
 
 

Tantárgy neve: Agrárgazdaságtan Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: Kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” ../.. (kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: például esetismertetések, 

tematikus prezentációk, üzemlátogatás, demonstrációs laboratóriumi gyakorlatok, terepi 

bemutatók, stb. 

A számonkérés módja: Kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: önálló projektfeladatok, számítási 

feladatok, tervezési feladatok, laboratóriumi gyakorlat előtti kis ZH, stb. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): VI. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 

mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban az előadások 

A tantárgy oktatásának általános célja, hogy a hallgató megismerje a mezőgazdaság nemzetgazdaságban 

betöltött szerepét, a tárgyalt témaköröket nemzetközi kitekintésben is el tudja helyezni. A hallgatók a 

képzés során szerezzék meg az alapfogalmak használatának készségét. 

Ezen kívül információt kapjanak az agrárpolitika szerepéről a gazdaságpolitikák között, a nemzetközi 

agárpolitikák összefüggéseiről, ismerjék meg az agrárpolitika helyét, kialakult intézményrendszerét. 

Ismerjék a termékpálya szereplőit és a fontosabb termékek világpiaci kilátásait. 

 
Heti bontott tematika 

1.  Alapfogalmak ismertetése, a mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepe 

2.  Az élelmiszergazdaság társadalmi-gazdasági szerkezete 

3.  Erőforrások a mezőgazdaságban I. – Földpiac, Földbirtok politika 

4.  Erőforrások a mezőgazdaságban II. – Mezőgazdasági tőkepiac 

5.  Erőforrások a mezőgazdaságban III. – Mezőgazdasági munkaerőpiac 

6.  A főbb mezőgazdasági ágazatok bemutatása – Növénytermesztés 

7.  A főbb mezőgazdasági ágazatok bemutatása – Állattenyésztés 

8.  Mezőgazdasági üzemszervezetek 

9.  Jövedelem változásai az agrártermelésben 

10.  Az agrár-külkereskedelem főbb jellemzői 

11.  Nemzetközi agrárpolitika 

12.  Globális élelmezés-, energia- és környezetbiztonság összefüggései 

13.  Modern technológiák a mezőgazdaságban – Precíziós mezőgazdaság 

14.  Modern technológiák a mezőgazdaságban – Bioüzemanyagok 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 

mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban a gyakorlatok 

 

Heti bontott tematika 

 Előadás Gyakorlat 

1.  Alapfogalmak ismertetése, a mezőgazdaság 

nemzetgazdasági szerepe 
A hallgatók minden gyakorlat elején 

átismétlik a gyakorlatvezetővel az előadás 
2.  Az élelmiszergazdaság társadalmi-gazdasági 



szerkezete anyagát. Közösen megbeszélik az előadások 

végén lévő kérdésekre a válaszokat, ezzel is 

segítve a hallgatók felkészülését az évközi 

zárthelyi dolgozatra és az év végi vizsgára. 

 

A gyakorlat fennmaradó részében 2-4 fős 

csoportokaban dolgoznak a hallgatók. 

Készíteni kell egy PowerPoint-os előadás 

anyagot a korábban kiadott témakörből, mely 

szorosan kapcsolódik az előadás témájához. 

3.  Erőforrások a mezőgazdaságban I. – 

Földpiac, Földbirtok politika 

4.  Erőforrások a mezőgazdaságban II. – 

Mezőgazdasági tőkepiac 

5.  Erőforrások a mezőgazdaságban III. – 

Mezőgazdasági munkaerőpiac 

6.  A főbb mezőgazdasági ágazatok bemutatása 

– Növénytermesztés 

7.  A főbb mezőgazdasági ágazatok bemutatása 

– Állattenyésztés 

8.  Mezőgazdasági üzemszervezetek 

9.  Jövedelem változásai az agrártermelésben 

10.  Az agrár-külkereskedelem főbb jellemzői 

11.  Nemzetközi agrárpolitika 

12.  Globális élelmezés-, energia- és 

környezetbiztonság összefüggései 

13.  Modern technológiák a mezőgazdaságban – 

Precíziós mezőgazdaság 

14.  Modern technológiák a mezőgazdaságban – 

Bioüzemanyagok 
 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező szakirodalom: 

- Villányi – Vasa szerk. (2006): Agrárgazdaságtan, EU agrár- és környezetpolitika 

- Fertő Imre - Mizik Tamás (szerk.), 2016: Agrárgazdaságtan I. - Mezőgazdasági árak és piacok, 334 

p. ISBN: 978 630597272 

- Popp József (2004) Az EU Közös Agrárpolitikájának elmélete és nemzetközi mozgástere. Kiadó: 

Európai Agrárpolitika Kft. ISBN 963 217 735 

- Kiss Judit (2002): A magyar mezőgazdaság világgazdasági mozgástere. Kiadó: Akadémiai kiadó. 

ISBN 963 05 7900 6 

- Dudits Dénes (szerk.): Zöld géntechnológia és agrárinnováció. Kiadó: Winter Nyomda Kft. 

Szeged ISBN: 978 963 06 7742 4 

- Popp J. – Potori N – Udovecz G. – Csikai M. (szerk.) (2008): A versenyesélyek javításának 

lehetőségei a magyar élelmiszer-gazdaságban. Alapanyag-termelő vagy nagyobb hozzáadott-

értékű terméket előállító ország leszünk? Kiadó: Magyar Agrárkamara. Szaktudás Kiadó Ház 

Budapest, 2008, 164 p. ISBN: 978-963-9935-03-7 

Ajánlott szakirodalom: 

- Dr. Szabó Gábor: Élelmiszer-gazdaságtan (Egyetemi jegyzet) DE MTK AVI – Kaposvári 

Egyetem ÁTK, Debrecen, 2001 (A jegyzet a DE ATC AVK honlapjáról letölthető.) További 

irodalmak folyamatosan a gyakorlatokon kerülnek bemutatásra. 

- Fertő Imre (1999): Az agrárpolitika modelljei. Osiris Kiadó, Budapest ISBN 963 379 53035 

Gazdálkodás folyóirat gyakorlaton megjelölt számai 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás: 
- Tisztában van azzal, hogy a primer szektorban előállított termékek az élelmiszerlánc részét képezik, 

ezzel kapcsolatban tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggéseit és 

folyamatait. 

- Ismeri a mezőgazdasági termelés és az agrárgazdaság egészére vonatkozó tényeket, főbb 

jellegzetességeket és összefüggéseket, a releváns agrárgazdasági folyamatokat. 

- Ismeri az agrárpolitika és a szakpolitikák (támogatási, adózási stb.) alapvető funkcióit és 

összefüggéseit. 

callto:978%20630597272


- Tisztában van a K+F+I tevékenység betöltött szerepével. 

- Rendelkezik az ágazatok problémáinak azonosításához szükséges ismeretekkel és a releváns 

információgyűjtés, elemzés és problémamegoldás módszereivel. 

b) képesség: 

- Az ágazatok területén képes a termelést előkészítő és szolgáló eljárások megtervezésére, 

lebonyolítására, az erőforrások szakszerű elosztására, szakmai döntéseket megalapozó javaslatok 

kidolgozásában való részvételre, következtetések levonására, nemcsak operatív szinten. 

- Képes az egyes ágazati szakmai problémák megfogalmazására, a várható trendek felismerésére, önálló 

szakmai álláspont kialakítására, és annak megvédésére a viták során. 

- Képes az agrárgazdaság szereplőinek viselkedését, az agrárium intézményi hátterének formális és 

informális kapcsolatrendszerét értelmezni, és azt munkája során felhasználni.  

- Képes a szakterületre vonatkozó ismeretek és módszerek alapján részletes elemzésre, alapvető 

összefüggések feltárására, önálló következtetések levonására. Szakmai irányítás mellett képes kutatási 

projektben a projekt részfeladatainak operatív szinten történő közvetlen irányítására. 

c) attitűd: 

- Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre, nyitott az új, önálló és 

együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására. 

d) autonómia és felelősség: 

Az elemzésekért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Prof. Dr. Popp József, egyetemi tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Harangi-

Rákos Mónika, adjunktus 

Évközi ellenőrzés módja (pl. 1 db évközi zárthelyi dolgozat):  

A hallgatók év közben egy alkalommal zárthelyi dolgozatot írnak, melynek teljesítése az aláírás 

feltétele. 

Számonkérés módszereinek részletei (pl. szóbeli, írásbeli, szóbeli és írásbeli, gyakorlati jegy, 

megajánlott jegy, stb.): 

- A vizsgakérdéseket minden témakör végén megkapják a hallgatók. Az előadás anyagok a 

hozzájuk tartozó írásos anyagokkal együtt a hallgatók rendelkezésére van bocsájtva. Félév 

folyamán pedig a tételsor is kiadásra kerül, melynek részletes átbeszélése az órák keretein belül 

történik. 

- A vizsga szóban történik. A hallgatók tételhúzást követően röviden kifejtik a tételt majd szóban 

számot adnak tudásukról. Ha a hallgató az „A” vizsgát nem tudta teljesíteni. „B” és „C” vizsgára 

jöhet, az egész éves anyagot átfogó szóbeli felelet kerül értékelésre eredménye. 

Az aláírás megszerzésének feltételei (pl. jegyzőkönyv, tanulmány, tervezési feladat 

dokumentációja, stb.): 

Az évközi zárthelyi dolgozat megírása, illetve annak legalább 60%-os teljesítése. 

Vizsgakérdések, tételsor: 

Az előadások anyagaiból összeállított tételsor az egyes félévek elején kerül aktualizálásra és 

kiküldésre a hallgatók részére. 

 


