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Heady professzor az agrárökonómia és különösen a matematikai eljárások és a 
számítógépek mezőgazdasági alkalmazásának világhírű képviselője. 
 
Chase megyében, Nebraska államban született, farmon nőtt fel.  
 
Tanulmányait az alábbi főiskolákon és egyetemeken végezte: 
Chase megyei főiskola, Imperial Nebraska, Nebraskai Egyetem Természettudományi 
kar, Chicagói Egyetem, Doktori fokozatot a Iowai Állami Egyetem szerzett. 
Jelenleg a Iowai Állami Egyetem közgazdaságtudomány professzora, a 
Mezőgazdasági Fejlesztési Központ igazgatója. 
 
Sok tiszteletbeli fokozattal rendelkezik: 
A természettudományok doktora a Nebraskai Egyetemen, 
A természettudományok tiszteletbeli doktora az Upsallai Egyetemen, 
A természettudományok tiszteletbeli doktora a Svéd Mg-i College-ban, 
A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, 
A Svéd Királyi Természettudományi Akadémia tiszteletbeli tagja. 
 
Számtalan tanácsadói tisztséget tölt be mind az Egyesült Államokban, mind 
külföldön: 
vendégelőadó a Harvard, Illinois-i, California-i, Észak-Karolina-i egyetemeken, 
az Elnök Pénzügyi Bizottságának tanácsadója, 
a Nemzeti Élelmiszer és Rostnövény Ipari Bizottság tanácsadója, 
a Nemzeti Öntözési Bizottság tanácsadója, 
az Amerikai Közgazdasági Társaság vendégelőadója, 
a Ford Alapítvány tanácsadója, 
a Rockefeller Alapítvány tanácsadója, 
a Gazdasági Kooperációs és Fejlesztés Szervezetének tanácsadója, 
az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Alapja Élelmiszeripari és Mezőgazdasági 
Szervezetének konzulense, 
az Indiai Kormány Kutatási Oktatási Programjának konzulense, 
a Görög Mezőgazdasági és Koordinációs Minisztérium tanácsadója, 
az Etióp Mezőgazdasági Minisztérium tanácsadója, 
a Szaúd-Arábiai Mezőgazdasági és Vízgazdálkodási Minisztérium tanácsadója, 
a Thaiföldi Mezőgazdasági Minisztérium tanácsadója, 
a Román Mezőgazdasági Minisztérium tanácsadója, 
a Mexikói Mezőgazdasági Minisztérium tanácsadója, 
a Portugál Mezőgazdasági és Halászati Minisztérium tanácsadója, 
a Magyar Mezőgazdasági Kutató Intézet tanácsadója, 
az USA Mezőgazdasági Kutató Intézeteit Összefogó Iroda tanácsadója, 
az USA Mezőgazdasági Marketing Szolgálatának tanácsadója, 
a Stanfordi Kutató Intézet tanácsadója, 
az USA Mezőgazdasági Titkári Hivatalának tanácsadója, 
a Ford Alapítvány Kelet-Európai és Latin-Amerikai programjának tanácsadója és 
a Nemzetközi Alkalmazott Rendszer Elemző Intézet tanácsadója. 
 



Szerzője, illetve társszerzője 20 könyvnek, és több mint 800 folyóirat cikknek, 
kutatási ismertetőnek és monográfiának. 
 
Magyarországra 1962 óta rendszeresen ellátogat, Dr. Erdei Ferenc meghívására. 
Segített kiválasztani azokat a magyar tudósokat, akik a Ford Alapítvány-
csereprogram keretében mentek az Egyesült Államokba. A magyar 
agrárgazdaságtani és üzemtani kutatás és oktatás több mint 20 éve támaszkodik 
Heady professzor tudományos munkásságára. Szakkönyveit és szakcikkeit a magyar 
intézmények számára azóta is megküldi. Hazánk tudományos konferenciáin 
rendszeresen előadóként vesz részt. Magyar ösztöndíjasokat rendszeresen fogad az 
Egyesült Államokban. Rendkívül nagy szerepe van abban, hogy hazánkban a 
matematikai eljárások elterjedtek az agrárökonómiában. 
 
Hazánk számára hasznos és eredményes tudományos munkásságát és segítőkész 
támogatását ismerte el az MTA azzal, hogy 1964-ben tiszteletbeli tagjává választotta. 
 
1968-ben a Kelet-Nyugati szeminárium elnöke volt Keszthelyen. Az MTA 75. 
évfordulóján résztvevő amerikai delegáció tagja volt. 
 
Dr. Fekete Ferenccel együtt jelentették meg a Magyarországon publikált 
„Mezőgazdasági termelőszövetkezeti termelés közgazdaságtana” c. könyvet. 
 
A Debreceni Agrártudományi Egyetemmel Heady professzor 1963 óta tart szervezett 
tudományos kapcsolatot. Azóta kapjuk meg intézete kiadványait, magyarországi 
látogatásai alkalmával szakmai konzultációkon találkozott egyetemünk – a 
tudományterülettel foglalkozó – oktatóival. Ezen beszélgetések és konzultációk 
segítették üzemtani tanszékünket abban, hogy kutatásunk és oktatásunk iránya 
fejlődjön a korszerű elemzési és tervezési módszerek, a gazdasági megalapozás 
matematikai eljárási területére. Különösen nagy segítséget nyújtott Heady professzor 
intézményünknek az 1978 szeptemberében megtartott operációkutatási konferencia 
alkalmával, melyen nemcsak előadást vállalt, hanem tudományos kérdésekben 
konzultációkat tartott és kezdeményezte, hogy a kutatás és oktatás területén 
intézete, valamint egyetemünk és a Közgazdaságtudományi Egyetem között szoros 
kapcsolat épüljön ki. 
 
Forrás: A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Díszdoktorai (Szerkesztette: 
Jávor András, Debrecen 2002) 
 
 


