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1 Bevezetés 

Napjainkban Magyarországon a mezőgazdasági termelés értékének legfeljebb egy harmadát 
(34%) teszi ki az állattenyésztés, míg a régi uniós tagállamokban több mint 50 százalékát, ami 
rámutat arra, hogy hazánkban feltétlenül szükséges az állattenyésztés szerepének növelése. Az 
elmúlt évtizedben a sertésállományban jelentős visszaesés volt tapasztalható, 2002-ben még 
több mint 5 millió sertés volt Magyarországon, jelenleg pedig a 3 millió egyedet sem éri el az 
állomány létszáma. A kocák száma mintegy 205 ezer darab, míg tíz évvel ezelőtt 381 ezer volt 
a létszám. Az Európai Unióhoz történő 2004-es csatlakozás felkészületlenül érte az ágazatot. A 
termelői-feldolgozói szféra nem tett lépéseket a változó körülményekhez történő 
alkalmazkodásra és a hazai sertéstartókat sújtotta az EU-hoz képest alacsonyabb nemzeti 
agrártámogatás. Napjainkig a hazai sertéstartásra a koncentrálódási folyamat volt jellemző. A 
sertéstartással foglalkozó egyéni gazdaságok jelentős csökkenése mellett az ágazatban dolgozó 
gazdasági szervezetek száma is csökkent. 

Az ágazat jelenlegi gondjai közé sorolható többek között, hogy a termelés nem eléggé hatékony, 
a szervezettsége messze elmarad a nyugat-európai versenytársakétól, nem megfelelő a 
tartástechnológia színvonala, jellemzőek a méretgazdaságossági problémák és a 
takarmányozástechnológiája sem kielégítő. Általánosságban elmondható, hogy 
Magyarországon kisebb a sertésszaporulat, lassú a tömeggyarapodás, később lesznek 
vágásérettek a sertések és gyenge a takarmányhasznosítás, mindezek pedig jelentősen rontják a 
hazai termelők versenyképességét. Vannak korszerű, európai színvonalú telepek 
Magyarországon, de ezek száma nem jelentős. 

2012-ben elkészült az úgynevezett „Nemzeti Sertésstratégia”, amelynek az volt a célja, hogy 
megduplázzák a napjainkra már hárommillió darab alá csökkent sertésállományt, az import 
sertést hazaival váltsák ki és növeljék a sertéshús exportot. Így az ágazat fejlesztésének – a 
gyengébb minőségű termékek visszaszorításával és a hazai fogyasztás emelésével – piacvédő 
és piacépítő szerepe is lehet a közeljövőben. A Kormány 1323/2012. (VIII. 30.) Korm. 
határozatban (Magyar Közlöny, 2012) (A sertéságazat helyzetét javító stratégiai 
intézkedésekről) megfogalmazta azt, hogy ki kell dolgozni a tenyésztési, termelési integrációs 
és kutatás-fejlesztési programot a hazai genetikai állományra, különös tekintettel a mangalica 
és magyar sertésfajtákra (magyar nagyfehér sertés, magyar lapály sertés, stb.) alapozott 
termékfejlesztésre. 

Jelenleg a hazai sertéstartás újabb kihívás előtt áll. Európában és Magyarországon is egyszerre 
erősödik a kereslet a mezőgazdasági termékek iránt az élelmiszerek és a bioenergia piacán. 
Ugyanakkor az éghajlatváltozás hatására nagyobb a termelés kockázata is. A mezőgazdasági 
termelés – így a sertéshús előállítás is – a legkockázatosabb termelőtevékenységek közé 
tartozik. A kockázat azért lép fel, mert a tervezéskor, illetve a döntéshozatalkor nem tudjuk 
pontosan megmondani, hogy mi lesz a termelés eredménye, milyen lesz az eredményessége, 
hiszen ezeket számos tényező befolyásolja, bizonytalanná teszi. Ezeket összefoglalóan 
környezeti tényezőknek nevezzük. A mezőgazdaságban a véletlen jelenlétét a bizonytalanság, 
illetve a kockázat fogalmakkal jellemzik. Kockázatos döntésről beszélünk abban az esetben, ha 
az eredményt befolyásoló környezeti állapotok bekövetkezési esélyeit ismerjük. 
Bizonytalanság esete az, ha a lehetséges környezeti állapotokat ismerjük ugyan, de 
bekövetkezési esélyeiket nem tudjuk megmondani. Ezáltal kevesebb információ áll 
rendelkezésünkre a döntés meghozatalához, mint a kockázat esetén. De a sertéstartásban 
rendszerint ilyenkor is van valamilyen szubjektív véleménye a döntéshozónak a bekövetkezési 
esélyekről. 
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1.1. Előzmények 

Kutatómunkám – és 2004-es PhD-értekezésem - kiindulópontja a nagyüzemi sertéstartás 
gazdasági vizsgálata volt, ami elsősorban a különböző sertéstelepek működésének termelési, 
állatvédelmi és környezetvédelmi aspektusait jelentette. Az értekezés megvédését követően 
(2006-2009) – az Ifjúsági OTKA pályázatomnak köszönhetően – a különböző kockázati 
tényezők feltárását és gazdasági hatásait vizsgáltam a sertéságazatban. Ennek keretén belül 
2008-ban lehetőségem volt előadást tartani a hollandiai Wageningenben a két évente 
megrendezésre kerülő WICaNeM (Wageningen International Conference on Chain and 
Network Management) nemzetközi konferencián. Ettől az időszaktól kezdve kezdtem 
érdeklődni a sertés ellátási láncok kutatása iránt. Ezért 2009-ben beléptem az IFAMA 
(International Food and Agribusiness Management Association) szervezetébe. Azóta 
rendszeres előadóként veszek részt az általuk rendezett európai konferenciákon és már a 
negyedik sertéságazattal kapcsolatos (ezek német, holland, USA – kínai és brazíliai ágazati 
elemzések voltak) cikket bírálom az IFAMR (International Food and Agribusiness 
Management Review) folyóiratban (IF: 0,435). 2012-ben sikerült 3 évre elnyernem a Bolyai 
János Kutatói Ösztöndíjat. Az általam vizsgált terület a magyarországi mangalica 
élelmiszerlánc, különös tekintettel a lánc tagjai közötti kapcsolatok elemzése volt. A 
vizsgálataim során egy viszonylag új módszertannal találkoztam, melynek összefoglaló neve a 
feltételes választási modellek (DCM – Discrete Choice Methods). Eddig a magyar 
agrárközgazdasági kutatásokban nem használták ezt a módszertant, ugyanakkor nagyon sok 
alkalmazási lehetősége van. A 2012-ben elkezdett kutatási témámból 2016-ban sikerült (egy 
osztrák PhD hallgatóval és a „Journal of Agricultural Economics (IF:1,795)” egyik angol 
szerkesztőjével) egy cikket publikálnom a DCM módszertan alkalmazásával a Food Policy 
(IF:3,086) agrárpolitikai folyóiratban. A 2013-ban 4 évre elnyert Debreceni Egyetemi belső 
kutatási pályázatban azt vállaltam, hogy az R programot és a DCM módszertant magyar 
nyelven is megismertetem a hazai kutatókkal és a hallgatóinkkal. Ennek keretén belül a 
tanszéken két könyvet is írtunk. 2016-ban két alkalommal vettem részt egy – egy hetes londoni 
tanfolyamon (Basic and advanced choice modelling course), ahol a Journal of Choice 
Modelling (IF: 1,162) módszertani folyóirat főszerkesztője Stephane Hess professzor mutatta 
be a legújabb DCM eljárásokat (CL, RPL, GMNL-WTP-space models, Latent class models, 
Hybrid choice models, MDCEV, Bayesian analysis – logit and mixed logit) az R program 
segítségével. 

1.2. Célkitűzés 

A kutatásom célja két részből tevődött össze: egyrészt a termelési-, a beruházási-, az árakkal 
kapcsolatos gazdasági elemzés elvégzése a magyarországi sertéshús előállítás esetén másrészt 
a hazai fogyasztói preferenciák felmérése feltételes választási modellek alkalmazásával a 
tradicionális mangalica szalámi példáján. 

Az elemzés során vizsgáltam: 
− A kocatartás termelési kockázatát túlélés-elemzéssel: 
− A selejtezési okok hatását a tenyészkocák életteljesítményére; 
− Az eltérő padozattípus hatását a tenyészkocák életteljesítményére; 
− Az intenzív nevelés hatását az árutermelő kocák életteljesítményére; 
− A kocatartás gazdasági kockázatát technológiai szimulációs modellel @RISK 

programmal: 
− A technológiai szimulációs modell felépítését, az árbevétel, a költségek, a jövedelem és 

a süldő önköltség alakulásának kockázati tényezőit; 
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− Beruházás-elemzési szimulációs modellel elemeztem egy működő sertéstelep bővítő 
– 4224 férőhelyes battéria és 8448 férőhelyes hizlalda zárt (tömbös) épület – 
beruházását és számszerűsítettem azt, hogy a főbb ható tényezők, úgymint az árbevétel 
(Ft/kg), a takarmányköltség (Ft/kg), az Euro árfolyam (Ft/Euro) és a támogatás (Ft/kg), 
milyen mértékben járulnak hozzá a beruházás gazdaságosságának kockázatához; 

− Egy Sertéstermelő és Értékesítő Szövetkezet tagjainak telepei és a felvásárló vágóhidak 
között – a húsminőséget figyelembe vevő – hálózati modellel vizsgáltam a maximális 
árbevételt adó optimális szállítási kombinációt, amelynek érzékenység vizsgálatával a 
szövetkezet tagjainak termelési- és piaci kockázata csökkenthető; 

− Az 1997 – 2008 évek havi sertés-felvásárlási adatai alapján – bayesi statisztikával 
becsült nem stacionárius idősorok esetén – a Winbugs 1.4 programmal illesztettem 
egy GARCH(1,1)-M modellt, melyet a felvásárlási árak előrejelzésére alkalmaztam; 

− A sertések havi piaci átlagárainak változását – 1991 és 2010 között négy különböző 
kategóriában – vizsgáltam meg abból a szempontból, hogy rendelkeznek-e hosszú 
emlékezettel. A hosszú emlékezet vizsgálatában 3 fő módszert alkalmaztam a H 
exponens kiszámítására (újraskálázott tartomány, trendtől megtisztított 
fluktuációelemzés, tört rendben integrált ARMA (ARFIMA)). Az elemzést az 
ARFIMA és a hagyományos ARIMA modellek előrejelző képességének 
összehasonlításával zártam. 

− 2012. augusztus és október között az Észak-Alföldi régióban 309 válaszadó által 
kitöltött speciális kérdőív segítségével a mangalica szalámi fogyasztói preferencia 
vizsgálatát végeztem el különböző feltételes választási modellek (CL, RPL, GMNL 
WTP-space, LC modellek) alkalmazásával. 

A sertéságazatban mind a termelési, mind a piaci folyamatokat számos véletlen tényező 
befolyásolja, ezért fontos a kockázati elemek számbavétele és mérése, amely elősegíti a 
megalapozottabb döntést. A sertéstartás egyrészt pontos, másrészt a környezettől függő 
inputadatok hatására bekövetkező bizonytalan kimenetelű események sorozataként írható le. A 
versenyképes termelés az uniós és hazai támogatások okszerű és hatékony felhasználásával, az 
ágazatban hozott döntések szakmai megalapozásával érhető el. A célom az volt, hogy olyan 
kockázatelemzési és feltételes választási modelleket dolgozzak ki, amelyek alkalmasak az 
ágazatban résztvevők döntéseinek tudományos megalapozására. 

2 A kutatási munka adatbázisai 

A kutatási munka az adatbázisok kialakításával, a mezőgazdasági – azon belül az 
állattenyésztési technológiákhoz, a telepi szimulációhoz kapcsolódó – kockázatok, a 
beruházásokkal és a beruházás-elemzéssel, illetve annak kockázatával kapcsolatos irodalom 
áttekintésével kezdődött. Ezen kívül a különböző feltételes választási modellek szakirodalmát 
is összegyűjtöttem. Az elemzés adatbázisa a céloktól függően több forrásból származott: 

• A termelési- (a telepi szimulációra, a Termelő és Értékesítő Szövetkezetre és a 
kocaselejtezésre vonatkozó), a beruházási- és az árakkal kapcsolatos kockázatok 
vizsgálatakor. 

• A KSH adatbázisok 
• Az EUROSTAT adatbázisa 
• Az AKI PAIR adatbázisa 
• A Vágóállat és Hús Terméktanács adatai 

4 

 

dc_1399_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



• Az Észak-Alföld és Dél-Alföld régióban található 11 sertéstartó gazdaság részletes 
adatai (telepi nyilvántartások – termeléssel és a gazdálkodással kapcsolatos adatok; 
ÜSTV lapok – ezek bevitele kézzel történt, több mint 15 000 rekord terjedelemben; 
RÖFI program adatai – tenyésztési paraméterekre vonatkozóan). 

• Az egyik Sertéstermelő és Értékesítő Szövetkezet tagjainak telepi szintű termelési adatai 
– 348 490 db vágósertést értékesítettek – és a különböző vágóhidak sertésfelvásárlási 
árai 2007-ben. 

• A mangalica szalámi fogyasztói preferenciáinak vizsgálatára készített kérdőívek esetében 
• az Észak-Alföld régiót reprezentáló 309 válaszadó által kitöltött (feltételes 

választási modellek vizsgálatára alkalmas) speciális kérdőíves adatbázis. 

3 Az új tudományos eredmények rövid összefoglalása 

Az értekezés a sertéshús-előállítás és -fogyasztás gazdasági elemzésének kérdéseivel 
foglalkozott és közben számos következtetésre jutott. 

Megállapítható, hogy az EU-n belül még mindig a sertéshús számít a legkeresettebb húsfélének. 
A jövőt tekintve a sertéshús fogyasztása ugyanakkor előreláthatóan nem a fejlett 
országokban nő leginkább. A hazai sertéstartás jövője az előállított termékek piaci versenyben 
való eredményes részvételétől fog függni. Ezeknek a termékeknek a skáláját, árát és minőségét 
alapvetően az dönti el, hogy mire van kereslet és milyen áron. A harmadik országok piacaira 
(Kína, Japán, Dél-Korea, Oroszország, Délkelet-Ázsia) irányuló exportot agrárdiplomáciai, 
kereskedelmi diplomáciai és közösségi marketing eszközökkel (kiállításokon való részvétel, 
üzletember-találkozók) segítheti a kormányzat. A hazai piacon – a versenyképes ár mellett – 
a magyar termékhez kapcsolódó lojalitás, a fogyasztói igényekre irányuló, piackutatásra 
épülő termékfejlesztést célszerű erősíteni. Fontos a magyar termékekhez kapcsolódó, 
hatékony kommunikáció a fogyasztók felé. Fel kell mérni a meglévő és a potenciális külföldi 
piacok igényeit (termékkör, minőség, ár), a jelenlegi értékesítési csatornák fejlesztési 
lehetőségeit és újak kialakításának módját. A termelést a gazdálkodóknak, feldolgozóknak és a 
különböző integrációknak a piaci információk alapján szükséges szervezniük. 

A tenyészállomány jövedelmezőségének maximalizálása szempontjából lényeges az 
élettartamra vonatkozó tulajdonságok figyelembe vétele. Az irodalmi áttekintésemben a 
tenyészkocák élettartamát meghatározó tényezőket mutattam be. A témában publikált 
tanulmányok a tenyészkocák élettartamának gazdasági aspektusait vizsgálják, illetve azokat az 
okokat, amelyek miatt a tenyészkocákat leselejtezik a tenyészállományokból. A tanulmányok 
foglalkoznak még a genetikai háttérrel, a tartástechnológiai aspektusokkal, a szaporodási 
teljesítménnyel és egyéb olyan tényezőkkel, melyek meghatározzák a tenyészkocák 
élettartamát. Ezek alapján javasolható, hogy a tenyésztésből történő selejtezéskor a fialás, a 
tenyészkoca élettartama során született összes malac száma, illetve kettő, vagy több alom 
előállításának képessége alapján történjen az élettartamra szelektálás. Emellett a kocasüldők 
külső jegyek alapján, fenotípusos nyilvántartás segítségével történő szelekciója szintén 
hozzájárulhat a tenyészkocák hosszabb élettartamához. A tenyészkocák élettartamának 
gazdasági vizsgálata kihathat a termelékenység, a gazdasági hatékonyság és a 
tenyészállományok jólétének növelésére. 
A selejtezési okok vizsgálata során megállapítottam, hogy a leggyakoribb selejtezéshez 
vezető problémák a termékenységgel kapcsolatban fellépő gondok voltak, amelyek a 
szaporasági problémákkal együtt a selejtezések 44%-át jelentették az általam vizsgált 
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állományokban. Továbbá a termékenységi problémák okozták az életkor kezdeti szakaszában 
a selejtezések többségét is. A legmagasabb selejtezési életkorral az öregség miatt leselejtezett 
egyedek rendelkeztek (átlagosan 1 555 nap), mely statisztikailag igazolható különbséget 
mutatott az összes többi selejtezési kategória átlag életkorához képest (P<0,001). Nagyság 
szerint a következő sorrendet figyeltem meg a túlélési valószínűség szempontjából: 
termékenységi problémák, elhullás és kényszervágás, lábszerkezeti problémák, 
szaporasági problémák, öregség. 
Két eltérő padozattípusú telepen tartott tenyészkocák esetében megfigyeltem, hogy a két 
tenyészállomány fialási teljesítménye szignifikánsan (P≤0,001) eltért egymástól. Az A telep 
kocáinak reproduktív teljesítménye jelentősen meghaladta a B telep (ugyanazon genetikájú) 
tenyészkocáinak teljesítményét. A selejtezési okok megoszlása is statisztikailag igazolható 
különbséget jelzett a két telep között. Az eredmények alapján számszerűen bizonyítottam, 
hogy a szalmával borított betonpadozaton tartott kocák szaporodási és lábszerkezeti 
problémák okozta selejtezési kockázata jelentősen kisebb, mint a rácspadozaton tartott 
kocák selejtezési kockázata. 
A nevelés intenzitás hatásának vizsgálata során megállapítottam, hogy az eltérő 
tömegkategóriába tartozó kocák között szignifikáns különbség (P≤0,001) van az összes 
mért ÜSTV paraméter átlagában (kivéve a színhús %-ot). Továbbá a legalább 5 fialást 
megélt kocáknál az optimálisnál nagyobb testtömegű egyedek szignifikánsan kisebb 
túlélési valószínűséggel és alacsonyabb fialási átlagértékekkel is rendelkeznek, mint az 
optimális testtömegű kocák. A selejtezés kockázata az optimálisnál nagyobb testtömeggel 
rendelkező kocáknál 1,5-szer nagyobb volt, mint az optimális testtömeggel rendelkező 
kocák esetében. 
A hízóalapanyag előállító telepek telepi értékeit figyelembe véve elkészítettem egy olyan 
sertéstelepi szimulációs modellt, amelybe a különböző kockázati tényezők beépítésével 
előrejelzés adható a kocatartás és malacnevelés jövedelmezőségi mutatóira. A modell 
jelentőségét a tetszőlegesen változtatható bemeneti paraméterek biztosítják, mely által bármely 
sertéstelep esetében alkalmazható, lehetőséget teremtve a különböző konstitúcióval rendelkező 
állományok gazdasági elemzéséhez. Az általam lefuttatott modell eredményei alapján 
kimutattam, hogy a termelési (naturális) tényezők közül a fialási átlag és a malacok 
takarmány fogyasztásának ingadozása a legmeghatározóbb a telep jövedelmezőségére 
vonatkozóan, míg a piaci tényezők közül a malac takarmányár, valamint a süldő 
értékesítési ár rendelkezik a legnagyobb kockázati értékkel. 
Lineáris programozási hálózati modell alkalmazásával bizonyítottam, hogy az általam 
vizsgált telepeken nagyobb értékesítési volumennél sikeresen kiaknázható a vágóhidak 
különböző minőségi igényéből fakadó áringadozás, és többletbevétel érhető el. Azonban 
további jövedelemnövekedést jelenthet a pontosabb húsminőség előrejelzés, mert a modell 
adatok korrekciójára leginkább e miatt volt szükség. Ezek a korrekciók az eredeti modell 
célfüggvény értékét kisebb-nagyobb mértékben minden esetben csökkentették. Sajnos a 
telepeken jelenleg csak a korábbi időszakok adataira, és saját tapasztalatukra hagyatkoznak, 
mert mérőműszerekkel nem rendelkeznek. A modell segítségével vizsgálható a szövetkezeti 
tagok árbevételre gyakorolt hatása. A modell az információk visszacsatolásával a hálózat 
tagjainak biztonságot, és olyan tudásanyagot ad, amely lehetővé teszi a versenyben maradást 
jelentő homogén végtermék előállítást, valamint csökkenti a termelők pénzügyi kockázatát. 
Azonban a gyakorlati megvalósítást nehezítheti a telepi nyilvántartások hiányossága, hisz a 
várható minőség és átlagár számítását bizonytalanná teheti. A szövetkezet információ 
visszacsatolási gyakorlata a gyengébb színvonalon termelő gazdákat is arra serkenti, hogy 
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minél jobb minőségű, minél egyöntetűbb vágó alapanyagot állítsanak elő, ezáltal nő a 
jövedelmük is. A modell alkalmazásával nyerhető többletjövedelem lehetőséget biztosít a 
túlélésre, illetve a fejlődésre a különböző évjáratokban. 

A @RISK 4.5 kockázatelemző program segítségével végzett szimulációs modell-
számításaimmal olyan eredményt kaptam, ami alapján a döntéshozók számára részletes 
információval tudtam szolgálni azzal kapcsolatban, hogy egy sertéstelepi bővítő 
beruházást milyen körülmények között érdemes megvalósítani és ehhez milyen mértékű 
kockázat kapcsolódik. Ennek a kockázatnak lehetséges csökkenteni a nagyságát pl. Beszerző 
és Értékesítő Szövetkezeti tagsággal, ez esetben a hízó árak 5-8 Ft-tal magasabbak lehetnek, 
mintha önállóan értékesítenének, míg a vásárolt takarmányok ára nem lesz olyan magas, mint 
a maguk által beszerzett alapanyagoké, így csökkenthető a bizonytalanság. 

További eredményeim alapján megállapítható, hogy a vágóhídi sertés-felvásárlási adatsorok 
elemzésére mind az Eviews 5.0, mind az OpenBUGS 3.0.2. program megfelelően használható. 
Az általam illesztett nem stacionárius idősormodellek (véletlen bolyongás, GARCH(2,0)) 
előrejelzései mindkét program esetén megbízható módon követték a várható áralakulást, 
és csak minimális eltérés mutatkozott az eredményekben. Az OpenBUGS 3.0.2. program 
alapját képező Bayes-féle statisztikán alapuló Markov-lánc, Monte Carlo-szimuláció 
azonban új megoldást jelent a becslésben. Mindkét modell esetében az OpenBUGS-
programmal kaptam a jobb illeszkedésű modellt és a pontosabb paraméterbecslést. Mivel 
a sertésárakban a vizsgált időszakot követően kismértékű áremelkedéssel lehetett kalkulálni, 
ezért szükségesnek láttam azt, hogy a GARCH-hatást az átlagba építsem. A legjobban 
illeszkedő GARCH(2,0)-M-modellt az OpenBUGS-programmal állítottam elő úgy, hogy a 
variancia egyenletében magyarázó változóként használtam a két időszakkal korábbi árakat, 
mivel ezek adták a legkedvezőbb értékeket a stacionaritási kritériumra. A különféle 
modellekkel nyert információk hozzájárulhatnak a döntéshozók jövőbeli kalkulációinak 
kialakításához és ezzel a sertésárakban is megfigyelhető sztochasztikus folyamatok 
eredményeként bekövetkező árbizonytalanság egy része elkerülhető. 
Az általam vizsgált vágósertés ár jellemző módon szabálytalan mozgású volt, a malac- és 
süldőfelvásárlási árak hasonlóan alakultak és változásaik hosszú emlékezetűek, az 
anyakoca felvásárlási árainak változása pedig rövid emlékezetű, azaz a növekedést 
hosszabb távon valószínűleg csökkenés követi és viszont. A hosszú emlékezet kimutatására 
alkalmas módszerek közül az ARFIMA-módszer előrejelző képességét teszteltem és 
hasonlítottam össze az eredeti adatokra illesztett hagyományos ARIMA-modellével a MAPE-
mutató alapján. Az ARFIMA-modell átlagos abszolút százalékos eltérése rosszabbnak 
bizonyult a jellemzően rövid emlékezetű anyakocaárak előrejelzésében, míg a jellemzően 
hosszú emlékezetű malac- és süldőárak esetén ez a módszer bizonyult hatékonyabbnak az 
előrejelzés terén. 
Értekezésem utolsó fejezetében egy jellegzetes tradicionális élelmiszertermékkel kapcsolatos 
különböző fogyasztói preferenciákat vizsgáltam a fogyasztók és döntéshozók érdeklődése, 
illetve a fizetési hajlandóság (WTP) továbbfejlesztett módszertana alapján. A tradicionális 
mangalica szalámival végzett diszkrét választási kísérlet meghatározott preferencia 
adatait használtam fel a tanulmányban. Az általánosított multinomiális logit modellben 
WTP-tér meghatározást végeztem, amely magyarázatot ad nem csupán a preferenciák 
heterogenitására, hanem az idioszinkratikus – egyedi és időbeli együttes változású – hibatag 
különbségeire is. A kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy a tradicionális 
élelmiszerekért a fogyasztók hajlandóak jelentősen többet fizetni, ugyanakkor ennek 
feltétele a megfelelő minőségi tanúsítás, az eredeti termékösszetétel és a megfelelő 
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kiskereskedelmi egység kiválasztása. A látens osztályelemzés eredményei arra utalnak, 
hogy a válaszadókat három egymástól jól elkülöníthető csoportba (kedvezménykeresők, 
fogyasztói célcsoport és tapasztaltak) lehet sorolni az értékeléseik és demográfiai jellemzőik 
alapján. Összességében megállapítható, hogy eltérő fogyasztói szegmenseket és döntéshozatali 
tendenciákat sikerült azonosítanom. 

A kapott eredményeim ellenére meg kell említeni az értekezés korlátait is. Először is a 
felhasznált adataim egy része néhány kiválasztott sertéstelepre vonatkozik, ezért további 
telepek adatainak gyűjtésével még jobban megalapozhatóak lennének az általam kidolgozott 
modellek. Másodszor az alkalmazott modelleknek és módszereknek vannak korlátozó tényezői 
és további változók bevonásával még jobban kiterjeszthetőek lennének az eredményeim. A 
fogyasztói vizsgálatom szélesíthető újabb termékek és termék változatok bevonásával a 
kérdőíves elemzések során. Esetleg az eddig még általam nem alkalmazott diszkrét választási 
modell típusokat (Hybrid choice models, MDCEV, Bayesian analysis – logit and mixed logit) 
is lehetne alkalmazni. 

Az eddigiekkel összhangban számos további kutatási téma vizsgálható az értekezésem 
eredményei alapján. A sertéstelepi szimulációs modellek segíthetik a telepi 
döntéselőkészítést, a gyakorlati irányítást. Hálózati modellem hozzájárulhat az eltérő telepi 
húsminőséggel rendelkező állományok vágóhidak közötti optimális elosztásához, ezzel növelve 
a telepek jövedelmezőségét. A rendelkezésemre álló áradatok kiegészítésével a jövőbeli árak 
becslésének bizonytalansága csökkenthető. Módszertani szempontból a feltételes választási 
modellek eredményeiből látható, hogyan lehet egy ilyen elemzést kiterjeszteni egyéb piacokra 
annak érdekében, hogy jobban megértsük a fogyasztói preferenciákat adott 
terméktulajdonságok terén. A termelőknek és kiskereskedőknek egyaránt előnyös ismerniük a 
korrelált együtthatójú modell specifikációt, mivel megmutatja az ilyen feltételes választási 
értékelések egymással összefüggő természetét. Az általam bemutatott módszertant jól lehet 
alkalmazni egyéb élelmiszerkategóriákra, mivel az együttható és skála heterogenitás 
valószínűsíthetően fontos jellemzői a fogyasztói magatartásnak más termékek esetében is. A 
további kutatást illetően elmondható, hogy a fogyasztói szegmensek feltérképezését nagyban 
gazdagítaná a termék tulajdonságok és a demográfiai/társadalmi-gazdasági jellemzők 
figyelembe vétele. A választási kísérletek hipotetikus és nem hipotetikus körülményeinek, 
illetve ezen körülmények valós vásárlási magatartással történő összehasonlítása szintén 
hozzájárulhatnak ismereteink bővítéséhez. 
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5 Köszönetnyilvánítás 
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benyújtására és támogatta a külföldi képzéseimet és nemzetközi konferencia részvételeimet. 
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a megújuló energiával kapcsolatos nemzetközi közleményeim nem készültek volna el. 

Köszönöm Prof. Dr. Szűcs István emeritus professzornak azt, hogy tapasztalataival, lényeglátó 
javaslataival nagymértékben segítette későbbi módszertani munkáimat. Csáki Csaba 
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publikációi nagy segítségemre voltak a rendszerszemléletű gondolkodásmódom kialakításában 
és a korszerű szimulációs eszközök szerepének felismerésében a gazdasági döntések 
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modellekkel végzett szimuláció alapjaiba és hogy megismertette velem a STATA programot. 
Ezzel lehetővé téve számomra a DCM modelljeim eredményeinek véglegesítését. 

Prof. Matthew Gortonnak az angliai Newcastle University Business School 
tanszékvezetőjének, aki a Journal of Agricultural Economics lapban betöltött editori 
tapasztalatával hozzájárult sikereimhez. 

Prof. Stephan Hessnek a Journal of Choice Modelling nemzetközi módszertani folyóirat 
főszerkesztőjének azért, hogy lehetőségem volt Londonban két alkalommal is (1-1 hét) 
résztvenni az általa koordinált feltételes választási modelleket (DCM) bemutató kurzuson. 
Akkor és azóta is számos teendője mellett mindig szentelt időt arra, hogy az általam felvetett 
módszertani és gyakorlati kérdésekre kimerítő válaszokat adjon. 

A Bydgoszcz-i munkatársak közül pedig Prof. Wojciech Kapelańskinak (volt rektorhelyettes) 
és Dr. Hanna Jankowiaknak (dékánhelyettes) megkülönböztetett hálával tartozom a közös 
lengyelországi nemzetközi konferenciák szervezése: 2011-2016 PhD conferences Bydgoszcz, 
Poland (International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agriculture 
Colleges) és a sertéstartással és -tenyésztéssel kapcsolatos túlélési kutatások miatt. Az 
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egyetemeink és kollégáink közötti együttműködés az elmúlt 6 évben nagyon sikeres volt, mely 
remélhetőleg továbbra is folytatódni fog. 

A prágai sertéskutatók közül Prof. Miroslav Roskot és Dr. Eva Vaclavkova nevét kell 
kiemelnem, hiszen velük az elmúlt 6 évben olyan szoros kapcsolatot sikerült kialakítanom, 
hogy a Research in Pig Breeding nemzetközi folyóiratban szerkesztő bizottsági taggá 
választottak, mint a sertéstartás ökonómiájának nemzetközi szakértője. 

Külön ki kell emelnem Prof. Barry Lambert (dékán) nevét a texasi Tarleton State University 
oktatói közül, akinek lényeglátása és nemzetközi tapasztalatai nagyon sokat segítettek nekem a 
közös lengyelországi konferenciaszervezéseink során és az angol nyelvű publikációim 
megírásakor. 

A West Pomeranian University of Technology lengyel egyetemen Dr. Arkadiusz Terman 
dékánhelyettest illeti meg a köszönet, hogy nyitott volt az együttműködésre és mindig segítette 
a közös munkát.  

Végül, de messze nem utolsó sorban, ki nem fejezhető hálával tartozom családomnak. 
Elsősorban feleségemnek, gyermekeimnek, feleségem szüleinek és édesanyámnak az 
áldozatos, folyamatos támogatásukért.  
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6 Mellékletek 

Tudományos munkásság összefoglaló táblázata 
 

Tudomáyos és oktatási 
közlemények 

Közlemények fokozat 
(PhD) után (2003) 

Hivatkozások1 fokozat 
(PhD) után2 (2003) 

 
Közlemények 

összesen 

 
Hivatkozások1 

összesen 
Folyóiratcikk, lektorált 
szakfolyóiratban, teljes3 

70 170 73 183 

ebből első vagy utolsó szerző 42 94 44 107 
magyar nyelvű cikk 28 22 31 35 
magyar nyelvű cikk 
osztálylistás folyóiratokban 10 7 12 19 

idegen nyelvű cikk IF-os 
szakfolyóiratban 21 110 21 110 
idegen nyelvű cikk nem IF-os 
szakfolyóiratban 21 38 21 38 

idegen nyelvű cikk 
osztálylistás folyóiratokban 4 0 4 0 

idegen nyelvű cikk hazai 
szakfolyóiratban 19 36 19 36 

Konferencia közlemény 
folyóiratban (teljes) 0 --- 0 --- 

magyar nyelvű 0 --- 0 --- 
idegen nyelvű 0 --- 0 --- 
Szakkönyv 3 0 5 8 
magyar nyelvű, egy szerzős 0 0 0 0 
magyar nyelvű, több szerzős 3 0 5 8 
idegen nyelvű, egy szerzős 0 0 0 0 
idegen nyelvű, több szerzős 0 0 0 0 
Szakkönyv, szerkesztőként 2 --- 2 --- 
magyar nyelvű 2 --- 2 --- 
idegen nyelvű 0 --- 0 --- 
Könyvfejezet 15 4 18 10 
magyar nyelvű, egy szerzős 1 0 1 0 
magyar nyelvű, több szerzős 13 4 16 10 
idegen nyelvű, egy szerzős 0 0 0 0 
idegen nyelvű, több szerzős 1 0 1 0 
Felsőoktatási tankönyv, 
jegyzet 2 --- 13 --- 

egy szerzős 0 --- 0 --- 
több szerzős 2 --- 13 --- 
Fejezet felsőoktatási 
tankönyvben, jegyzetben 3 --- 3 --- 

egy szerzős 2 --- 2 --- 
több szerzős 1 --- 1 --- 
Szerkesztett felsőoktatási 
tankönyv és/vagy jegyzet 0 --- 1 --- 

Tanulmány- vagy 
konferenciakötetben 
megjelent konferencia 
közlemény (proceedings) 

 
37 

 
--- 

 
49 

 
--- 

magyar nyelvű 18 --- 27 --- 
idegen nyelvű 19 --- 22 --- 

Összes tudományos és 
oktatási közleményeinek 
száma 

132 174 164 201 
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Tudománymetriai adatok A tudományos fokozat 

 
Összesen 

Közlemények impakt faktora 52,3 52,3 
Független hivatkozások száma 144 162 
magyar nyelvű 21 28 
idegen nyelvű 123 134 
hivatkozások nemzetközi adatbázisokban (WOS és/vagy 
Scopus)4 

 
70 

 
70 

Hirsch index1 --- 7 

Ismeretterjesztő közlemények száma 0 0 
ismeretterjesztő könyvek 0 0 
egyéb ismeretterjesztő művek 0 0 

Szabadalmak, oltalmak5 Fokozat után Összesen 

hazai 0 0 
külföldi 0 0 

Megjegyzések: 
1 Disszertáció és egyéb típusú hivatkozások nélkül 
2 A tudományos fokozat után: a disszertáció benyújtásának éve után 
3 A teljes tudományos folyóiratcikkek közé a szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, esszé besorolású 
folyóirat közlemények kerülnek a nagy nemzetközi adatbázisokban referált folyóiratokban és a IV. osztály 
listáján szereplő folyóiratokban megjelent (lektorált) és teljes cikkek. 
4 A Web of Science-ben (WOS) és a Scopusban szereplő hivatkozások: az adatbázis azonosítókkal megjelölve 
5 Az elismert fajták listáját az Osztálynak listán kell beküldeni 
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