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viktor896@gmail.com 
 Tóth András József nappalos PhD-s hallgató 

andras.toth@indere.hu  
 továbbá 10-15 fő nem intézeti/tanszéki munkatárs  

 
Kutatási területek: 

A kutatási feladatok jelenlegi fő témakörei a mezőgazdaság különböző ágazatainak 
versenyképességére koncentrálnak. A kutatás eredményei alátámasztják a hazai 
állattenyésztő ágazatok versenyképességének csökkenő tendenciáját, a növénytermesztés 
relatív hazai térnyerését. A kutatócsoport tagjai a hazai állattenyésztő ágazatok közül a 
szarvasmarha (hús- és tejhasznú), a sertéságazat és a juhágazat vizsgálatát végzik mind 
nemzetközi, mind hazai téren. A növénytermesztő ágazatok esetében kiemelendő a 
precíziós gazdálkodás lehetőségeinek vizsgálata. A növénytermesztő ágazatok 
erősödésének egyik indoka a mezőgazdasági eredetű energiaforrások termelésének egyre 
növekedő aránya. A kutatócsoport ennek keretében az újrahasznosítható energiaforrások 
vizsgálatát, elterjedésének, elfogadottságának jellemzőit vizsgálja, valamint precíziós 
növénytermesztés gazdasági hatásait üzemi szinten. További kutatási terület a fejőrobotok 
alkalmazásának üzemi szintű gazdasági hatásai Magyarországon – modellvizsgálata, 
illetve a mezőgazdasági tevékenység üzemi szintű CO2 terhelésének vizsgálata.  



A kutatócsoport egyik kiemelt kutatási területének fő célkitűzése a mezőgazdasági 
termékek életútjának minőségi és élelmiszerbiztonsági szempontból végigkövetése a 
termőföldtől az iskolai konyhákig különös tekintettel az utolsó fázisokra, valamint a gyors 
mikrobiológiai és egyéb minőségvizsgálati módszerek alkalmazhatóságának értékelése a 
gyermekétkeztetésben, valamint a kiskereskedelemben. Ezzel párhuzamosan az élelmiszer 
ellátásban dolgozók tudásának és tudatosságának felmérése, valamint az elvégzett munka 
minőségének elemzése, javítási lehetőségeinek feltárása, fejlesztése. A kutatócsoport új 
kutatási területe a CSR tevékenységek összehasonlító vizsgálata a hazai és a V4 országok 
mezőgazdasági termelő, valamint élelmiszer-feldolgozó vállalkozásainál. 
A kutatási tevékenység eredményei közvetlenül felhasználhatók a különböző tantárgyak 
oktatásában, illetve hazai és nemzetközi konferenciákon is bemutatásra kerültek. Az 
eredményekből nagyszámú publikációban, többek között tudományos folyóiratokban, 
könyvekben, könyvfejezetekben angol és magyar nyelveken számoltunk be. (Lásd WoS, 
Scopus, ScienceDirect, Wiley Online Library, REAL stb. tudományos adatbázisok!) 
A kutatásokban a SZIE más karainak, ill. más hazai és nemzetközi felsőoktatási 
intézményeknek, ill. kutató intézeteknek munkatársai is közreműködtek. 
A kutatásokhoz szükséges ráfordítások részben doktori, részben más pályázati kutatási 
forrásokból kerültek fedezésre. 

 
Tagság szakmai és tudományos szervezetekben, testületekben: 

 MTA köztestület;  
 MTA Agrárközgazdasági Bizottság; 
 American Chamber of Commerce in Hungary; 
 OBA Betétbiztosítási Tudományos Konzultatív Fórum tagja;  
 Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola;  
 továbbá: EAAE, IAAE, IFMA, SGBED. 

 
Részvétel hazai és nemzetközi folyóiratok, sorozatok szerkesztőbizottságában: 

 Agrárgazdasági Könyvek (szerkesztőbizottság, AKI, Budapest); 
 Agrárgazdasági Tanulmányok (szerkesztőbizottság, AKI, Budapest); 
 Gazdaság & Társadalom (szerkesztőbizottság, Sopron); 
 Polish Journal of Management Studies (Editorial Board, Czestochowa); 
 Przegląd Organizacji/Journal of Organization Review (Editorial Board, Warsaw);  
 Studia Mundi - Economica (szerkesztőbizottság, Gödöllő); 
 Theory, Methodology, Practice (Advisory Board, Miskolc). 

 
 
Részvétel (nyertes) pályázatokban: 
 
 

OTKA F-13313  A kialakult új agrárstruktúrába illeszkedő 
állattenyésztési ágazatok ökonómiai és 
szervezési kérdéseinek elméleti 
megalapozása. 

FVM K+F (KF-4/2002)  Az operációkutatás módszereinek integrált, 
újszerű alkalmazása a családi gazdaságok 
stratégiai döntéseinek támogatására.  



PHARE-ACE (P97-8098-R) Institutional economics in the agri-food 
business: How can structural policy help to 
integrate EU. 

NKFP-4/0005/2002 A mustár új ökologikus és gazdaságos 
termesztésére és a tovább-hasznosítás 
bővítésére szolgáló új eljárások, módszerek 
és termékek kifejlesztése és modell szintű 
megvalósítása. 

INCO-MED (ICA3-2000-3000; EU R&D 5th 
FP) 

The Impact of International Safety and 
Quality Standards on the Competitiveness of 
Mediterranean Fresh Produce (EU 5. K+F) 

OTKA T 034785 A külföldi tőke hatása a vállalati működésre 
az agribusiness területén. 

TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0019; 
TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011 

„A tehetséggondozás és kutatóképzés 
komplex rendszerének fejlesztése a Szent 
István Egyetemen” (közreműködés) 

TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0003 „Biztonságos élelmiszer alapanyag 
előállítás” (közreműködés) 

TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011 „Kisgyermekes szülők ökoturisztikai és 
ökogazdálkodási képzése” (közreműködés) 

JRC-SVQ-2012-J04-27-NC Prospects of the farming sector and rural 
development in the Central Asian plane: The 
case of wheat production in Kazakhstan. 
(közreműködés) 

IVF Project (No. 21420008) The economic awareness of the young 
generation of Visegrad countries. 

H2020 – SME Instrument Phase 1 (H2020-
SMEINST-1-2016-2017) 

Stimulating the innovation potential of SMEs 
for sustainable and competitive agriculture, 
forestry, agri-food and bio-based sectors. 
(közreműködés) 

H2020 – PERGRASS (EU proposal 773791; 
2017) 

Positioning Ecosystem seRvices into policy 
and decision-making for sustainable 
GRASSland farming systems. 
(közreműködés; sikeres első forduló) 

 
Hosszútávú együttműködések:  

 Állatorvostudományi Egyetem, Törvényszéki Állatorvostani, Jogi és 
Gazdaságtudományi Tanszék, Budapest 

 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Agrárközgazdasági és 
Vidékfejlesztési Tanszék 

 Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia  
 Czestochowa University of Technology, Management Faculty, Czestochowa, Poland 
 Debreceni Egyetem, Debrecen  
 Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics, Izmir, 

Turkey 
 InDeRe Elemző és Gazdaságkutató Intézet Nonprofit Kft., Budapest 
 KAP-IN-FOOD Kft., Budapest 
 Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipeda, Lithuania 
 Mendel University in Brno, Czech Republic 



 Nyugat-magyarországi Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, 
Sopron  

 Palacky University in Olomouc, Czech Republic 
 Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely  
 Polytechnic University, Madrid, Spain 
 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Románia)  
 Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management, 

Nitra, Slovakia 
 Szegedi Tudományegyetem, Szeged  
 University of Silesia, Katowice, Poland 
 Wageningen University & Research, Agricultural Economics and Rural Policy Group, 

Wageningen, The Netherlands  
 

Igényelhető szolgáltatások: 
 kutatási együttműködés  
 környezeti kutatások  
 stratégiai tanulmányok készítése  
 üzleti tervek készítése  
 oktatási programok készítése, lebonyolítása  

 
 


