokszínű termesztéstechnológiák kifejlesztésének tudományos megalapozása;
– az elaprózott tulajdon- és birtokviszonyok rendezése.
Az agrárgazdasági kutatások több éven keresztül foglalkoztak az elaprózott földtulaj-

don viszonyok rendezésének lehetőségével, és tudományosan megalapozták a Nemzeti 
Földalap intézményének létrehozását. Ezzel megnyílt a lehetősége annak, hogy piaci alapo-
kon elinduljon a versenyképes termelést lehetővé tevő birtokméretek kialakulásának folya-
mata. További kutatást igényel azonban folyamat állandóságának biztosítása, a visszaren-
deződési folyamatok kezelése, az örökösödési ügyek megoldása, a földtulajdonszerzés ál-
lami szabályozása. Ide tartozó probléma a mérethatékonysággal összefüggő üzemgazdasá-
gi kapcsolatok, mikro-ökonómiai számítások, a termelési tényezők átlag- és határtermelé-
kenységének, a helyettesítési határarányoknak stb. sokoldalú elemzése is. Ma már 2012-t 
írunk, de a kérdéskörben a tudomány nem sokat lépett előre.
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2. A gazdasági elemzések egyértelműen bizonyították, hogy már évek (évtizedek) 
óta hiányoznak az önerős termelésfejlesztés lehetőségei. Tartósan alacsony a jövedel-
mezőségi szint, emiatt általánossá vált a tőkeszegénység. A mezőgazdasági vállalkozások 
az alacsony mezőgazdasági árak miatt nem tudnak járadékjellegű jövedelmeket realizál-
ni, ezért elmaradnak azok a műszaki-gazdasági fejlődést elősegítő beruházások, amelyek 
a versenyképesség zálogai lennének. A gazdasági szabályozás továbbfejlesztése szempont-
jából nagyon fontos annak az összefüggésnek a figyelembe vétele, hogy teljesen más válla-
latgazdasági döntések születnek, ha a jövedelem az árakon keresztül képződik, mintha a tá-
mogatási rendszer bonyolult és kiszámíthatatlan mechanizmusát működtetjük. Ezért na-
gyon fontos kutatási feladat annak vizsgálata, hogy lehetséges-e olyan szabályozási me-
chanizmus működtetése, amely a marginális földek egyéni ráfordítását helyezi az árképzés 
centrumába A kérdés különösen a Mac Shery-reform után vált rendkívül fontossá, amely 
az ár- és jövedelemarányok szétválasztását indította el, illetve erősítette fel, és amely oda 
vezet, hogy az agrárgazdaság szinte kizárólagosan kormány- illetve adminisztráció-függő-
vé válik.

3. A korábbi élelmiszer-gazdasági integráció szétesőben van. Az EU országaiban, 
de a fejlett országok mindegyikében az élelmiszeripar átment a versenyszférába, míg a me-
zőgazdaság fejlődése egyre inkább kezd összefonódni a vidékfejlesztés hatalmas feladatá-
val. A kutatási feladatok egyik nagyon fontos területét jelenti ezért annak vizsgálata, hogy

–  milyen új integrációs rendszerek mentén szerveződik a mezőgazdasági termelés,
–  milyen új törvényszerűségei vannak a mezőgazdaság és a vidék együttes fejlesztésé-

nek?
Ez új, nemes, küzdelmes folyamat, melynek belső törvényszerűségeit még nem is látjuk 

tisztán, de azt érezzük, hogy ismételten a vidéken élőknek kell óriási terheket vállalni az át-
alakulás nagy nemzeti feladataiban.

4. Az ökológiai adottságok tekintetében Magyarország kedvező helyzetben van.
Ennek megítélése azonban a közeljövőben más lesz, mert felerősödnek a fenntartható 

fejlődés követelményei, (környezeti szempontok, ökológiai gazdálkodás, életszínvonal-dif-
ferenciák stb.).

Más értékrend szerint kell értelmezni a mezőgazdasági termelés hozadékát Al Gore 
1998-ban megjelent Mérlegen a Föld c. művének a 204. oldalán a következőket írja: „A ke-
serű igazság az, hogy gazdasági rendszerünk fél szemére vak, „lát” egyes dolgokat, máso-
kat viszont nem. Gondosan kiméri és nyomon követi a vásárlók és eladók számára legfonto-
sabb javak, például az élelmiszer, a ruházat, az iparcikkek, a munka, sőt magának a pénznek 
is az értékét. De bonyolult számításai sokszor teljesen figyelmen kívül hagyják a nehezeb-
ben megvehető és eladható javak értékét: az édesvízét, a tiszta levegőét, a hegyek szépsé-
gét, az erdei élet gazdag változatosságáét, hogy csak egy párat említsek közülük. Voltakép-
pen jelenlegi gazdasági rendszerünk részleges vaksága az egyetlen, legnagyobb erő, amely a 
globális környezetről hozott ésszerűtlen döntések mögött áll.”
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5. A gazdálkodástudományi területeken a K+F prioritások megfogalmazása során 
számolni kell az innovációs folyamatok követelményeivel is. Ezen kérdésekkel, követelmé-
nyekkel foglalkozik Király-Bujdosó-Holló „Innováció menedzsment” című 2011-ben meg-
jelent munkájukban.

Az innovációval kapcsolatos kutatások és elemzések a 80-as, 90-es években kezdőd-
tek meg. A felmérések és eredmények az Oslo kézikönyv 1992-es első kiadásában voltak 
megtalálhatóak, ebben a gyáripar technológiai termék- és eljárás-innováció volt találha-
tó. 1997-ben a fejlődés elvezetett a második kiadáshoz, amely kiterjesztette a vizsgálódást a 
szolgáltató szektorra is. A felmérések eredményei és a politika változó szükségletei a kézi-
könyv újabb revízióját hozták el, amely a harmadik kiadáshoz vezettet. Az OECD és az Eu-
rópai Bizottság (Eurostat) készítette elő az Oslo kézikönyv harmadik kiadását (2005. év). 
Ebben a kiadásban a legfontosabb újdonság abban keresendő, hogy az innováció fogalmát 
szélesebb körben definiálják, a könyvben az innováció új meghatározásán érteni kell a mar-
keting-innovációt és a szervezési-szervezeti innovációt is: „Az innováció új, vagy jelentő-
sen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-módszer, vagy új szer-
vezési-szervezeti módszer bevezetése.”

Fontos változás, hogy a technológia szót eltávolították a termék- és eljárás-innováció-
ból. Ez nem azt jelenti, hogy a technológiai innováció fontossága kevésbé jelentős, hanem 
lehetőséget ad arra, hogy a definíciót az alacsonyabb intenzitású K+F intenzitású cégek és a 
szolgáltató szektor befogadására is.

Vizsgáljuk meg az innováció fogalmának általános jelentését is. Az innováció latin erede-
tű kifejezés, ami egyaránt jelölheti a megújulás, átalakulás folyamatait, ezen folyamatok szán-
dékos kiváltását, vagyis új módszerek kifejlesztését és alkalmazását, illetve ezen folyamatok 
végtermékét, vagyis új módszereket, eszközöket. Ezeket a jelentéseket leginkább az újítás 
magyar szóval lehet kifejezni. Az innováció kifejezés ugyanakkor napjainkra az előbbinél spe-
ciálisabb jelentést kapott, a műszaki jellegű újítások folyamatának és azok végtermékének je-
lölésére specializálódott, szemben a tágabb jelentésű újítás szóval. (Pusztai F., 2003)

Az innováció meghatározására szolgál a következő definíció: „Az innováció az új ter-
mék, technika, technológia, és az ezekkel kapcsolatos ismeretek létrejöttének és bevezeté-
sének a folyamata, beleértve az ezeket megalapozó, illetve a realizálásukhoz nélkülözhetet-
len szervezeti és gazdálkodásbeli változásokat is.” (Samuelson-Nordhaus, 1987.)

A definícióból látható, hogy az innováció széles fogalomkört takar, sokféle, az alkotó 
szellemi munka körébe tartozó tevékenységet foglal magában. Nézzünk meg még néhány 
markánsabb megfogalmazást:
¤  „… azt a változást, melyet az ember vagy a rendszer azzal a céllal vezet be, hogy az 

adott állapotot váltsák fel, feltéve, hogy az utóbbiak bizonyos ismérvek szerint pozi-
tívan értékelendők és a maguk összességében haladást jelentenek.” (Pietrasinszky, 
1970)

¤  „… valamely új gondolat megfogalmazásának és megvalósításának folyamata.” 
(Susánszky, 1976)
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¤  „az innovációt egy új termelési forma kialakításaként definiáljuk. Az innováció épp-
úgy magába foglalja egy új termék feltalálását, mint új piacok, vagy egy új szervezeti 
forma feltárását…” (Schumpeter, 1980)

¤  „Az innováció olyan folyamat, amelynek során adott ötletből első alkalommal szüle-
tik új termék vagy új eljárás vagy új szolgáltatás.” (Saren, 1984)

A kiteljesedő hálózati gazdaság (és társadalom) keretei között (Dinya L., 2006) az ún. 
technikai jellegű innovációk (termék- és technológiai innovációk) mellett egyre inkább pri-
oritást élveznek a szervezési jellegű komplex innovációk (piaci, illetve rendszer innováci-
ók) (Dinya L., 2008). Piaci innováció esetén ennek tipikus példája az új üzleti modell, rend-
szer innováció esetében pedig a szervezeti értéklánc átalakítása – mindkettő a gazdasági 
hálózatok fejlődésének alapvetően fontos összetevője (Dinya L., 2009)

Az innováció típusai
Az innovációs tevékenység kategóriákba való felosztásánál megkülönböztetünk gyártásfej-
lesztést és gyártmányfejlesztés.
¤  A gyártásfejlesztés (technológiai fejlesztés) körébe azok a műszaki tevékenységek 

tartoznak, amelyek a termelőfolyamat technikai és gazdasági színvonalának emelé-
sére irányulnak. Ezek célja: a termelési volumen növelése, a termékek minőségének 
javítása, munka-, anyag-, energia-ráfordítások csökkentése, munkakörülmények ja-
vítása, környezetvédelmi előírásokhoz való alkalmazkodás.

¤  A gyártmányfejlesztés (termékfejlesztés) új termékek kifejlesztését, vagy már gyár-
tott termékek folyamatos korszerűsítését jelenti. Célja a meglevő, illetve potenciális 
piaci igények kielégítésére alkalmas termékek létrehozása, amelyek lehetővé teszik 
azt, hogy a vállalkozás az elért piaci pozícióját, hírnevét megtartsa, illetve a lehető-
ségeihez képest emelje.

A termék innovációk aszerint is tipologizálhatók, hogy a termékben felhalmozott is-
meretek terén kimutatható változást, a megújulást értékeljük, annak mértékét minősítjük 
Az értelmezett fokozatok a következők (egy mennyezetre szerelhető ventilátor példáján be-
mutatva). (Szabó Zs., 2002)
¤  Inkrementális innováció: egy bevezetett termékérvényesülési funkcióiban hoz vál-

tozásokat. (A ventilátor lapátok és a forgórész különböző stílusú átalakítása.)
¤  Moduláris innováció: az alkotóelemek szintjén generál változásokat. (A forgási se-

besség növelésének vagy csökkentésének lehetősége.)
¤  Strukturális innováció: az alkotóelemeket új, átkonfigurált rendszerbe foglalja össze. 

(Hordozható ventilátor kialakítása.)
¤  Radikális innováció: mind az alkotóelemek, mind azok összeépülése terén újdonsá-

gokat hoz létre. (Központi légkondicionáló kialakítása.)
Egy másfajta kategorizálás alapján lényegében négy különböző szintű innovációról be-

szélhetünk. (Szakály D., 2002.)
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¤  Továbbfejlesztő innováció: a mindennapi jobbítások tömege a termékek pillanatnyi 
állapotához és a termeléshez képest. (Amikor egy bevezetett termék esetében rájön-
nek arra, hogy valamilyen javítással egy jobb minőségű, vagy valamilyen új tulajdon-
sággal rendelkező, esetleg olcsóbban előállítható terméket képesek előállítani.)

¤  Radikális innováció: szakítva a hagyományokkal, egy új terméket, eljárást vagy szol-
gáltatást vezetnek be. (Ilyen például a kézi szerelés robotokkal történő felváltása.)

¤  Technológiai innováció: olyan innovációs lánc összerakása, vagy kombinálása, ami 
új termékek és szolgáltatások kifejlesztését eredményezi. (Ilyen például a mobil te-
lekommunikáció kifejlődése.)

¤  Egyetemes innováció: az egész emberiség szempontjából új terület megjelenése kö-
vetkezik be az innováció eredményeként. (Ilyen volt a gőzgép vagy az információs 
technológia megjelenése.)

Az innováció, mint vállalati funkció napjainkban többnyire igen tudatos tevékenység: 
meglehetősen szűk tér nyílik a véletlen, spontán tudományos eredményeknek és főleg ezek pi-
aci sikerének. Magában az innovációs folyamatban természetes számos véletlen elem találha-
tó, ezek azonban nem változtatják meg az alapképletet: a tudatos nemzeti/vállalati stratégiá-
ra innovációs stratégia épül, amelyet tudatosan szervezett innovációs folyamat valósít meg. 
Ennek a folyamatnak van egy az innováció konkrét tárgyától független elvi kerete. A folya-
mat azzal kezdődik, hogy kielégítetlen igényt vagy felhasználatlan technikai lehetőséget azo-
nosítunk. Az így keletkezett feszültség feloldására vannak, vagy előbb-utóbb lesznek ötletek.  
A rendelkezésre álló információkra és keresési-kísérletezési-számítási tevékenységre támasz-
kodva keressük az ötletek megvalósíthatóságának módját. Lehet, hogy találkozunk adaptálha-
tó megoldással lehet, hogy nem. Utóbbi esetben új találmányra van szükség. A két eset bárme-
lyikéről is van szó, a talált megoldást felhasználásra alkalmassá kell tenni, majd be kell vezet-
ni, s ezután kerülhet sor a folyamatos használatra. Ha nincs megoldás, akkor az innováció ku-
darcot vallott. Minthogy kudarcot vall akkor is, ha megengedhetetlenül túllépi a költségvetést.

Közösségi programok („brüsszeli pályázatok”)
A kutatási prioritások megfogalmazása során figyelembe kell venni az EU által működte-
tett támogatási és pályázati rendszert is. Az uniós politikák szinte mindegyikéhez köthe-
tő Közösségi program. Ezek olyan integrált intézkedések, melyek célja a tagállamok közöt-
ti együttműködés erősítése. Célterülete általában a teljes Európai Unió, vagyis az unió bár-
mely tagállamában nyújthatnak be pályázatokat ugyanarra a pályázati felhívásra.

Ezeket a pályázati felhívásokat (call for proposals) közvetlenül az Európai Bizottság 
(EB) írja ki a közösségi politikák érvényre juttatása érdekében. Az éves munkaprogram tar-
talmazza a támogatandó tevékenységeket, célokat, költségvetést és bírálati szempontokat, 
melyet minden évben nyilvánosságra hoznak az egyes témákért felelős Főigazgatóságok. Az 
egyes programok aloldalai elérhetők az Európai Unió hivatalos honlapjáról: http://europa.
eu; http://ec.europa.eu/grants (Néhány közösségi program esetében ún. „nemzeti irodákat” 
jelölnek ki, melyek segítik az adott tagállam pályázóit.)
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A közösségi programokban mind a pályáztatás mind a lebonyolítás hivatalos nyelve az 
angol (de sok program esetében a rövid felhívás az EU minden hivatalos nyelvén megjele-
nik), az elszámolás pedig euróban történik.

Íme néhány példa közösségi programokra:
•  Lifelong Learning Programme LLP (Az egész életen át tartó tanulás programja) – 

részei: Erasmus, Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Jean Monnet program
•  Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP (Versenyképessé-

gi és innovációs keretprogram) – részei: Vállalkozási és innovációs program (EIP); 
Az információs és kommunikációs technológiai politika támogatásának programja 
(ICT-PSP); Az intelligens energia – Európa program (IEE).

•  7th Framework Programme (FP7) Hetedik Kutatási-, Technológiafejlesztési és De-
monstrációs Keretprogram.

Európai Uniós finanszírozással és hazai társfinanszírozással megvalósuló pályázati 
rendszerek
Az Európai Unió 2. és 3. fő finanszírozási területe – vagyis a mezőgazdasági és vidékfejlesz-
tési támogatások továbbá a strukturális támogatások – esetében, minden EU-tagországban 
kialakult a nemzeti intézményrendszer, mely koordinálja az Unió közös pénzügyi alapjai-
ból az adott tagország számára megítélt keretösszeg szabályos elköltését, vagyis az uniós 
pénzösszegek „lehívását”, az adott tagállamra vonatkozó pályázati felhívások kiírását, és a 
nyertes projektek szabályos megvalósításának felügyeletét, és pénzügyi elszámolását. Erre 
több ok miatt van szükség:

•  Ezek a finanszírozási területek az uniós kiadások legnagyobb arányát képviselik
•  Mivel az egyes tagországok különböző természeti, gazdasági, társadalmi adottságok-

kal rendelkeznek, ezért a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a területi egyenlőtlensé-
gek mérséklésére minden tagország maga határozza meg a támogatandó tevékenysé-
get körét.

•  Az uniós finanszírozást minden tagállamnak nemzeti társfinanszírozással kell kiegé-
szítenie. A tagállami hozzájárulás minden ország számára kötelező.

Az uniós finanszírozással és hazai társfinanszírozással megvalósuló pályázati rendsze-
rek általános jellemzői:

•  Minden EU-tagállam jogosult a támogatások igénybevételére, 7 éves ciklusra előre 
meghatározott keretösszeggel.

•  A támogatandó tevékenységek csoportját minden tagállam maga határozza meg egy 
egységes stratégiai fejlesztési dokumentumban, mely csak azután lép hatályba, hogy 
azt az Európai Bizottság is elfogadta.

•  Vagyis az uniós pénzeket nem fordíthatjuk akármire, csak olyan fejlesztések és beru-
házások támogathatók, amelyről az adott tagország és az EU megállapodott.

•  Ezen struktúrák esetében, mivel kialakult a nemzeti intézményrendszer, a pályázók 
magyar intézményekhez nyújtják be a pályázatokat, az elbírálás is Magyarországom 
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történik, és a projektek pénzügyi elszámolása a pályázó részéről kizárólag forintban 
történik. (vagyis a pályázóknak nem kell foglalkozniuk azzal, hogy a támogatás na-
gyobbik része az unió közös költségvetéséből származik.)

•  Ebből következően magyar nyelvűek a pályázati kiírások, az adatlapok, és magyar 
nyelven történik a pályázó és a pályáztató közötti hivatalos kommunikáció is.

Most nézzük meg kicsit részletesebben a két finanszírozási területet, azok pénzügyi 
alapjait és az alapok céljait.

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások
A közös agrárpolitika (KAP) az Európai Unió mezőgazdasági, vidékfejlesztési támogatási 
rendszerének a neve, amely az EU kiadásainak 44%-át, évente mintegy 42,5 milliárd eurót 
tesz ki. Céljai a termelékenység növelése a technikai fejlődés elősegítésével, a mezőgazda-
ságból élők számára elfogadható életszínvonal biztosítása, a piacok stabilizálása; az élelmi-
szer-ellátás biztosítása; és a fogyasztók megfizethető árú élelmiszerhez juttatása. 2007-től 
a KAP finanszírozása jelentősen átalakult, az EMOGA helyett két új alap jött létre:

•  Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) – közvetlen támogatások (SAPS).
•  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)– pályázati rendszer.
a) Az EMGA elsősorban a közvetlen támogatások rendszere, melynek jellemzői rövi-

den a következők:
•  Hazánkban 2004-től a KAP-ból finanszírozott közvetlen támogatások évről évre fo-

kozatosan nőnek, 2013-ra érik el a régi (EU-15) tagállamok szintjét.
•  Magyarországon a rendszer a következőképp épül föl:

o  SAPS (Single Area Payment Scheme=Egységes Területalapú Támogatás): A köz-
vetlen támogatások kifizetése egy területalapú rendszer keretében történik.

o  Top-up (termeléshez kötött kiegészítő nemzeti támogatás): Magyarország ezt a 
támogatást nemzeti forrásból egészíti ki, ahol figyelembe veszi a mezőgazdaság 
ágazati különbségeit.

•  Az a termelő igényelhet adott területre támogatást, aki a terület jogszerű használója, 
azaz adott időpontban a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó.

•  SAPS támogatásban részesíthető a mezőgazdasági állapotban tartott hasznosított 
mezőgazdasági területek, függetlenül attól, hogy művelés alatt vannak-e.

•  Csak akkor nyújtható, ha a SAPS támogatható terület eléri az 1 hektárt, ill. szőlő és 
gyümölcsültetvény esetében a 0,3 hektárt.

•  Minden évben adott időpontig kell benyújtani a támogatási kérelmet.
b) Az EMVA finanszírozási szabályai némileg eltérnek az EMGA szabályaitól, és szá-

munkra jelen esetben ez most a fontosabb, ugyanis az EMVA általi finanszírozás pályáza-
ti rendszer keretében valósul meg. Az EMVA célja az EU vidékfejlesztési szakpolitikájának 
megerősítése. Az alap a következőkhöz járul hozzá: a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
versenyképesség javítása, a környezet és a vidéki táj minőségének javítása, az életminőség 
és a gazdasági tevékenységek irányításának javítása a vidéki térségekben.
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Most pedig nézzük meg, hogy az EMVA pénzügyi források hogyan, milyen rendszerben 
kerülnek felhasználása Magyarországon.

Magyarország az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapon keresztül 2007-
2013 között mintegy 3,8 milliárd euro fejlesztési forrásra jogosult az agrárium és a vidéki 
térségek fejlesztésére. Ezt az összeget mintegy 25% nemzeti hozzájárulással kell kiegészí-
teni, így adódik össze a mintegy 5 milliárd euro, azaz 1.300 milliárd forint.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési célú források lehívásához Magyarország is el-
készítette stratégia dokumentumát, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot 
(ÚMVP), melyet az Európai Bizottság 2007 szeptemberében hagyott jóvá.

ÚMVP támogatások igénybevételének rendszere a következő:
A Vidékfejlesztési Minisztérium által közzétett, a támogatások igénybevételéről szóló VM 
rendeletek tartalmazzák az általános leírást a támogatási feltételekről. A benyújtandó pá-
lyázat konkrét feltételei, továbbá a kitöltendő kérelmek, mellékletek pedig MVH közle-
mény formájában kerülnek közzétételre.

(A rendeletek elérhetők: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium; 
http://www.vkszi.hu; az MVH közlemények elérhetők: http://www.mvh.gov.hu, az ÚMVP 
letölthető: http://umvp.eu/ )

Az ÚMVP végrehajtásának felelőse az ÚMVP Irányító Hatóság (IH), mely a Vidékfej-
lesztési Minisztérium, a program Kifizető Ügynöksége pedig a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal (MVH).

Az ÚMVP támogatási tengelyei, azaz fő irányai, melynek keretében támogatás igé-
nyelhető, a következők:

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatási tengelyei
I. tengely:   A minőség és a hozzáadott érték növelése a mező- és erdőgazdaságban, és az 

élelmiszer-feldolgozásban (kb. 47%)
 (Versenyképesség)
II. tengely:   A földhasználat racionalizálása, életképes birtokszerkezet (kb. 32%) 

(Földhasználat)
III. tengely:   A vidéki foglalkoztatás növelése, a tevékenységek diverzifikálása (kb. 12%) 

(Szélesebb körű vidékfejlesztés)
IV. tengely:   A Helyi közösségek fejlesztése LEADER (kb. 5%)
 + Technikai segítségnyújtás: 4%

I. tengely fő intézkedései
•  Az információk és a tudás elterjesztésének elősegítése (képzések, szaktanácsadás).
•  A korszerkezetváltás támogatása (fiatal gazdálkodók, korai nyugdíjba vonulás támo-

gatása).
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•  A fizikai erőforrások szerkezetváltását és fejlesztését célzó intézkedések és az inno-
váció elősegítése (üzemek technológiai korszerűsítése, erdészeti tevékenység támo-
gatása, mezőgazdasági termékek értéknövelése).

•  Mezőgazdaság és erdészet korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés.

A II. tengely fő intézkedései
•  Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) és erdő-környezetgazdálkodási támogatás.
•  Kedvezőtlen adottságú területek (KAT) támogatása, Natura 2000 területek támoga-

tása.
•  A hagyományos mezőgazdasági táj megőrzése.
•  Erdőtelepítés támogatása.
•  A jó minőségű víz egyensúlyi mennyiségének biztosítása; a talajvédelem erősítése.

A III. tengelyhez tartozó intézkedések
•  A vidéki térség gazdaságának diverzifikációja: vállalkozás-létrehozás és fejlesztés, a 

turizmus természeti és kulturális örökségre épülő támogatása.
•  A vidéki területek életminőségének javítása: Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáfé-

rés javítása; falumegújítás; vidéki örökség megőrzése.
•  A helyi kapacitásépítés támogatása.

Az EMGA és az EMVA mellett még egy uniós pénzügyi alap felhasználása történik a 
Vidékfejlesztési Minisztérium irányításával, ez pedig az Európai Halászati Alap (EHA). 
Az EHA célja a következők pénzügyi támogatása: a rendelkezésre álló természeti erőfor-
rások és az uniós flotta halászati kapacitása közötti fenntartható egyensúly elősegítése, a 
belvízi halászat fenntartható fejlődésének elősegítése, a halászati és az akvakultúra-ágazat 
versenyképességének fokozása, a halászati és akvakultúra-tevékenységekkel kapcsolatos 
környezet védelmének erősítése, a fenntartható fejlődés és az életminőség javítása olyan 
környékeken, ahol a halászati és az akvakultúra-tevékenységet folytatnak.

Strukturális támogatások
Az európai integrációs folyamat egyik leglényegesebb vetülete az egyes országok és régiók 
között fennálló fejlettségi különbségek mérséklése és a kevésbé fejlett térségek felzárkóz-
tatásának elősegítése. A regionális politika a hátrányos helyzetű régiók versenyképessé-
gének növelésére törekszik, a fejlődéshez szükséges körülményeket teremti meg. Az EU re-
gionális politikája:

•  Egyrészt területfejlesztési politika: a támogatások célja a területi különbségek csök-
kentése, és a támogatások is területi egységekhez kapcsolódnak.

•  Strukturális politika: a támogatások célja a tagállamok gazdasági, társadalmi szerke-
zetének modernizációja, a versenyképesség és a foglalkoztatottság biztosítására
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•  Harmadrészt kohéziós politika: a gazdasági és monetáris unió sikeres működésének 
előfeltétele, hogy az unión belül gazdasági és társadalmi értelemben, függetlenül a 
földrajzi elhelyezkedéstől, hasonló feltételek alakuljanak ki.

Az EU a strukturális támogatások keretében a közösségi költségvetés mintegy 40%-át 
fordítja az elmaradottabb térségek fejlesztésére és felzárkóztatására. Az EU strukturális 
támogatási rendszerének pénzügyi alapjai: a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap:

•  Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): célja a gazdasági és társadalmi ko-
hézió erősítése az Európai Unióban. Az alap célzottan irányul az infrastruktúra fej-
lesztésére, a versenyképesség fokozására, a kutatás és innováció; a fenntartható re-
gionális fejlődés ösztönzésére. (Fenntartható munkahelyeket teremtő beruházások, 
infrastrukturális beruházások, a helyi és regionális fejlődést elősegítő intézkedések).

•  Európai Szociális Alap (ESZA): az EU humán beruházásokat finanszírozó pénzügyi 
eszköze, olyan programokat támogat, amelyek az EU-ban a magasabb arányú foglal-
koztatás és a társadalmi befogadás magasabb szintjének elérésére irányulnak. (több 
és jobb munkahely, munkanélküliség leküzdése).

•  Kohéziós Alap (KA): a közlekedési és környezeti infrastruktúrára, valamint az ener-
giahatékonyságra összpontosít azokban a tagállamokban, ahol a bruttó nemzeti jöve-
delem (GNI) nem éri el az EU-átlag 90%-át. (transzeurópai közlekedési és energiahá-
lózatok kiépítése, az energiahatékonyság támogatása, a megújuló energiaforrások, a 
közösségi közlekedés erősítése.) A Kohéziós Alap támogatásaira nem pályázhat bárki, 
ezek olyan nagy volumenű projektek, amelyeket a kormány előre meghatároz. (pl. Pél-
da: Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal korszerűsítése; M0-s autópálya építése).

Régiók (NUTS2.): A regionális politika meghatározott területi egységekhez kötődik. Az 
EU-ban a tagállamok közigazgatási berendezkedése nagyon eltérő, épp ezért szükség volt egy 
olyan rendszer létrehozására, amelybe egységes módon besorolhatók a különböző területi 
egységek, annak érdekében, hogy kijelöljék a regionális politika által támogatott célterülete-
ket. A létrehozott rendszer a NUTS, magyarul a területi statisztikai egységek rendszere.

A 2007-2013 közötti időszakban az ERFA, az ESZA és a KA 3 célkitűzést támogat:
1. célkitűzés = konvergencia:
–  A fejlődésben elmaradt régiók támogatása, a valós konvergencia-folyamat elősegíté-

se a növekedést serkentő körülmények és tényezők fejlesztésével.
–  A célkitűzésre a rendelkezésre álló források mintegy 80 %-át fordítják.
–  A 27 tagállamot számláló EU-ban ez a célkitűzés 17 tagállamban 84 régiót érint.
–  A konvergencia célkitűzés alá tartozó területek mindhárom alapból részesülnek.
–  A következő régiók támogathatók ebből a keretből:
¤  Konvergencia-régiók: azok a NUTS2 szintű régiók támogathatók, ahol az egy 

főre eső bruttó hazai termék (GDP) alapján mért fejlettség (a 2000-2002 idő-
szakra vonatkozó adatok alapján) nem éri el az EU átlagfejlettségének 75%-át. 
Magyarország hat régiója (Közép-magyarország kivételével) a konvergencia ré-
giókba tartozik.



65

¤  „Phasing out” régiók: Ennek keretében a „régi” (2004 előtti) tagállamok olyan 
régiói támogathatóak, amelyek GDP/fő alapján mért fejlettsége ma eléri a kibő-
vített EU átlagfejlettségének 75%-át, de ha csak a régi EU tagállamok (EU-15) 
fejlettségét nézzük, abban az esetben a 75% alatt lennének. Ezeknek a régióknak 
lényegében nem abszolút, hanem csak relatív fejlettségük nőtt azzal, hogy fejlet-
lenebb tagállamok csatlakoztak az Unióhoz.

2. célkitűzés = versenyképesség és foglalkoztatás:
–  A gazdasági és társadalmi szerkezetátalakítás miatt strukturális problémákkal küzdő 

régiók támogatása, a vállalkozókészség fejlesztése révén a gazdasági szerkezetváltás 
elősegítése, másrészt a humánerőforrás fejlesztése révén a foglalkoztatottsági hely-
zet javítása. Az 1. célkitűzés hatálya alá nem tartozó régiók versenyképességének erő-
sítése, foglalkoztatási mutatóinak javítása a cél.

–  A célkitűzés keretében 19 tagállam 168 régiója részesülhet támogatásban.
–  A célkitűzésre a teljes támogatási keret 17,5 %-a fordítható.
–  A célkitűzés alá tartozó területek csak két alapból (ERFA és ESZA) részesülnek.
–  A következő régiók támogathatók ebből a keretből:
¤  „Phasing in” régiók: Azok a régiók támogathatók, amelyek GDP/fő alapján mért 

fejlettsége elérte az EU átlagfejlettségének 75%-át. Ezek támogatottsága nem 
szűnik meg rögtön, hanem az évek során egyre csökkenő támogatási keret áll a 
rendelkezésükre. A Közép-magyarországi régió ide tartozik.

¤  Versenyképesség és foglalkoztatás régiók: Az Unió a fentiekhez nem tartozó ösz-
szes többi régiója is ebből a keretből támogatható.

3. célkitűzés = európai területi együttműködés:
–  A határon átívelő együttműködések erősítése a helyi és regionális transznacionális 

jellegű területfejlesztési programok támogatása révén.
–  A unió NUTS3. szintű, valamennyi, szárazföldi határok mentén fekvő régiója, továb-

bá a tengeri határok mentén fekvő, egymástól legfeljebb 150 km távolságra található 
régiója jogosult a támogatásra.

–  A célkitűzésre az összes támogatás 2,5%-a, mintegy 7,75 milliárd euró áll rendelke-
zésre. Ez a célkitűzés nem régió-specifikus támogatást nyújt.

A fentieket figyelembe véve az agrárgazdasági tudomány kiemelt kutatási területei az 
alábbiak szerint részletezhetők:

(1) A nemzetgazdaság, a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság kapcsolatrendszerének új vo-
násai

•  A politika és az agrárgazdaság viszonya (agrárpolitika – birtokpolitika).
•  Az átalakuló kapcsolatok rendszerszemléletű értelmezése, (a mezőgazdaság, a mező-

gazdálkodás új célrendszerének definiálása: versenykihívások, ökológiai kényszerek, 
szociális kötelezettségek).

•  A mezőgazdasági rendszerek és a terület népességeltartó vagy megtartó képességé-
nek kapcsolata.
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•  A régiók fejlesztésének integrálódása, mikro-, mezo- és makroszintű érdekrendsze-
rek harmonizálása (érdekütközések és konszenzusok).

•  A vidékfejlesztési közgazdaság összefüggései.
•  A környezetgazdálkodás és védelem kérdései.
(2) A reálfolyamatok értékképzésének vizsgálata
A mezőgazdasági árak nyereségtartalmának sokoldalú (az ökológiai viszonyoktól, az 

alternatív mezőgazdálkodási rendszerektől, az új termesztéstechnológiáktól stb. függő) 
elemzése és ehhez kapcsolódó a termelés önfinanszírozó képességének tudományos vizs-
gálata. Különösen a következő feladatokra kell koncentrálni:

•  az árszint, az árarányok, az agrárolló (agrár, fogyasztói) vizsgálata, hazai és nemzet-
közi összehasonlítása;

•  a termelői, feldolgozói és forgalmazási árak, a költségek és a jövedelem nemzetközi 
összehasonlítása, különös tekintettel az EU viszonyaira;

•  az átlag- és a határköltség hazai és nemzetközi aspektusú közelítése;
•  a mezőgazdasági árszint és az árak nyereségtartalma;
•  nemzetközi cserearányok szerepe a hazai ármeghatározásban;
•  a piaci viszonyok elemzése.
(3) A termelési struktúra következetes finomítás az agrárpiaci igényeknek és az öko-

lógiai adottságoknak, valamint a fenntartható fejlődés követelményeinek megfelelően, 
amely a piac termelésre gyakorolt hatásától kezdve a biztonságra, a termelők megfelelő 
alupozíciójára, és vertikumban keletkezett jövedelmek elosztására vonatkozólag is alternatí-
vákat fogalmaz meg. A piaci alkupozíció eléréséhez szükséges intézményrendszer kialakítá-
sának kérdései.

Tudományos választ vár a multinacionális cégek terjedésére vonatkozó termelői rea-
gálás mikéntje, illetve az alulról kezdeményezett integrációban rejlő lehetőségek sokolda-
lú mérlegelése.

(4) A mezőgazdaság finanszírozásának sajátosságai
•  Az elvonási és támogatási rendszer közgazdasági aspektusú elemzése és nemzetkö-

zi összehasonlítása.
•  A tőkemegtérülés és a finanszírozási sajátosságok helyzetének hazai és nemzetközi 

elemzése.
•  Az EU CAP változásának lehetőségei a magyar csatlakozás időszakára.
•  A régiókra, kistérségekre kialakítható speciális kondíciók.
(5) Vállalkozási, irányítási és menedzsment kutatások
•  A mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodási rendszerei (birtok-viszonyok, tőkeellá-

tottság és finanszírozás, üzemméretek, termelési szerkezetek, intenzitási fokozatok, 
ráfordítás- és hozamszintek, munka- és tőkeigényesség, jövedelmezőség, technológi-
ai lehetőségek és korlátok, integrációs és értékesítési kapcsolatok).

•  Az agrárstruktúra változásai, az agrárszféra vállalkozásainak fejlődése.
•  A gazdálkodó (farm-) szervezetek változásai (racionalizálás, koncentráció stb.).
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•  Az agrárszféra gazdasági kapcsolatrendszerének fejlődése (kooperáció, integráció, 
szövetkezetek).

•  Az agrárvállalkozások menedzsment módszereinek korszerűsítése (információs 
rendszerek, precíziós gazdálkodás, stratégiai menedzsment stb.).

•  A humán erőforrás menedzsmentje.
•  Munkahely és munkaszervezés.
•  Munkavédelem.
•  Munkaerő-gazdálkodás, vidéki foglalkoztatottság.
(6) Multifunkcionális mezőgazdaság
Az alternatív mezőgazdasági rendszerek gazdasági hatása
•  a nettó nyereségre;
•  a fajlagos termelési költségekre;
•  a foglalkoztatásra, az ellátásra és a vidékfejlesztésre;
•  a magyar mezőgazdaság nemzetközi versenyképességére;
•  az alternatív mezőgazdasági termékek piacára.
A konvencionális és az alternatív gazdálkodási rendszerek jövedelmezőségének vizs-

gálata
•  az állami támogatás redukciója, illetve teljes megszüntetése esetén,
•  a negatív externáliák költségkénti megjelenítése, ágazata terhelése esetén.
Mezőgazdasági rendszerek és technológiák pozitív és negatív externáliáinak, azok 

internalizálási lehetőségeinek mikroökonómiai vizsgálata.
A környezet- és tájgazdálkodás új követelményrendszere és a mezőgazdaság alkalmaz-

kodási kényszere
•  a környezeti károk okozója és szenvedője;
•  a környezeti alkalmazkodás költségei és azok társadalmi elismerése;
•  a környezetgazdálkodás és a mezőgazdaság egymásrautaltsága;
•  a természeti táj megóvása.
A bio- és a különleges minőségű termékekkel kapcsolatos élelmiszerfogyasztói maga-

tartás felmérése, a preferencia-sorrendek, szegmensek jellemzése. A biotermékek hazai 
értékesítési csatornarendszerének leírása, a benne szereplő vállalatok piaci és marketing 
magatartásának vizsgálata, piacainak elemzése.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Az agrárközgazdasági kutatások fontos szerepet töltenek be a Doktori Iskola tudományos 
kutatásaiban, az „Élelmiszergazdaság makroökonómiája”, a „Vállalkozás menedzsment”, a 
„Marketing” és a „Vezetés” témacsoportokban egyaránt.

A mezőgazdasági termelés közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódik a mezőgazdasági 
földhasználathoz. A földhasználat módja alapvetően befolyásolja a mezőgazdasági terme-
lés nemzetgazdaságon belüli súlyát, szerepét. A mezőgazdasági célú földhasználat minősé-
gét annak járadéktermelő képessége határozza meg. Döntő fontosságú, hogy – a többi ter-
melési tényezővel együtt – mekkora annak népességeltartó képessége. Ez alapján fogal-
mazható meg az agrártermelés, illetve az ezt támogató agrár K+F prioritások rendszere is.

A prioritás általános értelemben kiemelt fontosságot, elsőbbséget jelent. Gyakran a 
sokféle cél, feladat közül kiemelt kevés számú, legfontosabbnak tekintett tételt illetik ez-
zel a kifejezéssel. Ebben az esetben némileg eltérünk ettől, mivel a célok elérése sokoldalú 
hatás eredményeként jöhet létre, s a feladat nagyságrendje, a beavatkozások mélységének 
szükségessége az egész működési és fejlesztési rendszer átfogását igényli.

A nemzetközi agrárközgazdasági kutatásokat vizsgálva a Európa egyes országaiban, 
mind hasonlóságok, mind eltérések figyelhetők meg. 2008. december 15-én az Európai Bi-
zottság kérte az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét „Az európai agrárku-
tatások menetrendjére vonatkozó stratégia” területén. Ez új keretet fogalmazott meg az ag-
rárkutatások számára, mivel az európai mezőgazdaságnak új kivívásokkal kell szembenéz-
nie, mint például a mezőgazdasági demográfiai és üzemszerkezeti változásokkal, a modern 
mezőgazdasági gyakorlatok hatásával a foglalkoztatásra, a közös agrárpolitika (KAP) válto-
zásaival, valamint az ágazatot befolyásoló globális tényezőkkel.

A hazai agrárkutatásokra jellemző, hogy a földhasználat rendszeréből és a fejlődé-
si tendenciákból következik, hogy az agrárgazdaság nemzetgazdaságon belüli súlyának 
csökkenése, a tulajdon- és birtokviszonyok gyökeres átalakulása, az üzemi szervezeti vi-
szonyokban mutatkozó zavarok, a termelőerőinek állapota, a hatékonysági gondok, az ár-
szintek és az árak nyereségtartalma stb. mind olyan problémák, amelyekkel az EU csatla-
kozástól függetlenül, sőt annak hatásával is számolva mindenképpen foglalkozni kell az 
agrárgazdasági tudományterületnek. Az alábbi kutatási témák megkülönböztetett figyel-
met érdemelnek: a szinte egyedülállóan sajátos magyarországi birtok- és üzemi viszo-
nyok; az önerős fejlesztés pénzügyi lehetőségeinek feltételei; a termékpálya integrációk 
kérdései; az ökológiai adottságok és a termelés összefüggései; a vidékfejlesztés és a me-
zőgazdaság kapcsolatrendszere; a reálfolyamatok értékképzésének vizsgálata; a termelé-
si szerkezet és a fenntarthatóság; a vállalkozási, irányítási menedzsment és a multifunk-
cionális mezőgazdaság.
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INTRODUCTION

The Doctoral School for Graduate Students has a history of over two decades; its pred-
ecessor was accredited in 1993, in the discipline of economic sciences under the name of 
“Agricultural Economics and Management”, at that time the name of our university was 
Gödöllő University of Agricultural Sciences. The program included two sub-programs: 
the “Agricultural Entrepreneurship and Management” and “Macroeconomics of the Food 
economy”. These programs still can be found in the topics of the Graduate School, when 
emphasis is still placed on the agro-economic research.
Training programs of the Doctoral School:
1) Macroeconomics of the food economy

•  Macroeconomic questions of the development of food economy
•  Agricultural financing
•  New directions of the CAP in the EU
•  International competiveness
•  Globalization in the food economy
•  New trends in world agriculture

2) Enterprise Management
•  Corporate management
•  Strategic planning and decision support systems
•  Utilization of production resources
•  Corporate governance and management
•  Agricultural business financing
•  Sustainable management models

3) Marketing
•  Consumer and customer behavior and corporate purchasing on the market 
•  Marketing analysis of production and service operations (product/brand), on com-

pany and sector levels
•    Use and development of marketing tools (product, price, distribution channels, sales 

promotion)
•   Market orientation, marketing strategy, strategic groups, and market competitive-

ness 
•   Development of marketing information systems and knowledge management
•   Adaptation and development of marketing research methods and models

4) Management science
•   Management, organization
•   Theory and methodology of management
•   System of industrial (employment) relations
•   Information Society and Management
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•   Forms and methods of training and post-gradual training for company managers
•   Management for small and medium enterprises
This paper was implemented with the support of TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011 

“The development of talent management and research training at the St. Stephen Uni-
versity”. The overall objective of the project is the complex talent development at the St. 
Stephen University. Within the framework of research, the Doctoral School deals, with the 
priority system of the agro-economic research, its domestic and international guidelines 
will be presented.
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I. THE LAND USE AS THE BASIS OF 
AGRICULTURAL PRODUCTION1

The agricultural production is directly or indirectly related to agricultural land use. 
The method of land use fundamentally affects the weight and role of agricultural produc-
tion within the national economy. The quality of agricultural land use is determined by its 
benefit- production capacity. In this aspect the population supporting capacity – together 
with the other factors of production – has a prominent importance. The priority system for 
the agricultural production and for the supporting R & D can be formulated based on this 
capacity. 

The complex issue of land use can be approached from two sides:
In one case, the potential utilization of the available surface area can be examined, tak-

ing into account the efficiency criteria of overall system.
In the other approaching method, the exact allocation possibilities (area, parcel) of de-

velopments decided at different levels (macro, medium or micro), are in the center of the 
examination. So, for example the main question is: where to produce the necessary food, 
which mine has to be opened, where to draw the track of a new highway, or to install a new 
industrial plant, where to establish a new housing estate.

These two approaches – both in raising the problem, and as regards the approach – 
somewhere meet, because in both cases it is essential how to achieve the most favorable, 
most rational land use, in such a way that at the same time these decisions should carry 
long-term economic development opportunities. The former approach is more ample, be-
cause it includes – beside the basic allocation aspects – also the processes, which affect the 
operation efficiency of the subsystems. However, the latter one focuses on the question, if 
different allocation of the given developments on the surface to which extent can change 
the efficiency of the whole land use. It means that in this case the „benefit sacrifice (the 
opportunity cost) is in the focus, because the changes in the ratio between different land-
users primarily influences land use for agricultural purposes.

The land use concept includes the use of the country’s total area, and its description 
by the means of the system analysis as a research method, and at the same time, getting ac-
quainted with internal relationships of the land use, it creates the opportunity to work out 
the most favorable ways and versions of the use and to analyze the different land-use types 
serving either the agricultural production and water-management activities, or the terti-
ary sphere, and recreation-based land use aiming at the regeneration and reproduction on 
increasing scale of the human (intellectual) capital.

The descriptive system of land use treats as a closed unit the ecological, technical and 
economic factors of the production, the natural and socio-economic relations forming the 

1  Writing this chapter, we relied István Szűcs, “The macro-economic land use systems,” doctoral disserta-
tion on the proceedings. Budapest, 1986
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inputs in the land-use processes and their outputs, as well as the primary production, and 
the economic content of the input and output relationship. It is essential that in the course 
of harmonious operation of all elements belonging to the concept of land use, the estab-
lished proportions of land-use (area tie-up) methods should be qualified and at the same 
time, the reasons for long-term proportion changes are to be explored and it is also nec-
essary to preliminary ponder the damages caused by the use, together with the expected 
costs of the use, as well as to quantify with economic approach the parameters reflecting 
the production, economic, social and political objectives, which determine the land use. 

For example, the land use for mining purposes occupies only two per mill of the total 
surface area, at the same time the value of one hectare good quality land used for out-
crop mining can achieve the 20-25 percent of the per hectare investment costs of mine-
establishing. The land use for industrial and tertiary purposes takes out only 7 percent 
of the total land area. In contrast, the investment cost per unit area of installations is by 
magnitudes higher than the value of occupied good quality land, that is, the disadvantage 
(damage) resulting from that type of use practically does not affect the efficiency of the 
facilities. According to approximate calculations, in case of the use of average quality 
land area, 1.1 forint tied-up value of land capital falls to 1,000 forints of gross production 
value. It means that regarding to the efficiency of industrial production, it is almost in-
different if the quality of tied-up land is better or weaker, or if the industrial installation 
could be placed also in a smaller area, since the one per mill value would be at best to 0.5 
or 1.5 per mill. At the same time, the agriculture could produce approximately 20-25 bil-
lion forints of production value or 3-4 billion forints of net profit yearly on the 7 percent 
of land tied-up by the industry. 

A central question of land use is the correct shaping of efficiency criteria in case of 
changes in proportions between the different land-use methods (e.g. starting with an out-
crop mine cultivation, or designation of places for factories, animal stockyards and feed-
mixing factory. Of course, the social efficiency, as a requirement never can be interpreted 
in form of the quotient of two figures, this question has to be solved in a more complex and 
more tinged way, taking into consideration the requirements and conditions of existing 
economic system. For example, in case of development of poorly endowed agricultural re-
gions, social-policy considerations can undoubtedly play certain role, but this fact doesn’t 
justifies forgetting about the efficiency as arranging principle.

Some peculiarities of land use

We cannot forget that each land-use method has groupable and systematizable peculi-
arities. These peculiarities have been formulated and taken into consideration by the eco-
nomics of land users (economics of mineral assets, of industry and of agriculture, etc.) in 
their own fields of interest. In the present research, we summarize certain peculiarities of 
the agricultural land-use, taking into consideration its prominent importance.
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First: In the agriculture, the land is a renewable natural resource, which means that it 
doesn’t diminish (loose) its value in the course of the production, moreover this value by 
correct cultivation and by “due diligence” can be increased. One of the decisive features 
here is the natural fertility of the soil, which distinguishes the soil from the native rock. In 
the agriculture, the utilization of soils is determined by the given level of the productive 
forces, and the method of soil utilization (i.e. the theoretical possibilities rendered by the 
soil, together with the productive forces facilitating its utilization) are expressed by the 
economic fertility of soil. The reason for the importance of the renewable feature of soil is 
that on the one hand, it puts in other light the question of the land withdrawal from cultiva-
tion and of the re-cultivation, while on the other hand, this factor has to be taken into con-
sideration in case of the determination of time horizon of macro-level long-term planning. 
Therefore, the soil has to be distinguished from the non-renewable sources.

Second: An important feature of the agricultural production is …”its role in the pro-
duction of living organisms, namely of plants and animals”, or the fact that because of the 
direct relation between the living organisms and the farm, the hazard plays a relatively im-
portant role, even after the recognition process too.

Since, in the agriculture, the economic process of reproduction is interwoven with 
the natural process of reproduction, the role of natural factors is much bigger than in other 
branches of economy, in this field, within reasonable time, the production processes can only 
checked but not dominated. The reason for this peculiarity can be formulated as follows: the 
peculiarity is originated from the fact that the biological rhythm of people consuming the 
food and that of the vegetal and animal organisms giving the object of the food, are subjected 
to biological regularities: it embodies the perpetual circulation of genesis-existence-death.

This peculiarity has also the consequence that – because of the seasonality of agricul-
tural production – the utilization of production instruments, as well as the employment of 
labor forces and the adjustability of working time are also seasonal. Although the season-
ally appearing working peaks can be moderated by mechanization, but not eliminated, just 
like as the substitution of manual work by mechanization is much more complicated than 
in other branches, since the machines can usually be used only in certain time periods. 

Third: The agricultural utilization of land produces foodstuffs, the most important 
goods from the point of view of the human life, therefore the importance of agriculture is in-
creasing, because the substitution of foodstuff cannot be imagined within reasonable time.2

2  However, an interesting point is that the development of new disciplines, especially in biotechnology 
can put a new perspective on food production vision for the future. Browsing through the latest biotech 
news, we found the following sensational news,: “Ont he Phytofarm of the General Mill Company at 
100 km to the west from Chicago in Dekallban (Illinois), spinach is grown in artificial light and nutri-
tion, without soil. The company harvests of spinach each week, six times more than under greenhouse 
conditions, and 100 times as more than in field conditions can be produce on a same surface. The price 
is this spinach is five times more than that of the traditional spinach, but there is plenty of receivers, as 
guaranteed pesticide-free, and much tastier than the other simillar products. “(Embassy of the Hungar-
ian Republic. Washington, 1988).
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Forth: The agricultural land-use has a further peculiarity, namely among all land users 
the agriculture bears the largest responsibility for the preservation of the land and of the 
environment, as well as for the method, regulation and integration of land use.

Fifth: The products of agricultural land-use (the foodstuffs and considerable part of 
the products of light industry) are to be consumed or used within a short time, otherwise 
their qualities will be reduced or totally destroyed. It is important to emphasize this peculi-
arity, because the proportions between the production and processing of primary products, 
or the correct development of processing chain has, among all natural sources, the largest 
impact on the efficiency of primary production through the reduction of the losses to the 
possible minimum. 

Last: From the point of view of system-approach, the most important peculiarity is 
that the land use has – differently from the most of other natural resources – a number of 
variation possibilities and structural combinations, and this feature extraordinarily in-
creases the accommodation ability and at the same time puts the adaptation possibilities 
to the natural conditions and their importance from the point of view of economic growth, 
in especial light. In this aspect, it has prominent importance in the marking of main trends 
of agricultural research. 

However, in spite of the prevalence of the above mentioned peculiarities, it has to be 
emphasized that in the establishment and operation of land-use methods, always the gen-
eral one is to be searched in order to assure the possibility of comparison, since it is the 
measurability of things, phenomena and processes, which is in the center of all scientific 
fields.

The traditional and rational land use

Within the agricultural land-use – taking into consideration the above outlined peculiari-
ties – the traditional and the rational land (soil) use can be distinguished. 

The traditional soil (land) use methods considers the coordination of the needs of cul-
tivation branches and of crop production with the natural environment, because on a his-
torically determined, low level of productive forces, the dependence of agricultural activity 
on natural factors forces the farms to do so.

The rational land (soil) use becomes to be a real possibility on a higher level of produc-
tive forces. This land-use method, in comparison to the traditional one, means an optimi-
zation of a higher requirement system in the agriculture. Within this requirement system 
– beside the natural conditions – the requirements of production, as well as of scientific, 
technical and demographic-political requirements, together with the claims of regional de-
velopment and their coordination on short-, medium- and long terms become increasing 
importance.

Thus, the rational land use considers that the starting condition is not only the ac-
commodation to the natural factors, but it takes into account – also within the agricultural 
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sphere – the increment possibilities of economic productivity by the means of techniques 
and the possibilities to increase and preserve the soil fertility by different melioration 
methods. In the requirement system of rational land use, the accommodation to the ecolog-
ical conditions of a given region will be manifested in such a way that this method strives 
to make use of natural resources with the minimum damage to the environmental factors.

It is only the close harmony between the social, ecological, economic and technical 
factors, which can result in rational land use. Therefore, the model of rational land use has 
to be worked out and operated by the thorough exploration (description) of all factors pre-
vailing in the given region and in the knowledge of their interdependences. In relation to 
the rational land use, the main challenge is to find and establish “a land use in conformity 
with ecological present and future, as well as the different stages for the changes in cultiva-
tion branches and in production structure, or for the withdrawal of land from the agricul-
tural cultivation, together with their order in time and in space”.

The land-use system

The different land use methods take real shape in the land-use system, since the efficiency 
of each land-use method is determined by their operation.

The land-use system means the totality of practically evolved and operating land-use 
methods within the national boundaries together with all conditions determining the use 
and the operation with their cost-return relations and unity.

According to this interpretation, the full range of non-agricultural land-uses, that 
is, the entire utilizing forms in the country here should be considered as belonging to the 
land-use system. Examining the land-use system, the reasonable allocation on the land 
surface of each production and service activities has to be subjected and the processes re-
lated to complex analysis 

The land use as economic system

The general system analysis, as analytical method has an increasingly abundant literature 
of many volumes. The differentiation of scientific fields, the segregation (clustering) of the 
units of production processes and the deepening complication of cultivation technologies 
have put a claim for the development of such approaching methods, which are treating 
the processes in closed unit, indicate the places for each element, their direct and indirect 
methods of their connections, it means, they will be able to make order in the processes 
seeming to be confused. This task can be implemented by the system theory, or the system 
analysis based on the theory.

The system is one of the name-variant for order, i.e. a certain integrated form of ele-
ments belonging together based on different criteria. By the development of system the-
ory, the horizon of analysis has to incredible extent opened, therefore such results can be 
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obtained, the achievement of which would be hardly imaginable by traditional approach. 
Jules Henry Poincaré rightly formulated, saying:”A new result is really valuable, when it is 
able to connect long been known, but seemingly widely disparate elements, and in such a 
way, it makes order suddenly there, where formerly a confusion seemed to dominate”. 

The systems and the connected theories are classified in different ways in the litera-
ture:

–  General systems and their theoretical or system models. This approach is synonym-
ic to the approaching methods functioning under the aegis of the ancient philosophic 
science dealing equally with all things of the world,

–  Natural science (physical, chemical, biological, etc.) systems and their theoretical 
or system models. These involve also the operation systems of physical (for instance 
machine systems), chemical (new compounds) and biological (crop selection) natu-
ral processes,

–  Social-economical systems and their theoretical or system models, which deal first 
of all with systemic approach of processes and analyses belonging to the circle of po-
litical economy (e.g. system analysis of society’s class-structure, of productive forces, 
of production relations and of the operation mechanism of law of value, etc.),

–  Economic systems and their theoretical or system models: These involve the sys-
temic examination, description, modeling and analysis of activities aiming at pro-
ducing material goods or rendering services. 

The two latter systems, i.e. the social-economical and the economic system can never 
be so closed – because of the abundance as the physical, chemical or other natural-science 
systems are. Therefore in case of social-economical and economic systems, the permanent 
(or frequently repeated) measurement of the quality of relations between the different fac-
tors and stochastic fittings, as well as the continuous incorporation of the exterior impacts 
on the system play much more important roles. 

The implementation of this “monitoring service” is carried out by the “t” (time) factor. 
According to Kornai the subjects of the economic system theory are the system of social 
production and consumption, as well as their regulation mechanism. This doesn’t mean 
any strict determination, only so much that these factors react to determined impulses 
with certain stochastic regularities. 

In the social-economical and economic systems, the majority of relations between the 
system elements has stochastic character, in contrary to the natural systems, were func-
tion-relations are dominating, thus the simulation of behavior regularities in the economic 
system is much more complicated. In the economic systems the time factor plays qualita-
tively more important role – from the point of view of the internal development of the sys-
tem – than in physical, chemical and biological systems.

Undoubtedly, the land-use system has the closes proximity to the agricultural systems, 
but in no way it doesn’t form their part, in certain sense it is narrower, from certain points 
of view wider of them. The agricultural system is such an organized group of given persons, 
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material, technical tools, vegetal and animal organizations – segregated in the social divi-
sion of labor – which is aimed to produce agricultural products.

The land use is a narrower category than the spatial use, directly it doesn’t deal with 
such processes as the improvement of nutrient-utilization ability of soils, the testing of 
new varieties in the crop production, etc., however it is also a wider concept, because it 
treats and analyzes all those from the beyond-agriculture topics, which influence in cer-
tain forms the surface land-use (mining, transport, forestation and other factors impacting 
the tie-up of the land).

Subsystems of land use

To the description of macro-economic system of land use, concepts such as a subset, block, 
subsystem, activity phase etc. have to be used. Here, it has to be mentioned that hereinafter 
the operation of this system interpreted as a resultant of interactions and processes, which 
start under the activating effect of certain pulses (decision points) between the units.

Making use of the land surface for different purposes, the set of inputs to be ordered 
to these purposes, the relations and processes evolving in the course of the use, as well as 
the products obtained as results of the use (or the value of certain service) constitute the 
subsystems of the use, interpreting them as units of use. The present order of the land use, 
i.e. the productive and non-productive activities using the land surface (organizations with 
production or service activities) have been shaping in the century- or millenary old process 
of the social-economical development, starting from the primary production, the circle of 
activities making use of the land has widening and enriching. These activities can be clas-
sified in different ways. The most suitable classification is the following:

–  primary production (primary-product output, which involves the use of natural re-
sources),

–  agricultural processing industry (land use necessary to the secondary production),
–  service sphere (land area necessary to the operation of the third sphere, e.g. to the 

construction of roads, railways, servicing houses, living houses, etc.),
–  fourth sphere (it means the services necessary to the regeneration of the human 

capital, i.e. gallery forests, recreation areas).
The effectuation of the first Hungarian (socialist) land-law code was anticipated by 

several preparative studies. Some of these studies deal with the distribution of land areas 
according to their destinations. Nowadays, the distribution according to destinations and 
the distribution created for administrative purposes and based on geographic structure are 
a little bit confused (outer area, inner parts, closed-cultivated garden, outer areas for main-
taining of cottages).

Thus, in case of separation of land-use subsystems, the decisive aspect is the separa-
tion according to production purposes, i.e. the formation of categories is carried out based 
on the purposes of activities.
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We also make the separation of the land-use subsystems from this aspect, with the only 
difference that we apply a further distribution in the production sphere, taking into consid-
eration that the struggle and conflicting interest for making use of land surface are also con-
siderable, even within the primary production. Having pondered all these aspects, we have 
separated the following subsystems, while making the separation of land-use system:

–  land tie-up for the purposes of the agricultural (also forestry and wild-economic) 
production (Fm);

–  surface tying-up necessary to the exploitation of mineral resources (Fa), which 
generally aims at mining out the mineral treasures from the depths of the earth, but 
this activity can be carried out only by making use of certain surface area too;

–  land tie-up for water-management purposes (Fv), which involves the utilization of 
surface water resources and with underground water resources it deals only in case, 
when certain surface area has to be tied up (e.g. construction of pumping station);

–  land tie-up for the purposes of the processing of agricultural products (Fi), which 
is connected to the operation-basis function of the land;

–  land tie-up for the purposes of the service (third) sphere (Ft), which is also connect-
ed to the operation-basis function of the land;

–  land tie-up for recreation purposes (Fr), which has an increasing importance by the 
technical development and by the increment of environmental damages.

All things considered, the above mentioned subsystems of land use cover the whole 
territory of the country; even the barren (unyielding) lands produce oxygen by their scat-
tered vegetation, at the same time offering lairs for wild-animals, sight and rest for tour-
ists, etc.

Thus, the total area of the subsystems makes out
Fm+Fa+Fv+Ft+Fr = 93,000 square km (equal to the whole surface of Hungary).
The structure of the land-use system constructed on the basis of the former train of 

thoughts is presented on the below figure.
In the every-day practice, the “land-use claims” of each land-user, as utilization inter-

est-sphere refer to a certain part of the plane (generally the question is a land area regis-
tered by a certain identification number), nevertheless the space enclosed by central point 
reflection is considered to be the (geometrical) framework of the land-use system. The rea-
son to do so is that

– the majority of factors influencing the agricultural production cannot be interpreted 
in plane;

– the differences in the production efficiencies of each land user is essentially influ-
enced by the quality of “natural resources” to be found in the depths or in the atmosphere. 

Toward the land-use system – marked by FHR symbol, the following criteria can be 
(set of input) formulated:

– The FHR has an unequivocally determinable or by a probability value describable in-
put side elements);
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– Among the input elements – by the prevailing of different impact mechanisms – con-
trolled (or partially controlled) physical, chemical, biological (transformation), organiza-
tional and management processes are carried out. The adjustability of the system depends 
on the recognition of the totality of functional or stochastic and causal relations as well as 
of the controllable or less controllable processes;

– The land-use system is a dynamic system, whose basic feature is that it can produce 
output from input by the means of certain impact spreading, and in knowledge of the input 
side of the system and of system of processes, the outputs of the system (subsystems) can 
be estimated with high probability.

 – The quotient of the input and output sides of the system can be interpreted as such 
ensemble of indicator numbers, which qualifies the operation of the subsystems and of the 
whole system. In this qualification system, the fertile soil – as tied-up production means – 
plays a role of the same rank as the indices of live labor do.

Figure 1.: Structure of the land-use system
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These criteria entail the possibility that elements of the FHR, and most of its process-
es can be observed and described by statistical information, furthermore, the totality of the 
system and its subsystems dispose of external and internal relations. By the recognition of 
the input and output relations and of internal (and external) process systems, the system 
becomes controllable, even in case, when we don’t dominate the totality of processes, i.e. in 
order to achieve a determined output, with certain probability values, a determined input 
can be connected and vice versa, in case of given (known) input, the expected outputs of 
subsystems can with high probability estimated.

Main and complementary processes of land-use system

In the land-use system, processes of not equal rank are carried out: some of them basical-
ly and directly determine the land use, other ones influence in it only indirectly, through 
transmissions. In the system, the former ones are called main, the latter ones complemen-
tary processes.

About the process of land-use system, one must know the following things:
a)  To the main processes of the FHR those processes belong, which directly influence in 

the use of land surface. To this group, from the development resources streaming into 
the subsystems, those ones can be classified, which have a direct tie-up consequence. 
(For example, the whole circle of agricultural and forestry activities, from the deci-
sions concerning the development of mining, the starting with an open mining activ-
ity, or in case of development of deep mining, the allocation of surface mining installa-
tions, or in the industrial development the selection of the place of a factory.) 

b)  To the other group of main processes can be classified those ones, which qualify the 
land from the point of view of agricultural production and which ones determine or 
influence the circle of the crops, which can be grown, or can be proposed to grow in 
the given region.

c)  To the third group of the main processes those ones belong, which qualify the land 
use from the point of view of efficiency. 

As complementary processes are considered those ones, which – although constitute 
part of the FHR – but don’t play any direct role in it. Such processes are e.g. in case of land 
tying-up for industrial purposes, the systematization of allocation factors and technologies 
to be applied, which influence in character and place of installation.

Of course, in the changes of proportions and roles of land-use systems, the main proc-
esses play the decisive roles, but considering the proportion changes, the roles of comple-
mentary processes cannot be neglected either.

While separating the subsystems, it has to be taken into consideration that the main fea-
ture of the subsystem of agricultural utilization is that the same land surface (parcel) can be 
used by numerous combinations (structures) of agricultural crop cultivation. Therefore, the 
examination of the structure of agricultural land-use (analysis and comparison of different 
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soil qualities to be used by different crop structure and consideration of the complex system 
of all factors influencing in crop structure) are to be taken into account as organic parts of the 
land-use system. The above statements are illustrated in the figure 2.

Thus, the main concept and the main question in examining the land use and in work-
ing out a methodological procedure suitable to carry out alternative examinations, if there 
could be established an economically interpretable optimum or target function measured 
by certain quantifiable factors between the different land tie-up types.

The changes in the proportion between the subsystems mean an unstoppable proc-
ess of the social progress. However it doesn’t mean that a more strict economic content 
needn’t to be connected to the area movements between land users, e.g. a factory or a mine 
area shouldn’t be much larger than it is, in conditions of a good work organization, indis-
pensably necessary. 

It is also opportune to ponder the possibilities of the aerial transport as an alterna-
tive, against the development of road network. In this connection it can be imagined that 
the mankind will be obliged – perhaps in the foreseeable future – (and the development of 
aerotechnics makes it possible) to put over a great part of the transport and communica-
tion into underground or aerial tracks, in order to gain areas for food production.3

Figure 2.: Separation of main and complementary processes

3  The questioning’s reality is proved by the fact that in the FRG, in 1985, an air-cargo ship was set up to 
test, which can carry 300 tons of load with a speed of 60 km per hour.
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 The establishment of proportions is motivated by the fact that the operation of produc-
tion subsystems is carried out in appropriate infrastructural environment. The question is, 
how high development level is required from the subsystems Ft and Fr by the subsystems 
(Fm, Fa, Fv, Fi), which are directly productive or serving the productive land-using activities, 
so that the former ones under complexity criteria could favorably contribute to the results of 
the operation of productive subsystems. The settlement images assuring good general feel-
ing (cultural and social supply, multicolor possibilities of week-end relaxation, week-end gar-
dens, parklands and gallery forests, well organized communication (transport) possibilities) 
can bring high activity and creativity into the productive subsystems. 

By the systemic analysis of land use, we are looking for answers to following questions 
arising also in the everyday practice:

–  How high are the land-use claims of each subsystem, their relative weight propor-
tions, or what extent of changes (movement) can be allowed between the different 
land users, having in the mind the primate of the efficiency of the whole system;

–  How much production means and live labor should be utilized from the totality of 
labor at the disposal of the whole society, in order to set into operation the different 
subsystems;

–  Finally, how does the society evaluate and estimate the utilization of natural resourc-
es and the proportion between productive and non-productive land tie-up types. (For 
example, how much attention is paid by the society to the fact, if the land tie-up of 
tertiary and recreation subsystems achieves the level of minimum requirement, or 
what quality lands will be withdrawn from the agricultural subsystem.

Functional structure of land-use system

The systematization of the processes and interconnections of land-use system makes it 
necessary to divide the activity series from the input set of FHR to the output, into phas-
es. Within the system, the activity phases consist of the set of processes different in their 
characteristics and features. The interrelated organic units of dynamic systems of land use 
are the embodiments of transformation processes.4

Under the functional phases (structure) of the FHR, the separation of activity phases 
should be understood based on different ponderings.

In the land-use system seven activity phases can be distinguished, which are trans-
versally crossing the subsystems of the FHR and in such a way, they make possible an un-
equivocal separation and establishment of relation system. These activity phases are as 
follows:

4  Under the concept of transformation all processes in the FHR, which transform the input into out-
put are understood, i.e. beside the physical, chemical, biological transformations, the organization, 
management, governance processes of the product or service are belonging to it.
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–   activity phase of geometrical determination (G),
–   activity phase for the description of the quality of natural resources (K),
–  phase of the live- and materialized labor expenditure, containing both the single 

(capital) and continuous (expenditure) elements (R),
–  activity phase of interrelations between the elements and blocks (subsystems) of the 

system (S),
– the decision, regulation and production activity phase of the system (P),
– the output phase of land-use subsystems (O)
–  efficiency activity phase qualifying the operation of the whole and of each subsystem (H).
The logics of the interconnections between the subsystems and activity phases are 

shown in the figure 3.
 

Figure 3.: Activity phases of the land-use system and of its subsystems

 
The smaller units limited by the subsystems and activity phases are the blocks of the 

FHR. The described complete system consists of 42 blocks, within and between which 
processes are carried out with very strict economic contents. For example, the Fm, G block 
is the geometrical determination of land-use for agricultural purposes, while in the Fr, H 
the impact of recreation land use appears, as influencing the efficiency. (For example, the 
number of sick-pay days per average staff is lower, or the intensity and efficiency indices 
of the production are increasing, etc.) Based on this systematization, the whole target- and 
task complex of R+D can be formulated.

Activity phases of the land-use system

Activity phase of the geometric determination
The activity phase of geometric determination expresses that each natural resource can 
geometrically be described unequivocally and their plain and spatial allocation can be de-
fined. Thus, the totality of the points describing the occurrence of natural resources is the 
set of the elements of three-dimensional coordinate system determining the spatial alloca-



90

tion of land-use subsystems. The activity phase G is on the one hand the basis of an iden-
tification code system (the sign of the smallest considered or registered unit of the occur-
rence of natural resource, for example, the sign of the smallest unit in the agricultural land 
use, i. e, of the table or parcel). At presence in Hungary – but in several other countries also 
formerly, parallel with the increasing expansion of computation techniques in the practice 
– the efforts have been strengthening, which force the introduction of registration system 
built on the codes of so called geodesic coordination system. The geodesic code system is a 
computerized registration system built on the uniform national projection system (EOV), 
which identifies the figures on the map with one of their internal points (approximate main 
point). In the geodesic identification coordination system, “the creation of relations – to-
ward the technical-economical, society-controlling and organizational data-sets necessary 
to the expanded utilization – is considered to be the primary function.5

The other function of G activity phase is the definition of spatial allocation of occur-
rence of natural resources, thus the determination of the environment of geometrical 

points.6 In case of agricultural land, if the G  
m
i  is the main point of the table i , then the con-

formation of the table can be determined by the set of breaking points (vertices) describing 
the surface of the given area and the thickness of fertile soil. This scheme is shown on the 
figure. In the reality, the determination of the spatial configuration has greater importance 
in the case of mineral treasure in the depth of the earth, since it can basically determine the 
efficiency, and based on efficiency the succession of exploitation.

In the near (or middle) future, the geometrical code system will probably form also the 
basis to the connection of data sets available in different institutions and institutes, which 
can extraordinarily facilitate the communication possibilities. Essentially it forms the ba-
sis to the creation of a uniform registration network, which – in case of the operation of an 
on-line system – incredible speed up the information stream and the decisions can be built 
on many, interconnected information, which are more interdependent in their environ-
mental effect and are arranged for the purposes of decision-preparation. In our judgement 
much more attention has to be paid to those prediction types, which deal with the optimal 
utilization of natural resources, or with the optimal proportions in the processing indus-
try built on the primary-production, as well as with the questions of optimal distribution of 
the total labor available on national level.

5  In 1975, it was published in the Projection Rule (OFTH) 63619/2/1975) of the Unified National Project-
ion application. The EOV is a cylindrical projection on inclined axis, which is in the central east-west 
band of the country is recessed below the surface of the ellipsoid. (In such a way, the projection bias is 
practically negligible.) The x-and y-axis have been parallelly with themselves shifted relative to the cen-
ter of our country to 650, or 200 kilometers, so that all coordinate values (geocode fall into the positive 
space district) of the coordinate system, and two of the same absolute value of x or y does not occur.

6  Any minimal set of arbitrary compressible points, which clearly indicate the spatial shape of a natural 
resource is called the geometrical environment of appearances, and it will consist of the same number 
of dots or of breakpoints set assignabled to the geological code.
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Figure 4.: Geometric separation of agricultural parcels

 
Activity phase describing the quality of natural resources
The natural characteristics of the natural resource influencing in certain form, the way of 
land use is expressed by the activity phase K.

The quality of natural resources to be found on the land surface or in the depth of the earth 
is determined by several elements of characteristics. For example, in case of a coal bed, it is the 
quality and quantity of coal resource, its depth and the layer thickness, its infrastructural en-
vironment, approaching and transport possibilities, development of miners’ housing and liv-
ing conditions, which basically determine the efficiency and competition position of the given 
place of occurrence. In case of water treasure, it is the purity of the water and access to it, the 
characteristics of the lake or river, the alternatives of utilization, which can determine the 
competitiveness, according to utilization purposes (energy, household consumption, trans-
port, irrigation of agricultural lands, etc.). Among the natural factors of the agricultural pro-
duction, the soil quality and surface and the climatic conditions directly connected to the land 
use, are the most important. However, behind these 3 factors, a number of features are hidden.

The soil classification system has distributed the surface of our country into 9 main 
types, furthermore 40 types and 96 subtypes. The main soil-types are dark-color or litho-
morphous forest soils, alkali soils, meadow soils, marshy soils, soils of river sediments and 
alluvial deposits.

The subtypes hide a further great number of soil characteristics or elements, let us 
think on the results of soil analyses, although they are not factors of soil classification sys-
tem, but through the types of subsoil can differentiate the fertility of soils. The uniform soil 
evaluation system evaluates these different soil qualities by a single number (between 0 
and 100), the so called soil scores (see figure 5.)7

7  The official works dealing with ecological assessment of land consistently use the terminology of „soil 
numbers”, or „ habitat value numbers „ In our research, instead of „value” consistently the „point” is 
used. So „ground score”, or „habitat score taking into account that the quality of the soil (not the value) 
is expressed. While the quality of the soil is a relatively objective and relatively stable category, while the 
value is more complex form, and changes can existin it. 



92

100908070605040302010

0,16

D F

0,14

0,12

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10
Soil site points (soil quality)

Figure 5.: Distribution of arable land according to soil (site) points and soil types

 Beside the soil quality, the atmospheric and soil configuration conditions influenc-
ing in the soil fertility of a given area belong also to the elements of activity phase K of Fm 
subsystem. The climatic conditions to be examined are as follows: the average temperature 
and relative humidity during the vegetation period and the length of the period from the 
last spring frosty day till the first autumn frosty day. Based on the influence in the agricul-
tural production of these factors, there will be determined the point value of climate from 
the optimum till the less favorable climatic zone, expressed in negative percentage be-
tween 0 and 30 percent of the soil points.

On the basis of the climatic factors, the qualification system classifies the surface of 
our country into five climatic regions. The most favorable conditions belong to the first, the 
less favorable ones to the fifth category.

According to the configuration conditions, the land evaluation system distinguishes 
the following five groups:

0 – 5 % inclination  = plain area,
5 – 12 % inclination  = mildly sloping area,
12 – 17 % inclination  = sloping area,
17 – 25 % inclination  = mildly precipitous area,
more than 25 % inclination – precipitous area.
In case of an inclination above 17 %, the exposure makes a further differentiation, 

namely:
III. South (S), South-West (SW) exposure,
III. West (W), Nord-West (NW) exposure,
III. Nord (N), Nord-East (NE) exposure.
The slope categories above 5 % correct the soil scores depending on the inclination 

and can mean a deduction of 25-30 points in some cases, because the circle of cultivable 
crops is smaller and the implementation of cultivation is more difficult and more expen-
sive, therefore, the output of production unit in such areas is more expensive than on areas, 
which have the same soil quality, but are plain.
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 Figure 6.: Distribution of arable land according to soil points and soil types

 
In our country, the joint effect of (the ecologic conditions of agricultural sphere) is 

expressed by a single number (between 0 and 100) of the so called site index in the evalu-
ation system established in our country. The differences between the site index and the 
soil scores are caused by the effects of ecologic factors (climate, configuration, hydrol-
ogy). The ecologic factors enter into the land-use system on a certain aggregation level. 
Thus, to each Gm identifying number a site index, a soil score (together with a third 
point expressing the other characteristics) is belonging – beside the parameters charac-
terizing the natural conditions from the subsoil to the climate and configuration effects. 
(It is shown on the figure 7.)
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Figure 7.: Main elements of the Fm: K block

 
The activity phase describing the expenditures of FHR
The activity phase (R) expressing the expenditures of the land use gives the answer to the 
question, how much can we sacrifice to the utilization of potential possibilities of land-use 
subsystems and in the subsystem for agricultural use to the improvement of natural fertil-
ity of soils, to the enlargement of land capital and to their joint utilization.

In this activity phase, there appear implicitly those efforts, which – as asset- or prop-
erty values – indicate the riches of the subsystems. Generally, the human society tries – al-
though with a certain delay and compelled by the accumulated contradictions – to ponder 
its duties reasonably, in accordance with its needs and claims. It is planning (organizing 
and controlling) the process of utilization of already recognized and explored resources 
(differentiating according to its needs or according to certain multipurpose optimum) and 
in the meantime it is continuously searching for the new conditions of development, in or-
der to put them into the service of the satisfaction of its increasing needs.

In the land-use system, the expenditures contain all expenditures of recognition and 
utilization process, i.e. the costs of pedologic, geologic, agricultural, ecologic (hydrologic, 
climatic) research and other scientific recognition processes, as well as the single and con-
tinuous expenditures necessary to the undisturbed implementation of primary agricultur-
al production.

The input side of utilization subsystems consists of the value of tied-up lands and of 
the live and materialized labor content. According to this, the input expenditures of the 
subsystems in to time consist of B single investment cost, and, beginning from the first 
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production year, of the live- and materialized labor expenditures refunded within one pro-
duction cycle, as well as of the following cost:

Ff ·α Fé land value (or rather land cost), where
Ff – the surface of tied-up land area (hectare, or m2),
α – the relative frequency of land-use subsystem,
Fé – the value of the land (Forint/ha).

Figure 8.: The input expenditure side of the two decision sides of land-use system

 
FÉ = basic price of the land depending on its quality (land value, Forint/m2);
α = relative frequency of land claims of each subsystem;
t = time (0,1,…., t);
B = commercial value of the investment (gross value of fixed assets);
(a+v) = continuous expenditures without amortization;
Bf =  developments paid into the subsystems in the production period, the source of 

these development can be the own accumulation of the subsystem, or assets re-
grouped from other subsystems;

c = amortization cost.
Till the beginning of the first production year B+Fét cost has arisen, where Fét is equal 

to the value of land tied-up till the year, when the investment has been put into operation.
If in the meantime, development resources are streaming into the subsystem, then 

from caf amount the simple reproduction of the already higher level production can be 
carried out. The coverage of new development resources comes from the part of net sur-
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plus product usable to development, and the process of streaming in starts by the endog-
enous and exogenous impulses on the land-use system of central and company decisions 
influenced by the efficiency of subsystems.

In the land use system, the demand for land of each subsystem (or of their processes) 
can be expressed in natural units (hectares) or in value. The demands for land of produc-
tion and services can be interpreted – and measured – in the same way as the labor- or cap-
ital-intensity of production, i.e. in natural measuring unit or in value.

From the point of view of the utilization of the means of production, the value indices 
of tie-up of land and of the demand for it have different characteristics and regarding to the 
comparison they give more wide information than the natural indices. 

No matter how do we approach the problem, a land-value is needed established on the 
basis of a certain value estimation, or in some way calculated in order to be able to treat the 
contents of these indices. In case of the determination of the land value, the starting point 
is that the land – in contrast to the other goods – is not a product of labor, therefore it can-
not be measured unequivocally by the labor-quantity necessary to its reproduction or by 
one of its indices. Although the reproduction has an especial moment, a continuously ac-
companying working process, which in a certain sense reproduces the capacity of the land, 
as of a production mean: it is the replacement of producing capacity of the soil (soil con-
ditioning), however the value of the land, as of limitedly extendable production means is 
obviously different from the content of labor content reproducing the output capacity, the 
“performance” of production means.

In case of the land – in contrast to other production means – the wear and tear and 
amortization rate are out of question. In contrast to other production means purchased 
for production purposes – supposing the free turnover of land – the money invested in 
the purchase of land is practically always at the buyer’s disposal, the land can be with-
drawn from the production any time, it preserves or even increases it value, independ-
ently from the fact, if agricultural cultivation is carried out on it, or not. Consequently, 
the land value or land price as production cost appears in particular form. Differently 
from the other production means, the price of land will be refunded not in the value 
(price) of output product, neither will it be replaced in form of amortization, it simply 
takes part in the production without being amortized (taking into consideration the 
known mechanism of soil conditioning). Having this in the mind, the land price influenc-
es in the value of commodities produced on it directly only to the extent corresponding 
the interest of land capital.

The value of natural resources (land, forests and mineral treasure) participates by 34-
35 percent in the national wealth of our country. Within the natural resources, the land 
value is the decisive with a participation of 64-65 percent.

The extent of the land assets depends on the level of territorial productivity, on the 
rent producing capacity of different areas and on quality structure of a certain area.
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Activity phase of interrelations between the elements and blocks (subsystems) of the 
system 
The activity phase of interrelations between the elements and blocks (subsystems) of the 
system (S) is the ensemble of more simple or more complicated processes established and 
carried out between the elements of the system interrelated in form of cause and effect, 
their certain structural interconnection. The knowledge of these relations makes possible 
the control and regulation of the FHR and of their subsystems. In order to reinforce our ar-
gumentation, we mention the problems of the Lake of Hévíz, the river barrage Tisza II, the 
Region Hanság or of the Small Balaton, which can be deduced to the lack of the analysis 
of efficiency. Not to speak about the fact that in these cases, the efficiency aspects of eco-
nomic alternatives – because of the above mentioned problems – were worked out in fully 
distorted forms, which proved to be useless and misleading to the decision-preparation.

To the activity phase S there belong all physical all natural interrelations, which are 
producing their effects within the land-use system, between it factors (e.g. the seed falling 
into the seed-bed and the start of biological development, the soil quality and the variety, 
the soil nutrients and the yield, etc.) and on the other hand those economic relations and 
effects, efficiency and profitability proportions, which influence in the capital allocation 
between each subsystem, the proportion changes brought about by social and economic 
causes (including among others the market prosperity and the regulation preferences, as 
well as companies’ behaviors reacting these phenomena).

Into the different land-use systems, to the ecological conditions of G coordinate and 
characterized by K features, R live and materialized labor expenditures are streaming. At 
the start of the production process, between the production factors, accidental and func-
tional relations and interrelations begin to establish.

To describe these relations, basic and derivative information can be used within each 
activity phase and between them too, and this information can be systematized according 
to below enlisted groups.

Interrelations within activity phases:
a)  Logical and quantitative relation between different features of land surface (e.g. al-

location, degradation, amount of sunshine hours, cultivable varieties, depth of oc-
currence, quality of natural resources, etc.);

b)  Effect mechanisms arising between the invested live- and materialized labor expen-
ditures (e.g. the applied cultivation technology, the professional level of human fac-
tors, machines and installations with different perplexing levels and capacities etc.).

c)  Interconnections between the logical-professional and accounting relations (e.g. if 
quantitative or qualitative ponderings are prevailing in the utilization of potential 
possibilities in market claims, prices and varieties).

d)  Decisions made on the different combinations of production factors and the rela-
tions between the quality, internal harmony, organization and organizing possibility 
of production process.
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e)  Relations evolving between efficiency indices (e.g. returns of land areas with differ-
ent soil qualities, productivity of live labor, efficiency of materialized labor, propor-
tion between consumption and accumulation fund, etc.).

f )  Relations between the time factor and the different elements, processes of the sys-
tem, these relations prove to be of decisive importance also in the FHR.

g)  The interconnections between the subsystems and activity phases describe the or-
der and mechanism of interpenetration of sets of processes, as well as the cross rela-
tions between land-use subsystems, as follows:

f (Fm, Fa, Fv, Fi, Ft, Fr)
f (K, R, S, P, O, H),

where the variables of the functions are formed by the set of factors belonging to the 
subsystems and activity phases of land use. Within the introduced relations, an especial 
group is formed by the direct and indirect connections, or interrelations arising between 
the land-use blocks. (For example, in case of agricultural use, the quality and price of ap-
plied machines are influenced by the production cost of the extracted iron ore, on the other 
hand the investment tie-up of the tertiary sphere is influences the expansion of basic pro-
duction investments, etc.) In this activity phase, especially the interconnections of the 
allocations of productive and non-productive infrastructure are decisive, serving the pro-
duction capacities, including the task of locality development, as well as the questions of 
energy network and of transport and communication.

The decision, regulation and production activity phase of the system
The horizontal and vertical chains separating in the process of the division of labor, or the 
internal structure of the system call forth the division of decision system too. Placing the 
efficiency into the center, a requirement has to be laid toward the system that it should 
maintain the decision-demand synchronized with the de facto decisions, thus the organ-
izational-hierarchic division of the production – generally to which the decision system 
is connected – should coincide with the main stations of transformation processes. The 
question is not only that the decisions should be made precisely on those places, where 
they could be proved to be most efficient to solve the problems, but the real main question 
is that to assure this condition, it is indispensable to organize the production processes in 
optimal way and in conformity with the ecological and economical circumstances and to 
operate the appropriate organizational framework. The elements of activity phase P con-
cretize the objectives of the subsystems and in order to do so, they match and put into op-
eration the ecological and economical factors of the production, control and regulate the 
production processes.

In the practice, the series (chain) of the processes taking place in the land-use sys-
tem is preceded by a series (chain) of decisions. Toward the system, as a requirement 
could be laid that it should regulate the input side of the system in order to assure the 
output mass necessary to meet the needs, tying-up a reasonable area of land. While doing 
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so, the system has to take into consideration the consumption and accumulation propor-
tion mostly corresponding to the development level of national economy, reminding the 
possibility to meet the given demands either by domestic production or by imports (tak-
ing part in the international division of labor), or by a certain combination of these two 
solutions.

In the activity phase P, it has to be examined, how the decisions are made, how the 
preparation of decisions is carried out, i.e. which factors are pondered before, which are 
the characteristic algorhythms of decision making, what kind of information is streaming, 
what kind of vertical connections, sub- and super-ordination and hierarchic relations are 
establishing in the system, how is the adaptive feature of the system, how the different ele-
ments of the system are born, grown and died down.

In static interpretation, after macro-level decisions – which are not at all independent 
from the economic-geographic environment, from the potential and general economic, po-
litical and social situation of the country – the land-use system will be uploaded with the 
information from the side of social-economical sphere and with the production means, 
materials and labor force serving the operation.

In such a way, the conditions will be created for the real processes, i.e. for the produc-
tion – including the transport and storage and material services – as well as for the regu-
lation (intellectual) processes, i.e. for monitoring, information-forwarding, information-
processing, decision-preparation and decision.

 

Output phase of the land-use subsystems

The natural and value output, i.e. the activity phase O of the land-use system involves the 
primary production and primary services of each subsystem, as well as their consideration. 
In the output of land-use system, it is the output of agricultural utilization, which has the 
decisive importance. Because, on the one hand, in our country this subsystem utilizes the 
89,8 percent of the total land area, on the other hand, in the agricultural production, the 
land is functioning also as the mean of labor, taking an active part in the biological trans-
formation, and thirdly within the agricultural subsystem, the land-use can have incredibly 
rich variants, e.g. in contrast to the coal or gas treasure, which have only two variants, i.e. to 
exploit them or not.

The consideration (inventory) of the outputs of other land-use methods is justified 
by the logics of system structure and by the cross-links between the subsystems, but their 
consideration (inventory) – in comparison to the output of agricultural production – is 
also sufficient in a certain aggregation level. In the land-use system, the consideration on 
a certain level of non-agricultural production makes possible to establish such mathemati-
cal models for the agricultural land-use, which take into consideration the other elements 
and subsystems of land-use system, as well as the foreign relations, first of all the system of 
spatial use and the other units of the general economic system.
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The efficiency of the subsystems of the land use is basically influenced by the activity 
phase O, therefore the clear delineation (separation) of the circle of primary products is 
essential. The primary product of the utilization of natural resources can relatively easily 
be determined. In the utilization of natural resources as primary products are considered 
those products, which can be directly obtained from the resources.

The products of the subsystem of agricultural use are considered to be primary 
ones till the level, when the ecological conditions directly influence in the quality and  
quantity of the products and lead to differences in them. Practically, the grain, green hay, roots 
collected from land and the animal products (i.e. the useful biomass) belong to this circle.

The total mass of vegetal biomass in Hungary achieves approximately the 70 million 
tons yearly, its calorie-value the 360 petajoule8. It is equal to the 27,3 percent of the total 
energy-use of the country. The animal production mass achieves 18 million tons, its calo-
rie-value is 18 petajoule.

In the output of land-use system, above the production output, also a so called “recrea-
tion gain” appears in the subsystems with production character, which gain can be consid-
ered as an additional profit, which outgrows the mere economic interest sphere, improves 
the well-being and in certain situations influences the behavior of the system.

The recreation character of industrial production, among others, can be interpreted 
based on the same principle and understood industrial production made with hobby-pur-
pose (handicrafts, cottage industries, applied arts). The estimation of recreation value is 
difficult, however its effects are to be taken into consideration while examining the opti-
mum structure and laws of motion of the subsystems.

Activity phase of efficiency

It is the relation of the input and output sides of the land-use system, which contently ap-
pears in the activity phase of efficiency: This relationship can be understood in several pro-
jections, namely:

a)  In the relation of input-output sides of each subsystem (e.g. how big is the value or 
utility value produced by the subsystem utilizing the extent of social labor uprooted 
for the operation of the subsystem);

b)  How each of the production factors – streaming into the system – are utilized in the 
transformation process (e.g. how strong is the efficiency of the invested live labor);

c)  In the expenditure-returns relationships of the whole cross-section of the land-use 
system, in which the quality of mutual relations between the subsystems will also be 
expressed, as well as the labor-, asset and land demand in the reciprocal values;

8  The rate of energy conversion has beeen based on Tarjan R. Lindner, K.: Nutrient chart. National Food 
and Nutrition Institute, Budapest, 1981
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d)  In the contents of the effectiveness, the degree of efficiency of the social labor is ex-
pressed. The numerous anomalies, interpretation and measurement problems con-
nected to the range of questions of efficiency refer to the activity phase of efficiency 
of land-use system as well.9

The agricultural and mining subsystems (but in certain degree the water-management 
subsystem too), as basically exploiting branches produce surplus products of annuity 
(rent) character. The extent of this annuity (rent) depends – beside the existing ecologi-
cal potential (agricultural land, climatic circumstances, fossil raw materials with differ-
ent quality and assortment, etc) – on the fact, if the production is practiced in conformity 
with the natural conditions and how the possibilities offered by the nature are utilized and 
whether the advantages in ecology are not taken away by the backwardness in the produc-
tion technology. That is the reason also to the fact that a country (like Hungary) disposing 
of better than average natural conditions is not able to occupy satisfactory position in the 
international competition, although its possibilities would allow it.

Regarding to the land use as a system, the efficiency can be interpreted:

a)  first as the  
Q
R   quotient and as its reciprocal value;

b)  second as the  
dQ
dR   quotient, which qualifies the process of land use in time, depend-

ing if there is a tendency between and within the subsystems to establish more fa-
vorable proportions and to continuously improving utilization of the conditions of 
our country;

c)  third, understanding as the discounted value in t time of the total amount or the sur-
plus production, which makes the exploitation of renewable or non-renewable natu-
ral resources function of the timely changing efficiency;

d)  fourth, the efficiency can be interpreted in the mutual relations of the subsystems 
in such a way that it is the export-import relations, influencing the operation of the 
subsystems, or their quantifiable impacts, which figure in the input-output side of 
the subsystems.

In this context, the development of efficiency is influenced by the changes in the inter-
national terns of trade, furthermore by the extents and changes of incomes with annuity 
(rent) character achievable in the international markets resulting from more or less favo-
rable ecological conditions. Such an aspect and interpretation of efficiency is important, 
because it is hard to imagine working out the development alternatives of a country with 
open foreign economy without a scientific and deep analysis and forecast of the interna-

9  A brief overview of the literature dealing with the examination of measuring efficiency can be found 
in the chapter of examination of target functions of land management model. Here, only the most 
important relationships are discussed, which are required to describe the system. 
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tional exchange of goods and of terms of trade. Here, on the one hand it is to be pondered 
the possible counterparts of natural resources necessary to the economic development, 
but not available under domestic conditions and on the other hand the cooperative advan-
tages of the participation in international division of labor in short term.

In the land-use subsystem, interpretation of the concept of efficiency and the meth-
odological issues of its measurement will be put in a completely new light. In the system 
of efficiency indicators, greater importance will be attached to the examination of incomes 
“according to their origin”, i.e. if the achieved incomes to which production factor(s) can be 
attributed in each production unit. 

In the transformation process, certain phases are correctly performed by the par-
ticipating people or groups (e.g. they select the production profile correctly, organize the 
work well, obtain useful market information, etc.), therefore these processes can suc-
cessfully be closed. It is not the wheat, corn, beef, or the coal, bauxite, which produces 
the income, but the good soils, the good places of occurrence and the good organization 
methods make the production successful and bring the companies in more favorable or 
more disadvantageous situation. Therefore, the present research enlarges the measure-
ment of efficiency by one aspect, by one dimension, namely by the special interpretation 
of the returns of production factors.

The interpretation of efficiency has also another peculiarity. Later or sooner the 
value-creation ability of each production branch (in case of exploiting branches it is 
the rent-production capacity) should become the guiding principle of economic policy. 
A long-term conception can be formulated and a framework of an economic structure 
(connected with a superstructure) can be established only in knowledge, in recognition 
of this fact. At the same time this means the optimum utilization of the ecological condi-
tions from market side.
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II. PRIORITIES OF AGRICULTURAL 
RESEARCH IN INTERNATIONAL PRACTICE
Definition of priority, the relation of priorities to economic policy

The concept of priority can be approached in different ways: Such intervention fields 
are considered to be priorities, which employ their influence in several fields simulta-
neously, and due to the mutually strengthening effects, the main strategic goals can be 
achieved with higher probability. While determining priorities, planning has to be made 
for long term. The current importance of a certain thing is determined by its future influ-
ence in the quality of life. 

Priority in general sense of word means prominent importance, or superiority. Usu-
ally, from many goals or tasks only a few ones of outmost importance are considered to be 
priorities. In our case, we will slightly deviate from this principle, because the goals can be 
achieved as a joint result of several effects, and the magnitude of the task together with the 
necessary depths of interventions requires to summing up the whole operation and devel-
opment system.

Agricultural priorities in the industrially developed European 
countries

Belgium
The general agricultural policy of Directorate General for Development Cooperation is de-
termined by the following circumstances:

•  selection of the weak smallholders and family farms as main target group;
•  boosting the sustainable, environment-friendly production systems;
•  designation of food safety and the fighting against poverty as two main priorities;
•  support of food production and of the small family farms assure the livelihoods of the 

families;
•  strengthening the available structures and organizational support;
•  participation based approach;
•  assuring each project undertaken in the strategies and structures of the partner-

countries;
•  selection has to be organized according to sector-policies.
The minister for development cooperation intends to lift the full agricultural budget to 

the level of 10 percent of DGCD expenditures.
Furthermore, Belgium is concentrating – in order to assure an integrated agricultural 

R & D program – on the following four main principles: participation based approach, sus-
tainable treatment of natural resources, gender equality, as well as on the efficient and sus-
tainable implementation in development projects (e.g. efficient financing mechanisms…,)
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In the field of CGIAR, Belgium intends to concentrate on the geographical cooperation 
with Western-Africa, Eastern-Africa, as well as with Middle- and South-Africa.

Denmark
A primary objective of Denmark’s development policy is the sustainable development and 
forcing back the poverty. In order to force back the poverty, the following three aspects 
should definitely be taken into consideration, namely: the gender equality, i.e. the equal 
role of men and women in the development process; the aspect of environment, which 
means the observance of environment-protection regulations; the aspect of democracy, i.e. 
the people’s participation and the democratization, as well as the respect of human rights 
and the correct management. These essential aspects are taken into consideration in the 
preparation and implementation of developments financed by the Danish government.

The overall objective of Danish development is the above mentioned suppression of 
poverty, concentrating on the following main problems, or challenges: 

•  Human rights, democratization and correct management;
•  Stability, safety and fight against the terrorism;
•  Protection of refugees, humanitarian assistance and protection of origin;
•  Environment protection and
•  Social-economical development.
The overall objective of Danish development falls within the framework of Millenary 

(2015. year) Development Goals. The development research and the support of research ca-
pacity are to be in conformity with the general objectives of development. Thus, the develop-
ment research in itself is not an objective, but a mean, which can be used in order to achieve 
the overall objective aiming at the suppression of poverty. Therefore, the support is available 
in all fields, where the research and the new knowledge can contribute to the solution of the 
problems of developing countries. (http://www.era-ard.org/country-profiles/denmark/)

In Denmark it is the Ministry for Agriculture, Forestry and Fisheries (Ministeriet for 
Fodevarer, Landbrug of Fiskeri – http://fvm.dk/Fødevareministeriet.aspx?ID=11046), who 
works out the strategy of agricultural research in cooperation with the Consulting Com-
mission for Food and Animal Health (RUFF – http://ferv.fvm.dk/RUFF.aspx?ID=32629). 
The objective of the Ministry is that the research should contribute to the development of 
agriculture, to the improvement of the quality of Danish Food products, increasing the food 
safety and the sustainability.

The research objectives and fields in accordance with the portfolio of the Ministry are 
as follows:

– Agricultural,
– Food industry and animal health,
– Naval and
– Climate researches.
(http://www.agrarkutatas.net/nemzetkozi-kitekintes/orszag/3/dania)
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Finland
The main objective of the Finnish development policy is to contribute to the global efforts 
aiming at the elimination of poverty through the economically, socially and economically 
sustainable development in conformity with the Millenary Development Goals (MDGs) of 
the UNO. Finland strives to achieve that all the development to be carried out should be 
ecologically sustainable, taking into consideration the preservation of the biodiversity, the 
challenges of climate change, the prevention of desertification and the soil deterioration 
and protecting the environment. The goals set up in the Millenary Declaration mean im-
portant new challenges for the actors of development policy. Research plays an important 
role in order to meet these challenges and to better understand the poverty and to mitigate 
it. The results of the researchers’ community are to put into service of this objective. In 
order to achieve the goals new information and fresh, new perspectives are to taken into 
consideration, facilitating the work of decision makers for the public good of the citizens of 
founding and of developing countries.

The main objectives of the financed Official Research-Development Support (ODA) 
are formulated as follows (MFA Development Research-political Material, 2005):

•  assuring political-planning means to the planning and implementation of Finland’s 
development policy;

•  making use of Finnish professional knowledge and know-how in the field of research 
and academy;

•  application of a multidisciplinary approach to the harmonization of development 
policy;

•  strengthening the Nord-South partnership relations and the development capacities.
The majority of poor people in the great part of the world lives in rural areas and their 

livelihoods are assured by the agriculture. Therefore, the rural development has an espe-
cially important role in the development cooperation duties. Finland plays a role in the in-
ternational policy of rural development, among others, making use of Finnish experience 
in professional knowledge and research results in the discussions and participating in 
international projects. Finland takes active part in the efforts aiming at the increment of 
target orientation of research in the sectors important from the point of view of the future, 
paying special attention to the claims of smallholders. Finland supports those professional 
fields, where the capacities of developing countries can be strengthened in cooperation 
with the international research institutions, or through international research systems. 
(http://www.era-ard.org/country-profiles/finland/)

France
The national agricultural R & D priorities are in conformity with international objectives 
(Millenary Development Goals, Global Agricultural and Food Security Partnership, com-
bined with the development policy of France.
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Connected aspects: 
•  Sustainable development
•  Mitigation of poverty
•  Food safety.
(http://www.era-ard.org/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/leaflet_

france.pdf )
Connecting to the European year of the innovation and creativity as well as to the agree-

ment mechanism announced by the president of the French Republic and facilitating to work 
out the national research and innovation, in the beginning of 2009, the ministry of agricul-
ture has published the propositions and expectations for research development and innova-
tion. Namely, the R & D and the innovation are to be considered as inevitable factors from the 
point of view of the improvement of competitiveness in the food industry ( just like in other 
fields of national economy), therefore the return on invested capital is unquestionable. Thus, 
the ministry boosts all forms of R & D and the innovation in the food industry. In order to do 
so, the ministry would like to mobilize the necessary means on two big areas and has deter-
mined ten national priorities, where scientific activities are to be the most effective.

The ten R & D priorities of national importance
1.   Food supply, tastes, health and welfare: food researches assuring the human health 

and good feeling.
2.   New animal feeds: assuring the correct animal feeding, indirectly serving the hu-

man health and welfare, taking into consideration the preservation of natural re-
sources and the environment.

3.   The “green chemistry”: substitution of petrol-based synthetic raw materials by ma-
terials of vegetal origin.

4.   The green energy: utilization of biomass for energy purposes.
5.   Fertilizers and plant-protection means of natural origin: innovation in the plant 

protection, natural nutrients in order to increase yields,
6.   Changes in the natural-condition system caused by the climate change and the plant 

breeding taking into consideration the challenges of increasingly strict require-
ment-systems of soil nutrient-replacement and environment protection.

7.   Maximum utilization of sea-fishery products: striving to make maximum use of the 
catch of fish in order to protect the ecosystems of the sea and of fish stocks and at the 
same time to meet the consumers’ demands.

8.   Oven-ready foods: food products and processing technologies adjusted to consum-
ers’ demand in order to facilitate kitchen works.

9.   New products in the sustainable viniculture and in the fruit and vegetable production: 
development of new products in conformity with the new types of consumers’ behavior.

10.   Traceability and packaging: to meet the requirements of environment protection, 
of the changed consumers’ behavior and of the food safety.
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Germany
In conformity with the duties from international agreements, the R & D in Germany con-
centrates on food safety, on the mitigation of poverty, utilization of natural resources and 
on the biodiversity. From Germany’s commitment in the mitigation of negative impacts of 
climate change, or in the stemming of epidemics and diseases, new priorities are arising. 
Following these main direction lines, each ministry and supporting organization desig-
nates special priorities in conformity with their scopes of duties and interests.

The BMZ concentrates on those objects, which have direct impacts on development 
and cooperation. The BMZ determines its own priorities in cooperation with the CGIAR 
and with the international partner-organizations. For the time being, the thematic pri-
orities are as follows: “Climate change”, “Boosting the survey and preservation of under-
utilized plant genetic resources in order to increase the incomes of poor people”, “Tol-
erance against certain biotic stresses”, “Increment of revenues from fruit and vegetable 
production”, “Increment of revenues from animal husbandry”, “Integrated utilization of 
land, water and forest on regional level” and “Institutions of rural development and their 
administration”.

The priorities of BMLW have been selected first of all based on the topics connected 
to the global food safety and consumers’ protection and to the efforts aiming at the miti-
gation of negative impacts of globalization (e.g. bird flu). As for the global food safety, the 
priorities are as follows: equitable trade, international cooperation, sustainability and or-
ganic farming. An additional project deals with the right to food and with the indicators. 
Based on the newest development, the renewable energies (e.g. biofuels) are moving into 
the foreground.

The BMBF supports larger research programs in order to meet requirements im-
portant for the society. The financing of the agricultural R & D projects is carried out in 
the framework of the programs for climate change, biodiversity, water-saving and water 
treatment. 

The German Scientific Council has a pure scientific commitment with a primary ob-
jective to contribute to knowledge acquiring and to increase the research capacities. The 
financing of the agricultural R & D projects is carried out in the framework of long-term 
interdisciplinary programs implemented together with Africa, Latin-America and Asia.

The main target-fields of the German programs are: Africa (47 % of the whole financ-
ing), thereafter Latin-America (27 %) and Asia (26 %). According to the OECD classifica-
tion, Germany supports the less developed economies (29 %), the low-income countries 
(31 %), the low-medium income countries (30 %) and – by much smaller degree – the de-
veloping countries with medium and higher incomes (10 %). (http://www.era-ard.org/
country-profiles/germany/)
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Italy
The Italian Agricultural Research Forum has identified the thematic priorities, as follows:

•  Improvement of germoplasm,
•   Development of production systems,
•  Animal husbandry,
•  Water reserves and soil amelioration,
•  Plant pathology,
•  Forestry and agricultural forestry,
•  Agricultural and social economy.
Later on, these thematic priorities had been summarized and classified into the fol-

lowing larger GFAF topics:
•  Genetic resources and biotechnology,
•  Treatment of natural resources,
•  Food chains and food safety,
•  Innovation, environment transformation and the poverty.
The touched dimensions:
•  Social-cultural: genders, access to land property, health conflicts, values, supposi-

tions, traditions…
•  Ecological: water, soil, (agri)biodiversity, climate...
•  Economical: marketing, chain development, consumers, micro-credit...
•  Technological: productivity, processing, genomics, GIS...
•  Political-institutional: legislation, institutional organization, multilateral policy.
Taking into consideration the special geographical regions, utmost attention is paid to 

the crisis zones, to the unstable and conflict-burdened states. Preferred regions from the 
point of view of Italian Development Cooperation are:

•  Sub-Saharan region, Africa (50%)
•  Balkan, Mediterranean region and Middle-East (25 %Ö
•  Latin-America and the Caribbean region (15 %)
•  Asia and Oceania (10 %). 
Preferred countries:
•  Sub-Saharan Africa, Senegal, Niger, Ethiopia, Sudan, Mozambique
•  Balkan, Mediterranean region and Middle-East, Kosovo, Macedonia (republic of the 

former Yugoslavia), Bosnia-Herzegovina, Egypt,
•  Tunisia, Palestine territories, Lebanon, Iraq
•  Latin-America and the Caribbean region, Ecuador, Peru, Bolivia, El Salvador, Guate-

mala
•  Asia and Oceania, Afghanistan, Pakistan. 
(http://www.era-ard.org/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/leaflet-ita-

ly.pdf )
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The Netherlands
The national agricultural R & D are originated first of all from international agreements 
and conventions (World Sustainable Development Summit, Biodiversity Convention, etc.), 
in conformity with the Dutch development cooperation policy. The guiding principles of 
the Dutch R & D activity are as follows:

•  Task-determination adjusted to demand (demand coming from South)
•  Participation approach (participation (action) research, multiple shareholders’ proc-

esses, social learning).
The International LNV in Wageningen (formerly IAC) supports the Development-Ori-

ented International Agricultural Research Center (ICRA) as a part of the contribution to 
capacity development and to the institutional change (CD&ID). The ICRA was established 
by the CGIAR European funding group (France, Germany, Switzerland, Great-Britain, the 
Netherlands) in order to strengthen the capacity-buildings in the rural-development inno-
vation processes.

The Dutch contribution amounts 260.000 euro yearly. Taking into consideration the 
Dutch contribution to the international agricultural R & D programs, the Dutch Minis-
try for Foreign Affairs receives supports for all the 15 CG programs in the framework of 
CGIAR. (http://www.era-ard.org/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/leaflet-
netherlands.pdf )

In the Netherlands, the agriculture and food industry produce 10,4 percent of the GDP 
and assures 11 percent of the total employment. 75 percent of Dutch agricultural produc-
tion is exported, in 4/5 part to the EU member-states. The food industry absorbs 60 per-
cent of the domestic agricultural raw-materials.

In this environment, the agriculture is considered to be a priority, to which the Minis-
try contributed by 172 million euro in 2005: this amount involved the expenditures for sev-
eral research priorities, basic and applied research, but didn’t contain the 88 million euro 
support assured by the same Ministry to research centers of universities and high schools.

Portugal
 Geographically, the priorities are concentrated to the community of Portuguese-speaking 
countries with regard to the following topics:

•  small farms;
•  support of sustainable, environment-friendly production systems;
•  food safety and fighting against poverty;
•  boosting food production on small and family farms. (http://www.era-ard.org/filead-

min/SITE_MASTER/content/Dokumente/leaflet-portugal.pdf )
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Spain
In Spain, the R & D activity is financed mostly by the Ministry of Foreign Affairs and by the 
International Development Cooperation Agency (AECID) and is carried out first of all by 
the Ministry for Science and Innovation, as well as by the National Institute for Agricul-
tural and Food-Industrial Research and Technology (INIA) in cooperation with numerous 
public, regional research institutes (IVIA, IFAPA and IRTA). The budget amount for 2008 
was 5.158.353 euro. (http://www.era-ard.org/country-profiles/spain/)

Switzerland
Approaching to the mitigation of poverty, the SDC recognizes that the intensification of 
agriculture and forestry is basically important in order to meet future needs and to facili-
tate the economic development and to increase incomes. Thus, the smallholder units re-
main in the center of the agricultural and environmental research supported by the SDC. 
Beside them, the SDC pays due attention to the new development challenges, e.g. to the 
permanent pressure practiced by the agriculture on natural resources (arable land, soil, 
waters, forests), to the exhausting stocks of genetic sources serving the agriculture, to 
the global climate change, to the new parasites and plagues, to the increasing global en-
ergy demand, to equitable market access, striving to rationally survey and answer these 
questions.

The needs of poor people in rural areas, the role of women in the agriculture, the build-
ing out of the institutional research capacities and a concentrated attention to Africa are 
to be considered as outmost important topics. First of all, the financing priorities in the 
fields of agricultural R & D are concentrated on the multilateral (international) obliga-
tions, in such a way contributing to the internationally coordinated research programs. 
The SDC plays an active role in managing mechanisms of such organizations and their on-
going reforms, and assures the main topics of Swiss development policy to be covered and 
researched. Beside them, the SDC looks for the cooperation with bilateral programs and 
makes use of its existing relation system with international research organizations as well 
as with bilateral and multilateral support mechanisms. The thematic concentration of sup-
ports is organized around the following four priority lines: 

 •  Sustainable intensification of agricultural production systems and the promo-
tion of connected market systems: Since, this topic receives the largest support, 
due to its direct relations to the food safety and to the poverty, the research is carried 
out mostly through the partnerships with CGIAR and other international organiza-
tions, e.g. CABI and ICIPE. In the field of agricultural research, the regional, national 
and local initiatives are also eligible for support.

•  Support of initiatives aiming at the definition of politics: The emphasis is put on 
such types of research, which accompany the establishment of national/internation-
al politics in the field of sustainable utilization of natural resources and facilitate to 
open the development possibilities for small farms.
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•  Strengthening the ecological functions of the agriculture and forestry: The ag-
riculture is the largest user and damager of natural resources. By the means of re-
search, the basic functions of the agriculture and forestry in the water utilization and 
prevention of genetic erosion can be strengthened. Therefore, due attention has to be 
paid to the preservation of natural and man-made living places. 

•  Forecasting natural catastrophes, risk-reducing technologies and utilization of 
new possibilities: The environmental risks are such new challenges, the agriculture 
has to be faced with. Therefore it is necessary to incorporate the risk-treatment, the 
mitigation and forecasting of damages into the programs of research development. 
(https://redaktion.era-ard.org/fileadmin/SITE_MASTER/content/Documents/leaf-
let-switzerland.pdf )

United Kingdom
The research priorities of DFID are laid down in the Research Strategies of this organiza-
tion. There are four main priorities as follows:

•  Development of new knowledge
•  Making use of evidences in order to influence the development policy
•  Development of new technologies and their extension in the developing countries
•  Building up the research and research-utilization capacities of Southern partners.
The specific priorities of agricultural research are laid down in the Agricultural Work-

ing Material. This new strategy doesn’t substitute the Sustainable Agricultural Research 
Strategy (SRSA) accepted in 2006, only puts it in a wider research context, connecting it 
to the general development objectives of DFID. The SRSA has selected further four pro-
gram elements belonging to the basic research programs, namely: International research; 
Regional research in Africa and Asia; Comprehensive application of research results in the 
development countries; High-level investments into the science.

The research strategy and the SRSA gave answer to the claims of developing countries. 
E.g. both of them support the Comprehensive African Agricultural Development Program 
(CAADP) announced by the African Union and NEPAD, together with the regional and na-
tional initiatives, strengthen the capacities of international research institutes in imple-
mentation and utilization of research, they set DFID aims for a close cooperation with the 
sponsors, in order to increase the efficiency of aids. The strategic objectives of the research 
are as follows:

•  Preference of such technologies, which can increase the productivity of labor. Crea-
tion of new employment possibilities in the agriculture, in the post-harvest process-
ing and commercialization, which are of vital importance in order to suppress the 
poverty, as well as to boost the increment and investments in other sectors and in 
such a way they constitute an advantage far behind the rural sectors too.

•  Concentration on such situations, where potential returns are the largest. It means 
that research has to be implemented in such fields where there are possibilities to 



112

considerably increase the employment and the production. This principle doesn’t 
mean that all efforts are to be concentrated to those areas, which dispose at the mo-
ment of high potentials, even such, marginal areas have also to be taken into consid-
eration, where research is needed in order to reduce vulnerability and risk.

•  A full survey of the population exposure to risks and of its vulnerability, the efforts to 
maintain a high flexibility against the short-terms shocks, among others the drought, 
parasites and plagues, as well as against long-term trends, e.g. climate change, where 
the agriculture can considerably contribute to the mitigation of negative impacts.

•  Research of market possibilities. The extension and the safety of the markets have 
critical importance from the point of view that farmers should undertake invest-
ments and innovations and undertake the risk of the production enlargement. For a 
great part of Africa, it means the concentration on the most important raw materials 
of food industry and on the domestic markets. In other regions and in Asia, which are 
self-sufficient from the basic raw-materials of food industry, larger emphasis has to 
be put on the higher-value products.

•  Sustainable and productive utilization of resources – among others of the land, soil 
and water – the maximization of their contribution to the economic growth and to 
the suppression of poverty, assuring the environmental services and the environ-
mental sustainability. (http://www.era-ard.org/fileadmin/SITE_MASTER/content /
Documents/leaflet_uk.pdf )

The global food safety program coordinates the research, supported by the program-
partners, through the Research Councils and the Technology Strategic Board. This builds 
on the ongoing activities of the partners, aiming to add new values to their existing and fu-
ture investments and to complement their strategies. The DFID is the main financing or-
ganization of agricultural research in the United Kingdom.

Its main objectives are as follows:
•  Development of new agricultural products, as well as of new plant varieties and ani-

mal races, intensification of more resilient and more productive economic systems 
in sustainable way and – taking into consideration the deepening climate change – 
maintaining and increasing the productivity using less resources.

•  Increased understanding of agricultural innovation. Testing interventions and trans-
port mechanisms in order to verify which works boost increased investment and 
contribute to the faster development of technology and to the growth of food supply 
in order to meet the increasing demand.

•  A deeper comprehension of the political, social and economical environment influ-
encing in the success of agricultural development research. By the intermediation of 
the DFID and its partners – among others the Gates Foundation, the Welcome Trust 
and the Research Councils – the connected research result of the developing coun-
tries will be available for the decision makers, politicians, as well as for the civil soci-
ety and for the practitioners. 
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The main headings of agricultural R & D budget and the eligible organizations:
•  International Agricultural Research – implementation of high-quality and efficient 

international, public research aiming at the suppression of the poverty and the sus-
tainable growth. It is the Consultative Group for International Agricultural Research 
(CGIAR), who receives the great part of the support.

•  Flexible research programs together with Biotechnological and Biological Research 
Council of the United Kingdom (BBSRC) in order to adjust the topics of basic re-
search to the problems of developing countries.

•  Public-private partnership (PPP) to the development of technologies usable for the 
farmers of developing countries, making use of intellectual properties of public and 
private sectors, among others of Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF).

•  Research into use – it is a program which is looking for the possibilities to introduce 
the best research results into the every-day practice of the agriculture in Africa and 
in South-Asia.

From the 7 Research Councils financing first of all basic research from state budget, it 
is the (Biotechnology and Biological Science Research Council, BBSRC3), whose activity 
contains considerable agricultural research.

The strategic priorities of these organizations are as follows (in parenthesis the non-
relevantly agricultural elements): 

– Animal health
– Products and food safety
– Bio-energy
– Biotechnological developments
– (Research in the field of senescence)
– Global safety – including plant protection
– Coexistence with environmental changes
– Bio-nanotechnology
– Biotechnological research of systemic character
– Synthetic biology
– Priorities of professional politics
– Economic and social impacts
– Public-policy impacts
– Increasing international cooperation
– Substitution, reduction and refinement of animal experiments
– Animal health in animal husbandry.

Lithuania
Taking into consideration that in Lithuania there is no national agricultural R & D program 
containing certain priorities, standards and financing mechanisms, the priorities of agri-
cultural research are laid down in the Lithuanian Development Cooperation.
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The most important priority is “The research assuring the life-quality”, which covers 
the following topics:

1. Genomics and biotechnology in service of human health and agriculture;
2. Technologies serving the safe, pure and good-quality food;
3. The ecosystem and the climate change.
The main objective, e.g. the geo-focus, the cooperation with priority-fields, as well as 

the main field of Lithuanian Development Cooperation are laid down in the National Strat-
egy, and research workers in order to be eligible for supports have to know these require-
ments. (http://www.era-ard.org/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/leaflet_
lithuania.pdf )

 
Poland
With regard to the fact that all the most important actors (state administration, research 
units and civil society) are actively involved in the preparation of new legislation and the 
proportional priorities are assured by common agreement. The reorganization of scientific 
system has become a main objective from the end of 2007.

Poland is member of CGIAR with full right (http://www.era-ard.org/country-profiles/
poland/) 

In Poland, agricultural research is carried out in the following fields:
• agriculture,
• rural regions,
• agricultural market development,
• social problems of rural regions,
• fisheries,
• forestry.

Slovenia
The support of research programs and projects constitutes one of the most important 
means in the implementation of the National Research Development Program and in the 
strengthening of scientific works in public research institutes and universities.

The main research programs deal with the following topics: Functional foods; Food 
safety and health; Food-supply question in the development and chemical risk; Microbiol-
ogy and biotechnology from the point of view of food supply and of environment protec-
tion; Competitiveness of the agricultural and food sector; Sustainable agriculture; Com-
munities, relations and communications within the ecosystems; Agricultural biodiversity; 
Crops within agro-techniques and modern technologies; Animal health; Environment pro-
tection and food safety; Fauna, flora and vegetation in Slovenia and in the neighboring re-
gions; Plant physiology and biotechnology; Pharmaceutical biotechnology; Environment 
established and transformed by man; Forestry biology, ecology and technology; Research 
aiming at the strengthening of biological status and at the improvement of their develop-
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ment and fertility; Comparative genomics and genomic biodiversity; Nutrition and the di-
gestive tract; Applied botany, genetics and ecology; Horticulture and plant biology. (http://
www.era-ard.org/country-profiles/slovenia/)

Toward the coherent strategy connected for a European agricultural 
research Agenda

On the 15-th December of 2008, the European Commission accepted a decision, on the ba-
sis of article 262 of the Treaty establishing the European Community, to ask for the opin-
ion of the European Economic and Social Committee (hereinafter: EESC) in the following 
question:

Communiqué of the Commission to the Council, to the European Parliament, to the Eu-
ropean Economic and Social Committee and to the Committee of the Regions: Toward the co-
herent strategy connected to a European agricultural research Agenda

On the 4th November 2009, the EESC formulated and accepted the following conclu-
sions and recommendations:

–  The EESC welcomes the initiative of the European Commission to start with a new 
process aiming to work out a future agricultural research Agenda for the establish-
ment of a European agricultural research region. The research and innovation is this 
field has to be strengthened on order to facilitate that the supply of agricultural prod-
ucts could keep pace with the international trends of demand.

–  The EESC supports the approach proposed by the European Commission based on 
the testing of the concept of common research programming. This approach – tak-
ing into consideration the claims and possibilities of different national programs – is 
destined to assure the coordination of the initiatives on Community level, as well as 
the efficient and concrete utilization or the resources. More clearly, the EESC urges 
the European Commission to strengthen the cooperation not only as regard to na-
tional agricultural research programming, but also to the other initiatives supported 
by different Directorates Generals (DG Environment, DG Agriculture and Rural De-
velopment, DG Enterprise and Industry). Therefore the EESC asks the European 
Commission to supply further information on the means and operative mechanisms 
(including financial sources) of the initiatives to be supported in the future. In this 
activity, all the partners concerned are to be incorporated into the consultation proc-
ess and the results of experimental tests of common development programming are 
to be taken into consideration.

–  The objective of the common programming of agricultural research is to examine, to 
which extent the society is able to answer the challenges originating from the devel-
opment of renewable raw-materials on Community level. These challenges are con-
nected to climate change, to protection of the human health and to the questions of 
food safety. These problematic areas have been detailed discussed and analyzed by 
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the Standing Committee for Agricultural Research also in the light of the results of 
JPAR-workshop entitled “Toward the common research programming”. The sum-
mary of the results of this analysis can be found in the Statement on common pro-
gramming published in June 2009. The common research programming requires ac-
tive participation and serious efforts from the countries involved and in such a way 
– regarding to the impacts – additional value is created and advantages are assured 
for the society improving the European competitiveness. Therefore, the EESC pro-
poses to work out still in the present phase adequate mechanisms assuring the par-
ticipation of all interested partners (including the private sector and especially the 
enterprises). In the course of this activity, it is necessary first of all to determine the 
research objectives, to estimate the resources available and the necessary financial 
means, which can assure the real access to financing. Precisely, the EESC proposes 
to take measures – in conformity with the political process started in 2004 – to work 
out such a legislation, which can assure the legal bases of the construction and op-
eration of a “new” SCAR and will substitute the regulation Nr. 1728/74/EEC.

–  In the sense of the new management model proposed by the European Commission, 
the Standing Committee for Agricultural Research will play a coordinative role in 
boosting the common initiatives on Community level and in the survey of spheres of 
activities connected to the research programs. In the opinion of the EESC, the Stand-
ing Committee for Agricultural Research has to be constructed on the principle of 
basic flexibility in order to enable the Common Agricultural Policy to keep pace with 
the reforms carried out or to be carried out.

–  In the context of the common planning, the forecasting and analyzing process is 
closely connected to the mapping up process, which – providing data and statistics 
of key importance on the deficiencies, tendencies and demands of national level re-
search – contributes to the survey of the development of European agricultural re-
search. Until now, such information has been provided by the EU-AGRI-MAPPING-
project, which was an initiative of the 6. research and development framework 
program. In the opinion of the EESC – last but not least taking into account the expe-
rienced difficulties in the given project – the mapping up is to be based not on ad-hoc 
initiatives, but on a continuous process refreshed by up-to-date information.

The summary of the European Economic and Social Committee formulates a new 
framework for the European agricultural research:

–  The European agriculture has to face new challenges, just like the demographic and 
farm-structure changes, or the impacts of modern agricultural practices on the em-
ployment, the changes of Common Agricultural Policy (CAP), as well as the global 
factors influencing the agriculture.

–  Several forums have recognized that the agricultural research activity has to be 
strengthened in Europe in order to meet the above outlined challenges. The agricul-
tural research should facilitate the accumulation of a knowledge, which is necessary 
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to understand the main questions of the rural development, as well as the boosting 
and impeding factors of sustainability assuring at the same time the new technolo-
gies and innovation in the service of agricultural development. However the research 
has to facilitate the better comprehension of market dynamics too. But the research 
activities are frequently carried out isolated from each other, their harmonization is 
not solved yet, better to say, they don’t dispose of the necessary financing background 
and of the critical size. In Europe, especially within the framework program, several 
mechanisms are functioning, which can boost the Pan-European cooperation be-
tween the researchers. In this regards, the ERA-NET system assures the financing to 
the network building between national programs, ministries or financing agencies. 
The Council of European Union stated in November 2004 that a more structured co-
operation would be necessary in this field. From this point of view, the recently es-
tablished concept of common programming makes a further step, boosting the mem-
ber-states to directly agree their state programs, aiming at a common imagination 
and strategic research agenda and the concentration of resources on special fields. 
The Standing Committee for Agricultural Research has been mentioned as an exam-
ple to be followed in the process of common research programming. 

The leading role of the Standing Committee for Agricultural Research:
–  After a several-year break, the Standing Committee for Agricultural Research was 

newly commissioned by the Council of European Union to play a leading role in the 
field of the harmonization of European agricultural research. The “new” Standing 
Committee for Agricultural Research consists of the representatives of the 27 mem-
ber-states and some representatives of candidate and associated member-states, 
who take also part in the work of the Committee as observers. Among the initiatives 
of the Committee aiming at the establishment of a European agricultural research 
region, beside the common programming, the planning process plays also a certain 
role with the objective to outline a long-term European scenario, as well as to map up 
the situation, the demands and tendencies of agricultural research in the EU. 

–  The Standing Committee for Agricultural Research – in order to designate the pri-
orities of the future research cooperation – has accepted a structured approaching 
method based on the establishment of working groups between member- and asso-
ciated states. The working groups are functioning in a similar way, as the ERA-NET 
networks do, i.e. they apply approach step by step: in the early phases, they concen-
trate on the exchange of information, later on, the identify the deficiencies in the 
research and the priority fields of the cooperation and finally they initiate – in given 
cases – common activities and/or announce competitions.

The most important steps in order to set up a coherent Agenda of European agricul-
tural research:

–  There is an urgent need to better understand the motive forces in the background of 
the climate change and in such a way to mitigate its damaging impacts and to pre-
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serve the decreasing soil- and water supply and biological diversity for the sake of 
boosting the sustainable agriculture on European and global levels. In this light, the 
climate change and the energy sources constitute the most important research areas. 

–  The research could play a larger role, if the involved actors would carry out a clos-
er cooperation in the determination of concrete Agenda, and by the means of in-
novation networks would participate in the research processes. Therefore, one of 
the main objectives of the European Commission is to strengthen the agricultural 
knowledge and to distribute it among the member-states through the Standing Com-
mittee for Agricultural Research and the European Office for Rural Development. 
Namely, in the light of the strengthening of common research planning aiming at the 
more efficient management of agricultural and food-industry research, the Standing 
Committee for Agricultural Research could get a more emphasized, strategic role 
and finally it can become a strategic supervision body, which can supervise the ef-
forts of all public agricultural research institutions in Europe.

–  In order to work out long-term research Agenda based on common imaginations and 
objectives, it is necessary to establish such a mechanism, which involves the strate-
gic combination of the analytic means and the mapping up of research capacities.

–  The responsibility of Europe in the globalizing economy cannot be neglected: the 
sustainability of agricultural production has become to be such a question, which 
(among others through the food prices) directly (and through the migration of popu-
lation) indirectly impacts both the European Union and the other parts of the world. 
Therefore, the professional synergies in the field of agricultural research are to be 
strengthened within and outside of Europe, with special regard to the synergies be-
tween the research policies of the European Union and of the member-states or the 
neighborhood-policies.

The following general remarks were formulated to the mew European network of agri-
cultural research:

–  Reflecting the changes characterizing the European society and economy – with im-
pact on the citizens and consumers too – the role and tasks of European agriculture 
had been radically changing for the last 50 years, the rural agriculture was transformed 
into post-industrial agriculture. As a consequence, it is generally accepted that the ag-
ricultural branch has to be considered – in conformity with the European model of ag-
riculture – from multifunctional or agricultural-territorial point of view, i.e. not exclu-
sively on the basis of production. Therefore, the same criterion should be applied for 
the agricultural research too. Anyway, it confirms the primary role of agricultural pro-
duction brought into prominence also by the food crisis. The competitiveness of foods 
and the food safety will become the new challenges of the near future.

–  In this context, the EESC warmly welcomes the approach applied in the wider defi-
nition of agricultural research, which definition reflects the challenges, the agri-
culture has to face with special regard to the adaptation to the impacts of climate 
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change and their mitigation, as well as to the development of renewable energy 
gained from agricultural, the preservation of biological diversity, the sustainable 
treatment of water supply, even not to mentioned the boosting the information and 
communication techniques and the production quality.

Working out common research Agenda:
–  The Communiqué accepts the recently established concept of common research, as 

a new approach to the agricultural research aiming at the optimal utilization of the 
limited resources, by the means of redoubled cooperation. For the time being, the 
common programming is tested, in connection to an experimental project on exam-
ination of Alzheimer-disease. It is also planned that in the near future, the Council 
would accept further initiatives in other important research areas, and where posi-
tive results will be achieved, in the future, the common programming may have a de-
cisive impact on the research mechanisms on European level.

–  The common programming – on voluntary basis and in changing composition draws 
the member-states to the development and application of strategic Agenda based on 
common imagination about the treatment of most important social challenges. This 
concept can comprise a strategic cooperation between the existing national pro-
grams, or it can contain the common planning and implementation of fully new pro-
grams. In both cases, the main objective is to concentrate the resources, the selection 
of most appropriate means, the common monitoring and survey of achieved results.

–  Taking into consideration that frequently the agricultural research activity is dissi-
pated or not correctly coordinated and doesn’t dispose of sufficient financial sources, 
the propagation or targeted communication of the result is not possible, or the criti-
cal size is lacking, the EESC welcomes the approach of the common programming 
and considers it as an ambitious objective, which – combined with pragmatic and 
flexible approach – can be the starting point of a structured agricultural research 
process of strategic importance.

The leading role of Standing Committee for Agricultural Research:
–  The Communiqué of the European Commission and the accompanying working doc-

ument describe in details the analyzing, monitoring, evaluating and consulting func-
tions, as well as the organizing and operative working methods of the SCAR in con-
formity with the directives from 19th July 2004. More concretely, the SCAR would 
be responsible for the traceability of research initiatives in the field of the agriculture 
and food industry, harmonizing these activities and creating rational forecasts for 
the long-term development of priorities.

–  In the opinion of the EESC, the coordination on Community level has basic impor-
tance to be able to treat the common challenges and to enable the EU to represent 
uniform standpoint on international forums and to prevent the overlaps, improving 
the programs and strengthening the competition to obtain financing sources and im-
proving the quality of research proposals. However, it must be kept in sight that the 
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research situation in the member-states is very different, and the national program-
ming has to take into consideration the specific priorities and claims in those fields, 
where the coordination on European level not always could guarantee advantages in 
considerable extent and circle. Precisely therefore, the SCAR is to be supplied with 
the necessary means of continuous and up-to-date traceability.

Concrete remarks of the Communiqué:
–  The Communiqué mentions – among the most important measures aiming at the co-

herent Agenda of European agricultural researches – the mitigation of negative im-
pacts of the climate change, the preservation of water and soil reserves and the pro-
tection of biological diversity. In the opinion of the EESC, the social impacts are also 
to be taken into account, as it is emphasized in the FAO-report on Gender and Equity 
Issues in Liquid Biofuels Production published in 2008 and dealing with the employ-
ment questions and general relations between regions.

–  The new priority fields of the future agricultural research Agenda has to reflect – be-
side the questions of climate change and the connected energy problems – the fight 
for the preservation of biological diversity, the sustainable development of water re-
sources, the survey of impacts practiced by the cultivation and commercialization of 
genetically modified organizations on the environment and on human health and all 
questions connected to the agriculture and food industry with special regard to the 
processing phase and to biotechnology. At the same time these priorities have to take 
into account all innovation, which can be used to treat these new challenges, as was 
pointed out in the Health Check of the CAP (November 2008).

–  The research could play a more important role, if the different actors would be better 
incorporated in the concrete Agenda and would become genuine participants of the 
research process. It is particularly important to involve businesses, especially small 
and medium-sized enterprises, private enterprises, based on the real needs of the 
definition of research objectives, and to ensure effective access to finance through 
applied research and technology transfer support. Therefore, Committee welcomes 
the European Commission’s recommendation that the links between knowledge and 
innovation should be strengthened in order to reconcile the interests of businesses 
and individuals, and urges the European Commission to this end, to initiate appro-
priate training programs. 

–  In particular, concerning the European Network for Rural Development, rather than 
specific measures were introduced – which could potentially lead to problems of co-
ordination of the network’s control functions – incentives should be provided to the 
exchange of best practices. The European Network for Rural Development, the Eu-
ropean Technology Platforms and other tools of knowledge-sharing strategic ideas 
are solutions of strategic importance in sharing reliable information and practical 
experiences in Europe, structuring and strengthening the production and sharing of 
knowledge.
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–  In order to turn the European research to international research carried out par-
ticularly in developing countries, appropriate mechanisms should be put in place 
to ensure that they could support initiatives and efficiency, especially by increasing 
the capacities of local administrations improving the quality of adequate human 
resources.

The research and development take priority in the European Union

According to the press release of the State Secretary of the Hungarian Ministry for Nation-
al Economy, the European Union in the future will put more emphasis on research and de-
velopment, because of fierce competitiveness and technological competition taking place 
in the world, therefore the EU is expected to use 80 billion euro on the R & D projects for 
the 2014-2020 budget cycle (Cséfalvay 2011).

Hungary, after its EU presidency, on the first of July 2011 took over the presidency 
of EUREKA for one year. This 25 year-old organization carries out cooperation between 
the governments, supporting of innovation and the new knowledge-based economic 
growth. 

The Eureka supported about 4,000 projects for the past 25 years, and the joint value 
of developments reached approximately € 30 billion. Due to the current trends of the eco-
nomic and financial crisis and to the rapid economic growth in Asia, especially in China, 
Europe’s competitiveness steadily weakened.

In order to preserve Europe’s position in the international arena, and to improve its 
future situation, it needs to be able to spend more on research and development than it 
spends at present. The thing is that the small and medium-sized enterprises are to be in-
volved in R & D activities as much as possible, because these companies can play an impor-
tant role in creating new jobs. It has been stated by Mr. Sándor Erdő: There were 18 found-
ing member countries, and now 39 member states are participating in this organization. 
During the Hungarian Presidency, we would like to add Canada as a new member of the 
Eureka organization. (Cséfalvay, 2011). 

In order to response the various donor appeals, to prepare the project-proposals and 
to, implement the R & D tasks, the AGRINATURA-EEIG earmarked seven thematic priori-
ty areas in which it intends to play highly active role in Europe’s international research and 
education programs. These are as follows:

Market access: “From the soil to the farm”
With regard to the profound changes that took place in agricultural activities (the shift in 
government priorities, fluctuating prices, changes in market conditions), the farmers and 
the food chain actors need to become more efficient. The agricultural R & D, together with 
the investments help farmers (large, medium and small ones) in formulating their needs 
and in access to appropriate services. All developing countries’ futures depend on whether 
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the farmers will be able to find the appropriate technological and organizational options 
and their support to meet their own and community needs. The involvement of the EEIG-
AGRINATURA ESFIM is contributing to this.

Biological safety in developing countries
The new technologies, together with the biotechnology can improve the productivity of ag-
riculture in the developing countries, if they observe the safety standards and adjust them 
to the local conditions. The increasing demand for the biological bases can be satisfied only 
by the means of innovation and scientific progress, taking into account the sustainable 
management, production and source-utilization. The experts of the AGRINATURA-EEIG 
know this field.

Desertification
The fight against the desertification is closely connected to the suppression of the poverty 
and of the famine, to the sustainability of environment and to the establishment of global 
partnership belonging to the Millenary Development Goals. The sustainable land use can 
lead to the increment of the employment and of the prosperity, in such a way contributing 
to the implementation of other Millenary Development Goals, among others to the reduc-
tion of infant mortality, to the improvement of the mothers’ health, as well as to the re-
straint of AIDS, malaria and other diseases. For the AGRINATURA-EEIG, the implemen-
tation of Millenary Development Goals has a first range priority in the research programs.

Rise of diseases
The human diseases connected to poverty (AIDS, malaria, tuberculosis) greatly influence 
the development of national economy and considerably inhibit it. The developing coun-
tries will become increasingly vulnerable by the changes of human and environmental 
conditions, because these changes often form the breeding ground for newly appearing dis-
eases, e.g. for SARS (a grave and acute respiratory disease), the bird-flue and the Rift-valley 
fever, which represent global dangers. The research groups of AGRINATURA-EEIG are 
actively involved in the ecosystem approach of human health, looking for new, open and re-
alizable solutions for the long-term future in conformity with the local conditions.

Forestry
The research of forest products, including the breeding of new plant varieties and those 
sustainable processes, which can improve the characteristics and the processing ability of 
these products and using wood fibers, high-value, long-lasting and recyclable products can 
be produced. At present, the consumer demands are focused on the introduction of new 
products to replace “irreplaceable products” and dangerous items (adhesives, paints, pre-
servatives). The members of AGRINATURA-EEIG belong also in this field to the first line 
of international research.
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Horticulture
The rapid urbanization in the developing countries and its impacts on the food supply of 
urban regions, together with the new consumers’ demands put fruits and vegetables and 
aromatic plants into the center of the future food supply. In order to increase the competi-
tiveness of products and product-chains, the AGRINATURA-EEIG intends to concentrate 
its activity –supporting the research and development – on sustainable production sys-
tems, facilitating the appearance of special products with high value-added.

Risk management for family farms
The agricultural producers have to face a number of uncertainties, e.g. the large yield fluc-
tuations, unpredictable market prices and weather phenomena, diseases, parasites, the 
increasing market integration originating from the deficiencies of basic institutional regu-
lating infrastructure and market failure. The reduction of agricultural risks can have a pos-
itive influence in the agriculture-depending countries. The AGRINATURA-EEIG is aware 
of these difficulties, and is actively working in the risk management solutions, in order to 
ensure the livelihood of millions of farmers.

The members of AGRINATURA-EEIG take part in the special workshops of each re-
gion on order to achieve the following objectives:

•  Survey of current knowledge and experience in the field of agricultural research and 
development;

•  Looking for methods serving to adjust the agricultural research and practice to the 
climate change;

•  capacity development;
•  looking for possibilities to the agricultural application services and
•  support of research management initiatives.
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III . PRIORITIES OF HUNGARIAN 
AGRICULTURAL-ECONOMY RESEARCH

Due to the land-use system and to recent development trends, it is apparent that the 
weight of agricultural economy within the national economy is decreasing, there are radi-
cal changes in property- and farm structures and disturbances in operating organizational 
relations, the price levels and price gains content are changing together with the status of 
productive forces and of the efficiency. These all are problems, the agricultural economy 
has to deal with anyway, independently from the EU accession, even taking into considera-
tion the impacts of the accession. The following research topics deserve special attention: 
the almost unique property and the specific farm operating conditions in Hungary; condi-
tions and financial possibilities of development from own reserves; interrelations between 
the ecological conditions and the production; the relation-system of the rural development 
and agriculture; examination of value-creation of real flows; the production structure and 
sustainability; the company management and the multifunctional agriculture.

The Committee for Agricultural Economy of the Hungarian Academy of Sciences dealt 
with the priorities of agricultural economic research in the beginning of the nineties. The 
Committee forwarded its standpoint to the Department of Agricultural Sciences and to the 
competent Department of the Ministry for Agriculture and Regional Development. Here-
inafter the main structure and topics of this priority-system will be presented.

1. Almost unique property and farm structures have developed in Hungary
•  The small-, medium and large-size farms and agricultural enterprise exist and oper-

ate simultaneously and
•  There are also private, family and corporate farms from legal point of view separated. 
From this situation, the following serious research challenges have arisen:
– to work out new, qualitatively different business organization and company manage-

ment systems;
– to ground the development of multicolor cultivation technologies scientifically;
– to settle the fragmented ownership and farm-structure conditions.
The agricultural economic research had been dealing with possibility of settlement of 

the fragmented land ownership for many years and scientifically grounded the establish-
ment of the institution of the National Land Fund. This opened the possibility to start with 
a process of the development of correct farm sizes enabling a competitive the production 
on market basis. Further research is needed, however, to ensure the stability of the process, 
to manage the eventual restoration process, succession issues and for the state regulation 
of land ownership. This includes problems of business relations connected to the efficient 
farm size, micro-economic calculations, multifaceted analysis of production factors and 
the average marginal productivity, the substitution limit ratios, etc. Unfortunately, till 2012 
the science hasn’t made too much progress.
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2.  Economic analyzes have clearly demonstrated that the possibilities of produc-
tion development from own sources have been lacking for years (decades). 

The level of profitability is persistently low, and it has led to a lack of capital. The agri-
cultural companies cannot realize allowance (rent) type income and benefits, therefore the 
investments facilitating the technical-economic development didn’t take place, which would 
underpin competitiveness. From the point of view of the economic regulation it is very im-
portant to take into consideration that completely different economic decisions are made 
on company level, if the income is generated through prices, or when the system of complex 
and unpredictable support mechanism is operated. It is therefore a very important research 
task to investigate the possibility of the operation of a regulatory mechanism, which puts the 
individual input of marginal lands in the very center of pricing. The question has become ex-
tremely important, particularly after the Mac-Shery reform, that has initiated or boosted the 
separation of price-earnings ratios and, which leads to the agricultural economy will be al-
most exclusively dependent on government and administration decisions.

3.  The previous integration of food economy falling apart (disintegrating)
In the EU member-states, but also in each developed countries, the food industry has 

passed into the competitive sphere, and the development of agriculture is increasingly get-
ting intertwined with the huge task of rural development. Therefore one of the mostly im-
portant fields of research is to examine:

– What new integration the agricultural production systems are organized along,
–  What are the new laws (regularities) of the development of agriculture and of rural 

areas?
This new, noble, but arduous process, in which the internal laws still cannot be seen 

clearly, but everybody feel that it is the rural population which has to undertake huge bur-
den in the of great national tasks of transformation.

4.  As for the ecological conditions, Hungary has a favorable situation
However, the consideration of ecological conditions will be different in the future, due 

to the strengthening of the requirements of sustainable development (environmental as-
pects, ecological production, life-standard differences, etc.). 

The returns of agricultural production should be evaluated based on other values. Al 
Gore wrote in his book “The Earth in balance” the following statements: “The bitter truth 
is that our economic system is blind in one eye, it “sees” certain things, but doesn’t see 
other ones. It accurately measures and is monitoring the values of the goods, which are the 
most important for the consumers and for the sellers, e.g. values of foods, clothes, indus-
trial products and the values even of the labor and of the money. However, its complicated 
calculations often completely ignore the values of things, which are more difficult to be 
bought and sold: of the fresh water, of the clear air, the beauty of the mountains, the rich 
diversity of the forest, to just mention a few of them. In fact, the blindness of our current 
economic system is the only and the maximum force standing behind the irrational deci-
sions on global environment”.
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5. In the fields of economic science, when determining priorities, the requirements 
of  innovation processes are to be taken into account too. These questions and require-
ments are discussed in the paper of Király-Bujdosó-Holló titled „Innovation management” 
published in 2011.

The research and analyses on innovation started in the eighties and nineties. The sur-
veys and results were published in the first edition of the Oslo Manual in 1992, in this the 
innovation of manufacturing technology, of production and process could be found. The 
development in 1992 led to the second edition of this book, which extended the examina-
tion to the service sector too. The results of the surveys and the changing needs of the pol-
icy brought the revision of the manual, which led to the third edition. The OECD and the 
European Commission (Eurostat) prepared the third edition of the Oslo Manual (2005). In 
this third edition, the most important news is in the fact that the concept of innovation is 
defined more widely, the concept of innovation in the book involves the definition of mar-
keting innovation and organizational innovation too. “Innovation means the introduction 
of a new or significantly improved product (good or service) or process, of a new marketing 
method, or a new organizational method”.

It is an important change that the word „technology” was removed from the product 
and process innovation. This does not mean that the significance of technological innova-
tion is less important, but also makes it possible to extend the definition to the lower R & D 
intensity firms and to the service sector.

Let’s examine the general meaning of the concept of innovation as well. The innova-
tion is an expression of Latin origin, which might designate both the renewal and transfor-
mation processes, the deliberate induction of these processes, or new methods of develop-
ment and the end product of the application of these processes, i.e. the new methods and 
tools. These concepts can be expressed by the Hungarian word “renewal”. However, the 
term innovation is more advanced today than the former was, it has been specialized to the 
process of technical innovations and their final product, compared to the broader meaning 
of the word “renewal” (Pusztai, F., 2003).

Innovation can be determined by the following definition: „Innovation is the process of 
the creation and introduction of a new product, technique, technology, and related knowl-
edge, including the organizational and management changes necessary to their realiza-
tion” (Samuelson-Nordhaus, 1987.).

From this definition it can be seen that innovation is a broad concept circle, covering 
a wide range of creative intellectual activity. Let’s have a look at some stronger wordings, 
what can be considered as innovation:
¤  “… the change which is introduced by people or by a system with the aim that a cer-

tain condition should be replaced, provided that the new conditions – according cer-
tain criteria – can be evaluated positively, and as a whole they represent progress. 
“(Pietrasinszky, 1970) 
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¤  the formulation and implementation process of a certain new idea. „(Susánszky, 
1976)

¤  “Innovation is defined as the development of a new form of production. Innovation 
involves both the invention of a new product to new markets, or explore a new form 
of organization ... „(Schumpeter, 1980)

¤  “Innovation is a process in which an idea will be transformed, for the first time, into 
new products or new processes or new services.” (Saren, 1984)

Within the framework of the network economy (and society) (Dinya L., 2006), beside 
the so-called technical innovations (product and process innovations), the complex organi-
zational innovations (market and system innovations) have increasing priority to (Dinya L., 
2008). In case of market innovation the new business model is a typical example for this, and 
in case of system innovation the transformation of the organizational value chain – both are 
essential components in the development of economic networks (Dinya L., 2009).

Types of innovation
Classifying the innovation activities into categories, process development and product de-
velopment are to be distinguished.
¤  Process development (technology development), involves the technical activities 

aiming at the increasing of technical and economic level of production process. 
They aim to increase the volume of production, improve product quality, reduce 
labor, materials and energy expenditures, and improve working conditions and to 
adapt them to environmental regulations.

¤  The product development means to develop new products or the continuous up-
grading of products, which have already been manufactured. Its purpose is creating 
products suitable to meet the existing and potential market needs, and facilitating to 
maintain the company’s market position and possibly to raise its reputation.

Product innovations can also be classified according to the evaluation, qualification of 
the change and renewal detectable in the field of knowledge accumulated in the product. 
The interpretable variations are (presented in the example of a ceiling fan) are as follows 
(Z. Szabó, 2002):
¤  Incremental innovation: it applies changes in the coverage functions of an intro-

duced product. (Different modifications in the blades and rotor of the fan.)
¤  Modular innovation: it generates changes in the components level. (Possibilities to 

increase or reduce the rotation speed.)
¤  Structural innovation: it carries over a new configuration of the components. 

(Transformation the fan into a portable one.)
¤  Radical innovation: it creates novelties both in the components and in their mount-

ing. (Design of a central air conditioning system.)
On the basis of a different kind of classification, essentially the following four levels of 

innovation can be distinguished. (Szakaly D., 2002.)
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¤  Upsizing innovation: daily improvements in the current state of production. (When 
in case of an introduced product, it will be realized that by the means of a certain 
modification, a possibly cheaper product of better quality, or with some new fea-
tures can be produced.) 

¤  Radical innovation: Breaking away from tradition, a new product, process or service 
will be introduced. (Such as the replacement of a manual assembly to robots.)

¤  Technological innovation: assembly, or combination of such an innovation chain, 
resulting in the development of new products and services. (For example, the devel-
opment of mobile telecommunication.) 

¤  Universal innovation: innovation will occur as a result the appearance of a new area 
from the point of view of the whole humanity in terms. (Such was the appearance of 
the steam engine or of information technology.)

Nowadays, the innovation as a corporate function is mostly a highly conscious activ-
ity: there is a relatively narrow scope for random, spontaneous scientific achievements, 
and especially their market success. Of course, in the innovation process, itself, several 
random elements are to be found, however they don’t change the basic formula: on the 
conscious national/corporate strategy, a conscious innovation strategy is built, which con-
stitutes organized innovation process. This process has a specific conceptual framework, 
independent from the object of innovation. The process starts with the identification of an 
unsatisfied need or of an unused technological possibility. There are, or there will eventu-
ally become ideas to dissolve the resulting tensions. Based on information available and on 
searching, experimenting computing activities, we are looking for the feasibility method of 
ideas. Adaptable solutions may, or may not be found. If not, new innovation will be needed. 
In both cases, the solution found has to be prepared to use and introduced, before it can 
continuously used. If no solution is found, then innovation failed. Since fail even if it im-
permissibly exceeds the budget.

Community programs (“Brussels proposals”)
While determining the research priorities, the funding and tendering system operated by 
EU is to be taken into account. Almost all EU policies are related to community programs. 
These are integrated measures aimed at strengthening the cooperation between member-
states. Their target area is generally the whole European Union, i.e. any member state of 
the Union may submit applications to the same invitation.

These calls for proposals are directly recruited by the European Commission (EC) 
in order to enforce Community policies. The annual work programs include activities to 
be supported, goals, budget and award criteria, which are made public each year in each 
DGs responsible for the given areas. Each program is available on the official website of 
the European Union: http://europa.eu; http://ec.europa.eu/grants (In case of some pro-
grams, so called “National agencies” are appointed to help the Member States to com-
pete for.)
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In the community programs, the official language both of the tendering and the imple-
mentation is English (but in case of many programs, a short call appears in all official lan-
guages of EU), the settlements will be made in euro.

Here are some examples of Community programs:
•  Lifelong Learning Program LLP – consisting of: Erasmus, Comenius, Grundtvig, 

Leonardo da Vinci, Jean Monnet programs.
•  Competitiveness and Innovation Framework Program CIP – consisting of: En-

trepreneurship and Innovation Program (EIP), the Information and Communication 
Technologies Policy Support Program (ICT-PSP) Intelligent Energy - Europe Pro-
gram (IEE). 

•  7th Framework Program (FP7) Seventh Research, Technological Development and 
Demonstration Framework Program.

Competition systems to be implemented by EU funding and national co-financing 
schemes 
In case of the second and third main areas of European Union’s funding, that is, of agricul-
tural and rural development subsidies and structural funds - for all EU member countries 
national institutions are established, which coordinate the regular spending of financial allo-
cations for member-states from Union Public Funds, i.e. ’drawdown’ of EU funds, the calls for 
proposals to each member state, and the regular monitoring of implementation of successful 
projects, and financial accounting. This is necessary for several reasons, namely:

•  These funding areas represent the largest proportion of the EU spending
•  Whereas the member-states have different natural, economic and social conditions, 

and therefore, in order to reduce agriculture, rural development and territorial ine-
qualities, each member country shall determine the activities to be supported. 

•  EU funding in all member-states must be completed by the national co-financing. 
The national contributions are compulsory for each country.

General characteristics of grant schemes implemented by EU funding and national co-
financing:

•  All EU member-states are entitled to receive support, within a 7-year term pre-es-
tablished framework.

•  The circle of activities to be supported will be determined by each member-state and 
laid down in a unique strategic development document, which shall come into force 
only after it was accepted by the European Commission.

•  It means that the EU payments cannot be used arbitrarily to any purpose, only those 
developments and investments can be supported, which has been agreed upon by the 
member-state and the EU.

•  In case of these structures, as the system of national institutions has been developed, 
the applicants submit the proposals to Hungarian institutions, the evaluation is also 
done in Hungary, and the project’s financial accounts from the applicant has to be 
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made exclusively in forints. (I.e. the applicants do not have to deal with the fact that 
the majority of support comes from the common budget of the EU.)

•  It follows that the tender specifications, the data sheets are in Hungarian language, as 
well as the official communications between the applicant and the tender poster are 
written in Hungarian language. 

Now let’s have a little more detailed look at the two areas of funding, their financial 
bases and purposes.

Agricultural and rural development supports
The Common Agricultural Policy (CAP) is the name of the European Union’s agriculture, 
rural development support scheme, making up 44 % of EU spending, about 42.5 billion 
euro a year. The objectives of these supports are to increase the productivity by promoting 
technical progress, to warrant an acceptable standard of living for the agricultural popula-
tion, to stabilize markets, ensure the food supply, and affordable food for consumers. From 
2007, the financing of the CAP significantly changed, instead of the EAGGF the following 
two new funds were created:

•  European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) - Direct aids (SAPS). 
•  European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) – application system.
a) The EAGF is first of all a direct aid system, which features briefly as follows:
•  In Hungary, since 2004, the direct payments funded from the CAP have been increas-

ing gradually each year, and in 2013, all member-states reach the level of old (EU-15) 
member-states. 

•  In Hungary, the system is built up as follows:
o  SAPS (Single Area Payment Scheme): The payments of direct subsidies are 

made under the area scheme. 
o  Top-up (coupled complementary national aid): In Hungary this support is paid 

from national sources, taking into account the differences in the agricultural 
branches.

•  For a certain area, its legal user, i.e. the person, who is registered as official user of the 
land at the given time, may require assistance for the production. 

•  For SAPS payment all utilized agricultural areas are eligible, regardless of whether 
they are under cultivation or not. 

•  SAPS can only be granted, if the eligible area reaches at least 1 hectare of or in case of 
vineyards and orchards the 0.3 ha.

•  Every year there is a headline, to which date the grant application should be submitted.
b) The EAFRD financing rules are somewhat different from those of EAGF rules, 

in this case, and for us, at present, this is the most important, because the funding by 
the EAFRD is realized under proposals scheme. The objective of the EAFRD is to 
strengthen the rural development policy of EU. The fund contributes to the following: to 
improve competitiveness in agriculture and forestry, the environment and the country-
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side, to improve the quality of life and the quality of governance of economic activities 
in rural areas.

Now, let’s see how the EAFRD funding and financing sources will be used in Hungary.
Hungary is eligible for around 3.8 billion euro from the European Agricultural Fund for 

Rural Development in the period 2007-2013, for agriculture and rural development. To this 
amount about 25% national contribution should be added, so the total support will reach 
the 5 billion euro, i.e. or the 1,300 billion forint.

In order to drawdown the source for agriculture and rural development, Hungary 
has also prepared its strategy document, the New Hungary Rural Development Program 
(NHRDP), which the Commission approved in September 2007.

System of the use NHRDP supports
The VM regulations on the use of funds published by the Ministry of Rural Development 
include a general description of the payment conditions. The specific conditions for the ap-
plication, together with the application form to be completed and its attachments and will 
be published in a notice of the ARDA.

(The regulations are available on: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-min-
iszterium; http://www.vkszi.hu; the ARDA notices are available on: http://www.mvh.gov.
hu, the NHRDP can be downloaded from: http://umvp.eu/)

Responsible for the implementation of the NHRDP is the Managing Authority (MA) of 
NHRDP and the Rural Development Ministry, the programs and the Paying Agency for Ag-
riculture and Rural Development Agency (ARDA).

Support axes of the NHRDP, i.e. the main directions, whereby support is available are 
as follows:

Support axes of the New Hungary Rural Development Program
I. axis:   increment of the quality and of value added in agriculture and forestry, and food 

processing (approximately 47 %) 
 (Competitiveness)
II. axis:  Rationalization of land use, viable ownership structure (about 32 %)
 (Land use)
III. axis:  The increase of rural employment, diversification of activities (about 12 %)
 (Wider rural development)
IV. axis:  Development of local communities (about 5 %)
 + technical assistance

Main measures of the I. axis:
•  Facilitate the dissemination of information and knowledge (training, consulting). 
•  Support the change in age-structure (young farmers, support for early retirement).
•  Measures aiming at the restructuring and developing physical resources and pro-
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moting innovation (technological upgrading farms, forestry support activities, in-
crease the value of agricultural products).

•  Infrastructure development related to modernization of agriculture and forestry.

Main measures of the II. axis:
•  Agri-environment (AKG) and forest-environment support.
•  Less Favored Areas (LFA) support, support for Natura 2000 sites.
•  Preservation of traditional agricultural landscape.
•  Support of reforestation.
•  Ensure of the balance quantity of good quality water, reinforced the soil protection.

Main measures of the III. axis:
•  The diversification of the rural economy: business creation and development, sup-

port of tourism based on natural and cultural heritage. 
•  Improvement of life-quality in rural areas. Improving access to basic services, village 

renewal, preservation of rural heritage
•  Support of the local capacity development.

Beside the EAGF and EAFRD another EU fund can be used with the guidance of the 
Ministry of Rural Development, this is the European Fisheries Fund (EFF). The objective 
of the EFF is to financially support the following activities: to facilitate a sustainable bal-
ance between the available natural resources and the EU fishery fleet capacity, to promote 
a sustainable development of inland fisheries, to enhance the competitiveness of the fish-
eries and aquaculture sector, to strengthen the environmental protection related to the 
fisheries and aquaculture activities, to improve the quality of life in regions, where fishery 
and aquaculture activities are carried out. 

Structural supports
One of the most essential aspects of the process of European integration is the reduction of 
development gap between countries and regions and the promotion of the convergence of the 
less developed regions. The regional policy strives to increase the competitiveness of disadvan-
taged regions and to create the conditions needed for development. The EU regional policy:

•  On the one hand it is an area development policy: subsidies are aimed at reducing re-
gional disparities and supports are connected regional units.

•    It is also a structural policy: The objective of the supports is the modernization of 
economic and social structures in the member-states, securing the competitiveness 
and employment.

•  Third, it is a cohesion policy: the precondition of the successful operation of econom-
ic and monetary union is that within the Union similar conditions of economic and 
social development should be established, regardless of geographic location.
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The EU in the framework of structural funds uses about 40% of the Community budg-
et to the development and catching up of the less developed regions. The financial bases of 
the structural support system: the Structural Funds and the Cohesion Fund.

•   The European Regional Development Fund (ERDF) aims to strengthen economic 
and social cohesion in the European Union. The fund specifically aimed at improving 
infrastructure, promoting competitiveness, research and innovation, as well as sus-
tainable regional development. (Sustainable job-creating investment, infrastructure 
investment, measures to promote local and regional development).

•   European Social Fund (ESF), the EU’s financial instrument to finance investments 
in human area, it supports programs in the EU intended to ensure the higher rates of 
employment and a higher level of social inclusion. (Create more and better jobs and 
combat unemployment).

•   Cohesion Fund (CF) concentrates on the transport and environmental infrastruc-
ture, energy efficiency in those member-states, whose gross national income (GNI) is 
below of 90% of the EU average. (To build the Trans-European transport and energy 
networks, to support energy efficiency, strengthening renewable energy sources and 
public transport.) Applications for the Cohesion Fund’s supports cannot be submit-
ted by anyone, these are large-scale projects, which are pre-determined by the gov-
ernment. (E.g. Modernization of Lőkösháza-Budapest-Szolnok railway line and con-
struction of the M0 motorway).

Regions (NUTS2.): It is connected to the regional policy of defined territorial units. 
Within the EU, the member states have very different administrative systems, therefore it 
was necessary to create a system, in which the different territorial units could be uniform-
ly graded in, in order to designate the target areas supported by the regional policy. The 
created system is the NUTS, i.e. the system of territorial statistic units.

In the 2007-2013 period, the ERDF, the ESF and the Cohesion Fund support the fol-
lowing three objectives: 

1. objective = convergence
−  The support of underdeveloped regions, promote the real convergence process by the 

means of the development of growth-enhancing conditions and factors. 
–  80 percent of the available financial sources will be use to this objective.
−  In the EU-27, this objective concerns 84 regions in 17 member-states.
–  The regions eligible for convergence objective can receive supports from all the three 

funds.
–  From this fund, the following regions can be supported:
¤  Convergence regions: NUTS 2 level regions are eligible, with a per capita gross do-

mestic product (GDP), measured by the level of development (based on data for the 
period 2000-2002) is below the 75 % of EU average. Six regions in Hungary (except 
Central Hungary) belong to the convergence regions.
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¤  “Phasing out” regions: In this framework such regions of the “old” (pre-2004) 
member-states can be supported, where the per capita GDP measured by the level 
of development of today reaches the 75 % of the enlarged EU average, but regarding 
to only the old EU member-states (EU-15), they would be under the 75%. In these 
regions essentially not the absolute, but only their relative development increased 
by the fact that less developed countries have joined the EU.

2. objective = competitiveness and employment
– Support of areas facing structural problems due to their economic and social re-

structuring; through the development of entrepreneurial skills to promote economic re-
structuring; on the other hand, improvement of the employment situation through devel-
opment of human resources. The objective is to strengthen the competitiveness and to 
improve the employment indicators in the regions not covered by 1 target.

–  In the framework of this objective 168 regions in 19 member-states can receive sup-
ports.

–  17,5 percent of the total supports can be used for this objective.
–  Regions eligible for this objective can receive supports only from two funds (ERDF 

and ESF).
–  From this fund, the following regions can be supported:
¤  “Phasing in” regions: those ones, whose per capita GDP measured by the level of de-

velopment reached the 75% of the EU average. The support of these regions does not 
stop immediately, but over the years they receive dwindling support. The Central 
Hungarian region belongs here.

¤  Competitiveness and employment regions: All the regions of the EU not belonging 
to the above categories can receive support from this framework.

3. objective = European territorial cooperation
−  Strengthening the cross-border co-operation by the means of the support of local and 

regional transnational development programs. 
−  All the NUTS3 level region of the Union, located along the land borders, in case of 

maritime borders, regions situated to maximum 150 km from each other are eligible.
−  To this objective the 2.5 percent of the total funding, i.e. about 7.75 billion euro are 

available. This objective offers not region-specific support.
Taking into account the above, the priority areas of agricultural economy science re-

search are detailed as follows:
(1) New features in the relation system between national economy, rural development 

and agriculture 
•  Relation between policy agricultural economy (agricultural policy – land policy).
•  The systemic interpretation of transforming relations (defining a new target-system 

of agriculture, farming: competitive challenges, environmental constraints and social 
obligations).
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•  The agricultural systems and the relationship between populations-provision or 
population-retention capacity of a region.

•  The integration of development of the regions, harmonization of micro-, medium- 
and macro-level interest systems (conflicts of interest, and consensus).

•  Interrelations of the rural development economy.
•  Questions of environment economy and environment protection.
(2) Investigation of value creation of real processes
The profit contents of agricultural prices are to be analyzed depending on diverse eco-

logical conditions, alternative farming systems, new production technologies, etc. together 
with scientific test of related self-financing capacity of the production. In particular, atten-
tion has to be paid to the following tasks:

•  domestic and international comparison of the prices level, examination of the rela-
tive prices and of agricultural scissors (Agricultural, Consumer);

•  international comparison of the production, processing and distribution prices, as 
well as of costs and income, particularly with regard to the EU conditions;

•  the average and marginal cost in domestic and international aspect approximation;
•  the agricultural price level and the profit-share of prices;
•  the role international terms of trade in the determination of domestic prices;
•  analysis of market conditions.
(3) Consistent refining the agricultural production structure in conformity with market 

demand and ecological conditions, as well as with the requirements of sustainable develop-
ment, which can formulate alternatives ranging from the impact of the market, production, 
in respect of the safety, of the appropriate bargaining position of producers and the distribu-
tion of income in the food chain. Therefore the questions of institutional system necessary to 
reach market bargaining power are very important.

At the same time scientific answer has to be given to the question, how producers 
should respond on the expansion growth of multinational companies, and to weigh the pos-
sibilities in bottom-up integration.

(4) Peculiarities of the financing of agriculture
•  Analysis of the withdrawal and economic support system from economical aspect 

and in international comparison.
•  Domestic and international analysis of the return on capital and financing peculiarities.
•  Special conditions adjustable to regions and subregions.
(5) Enterprise, management and research management
•  The agricultural business management systems (tenure conditions, capital supply 

and financing, farm sizes, production patterns, intensity levels, expense levels and 
yields, labor and capital intensity, profitability, technological opportunities and con-
straints, integration and sales relationships).

•  Changes in the structure of agriculture, the development of enterprises in the agri-
cultural sector.
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•  The change of farming organizations (rationalization, concentration etc).
•  Development of relation system in the agricultural sphere (cooperation, integration, 

cooperatives).
•  Modernization of management methods of the agricultural (information systems, 

precision farming, strategic management, etc.).
•  Management of human resources.
•  Workplace- and work organization.
•  Labor safety.
•  Labor-force administration, rural employment.
(6) Multifunctional agriculture 
Impacts of alternative agricultural systems on:
•  net profit;
•  specific production costs;
•  employment, provision and rural development;
•  international competitiveness of Hungarian agriculture;
•  market of the alternative agricultural products.
Examination of the profitability of conventional and alternative farming systems:
•  in case of reduction or total suspension of state support,
•  in case of entering of negative externalities into the account of costs.
Micro-economic analysis of positive and negative externalities of agricultural systems 

and technologies, as well as their internalization possibilities:
The new requirements of environmental and land management systems and adapta-

tion constraint of agriculture:
•  the cause and sufferer of environmental damages;
•  costs of environmental adaptation and their social recognition;
•  interdependence of environmental management and agriculture;
•  preservation of natural landscape.
The following questions also belong to this topic: survey of consumer behavior related 

organic and special quality food products, characterization of the preference order and 
segments, description of domestic sales channel system of organic products, including the 
examination of company’s market and marketing conduct and analysis of markets.
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SUMMARY

The agricultural-economic research plays an important role in the scientific activity of the 
Doctoral School, in the theme groups “Macroeconomics of Food Economy”, “Enterprise 
Management” “Marketing” and “Leadership” alike.

The agricultural production is, directly or indirectly, connected to agricultural land 
use. The method of land use basically influences the importance and role of agricultural 
production within the national economy. The quality of agricultural land use is determined 
by its benefit- production capacity. It is of crucial importance, how big is the population-
carrying capacity of agriculture– together with the other factors of production. On the ba-
sis of this capacity, the priority system of agricultural production and of R & D in the serv-
ice of production can be determined.

In general sense of word, priority means outmost importance, or superiority. Often, 
from many goals or tasks only a few ones of outmost importance are considered to be pri-
orities. In this case, we have slightly deviated from this principle, because the goals can be 
achieved as a joint result of several effects, and the magnitude of the task together with the 
necessary depths of interventions requires to summing up the whole operation and devel-
opment system.

Examining the agricultural economic research in different countries of Europe, both 
similarities and differences can be observed. On the 15-th December of 2008, the Euro-
pean Commission asked for the opinion of the European Economic and Social Committee 
(hereinafter: EESC) in the following question: “Toward the coherent strategy connected to 
a European agricultural research Agenda”. It formulated a new framework for the agricul-
tural research, since the European agriculture has to face new challenges, like the demo-
graphic and farm-structure changes, the impacts of modern agricultural practices on the 
employment, the changes in the Common Agricultural Policy (CAP), as well as the global 
factors influencing in the agriculture.

An important feature of the domestic agricultural research is that due to the land-use sys-
tem and to recent development trends, it is apparent that the weight of agricultural economy 
within the national economy is decreasing and there are radical changes in property- and farm 
structures and disturbances in operating organizational relations, the price levels and price 
gains content are changing together with the status of productive forces and of the efficiency. 
These are problems, the agricultural economy has to deal with, independently from the EU ac-
cession, even taking into consideration the impacts of the accession. The following research 
topics deserve special attention: the almost unique property and the specific farm operating 
conditions in Hungary; conditions and financial possibilities of development from own reserves; 
interrelations between the ecological conditions and the production; the relation-system of the 
rural development and agriculture; examination of value-creation of real flows; the production 
structure and sustainability; the company management and the multifunctional agriculture.
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