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A Gazdálkodás 2000–2014 között megjelent
tudományos cikkei a JEL (Journal of Economic
Literature) osztályozási rendszerben
+ʇʉʛʋ-ʗʆʋʖ±9ʋʐʅʜʇ-ʗʆʋʖ±7ʔʑʌʝʐ6ʜʃʄʑʎʅʕ
.XOFVV]DYDN*D]GiONRGiVDJUiU|NRQyPLDLIRO\yLUDWWXGRPiQ\RVFLNN-(/
RV]WiO\R]iVLUHQGV]HUNDWHJyULDFVRSRUW
-(/NyG4

g66=()2*/$/Ï0(*È//$3Ë7È62.
.g9(7.(=7(7e6(.-$9$6/$72.
$*D]GiONRGiVFtPĦDJUiU|NRQyPLDLIRO\yLUDWEDQDpVN|]|WWLLGĘV]DN
EDQPHJMHOHQW|VV]HVWXGRPiQ\RVFLNNWDUWDOPiQDNYL]VJiODWiWYpJH]WNHO$WXGR
PiQ\RVN|]OHPpQ\HNHWD-(/ -RXUQDORI(FRQRPLF/LWHUDWXUH RV]WiO\R]iVLUHQG
V]HUDODSMiQV]LV]WHPDWL]iOWXN
$-(/UHQGV]HUEHQ|VV]HVHQNDWHJyULDFVRSRUWWDOiOKDWy$YL]VJiOWLGĘV]DN
EDQD*D]GiONRGiVEDQPHJMHOHQWFLNNHNEHVRUROiViKR]NDWHJyULDFVRSRUWRWKDV]
QiOWXQNIHOPHO\HNDN|YHWNH]ĘNYROWDN- /DERXUDQG'HPRJUDSKLF(FRQRPLFV 
1 (FRQRPLFV+LVWRU\ 2 (FRQRPLFGHYHORSPHQWWHFKQRORJLFDOFKDQJHJURZWK 
4 $JULFXOWXUDO DQG 1DWXUDO 5HVRXUFH (FRQRPLFV (QYLURQPHQWDO DQG (FRORJLFDO
(FRQRPLFV 5 8UEDQ5XUDO5HJLRQDO5HDO(VWDWHDQG7UDQVSRUWDWLRQ(FRQRPLFV 
gVV]HVHQGDUDEWXGRPiQ\RVWDQXOPiQ\WWLSL]iOWXQN$]pUWpNHOpVHUHGPpQ\HV
VpJHpVHJ\pUWHOPĦVpJHV]HPSRQWMiEyOHJ\NyGDOiD]RQRVtWRWWXNEHDWDQXOPiQ\RNDW
$YL]VJiOWpYEHQDOHJW|EEV]DNFLNND4pVD]5NDWHJyULDFVRSRUWEDQNpV]OW
$OHJPDUNiQVDEEDQD]DJUiUSLDFpVPDUNHWLQJD]DJUiUpVpOHOPLV]HUSROLWLNDLpV
DPLNUR|NRQyPLDLNpUGpVHNNHUOWHNNLIHMWpVUH(]HNDWpPiNIHGWpNOHD]|VV]HVWD
QXOPiQ\FVDNQHPIHOpW
$]HOHP]pVVRUiQKiURPFLNOXVUDERQWRWWXNDYL]VJiODWLLGĘV]DNRWIHOWpWHOH]YH
KRJ\NO|QEVpJPXWDWKDWyNLD]HXUySDLXQLyVFVDWODNR]iVIRO\DPDWiQDN|VV]HIJJp
VpEHQ±±pV±N|]|WWDFLNNHNG|QWĘUpV]HD]DJUiUpV
pOHOPLV]HUSROLWLNDD]DJUiUSLDFpVPDUNHWLQJYDODPLQWPLNUR|NRQyPLDWHUOHWpQ
V]OHWHWWFVDNDGDUDEV]iPRNPXWDWQDNQpPLHOWpUpVWQHPV]LJQL¿NiQVNO|QEVpJ
JHO-HOOHP]ĘKRJ\I|OGWXODMGRQI|OGELUWRNpVI|OGKDV]QiODWLNpUGpVHNNHOQDJ\RQ
NHYpVWDQXOPiQ\IRJODONR]RWWD]XWROVyNpWFLNOXVEDQDOHJNHYHVHEEDV]iPXN pV
GEPLQG|VV]HVHQ 
$ N|]|OW WDQXOPiQ\RN NDULLQWp]PpQ\L PHJRV]OiViQiO  NDULQWp]PpQ\ 6=,(
*7.$.,1<0(0e..5)*7. NpSYLVHOLDWXGRPiQ\RVFLNNHNW|EEPLQWIHOpW$]
HJ\V]HU]ĘVpVHOVĘV]HU]ĘVWHOMHVtWPpQ\HNEHQDOHJDNWtYDEEV]HU]ĘNQHN3RSS-y]VHI
8GRYHF]*iERUpV0DJGD6iQGRUEL]RQ\XOWDN
9L]VJiODWDLQNpVHUHGPpQ\HLQNKLiQ\SyWOyDNKLV]HQLO\HQMHOOHJĦpVV]LQWĦND
WHJRUL]iOiVUyOQHPiOOUHQGHONH]pVQNUHDGDWpVLQIRUPiFLyiOORPiQ\D]DJUiUN|]
JD]GDViJWDQWXGRPiQ\WHUOHWpQV]OHWHWWKD]DLFLNNHNYRQDWNR]iViEDQ
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A Magyar Tudományos Akadémia AgrárWXGRPiQ\RN2V]WiO\iQDN0H]ĘJD]GDViJL
Ökonómiai és Üzemszervezési Bizottsága
1957 elején Erdei Ferenc elnöklésével határozta el a Gazdálkodás szakmai tudományos folyóirat indítását (Enese, 2007).
A címválasztás nem volt véletlen – írja Csete és Dimény (2007) –, „mert ez önmagában
LVD]HOĘ]ĘNHUHNHQPiVIpOpYWL]HGWĘOYDOy
gyökeres különbségeket kívánta kifejezni.
$]WVXJDOOWDKRJ\D]DGGLJLDNWyOHOWpUĘen a tények ismeretére, összefüggésekre,
V]DEiO\RNUDV]DNV]HUĦVpJUHW|UYpQ\V]HUĦVpJHNUHWiPDV]NRGYDNDONXOiOYDPpUlegelve szükséges megalapozni a gazdasági
döntéseket mind az irányító, mind az üzemi
V]IpUiEDQ´$IRO\yLUDWPHJMHOHQpVpWHOĘVHgítette az is, hogy az akkor meghirdetett és
YiOWR]iVRNDWtJpUĘDJUiUSROLWLNDLWp]LVHN
NHGYH]WHND]~WNHUHVĘWXGRPiQ\RVYiOODONR]iVQDN$V]HU]ĘNV]HULQWpYHNWHOWHNHO
mire a költség, önköltség, jövedelem fogalmak elfogadott kategóriává váltak, a munNDHJ\VpJHWIHOYiOWRWWDDSpQ]EHOL¿]HWVpJ
PĦN|GWHNDNO|QIpOHHJ\WWPĦN|GpVHN
termelési rendszerek, a közös és háztáji
gazdaságok integrációi, megjelentek az
alaptevékenységen kívüli tevékenységek.
A Gazdálkodás ±DPH]ĘJD]GDViJÄV]RFLalista átszervezésének” folyamata mellett
LV±PHJMHOHQpVpWĘONH]GYHN|YHWNH]HWHVHQ
támogatta a szakszövetkezeteket, a beszer]ĘpUWpNHVtWĘV]|YHWNH]HWHNHWIHONDUROWDD
helyi kezdeményezéseket, a háztáji fontosViJiWDUpV]PĦYHOpVHNNO|QIpOHYiOIDMDLW
és a szaktanácsadást.
A 20. század utolsó harmadában a magyar agrárgazdaságban meghatározó szerep jutott a szövetkezeti szektornak, így
pUWKHWĘKRJ\DIRO\yLUDWEDQPHJMHOHQWW|EE
speciális szövetkezeti problémával foglalNR]ytUiVN|]|WWNDYLOiJUDNLWHNLQWĘLV
A tanulmányok nagy része azonban nemcsak a szövetkezeteket szolgálta, hanem

D] HJpV] DJUiUJD]GDViJRW VĘW XWyEE D]
élelmiszer-feldolgozást magában foglaló
élelmiszer-gazdaságot is, amelynek terméV]HWHVUpV]HPLQGHQPH]ĘJD]GDViJLWHUPHlés (beleértve a Magyarországon korábban
LVMHOHQWĘVNLVWHUPHOpVWGHDNDSFVROyGy
V]ROJiOWDWiVRNDWDPH]ĘJD]GDViJLEHOpV
külkereskedelmet is).
5HQGV]HUHVHQMHOHQWHNPHJHEEHQD]LGĘV]DNEDQDPH]ĘJD]GDViJiJD]DWDLWHOHP]Ę
iWIRJyMHOOHJĦWDQXOPiQ\RN(]HNW|EEQ\LUH
termelésszervezési vagy gazdaságpolitikai
aktuális eseményekhez kapcsolódtak, de
leggyakrabban kutatási (üzemtani, munkatani, módszertani) eredmények közlései
voltak (Enese, 2007).
Az utóbbi 2-3 évtizedben a folyóiratban beható tudományos vita folyt a kedYH]ĘWOHQDGRWWViJ~JD]GDViJRNIHMOĘGpVL
NpUGpVHLUĘODKDWpNRQ\ViJUyODYLGpNIHMOHV]WpVUĘO*\DNUDQPHJMHOHQĘWpPiNN|]p
WDUWR]RWWDPH]ĘJD]GDViJpOHOPLV]HULSDU
NHUHVNHGHOHPNDSFVRODWUHQGV]HUHD]HUGĘgazdálkodás, a fenntarthatóság, a foglalkoztatás és jövedelmi viszonyok, valamint
az EU-csatlakozással, reformokkal kapcsolatos kérdéskörök (Csete – Dimény, 2007).
$IRO\yLUDWNH]GHWWĘOQDSMDLQNLJD]DJUiUökonómiához kapcsolódó széles szakmai
kör lapjává vált, transzmissziós szerepet
igyekezett betölteni a tudomány és a termelési, irányítási, vezetési gyakorlat között
(Csete, 2007).
$WXGRPiQ\RVIRO\yLUDWHJ\LNV]HUNHV]WĘEL]RWWViJLOpVpQYHWĘG|WWIHOD]DJRQGRODW
hogy hasznos lenne a folyóiratban megjeOHQĘWXGRPiQ\RVWDQXOPiQ\RNWDUWDOPiW
pV D WDUWDOPL V]HPSRQWEyO EHN|YHWNH]Ę
YiOWR]iVRNDWPHJYL]VJiOQLeUGHNOĘGpVUH
tarthat számot, hogy az elmúlt évek világpolitikai, európai uniós folyamatai, a hazai
gazdaságpolitika, agrárpolitika változásai
és különösen az uniós csatlakozásunk befolyásolták-e, és ha igen, milyen eredménnyel
a Gazdálkodásban PHJMHOHQĘSXEOLNiFLyN
témáját. A folyóirat agrárökonómiai tudományos közéletben betöltött szerepének
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igazolása szempontjából is fontosnak véltük
az ilyen irányú vizsgálatokból származó
eredményeket.
9L]VJiODWDLQNHOĘ]PpQ\pQHNWHNLQWKHWMN
Mészáros és Forgács (2008) Új utakon az
agrárgazdasági kutatások címmel a folyóLUDWEDQPHJMHOHQĘYLWDLQGtWyFLNNpW
Tanulmányukban többek között azt
is elemezték, hogy 2002 és 2008 között
11 nemzetközi tanácskozáson (köztük
a Nemzetközi Agrárközgazdasági Társaság – International Association Of
Agricultural Economist, IAAE és az Európai Agrárközgazdasági Társaság – European Association of Agricultural Economists,
($$(NRQJUHVV]XVDLQ HOKDQJ]RWWHOĘDGisok között melyek voltak a leggyakrabban
kifejtett témák. A TOP 10 téma között az
élelmiszer-kereskedelem (74), a vidékfejlesztés (68), a versenyképesség-termelékenység (55), a környezetvédelem (54),
ágazati elemzések (50), a CAP-WTO tárJ\DOiVRN  PH]ĘJD]GDViJLPXQNDHUĘ
(44), biztosítás-kockázat (38), föld- és földKDV]QiODW  pVPH]ĘJD]GDViJLWHUPHlés (34) jelentek meg (zárójelben a témák
HOĘIRUGXOiVLJ\DNRULViJD|VV]HVHOĘDGiV
száma 996).
Az utóbbi években a hazai gazdasági szakfolyóiratok is használni kezdték
a JEL (Journal of Economic Literature)
RV]WiO\R]iVLUHQGV]HUDODSMiQW|UWpQĘWpmamegjelölést, amely alkalmas a közgazdaság tudományterületén írt tudományos
cikkek osztályozására, illetve kategorizálására. Az alkalmazott szisztémát az American Economic Association alkotta meg
1969-ben. A JELHOĘUHPHJKDWiUR]RWWpV
NLGROJR]RWWMHOHNUHQGV]HUpQHNWHNLQWKHWĘ
amellyel valamely információ, illetve tartaORPHJ\pUWHOPĦHQEHD]RQRVtWKDWy(QQHN
a rendszernek a segítségével soroltuk be a
V]DNIRO\yLUDWpVN|]|WWLLGĘV]DNban megjelent összes szakcikkét (https://
www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php).
Részeredményeink már publikálásra kerültek 2016-ban, a gyöngyösi XV. Nemzet-
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közi Tudományos Napok keretében (Hegyi
et al., 2016).
A vizsgálatainkat és eredményeinket hiiQ\SyWOyQDNWHNLQWMNKLV]HQLO\HQMHOOHJĦ
±pVV]LQWĦ±NDWHJRUL]iOiVUyOQHPiOOUHQdelkezésünkre adat- és információállomány
az agrár-közgazdaságtan tudományterületén született hazai tudományos cikkek
vonatkozásában. Véleményünk szerint a
WXGRPiQ\RVN|]OHPpQ\HNWHOMHVN|UĦiOORmányának felmérésére és annak folyamatos
karbantartására a továbbiakban igen nagy
szükség van.
$1<$*e60Ï'6=(5
A tudományos cikkek beazonosítását megalapozó munka a SzécheQ\L ,VWYiQ (J\HWHP 0H]ĘJD]GDViJ pV
Élelmiszertudományi Karának Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszékén
MRJHOĘG1\XJDWPDJ\DURUV]iJL(J\HWHP
0H]ĘJD]GDViJpVeOHOPLV]HUWXGRPiQ\L
Kar Gazdaságtudományi Intézet) folyt 2015
májusa és augusztusa között. A tanszék
azzal a ténnyel büszkélkedhet, hogy a Gazdálkodás folyóirat eddig megjelent összes
V]iPDIHOOHOKHWĘDN|Q\YWiUiEDQ
A JEL-rendszerben összesen 20 kategóriacsoport található, a tudományos
cikkek besorolásához használt általáQRV NDWHJyULiN D N|YHWNH]ĘN YROWDN
J (Labour and Demographic Economics),
N (Economics History), O (Economic
development, technological change, growth),
Q (Agricultural and Natural Resource
Economics. Environmental and Ecological
Economics), R (Urban, Rural, Regional, Real
Estate, and Transportation Economics). Az
pUWpNHOpVHUHGPpQ\HVVpJHpVHJ\pUWHOPĦVpge szempontjából minden tanulmány csak
egy kódot kapott, azt a kódot, amelyiket a
legrelevánsabbnak ítéltünk meg. A besoroOiVWKiURPIĘVEL]RWWViJYpJH]WHH]]HONLN
V]|E|OYHDKLEiVRV]WiO\R]iVOHKHWĘVpJpW$]
LQWHUQHWHVIHOOHWDUFKtYXPiEDQIHOOHOKHWĘ
összefoglalók, valamint az összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok sok
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esetben nem tükrözték teljes mértékben a
tartalmat, ezért számos alkalommal a teljes
cikk átolvasásra került a kódolás egyértelPĦVtWpVHpUGHNpEHQ
$YL]VJiOWLGĘV]DNEDQD*D]GiONRGiVban 751 tudományos tanulmány jelent meg.
A besorolásnál csak a tudományos cikkeket
YL]VJiOWXNQHPYHWWN¿J\HOHPEHDNRQferenciákhoz szorosan kapcsolódó kiadványok összefoglalóit, valamint a szemlén és
a krónikán belül megjelent anyagokat. (Az
HOHP]pVEHQD]DQJROQ\HOYĦNDWHJyULDPHJnevezések kerültek feltüntetésre, viszont
DN|]pUWKHWĘVpJpUGHNpEHQD]iEUiNRQpV
összefoglalásokban a magyar nyelvre fordított változat szerepel.)
A kategóriákon belüli cikkek számát a
PHOOpNOHWEHQV]HUHSOĘ±WiEOi]DWWDUtalmazza.
CÉLOK
$YL]VJiOWLGĘV]DNRW ± KiURP
ötéves intervallumra bontottuk az európai
XQLyVFVDWODNR]iVLIRO\DPDWRW¿J\HOHPEH

véve. Azt feltételeztük, hogy különbség
mutatható ki a ciklusokon belül a folyóirat
tartalmi összetételét tekintve.
$N|YHWNH]ĘYL]VJiODWLV]HPSRQWRNDODSján értékeltük az eredményeket:
1. a legnagyobb gyakoriságú témák;
2. a három cikluson belül a legrelevánsabb témák és azok ciklusokon belüli megoszlása;
3. a tudományos cikkek intézményenkénti megoszlása;
DOHJDNWtYDEEV]HU]ĘN
(5('0e1<(.
A legnagyobb gyakoriságú témák
A legtöbb szakcikk a Q (624 db) és az R
(65 db) témaköreibe került besorolásra. Az
ezen felüli cikkállományt – 62 db – a J, N
és O kategóriák tartalmazzák.
A Q kategórián belül a Q1 (Agriculture)
HOVĘGOHJHVDONDWHJyULDDGMDDFLNNHN
át. A Q1-en belül a legmarkánsabb területet a Q12: Micro Analysis of Farm Firms,
1. ábra

A Q1 kategória megoszlása, db

-HOPDJ\DUi]DWDPHOOpNOHWEHQWDOiOKDWyWiEOi]DWV]HULQW
Forrás: saját vizsgálat, 2015

Hegyi et al.: A Gazdálkodásban 2000–2014 között megjelent cikkek JEL szerinti osztályozása

Farm Households, and Farm Input Markets,
Q13: Agricultural Markets and Marketing. Cooperatives. Agribusiness és a Q18:
Agricultural Policy. Food Policy képviselte.
A 15 év alatt a kategórián belül és összességében is a legtöbb szakcikk Q13-as másodlagos alkategórián belül készült, a Q1-en belül
24%-ot (136 db cikk) képviselt. A második,
100 db fölötti cikkszámmal a Q18 alkategória – 107 db –, ez 19%, a harmadik pedig a
Q12 terület 85 db cikkel, 15%-kal (1. ábra).
Az R kategórián belül az R1 (General
5HJLRQDO(FRQRPLFV HOVĘGOHJHVDONDWHJyULDDGMDDFLNNHNiW$]HOVĘGOHJHV
alkategórián belül 10 db feletti szakcikk az
R11: Regional Economic Activity: Growth,
Development, Environmental Issues, and
Changes (51%) és az R12: Size and Spatial
Distributions of Regional Economic
Activity (20%) területén készült el (2. ábra).
A legrelevánsabb témák
a ciklusokon belül
A Q kategórián belül 2000–2004 között a
legtöbb szakcikk (51 db) a Q18: Agricultural
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Policy, Food Policy területén született, ezt
követte a Q13: Agricultural Markets and
Marketing (46 db), a Q12: Micro Analysis
of Farm Firms, Farm Households, and
Farm Input Markets, (41 db) és a Q15:
Land Ownership and Tenure, Land Reform, Land Use, Irrigation, Agriculture
and Environment (14 db).
$pVN|]|WWLLGĘV]DNEDQDYH]HWĘWHUOHWD4$JULFXOWXUDO0DUNHWVDQG
Marketing (46 db) alkategória, ezt követi a
Q18: Agricultural Policy, Food Policy (29
db), majd a Q12: Micro Analysis of Farm
Firms, Farm Households, and Farm InSXW0DUNHWV GE pVD]HOĘ]ĘYL]VJiODWL
ciklushoz hasonlóan a földtulajdon, földbirtok és földhasználati kérdések (Q15:
Land Ownership and Tenure, Land, Reform, Land Use, Irrigation, Agriculture and
(QYLURQPHQW FVDNQDJ\RQNHYpVV]HU]ĘW
motiváltak, összesen 7 db cikk született.
$YL]VJiODWLLGĘV]DNEDQ ± D
VRUUHQGKDVRQOyNpSHWPXWDWD]HOĘ]ĘLGĘszakkal, csak a darabszámok mutatnak
NLVPpUWpNĦYiOWR]iVW 4$JULFXOWXUDO
2. ábra

Az R1 kategória megoszlása, db

-HOPDJ\DUi]DWDPHOOpNOHWEHQWDOiOKDWyWiEOi]DWV]HULQW
Forrás: saját vizsgálat, 2015
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Markets and Marketing 44 db; Q18:
Agricultural Policy, Food Policy 27 db;
Q12: Micro Analysis of Farm Firms, Farm
Households, and Farm Input Markets 17
db), és a földtulajdon, földbirtok, valamint
földhasználat ismét zárja a sort, mindösszesen 6 db cikkel. A ciklusokon belüli évenkénti adatokat a 3–5. ábrák szemléltetik.
A legtöbb publikáció az R kategórián
EHOOD±N|]|WWLLGĘV]DNEDQMHlenik meg, ez az általános kategórián belüli
RWMHOHQWLDWHOMHVYL]VJiODWLLGĘV]DN
DODWW(QQHNG|QWĘUpV]pWD]55HJLRQDO
Economic Activity: Growth, Development,
Environmental Issues, and Changes, R12:

Size and Spatial Distributions of Regional
Economic Activity és az R13: GeneUDO (TXLOLEULXP DQG :HOIDUH (FRQRPLF
Analysis of Regional Economies alkategóriák fedik le, ami tükrözi a téma relevanFLiMiWD](8FVDWODNR]iVHOĘWWLIHONpV]OpVL
LGĘV]DNEDQ
A tudományos cikkek
intézményenkénti megoszlása
A közölt tanulmányok intézményenkénti
megoszlásának elemzésekor igyekeztünk
DNDURNLQWp]PpQ\HNHJ\pENXWDWyLPĦKHO\HNQpYYiOWR]WDWiVLIRO\DPDWDLWLV¿gyelembe venni. (A 6. ábrán a vizsgálat

&LNOXVRNRQEHOOLDONDWHJyULiNPHJRV]OiVD

Forrás: saját vizsgálat, 2015

3–5. ábra
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6. ábra

Forrás: saját vizsgálat, 2015

7XGRPiQ\RVFLNNHNHJ\V]HU]đVNpQWpVHOVđV]HU]đVNpQWMHJ\H]YHGE

7. ábra

Forrás: saját vizsgálat, 2015

idején aktuális intézményi rövidítések
szerepelnek.)
A 15 év alatt a legtöbb tudományos szakcikket a SZIE-GTK munkatársai írták, 122

db-ot; második helyen az AKI áll 116 db
tanulmánnyal, a dobogó harmadik helyét
pedig az NYME-MÉK (SZE-MÉK) foglalja
el 70 db-bal. A negyedik legtöbb cikket a
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6]HU]đNPHJMHOHQpVpQHNJ\DNRULViJDDFLNNMHJ\]đLN|]|WWGE

8. ábra

Forrás: saját vizsgálat, 2015

KRF-GTK munkatársai (61 db) írták. Az
HOVĘQpJ\KHO\HQiOOyLQWp]PpQ\OHIHGLD]
összes vizsgált publikáció 50%-át.
$OHJDNWtYDEEV]HU]ĘN
PHJKDWiUR]iVD
$V]HU]ĘLDNWLYLWiVPpUpVHVRUiQD]HJ\V]HU]ĘVpVHOVĘV]HU]ĘVWHOMHVtWPpQ\HNN|]|WW
DOHJDNWtYDEEV]HU]ĘNPopp József 14 db,
Udovecz Gábor 13 db és Magda Sándor
GEV]DNFLNNHOIHOHWWLHJ\V]HU]ĘVpV
HOVĘV]HU]ĘVFLNNMHOHQWPHJRomány Pál,
Székely Csaba, Fehér Alajos, Gergely
Sándor és Dinya László jegyzése alatt
(7. ábra  $YL]VJiOWLGĘV]DNDODWW3RSS
-y]VHIpV8GRYHF]*iERUD]$.,YH]HWĘL
0DJGD6iQGRUD.iURO\5yEHUW)ĘLVNROD
rektora, Udovecz Gábor és Magda Sándor
HJ\EHQV]HUNHV]WĘEL]RWWViJLWDJRNLV
$V]HU]ĘLDNWLYLWiVWRO\DQPyGRQLVPHJYL]VJiOWXNKRJ\HJ\V]HU]Ę±DFLNNV]HU]ĘL
között bármely helyen – milyen gyakoriViJJDOV]HUHSHO$OHJW|EEV]|UV]HUHSOĘ
cikkírók a 8. ábrán kerültek feltüntetésre.
ÒMV]HUHSOĘNpQWNHUOWEHDOHJDNWtYDEE
V]HU]ĘNN|]pTenk Antal és Marselek Sándor.

g66=()2*/$/Ï
0(*È//$3Ë7È62.
A JEL osztályozási rendszer alkalmas
volt a Gazdálkodás agrárökonómiai folyóiratban az agrár-közgazdaságtan területén
íródott tudományos cikkek osztályozására,
illetve kategorizálására. A JEL-rendszerben
összesen 20-féle általános kategória találKDWyPHO\EĘODYL]VJiODWKR]IpOpWKDV]náltunk fel.
$YL]VJiOWLGĘV]DNEDQ|VV]HVHQGDUDE
tudományos munkát tipizáltunk, melynek
D4D]D]DPH]ĘJD]GDViJLpVWHUPpV]HWLHUĘIRUUiV|NRQyPLDLWpPiNDWIRJWDiW
$OHJQDJ\REEJ\DNRULViJJDOUHQGHONH]Ę
alkategóriák meghatározása vonatkozáViEDQD4NDWHJyULiQEHOOD40H]ĘJD]GDViJHOVĘGOHJHVDONDWHJyULDDGWDDFLNNHN
iW$WDQXOPiQ\RNMHOHQWĘVUpV]HD4
alkategórián belül mikroökonómiai, agrárpiacok és marketing, valamint agrárés élelmiszer-politikai témában született.
A 15 év alatt a kategórián belül – és összességében is – a legtöbb szakcikk a Q13-as
alkategóriában (agrárpiacok és marketing)
készült.
A 2000 és 2004 közötti (EU-csatlako-
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]iVWPHJHOĘ]Ę LGĘV]DNEDQWpPDNDSRWW
±KDVRQOyJ\DNRULViJJDO±NLHPHOWMHOHQWĘséget: az agrár- és élelmiszer-politika; az
agrárpiacok, szövetkezések, agrárgazdaság;
valamint az agrárvállalkozásokkal kapcsolatos mikroökonómiai elemzések. 2005 és
N|]|WWDWDQXOPiQ\RNG|QWĘW|EEVpJH
az agrárpiacok és marketing-szövetkezésagrárgazdaság témákban jelent meg, ami
jelzi az uniós piacokhoz való adaptáció
kutatási területekre gyakorolt hatását. JeOHQWĘVFV|NNHQpVWPXWDWYLV]RQW±D]HOĘ]ĘFLNOXVKR]NpSHVW±DPLNUR|NRQyPLDL
HOHP]pVHNNHO UĘO UH  YDODPLQW D
I|OGELUWRNNDOI|OGKDV]QiODWWDO UĘOUH 
foglalkozó szakcikkek száma. A 3. vizsgálati
LGĘV]DN ± WpPiLKDVRQOyVRUUHQGHWPXWDWQDND]HOĘ]ĘFLNOXVpKR]D]DUinyok szempontjából azonban csökkenést
láthatunk az egyéb – pénzügyi, kereskedelmi, agrárinnovációs – témájú tanulmányok
számának növekedésével szemben.
A tanulmányok csaknem felét négy intézmény jegyzi: a SZIE-GTK, az AKI, az NYME0e.pVD.5)*7.DOHJDNWtYDEEV]HU]ĘN
között pedig Popp Józsefet, Tenk Antalt,
Udovecz Gábort és Magda Sándort találjuk.
$IRO\yLUDWLVEHYH]HWWHWĘODWXGRPiQ\RVFLNNHNV]HU]ĘNiOWDOL-(/NyGRV
NDWHJRUL]iOiViWDPLDWRYiEELHOHP]ĘPXQka számára még pontosabb eredményeket
adhat.
Informatív jelleggel megvizsgáltuk az
HOVĘNyGROWV]iPWyO V]iP D
2. számig bezárólag a tudományos cikkek
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V]HU]ĘNiOWDOLEHVRUROiViW$]HUHGPpQ\HN
QHPW~OPHJOHSĘHNKLV]HQDFLNNHNOHJnagyobb számban a Q13-as, agrárpiac- és
marketing területen születtek (19 db).
Ennek kevesebb mint fele (8 db) Q18as, Agrár- és élelmiszer-politika témájú, harmadik helyen pedig a Q12-es
mikroökonómiai (Micro Analysis of Farm
Firms, Farm Households, and Farm Input
Markets) terület áll. A földtulajdon, földhasználat, földbirtokkal foglalkozó témák
6 db szakcikkel csúsztak le a dobogóról. Tehát az agrárpiacokkal, agrármarketinggel
foglalkozó tudományos téma az eddigi ve]HWĘSR]tFLyMiWPHJWDUWYDPpJLQNiEEIHOOUHSUH]HQWiOWDYL]VJiOWLGĘV]DNKR]NpSHVW
Eredményeink alapján a kutatók száPiUD±D-(/UHQGV]HUKH]LOOHV]NHGĘHQ
±DN|YHWNH]ĘWpPiNUDWHV]QNMDYDVODWRW
amelyek segíthetik a Gazdálkodás folyóirat
YiOWR]DWRVViJiWpVLGĘV]HUĦVpJpWHJ\EHQ
fontosak lehetnek az agrárközgazdászok
és a gyakorlat számára egyaránt:
±D4 0H]ĘJD]GDViJLpVWHUPpV]HWLHUĘforrások ökonómiája) kategórián belül a
nemzetközi kereskedelemmel, a megújuló
HUĘIRUUiVRNNDOpVDN|UQ\H]HWJD]GDViJWDQnal (környezetszennyezés, éghajlatváltozás,
technológiai innováció, ökológiai gazdaságtan) foglalkozó tanulmányok;
– az R (Város-, vidék-, ingatlan- és közlekedés-gazdaságtan) kategórián belül a
regionális gazdasági tevékenységek, terüOHWKDV]QiODWDUHJLRQiOLVPXQNDHUĘSLDF
átfogó témákon belüli szakcikkek.

)255È6081.È.-(*<=e.(
 &VHWH/  $*D]GiONRGiVN|YHWNH]Ę|WYHQpYHHOp*D]GiONRGiV  ±SS±  &VHWH/±'LPpQ\
I. (2007): A Gazdálkodás fél évszázada. Gazdálkodás Jubileumi Évkönyv. 1957–2007. 17–18. pp. – (3) Enese L.
 $*D]GiONRGiVHOVĘpYWL]HGpUĘO*D]GiONRGiV-XELOHXPLeYN|Q\Y±±SS±  +HJ\L-±
Vincze J. – Troján Sz. (2016): A Gazdálkodás 2000–2014 között megjelent tudományos cikkei a Jel (Journal of
(FRQRPLF/LWHUDWXUH RV]WiO\R]iVLUHQGV]HUpEHQ,Q7DNiFVQp*\|UJ\. V]HUN ,QQRYiFLyVNLKtYiVRNpVOHKHWĘVpJHN±N|]|WW;91HP]HWN|]L7XGRPiQ\RV1DSRNNRQIHUHQFLDNLDGYiQ\±SS±  KWWSV
ZZZDHDZHERUJHFRQOLWMHO&RGHVSKS±  0pV]iURV6±)RUJiFV&V  ÒMXWDNRQD]DJUiUJD]GDViJLNXtatások. Gazdálkodás, 52 (4): 334–350. pp.
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0(//e./(7(.
1. melléklet
4$JULFXOWXUDODQG1DWXUDO5HVRXUFH(FRQRPLFV(QYLURQPHQWDODQG(FRORJLFDO
(FRQRPLFVGE
Q01

Sustainable Development

21

Q02

Commodity Markets

5

Q1

$JULFXOWXUH

Q10

*HQHUDO

18

Q11

$JJUHJDWH6XSSO\DQG'HPDQG$QDO\VLV3ULFHV

21

Q12

0LFUR$QDO\VLVRI)DUP)LUPV)DUP+RXVHKROGVDQG)DUP,QSXW0DUNHWV

85

Q13

$JULFXOWXUDO0DUNHWVDQG0DUNHWLQJ&RRSHUDWLYHV$JULEXVLQHVV

136

Q14

Agricultural Finance

47

Q15

/DQG2ZQHUVKLSDQG7HQXUH/DQG5HIRUP/DQG8VH,UULJDWLRQ$JULFXOWXUHDQG
Environment

27

4

5 '$JULFXOWXUDO7HFKQRORJ\%LRIXHOV$JULFXOWXUDO([WHQVLRQ6HUYLFHV

51

Q17

Agriculture in International Trade

38

4

$JULFXOWXUDO3ROLF\)RRG3ROLF\

107

Q19

2WKHU

19

Q2

5HQHZDEOH5HVRXUFHVDQG&RQVHUYDWLRQ

Q20

*HQHUDO

3

Q22

)LVKHU\$TXDFXOWXUH

1

Q23

Forestry

3

Q24

Land

1

4

Recreational Aspects of Natural Resources

3

Q3

1RQUHQHZDEOH5HVRXUFHVDQG&RQVHUYDWLRQ

Q31

'HPDQGDQG6XSSO\3ULFHV

1

Q34

1DWXUDO5HVRXUFHVDQG'RPHVWLFDQG,QWHUQDWLRQDO&RQÁLFWV

1

Q4

Energy

Q42

Alternative Energy Sources

5

Q43

(QHUJ\DQGWKH0DFURHFRQRP\

1

Q5

(QYLURQPHQWDO(FRQRPLFV

Q51

9DOXDWLRQRI(QYLURQPHQWDO(IIHFWV

7

Q52

3ROOXWLRQ&RQWURO$GRSWLRQDQG&RVWV'LVWULEXWLRQDO(IIHFWV(PSOR\PHQW(IIHFWV

3

Q54

&OLPDWH1DWXUDO'LVDVWHUVDQG7KHLU0DQDJHPHQW*OREDO:DUPLQJ

5
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4

(QYLURQPHQWDQG'HYHORSPHQW(QYLURQPHQWDQG7UDGH6XVWDLQDELOLW\
(QYLURQPHQWDO$FFRXQWVDQG$FFRXQWLQJ(QYLURQPHQWDO(TXLW\3RSXODWLRQ
*URZWK

2

Q57

(FRORJLFDO(FRQRPLFV(FRV\VWHP6HUYLFHV%LRGLYHUVLW\&RQVHUYDWLRQ
%LRHFRQRPLFV,QGXVWULDO(FRORJ\

10

4

*RYHUQPHQW3ROLF\

3

2. melléklet
58UEDQ5XUDO5HJLRQDO5HDO(VWDWHDQG7UDQVSRUWDWLRQ(FRQRPLFVGE
R00

*HQHUDO

R1

*HQHUDO5HJLRQDO(FRQRPLFV

1

R10

*HQHUDO

7

R11

5HJLRQDO(FRQRPLF$FWLYLW\*URZWK'HYHORSPHQW(QYLURQPHQWDO,VVXHVDQG
&KDQJHV

26

R12

Size and Spatial Distributions of Regional Economic Activity

10

R13

*HQHUDO(TXLOLEULXPDQG:HOIDUH(FRQRPLF$QDO\VLVRI5HJLRQDO(FRQRPLHV

5

R14

/DQG8VH3DWWHUQV

2

R15

(FRQRPHWULFDQG,QSXW²2XWSXW0RGHOV2WKHU0RGHOV

1

R2

Household Analysis

R20

*HQHUDO

3

R21

Housing Demand

1

R23

5HJLRQDO0LJUDWLRQ5HJLRQDO/DERU0DUNHWV3RSXODWLRQ1HLJKERUKRRG
&KDUDFWHULVWLFV

4

R5

Regional Government Analysis

5

Regional Development Planning and Policy

5
3. melléklet

Other Categories, db
J4

3DUWLFXODU/DERU0DUNHWV

J43

Agricultural Labor Markets

N5

$JULFXOWXUH1DWXUDO5HVRXUFHV(QYLURQPHQWDQG([WUDFWLYH,QGXVWULHV

N50

*HQHUDO,QWHUQDWLRQDORU&RPSDUDWLYH

8

N54

Europe: 1913

6

N55

Asia including Middle East

4

O1

(FRQRPLF'HYHORSPHQW

O13

$JULFXOWXUH1DWXUDO5HVRXUFHV(QHUJ\(QYLURQPHQW2WKHU3ULPDU\3URGXFWV

12

2

8UEDQ5XUDO5HJLRQDODQG7UDQVSRUWDWLRQ$QDO\VLV+RXVLQJ,QIUDVWUXFWXUH

10

22
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VXQÀRZHURLOVHHGUDSH DQGLQPDQ\FDVHVLWKDGFRVWEHQH¿WVFRPSDUHGWRWKHWUDGLtional cultivation. As a result of the more precise technology and the reduced overlapping
cultivation, it would be generally expected that the technological change would reduce
WKHLQSXWXVDJH2XUH[DPLQDWLRQVKDYHMXVWFRQ¿UPHGWKHRSSRVLWHDVIRU\LHOGVWKHUH
was a surplus in the level of input usage for farms that had changed to precision techQRORJ\+RZHYHULQPRVWFDVHVWKHLQFUHDVHLQ\LHOGVZDVVLJQL¿FDQWO\KLJKHUWKDQWKH
LQFUHDVHLQH[SHQGLWXUHVZKLFKUHVXOWHGDVLJQL¿FDQWLQFUHDVHLQSUR¿WV7KHSXUFKDVHRI
machines with precision capabilities and the use of the right input is not enough for the
HɣHFWLYHDSSOLFDWLRQRISUHFLVLRQWHFKQRORJ\,WLVQRWDKRPRJHQHRXVWHFKQRORJ\ZKLFK
brings the same results under any circumstances if applied the same application way. It
is important to emphasise that individual technology operations need to be adapted to
the local natural conditions. Serious professional skills are needed to achieve the desired
results, so introducing the technology with the help of an agricultural consultant is adYLVDEOH([SHFWHGEHQH¿WVFDQEHUHDFKHGRQO\E\WKHDSSURSULDWHXVHRIWKHWHFKQRORJ\
',5(&7683325752/()257+(237,0,6$7,212)$5$%/(&523
352'8&7,21
%\&VLSNpV0DUJLW
.H\ZRUGVOLQHDUSURJUDPPLQJLQFRPHYDULDQWWKHVWUXFWXUH
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

Linear programming can be used to determine an optimal sowing facility that meets
WKHUHTXLUHPHQWVIRUJUHHQLQJDQGPD[LPLVHVWKHXVHRIVXSSRUWRSWLRQVWRSURYLGHWKH
largest income for the farmer. My overall goal is to maximise the potential income besides
WKHIDUPVL]H7KH¿UVWVSHFL¿FREMHFWLYHLVWRORRNDWWKHFRPSHWLWLYHQHVVRIJUHHQSHDV
with the support of the production of industrial vegetable crops linked to production,
DQGLWVUHGXFHGVFDOH7KHVHFRQGVSHFL¿FREMHFWLYHLVWKHGH¿QLWLRQRIWKHODQGOHDVH
HFRQRP\ZLWKGHWHUPLQHGDYDLODEOHFDSLWDODQGUHQWRQODQG0\WKLUGVSHFL¿FJRDOZDV
to determine the impact of subsidies on income.
-(/ -2851$/2)(&2120,&/,7(5$785( &/$66,),&$7,212)6&,(17,),&
$57,&/(638%/,6+(',1µ*$='È/.2'È6¶%(7:((1$1'
%\+HJ\L-XGLW±9LQF]H-XGLW±7URMiQ6]DEROFV
.H\ZRUGV*D]GiONRGiVVFLHQWL¿FMRXUQDORQDJULFXOWXUDOHFRQRPLFVVFLHQWL¿F
DUWLFOH-(/FODVVL¿FDWLRQV\VWHPFDWHJRU\JURXS
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

&RQWHQWVRIDOOVFLHQWL¿FDUWLFOHVSXEOLVKHGLQWKHDJULFXOWXUDOHFRQRPLFMRXUQDOFDOOHG
*D]GiONRGiVEHWZHHQWKH\HDUVDQGZHUHH[DPLQHG7KHVFLHQWL¿FSXEOLFDWLRQVZHUHFODVVL¿HGLQWRJURXSVEDVHGRQWKHFDWHJRULHVRIWKH-(/ -RXUQDORI(FRQRPLF
/LWHUDWXUH FODVVL¿FDWLRQV\VWHP7KHV\VWHPLVVXLWDEOHIRUFODVVL¿FDWLRQDQGFDWHJRULVDWLRQRIVFLHQWL¿FDUWLFOHVZKLFKZHUHZULWWHQLQWKH¿HOGRIHFRQRPLFV7KHUHFDWHJRU\
JURXSVLQWKH-(/V\VWHP)LYHFDWHJRU\JURXSVZHUHXVHGIRUFODVVL¿FDWLRQRIDUWLFOHV
published in Gazdálkodás during the period under review, which were the following: J
(Labour and Demographic Economics), N (Economics History), O (Economic Develop-
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ment, Technological Change, Growth), Q (Agricultural and Natural Resource Economics.
Environmental and Ecological Economics), R (Urban, Rural, Regional, Real Estate and
7UDQVSRUWDWLRQ(FRQRPLFV $WRWDORIRIVFLHQWL¿FVWXGLHVZHUHFODVVL¿HGLQWKHSHULRGXQGHUUHYLHZ6WXGLHVZHUHLGHQWL¿HGXQGHURQHVLQJOHFRGHLQWHUPVRIHɣHFWLYHQHVV
DQGFODULW\RIHYDOXDWLRQ7KLVH[DPLQDWLRQDQGLWVUHVXOWV¿OODJDSEHFDXVHWKHUHDUHQR
GDWDDQGLQIRUPDWLRQDERXWVXFKDFDWHJRULVDWLRQRI+XQJDULDQDUWLFOHVUHODWHGWR¿HOG
of agricultural economics.
7:(17<),567&(1785<&+$//(1*(672/($'(56
By: Nemes, Ferenc
.H\ZRUGVFXOWXUDOGLYHUVLW\GHPRJUDSKLFDQGJHQHUDWLRQDOSUREOHPVHPRWLRQDO
LQWHOOLJHQFHVWUDWHJLFVXFFHVVLRQSODQQLQJ
-(/&ODVVL¿FDWLRQ-

The turbulent and in-depth changes in conditions mentioned in the introduction and
the challenges posed by these to managers mean that renewal and change in human
resources management (HRM) systems is inevitable even if it costs time and money, but
WKHQHZV\VWHP¿WVWKHJLYHQVLWXDWLRQZHOO$VWKHLUHPSOR\PHQWEHFRPHVPRUHDQGPRUH
regular in cutting-edge organisations, others are also compelled to introduce the skillEDVHGPRGHO2QHLPSRUWDQWSUHUHTXLVLWHRIWKLVLVWKDWWKHUHSUHVHQWDWLYHVRI+50FDQ
have a seat at the table where strategic decisions are made. In order to archive this, HR
managers and their colleagues – as put by Dave Ulrich – need to become the top manDJHUV¶VWUDWHJLFSDUWQHUV7KLVZLOOEHPRUHOLNHO\LIDJUHDWQXPEHURI+5PDQDJHPHQW
graduates leave the higher education system, and if a wide circle of managers recognise
the importance of their employment in the private and public sector who face and seek
to meet the turbulent changes of the 21st century.
('8&$7,21$1'75$,1,1*7+(3$7+72:$5'67+($*5,&8/785(2)7+(
FUTURE
By: Csete, László
.H\ZRUGVHGXFDWLRQWUDLQLQJVNLOOGHYHORSPHQWHGXFDWLRQV\VWHPWHFKQRORJLFDO
UHYROXWLRQDJULFXOWXUH
-(/&ODVVL¿FDWLRQ--5

It is not by chance that the statue of Kuno Klebersberg stands in the park of Róbert
Károly College, the authors not only understood the importance of knowledge and education, but similarly to Klebersberg, they too built a state of the art educational institution
from virtually nothing, to serve agriculture and the interests of the nation. Their analyses
are proof of the result of knowledge-based agriculture and shine a light on tensions and
signs of decline.
Carrying on from the ideas of the debate, I believe that it is necessary to decide how and
ZKDWVKRXOGEHWDXJKWZKDWPRGHUQVNLOOVQHHGWREHGHYHORSHGIRUWRGD\¶VDFFHOHUDWHG
VFLHQWL¿FSURJUHVVDQGWHFKQRORJLFDOUHYROXWLRQDQGWRFODULI\ZKHUHLQZKDWIRUPDQG
at how many locations this education or training should come about. I believe that the
local agriculture would be best served with a system that would teach and train students

