
Budapesti  CORVINUS  Egyetem
_________________________________________________________________________________

M E G H Í V Ó
A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

TÁJÉPÍTÉSZET ÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK
DOKTORI  ISKOLÁJA

meghívja Önt

KUPÁN EDITH
AZ AGRÁRSTRUKTÚRA ÉS AGRÁRTERMELÉS

FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS IRÁNYAI MAROS
MEGYÉBEN

című PhD értekezésének 

2008. február 4-én de. 10.00 órakor 
tartandó nyilvános vitájára.

Témavezető: Z. Kiss László, DSc

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem,
1118 Bp., Villányi út 35-43., „TUDÁSKÖZPONT- ELŐADÓTEREM”

  ( „G” épület, alagsor 2. ajtó) 

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE:

Elnöke:  Dimény Imre, MHAS

Tagjai:
Hajdu Istvánné, CSc
Forgács Csaba, CSc
Ferenczy Tibor, CSc

Tenk Antal, CSc
Opponensek: 

Módos Gyula, CSc
Jakab Sámuel, CSc

Titkár: Korenyákné Juhász Mária, Dr. univ.

Az értekezés megtekinthető 

a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Entz Ferenc Könyvtárában és Levéltárban
(Budapest, XI., Villányi út 35-43. K. ép. I. em.),

elektronikus változata a http://phd.lib.uni-corvinus.hu/272/
címen

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet 
és írásban előzetesen is észrevételt tehet 

                 Dr. Harnos Zsolt  sk
    egyetemi tanár

                                                                                                                Doktori Iskola Vezetője

http://phd.lib.uni-corvinus.hu/272/


Budapesti  CORVINUS  Egyetem

ÖSSZEFOGLALÓ

Napjaink  globalizációs  folyamataival  párhuzamosan  erősödik  a  lokalizáció  és  a 
regionalizáció,  a  nemzetgazdaságok  fejlődése  a  regionális  gazdaságfejlesztési  politikák 
alkalmazásával  valósul  meg.  Ebben  a  folyamatban  felértékelődik  a  régiók,  megyék 
szerepe, a verseny napjainkban nemcsak országok, hanem régiók, megyék között is zajlik 
és érinti a nemzetgazdaság minden ágazatát, így a mezőgazdaságot is.

A román mezőgazdaság fejlődésének feltétele a gazdaságosság kritériumainak a 
betartása,  amely az  üzemszerkezet  átalakítását  igényli.  A  kérdés,  hogy mennyire  mély 
legyen a szerkezeti átalakítás és milyen lehetőségek állnak a megvalósításra, oly módon, 
hogy  a  változtatás  a  legkisebb  társadalmi  veszteséggel  valósuljon  meg  és  ne 
veszélyeztesse az érintettek megélhetését. 

Munkám  során  ezekre  a  kérdésekre  kerestem  a  választ  és  ennek  érdekében 
összehasonlítottam a román mezőgazdaság jellemzőit az Európai Uniós jellemzőkkel és a 
feltárt adatok segítségével megpróbáltam rendszerezni Maros megye mezőgazdaságának 
fejlesztési lehetőségeit és irányait. 

Az  adatok  és  elemzések alapján  megállapítható,  hogy a jelenlegi  hiányos  agrár-
információs  adatbázis  miatt  nem  adható  részletes  és  teljesen  reális  kép  a  román 
mezőgazdaságról. Ugyanakkor Románia mezőgazdasága sajátos jellemzői miatt kilóg az 
Európai Uniós tagországok sorából, az elindult változási folyamatok nem hasonlítanak az 
Európai Unió régi tagországaiban zajló szerkezet-átalakítási folyamatokhoz. 

A  regionális  és  megyei  stratégiai  fejlesztési  tervek  az  alulról-felfelé  szerveződő 
tevékenységek  és  a  kormányzati  intézkedések  kombinációjaként  kell,  hogy 
megvalósuljanak. Románia és Maros megye mezőgazdaságának fejlesztését szociálisan 
kell  megközelíteni,  mivel  nagyon  sok  embert  érintenek  a  mezőgazdaságban  történő 
változások. A változások, következtében a vidéki lakosság egy része várhatóan felhagy a 
mezőgazdasági  tevékenységgel  és  megélhetési  forrás  nélkül  marad,  tehát  a 
mezőgazdaság  fejlesztését,  a  versenyképesség  növelését  a  vidékfejlesztéssel 
összhangban  kell  megvalósítani.  Ezek  alapján  a  vidéket  más  szemszögből  kell 
megközelíteni, nem lehet kizárólag a termelékenységre koncentrálni. Az aktív népesség, 
amely  felhagy  a  mezőgazdasággal,  csak  olyan  üzleti  környezetben  tud  megélni,  ahol 
választhat  piacképes  alternatív  tevékenységek  közül  és  szakmailag  felkészülhet  ezen 
tevékenységek  folytatására,  tehát  olyan  környezetet  kell  teremteni,  amely  ösztönzi  az 
alternatív tevékenységek elterjedését vidéken. 

Az  átalakítás  így  kis  lépésekben,  szociálisan  érzékenyen  történne,  a  fejlődés 
kevésbé látványos,  de az út biztosabb, az egyensúlyi  helyzet  megtartására nagyobb az 
esély. 
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