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Előszó

Egy éve, hogy Benet Iván professzor, kollégánk elment, de emléke most is eleven
közöttünk. Ennek bizonyságaként barátai, munkatársai arra vállalkoztak, hogy
életművéről egy kiadvánnyal emlékeznek meg. Személyében a közgazdász szakma,
az agrárgazdaságtan olyan kutatót mondhatott a magáénak, akinek munkásságát
érdemes összegezni az utókor számára. Arra a korra esett tevékenységének a
legtermékenyebb időszaka, amelyben a mezőgazdaság, az élelmiszeripar volt a
magyar gazdaság egyik legsikeresebb ágazata, külföldön figyelemmel kísért
reformok terepe. Később kutatásaiban a rendszerváltozással járó átalakulást is
nyomon követte, külföldi – elsősorban japán, finn – tapasztalatok
tanulmányozásával igyekezett hozzájárulni az agrárium eredményes átalakításához.
Tudását számos hazai egyetemen adta át a fiatalabb nemzedéknek. Pályája
lezárásaként a Szegedi Tudományegyetemen, Szeged városában, ifjúsága színhelyén
talált otthonra.
Szegeden a Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetében
mind az oktató, mind a kutatómunkában részt vett. Agrárgazdaságtant, agrárpolitikát
oktatott, a 2000-es években a hazai folyamatokat már európai uniós környezetbe
ágyazva. Az európai integrációs képzés magas színvonalához egy magyar-angol, az
európai uniós agrárpolitikát bemutató tankönyvvel járult hozzá. Az a derű, jóindulat,
ami mindig sugárzott belőle, legalább olyan fontos volt a munkatársai számára, mint
a munkája. A doktori képzésben különösen megmutatkozott, hogy milyen
odaadással egyengeti a fiatalabb generációk útját.
Ha egy olyan embernek emléket állítunk, aki egész életét a tudománynak
szentelte, az a jelen és a jövő kutatói számára is reményt ad arra, hogy munkájuknak
lehet, lesz értelme. Benet professzor ezzel a reménnyel ajándékozott meg bennünket,
köszönjük neki.

Szeged, 2015. december
Prof. Dr. Farkas Beáta
intézetvezető
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Tudományos önéletrajz – 2010

Név: Prof. Dr. Benet Iván
Születési hely, idő: Kiskunhalas, 1942. augusztus 4.
Végzettség, tudományos fokozatok:
 okleveles közgazdász Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (1965)
 egyetemi doktori cím Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (1966)
 közgazdságtudomány kandidátusa MTA (1971)
Beosztás: egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem
Korábbi munkahelyek, beosztások:
 1965 Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének
tudományos kutatója
 1984–1994 között tudományos osztályvezető,
1995-től egyéni kutató – tudományos főmunkatárs
 1983 Pannon Agrártudományi Egyetem (Keszthely) egyetemi tanár
1996 professzori habilitáció
1998–2001 egyetemi magántanár, Széchenyi Professzori Ösztöndíj
Kutatási területek:
Az 1970-es évtizedben három kutatási témában elért eredményeimet Akadémiai
Ifjúsági Díjjal jutalmazták. Mindig törekedtem a magyar agrárpolitika tudományos
megalapozására. Kutatási területem a mezőgazdaságtól az agribusiness egészéig,
azaz az ellátó ágak, a mezőgazdaság és az élelmiszerek feldolgozásáig,
forgalmazásáig terjed. Ebből a témából írtam meg az 1960-as évtized második
felében Az élelmiszer-termelés eszközigényessége című kandidátusi értekezésemet,
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amelyet 1971-ben védtem meg a Magyar Tudományos Akadémián. Az 1970-es
évtizedben az agribusiness-szel kapcsolatos kutatásaimat tovább folytattam, és
kutatási eredményeimet a Mezőgazdaság, élelmiszer-gazdaság, agrár-ipari
komplexum (Benet 1979a) című könyvemben foglaltam össze. A könyv iránt
nemzetközi érdeklődés is megnyilvánult, és a könyv átdolgozott változata 1982-ben
orosz nyelven is megjelent (Benet 1982d) az Ekonomika Kiadó gondozásában
Agropromislennij komplex Vengrii címmel. 1985-ben napvilágot látott könyvemben
az állami, szövetkezeti és magántulajdon együttes szükségessége mellett érveltem
(Benet 1985b).
Az 1990-es években a piacgazdaságra való áttérés kérdései közül a hazai
külkereskedelem demonopolizálásával, az Európai Unió kibővítésével kapcsolatos
finn tapasztalatok feldolgozásával, a rendszerváltás agrárpolitikájának elemzésével,
valamint a japán piacgazdaság főbb tapasztalatainak összegyűjtésével foglalkoztam
a mezőgazdaság területén. Erről szól A japán mezőgazdaság és a piacgazdaság
(Benet 1993a) című könyvem. 2001-ben napvilágot látott Az EU csatlakozás és a
mezőgazdaság (Finnország és Magyarország) (Benet 2001b) című könyvem, amely
a finn előkészületeket és az Európai Unióban 1995 után szerzett tapasztalatokat
összegezi, értékeli és következtetéseket von le a hazai EU csatlakozás stratégiája
számára.
1999 és 2001 között a magyar agrárstratégia kérdéseit kutattam a
globalizálódó világban.
2001 és 2005 között a japán agrárpolitika elemzésével foglalkozom, illetve
fogok foglalkozni OTKA téma keretében.
Összefoglalásként azt mondhatom, hogy az 1966‒2003 közötti több mint
három és fél évtizedben publikációs jegyzékem 158 tételből áll. Ebből 7 önálló
könyv, 8 pedig könyvrészlet. A kandidátusi fokozat megszerzése utáni ‒ tehát 1972től ‒ publikált írásaim száma 140-et tesz ki.
Önálló könyvek:
 Benet I. (1973): Az élelmiszertermelés és a mezőgazdaság. In Közgazdasági
Értekezések. 19, MTA KTI, Budapest.
 Benet I. (1979): Mezőgazdaság, élelmiszergazdaság, agrár-ipari komplexum.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 Benet I. (1981): A szovjet mezőgazdaság fejlődésének néhány kérdése 1960
után. 5, Akadémiai Kiadó, Közgazdasági Információs Közlemények,
Budapest.
 Benet I. (1982): Agropromislennij kompleksz Vengrii. Formirovanyije i
razvityije (A magyar agrár-ipari komplexum. Formálódás és fejlődés).
Ekonomika, Moszkva.
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 Benet I. (1985): Az agrár-ipari egyesülések útkeresése. Közgazdasági és Jogi

Könyvkiadó, Budapest.

 Benet I. (1993): A japán mezőgazdaság és a piacgazdaság. Georgikon

Kiskönyvtár sorozat, Budapest–Keszthely–Okayama, Keszthely.

 Benet I. (2001): Az EU csatlakozás és a mezőgazdaság. (Finnország és

Magyarország).
Keszthely.

Keszthely

Akadémia

Alapítvány,

Budapest–Helsinki–

Oktatott tantárgyak:
 agrárgazdaságtan
 agrárpolitika
Oktatás szervezés, közéleti tevékenység:
 Először 1994-ben, majd másodszor 2001-ben az MTA Doktorok 200 tagú
közgyűlésének választott képviselője,
 1974-től 1994-ig, megszűnéséig tagja a Tudományos Minősítő Bizottság
Agrárökonómiai Szakbizottságának,
 1995-től tagja az MTA Agrártudományok Osztálya Agrárközgazdasági
Bizottságának,
 1998 óta tagja a Bólyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium IV. sz. Szakértői
Kollégiumának,
 1994-től 2001-ig a Pannon Agrártudományi Egyetem (PATE) Doktori és
Habilitációs Bizottság tagja,
 Egy cikluson át a PATE Rektori Tanács tagja, valamint több ciklusban a Kari
Tanács tagja,
 Alapító tagja a Gazdálkodás és szervezéstudományok témakörű, a Veszprémi
Egyetem keretében funkcionáló, akkreditált Doktori Iskolának,
 A Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdasági Kara (Mosonmagyaróvár),
Doktori Tanácsának tagja,
 Tagja
a Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdasági Kara,
(Mosonmagyaróvár) Habilitációs Bizottságának.
Tudományos és szakmai elismerések:
 1996-tól Széchenyi Professzori Ösztöndíj,
 2002-ben a Nyugat Magyarországi Egyetem a Mezőgazdasági Karán
(Mosonmagyaróvár) végzett oktatási tevékenységem elismeréseként az Óvári
Gazdász emlékérem I. fokozatával tüntetett ki.
Nyelvvizsgák:
 angol/középfok/
 német/középfok/
 orosz/felsőfok/
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A család – Benet Ágnes visszaemlékezése alapján
Édesapánk, Benet Gusztáv 1893-ban született egy tízgyermekes család legkisebb
fiaként a horvátországi Badljevinában. Nagyapánk szerény jövedelmű vasutas
volt, aki valamennyi gyermekét becsülettel felnevelte, biztos kenyeret adott
kezükbe, de diplomát nyújtó iskolákba csak apánkat tudta engedni. A
máramarosszigeti főgimnáziumban érettségizett a jezsuiták keze alatt. A tanulás
költségeit úgy tudta fedezni, hogy egyrészt kiváló eredményeiért ösztöndíjat és
engedményeket kapott, másrészt kisegítő munkát vállalt az internátusban.
Felsőfokú tanulmányait a Keleti Kereskedelmi Akadémián végezte, amely a
magas színvonalú gazdasági képzés mellett nagy súlyt helyezett az idegen
nyelvek oktatására. Apánk anyanyelve a horvát volt, de beszélt németül, angolul,
franciául, olaszul és később, mint első világháborús hadifogoly, oroszul is
megtanult. Trianon után az Alföldön kezdett új életet.
Édesanyánk kiskunmajsai, tanítónői végzettsége volt. 1936-ban kötöttek
házasságot. Édesapánk földet bérelt, több mint 1000 holdon gazdálkodott. A ma
már Kiskunmajsához tartozó Kígyóspusztán volt a majorsági központ. Itt volt unk
kisgyerekek. Késői gyermekek voltunk, Iván 1942-ben született Kiskunhalason,
apa ekkor 49 éves volt. Mint annyi más családnak, a mi életünket is feldúlta a
háború. 1944 októberében egy lovas kocsival menekültünk Faddra, de rövidesen
ott is utolért bennünket a front. A majorságba visszaérkezve szétvert, kifosztott
lakás fogadott bennünket, még az elásott értékeinket is széthordták. Majsára
költöztünk anya egyik testvéréhez. Apánkat tolmácsként foglalkoztatták.
Meglehetősen szűken voltunk, különösen azután, hogy a háromszobás ház egyik
szobáját orosz tisztek foglalták el, de ez legalább némi védettséget is jelentett.
A háború utolsó hónapjaiban apánk egyre betegebb volt, kórházba került.
Anyánk 1943-ban kezdett tanítani a kigyóspusztai iskolában. Nagy segítséget
jelentett az, hogy anya zárdafőnök nagynénije engem behozott Szegedre. Minden
kedden kimenőt kaptam, hogy Apával találkozzam, de 1945 októberének egyik
keddjén hiába vártam a portán, hogy értem jönnek. Édesapánk 52 éves korában
meghalt.
1947-ben Szegedre költöztünk, a Dugonics utcában volt házunk. Fő
jövedelemforrásunk a Kiskunhalashoz közeli erdőspusztai 5 hektáros szőlő és a
hozzá tarozó pincészet volt. Anya a tanítás helyett ezt a gazdaságot vezette, a
szőlőműveléstől kezdve a borkészítésen keresztül egészen a felsővárosi
vendéglősöknek történő értékesítésig mindent kézben tartott. Emiatt sokat kellett
távol lennie. A beszolgáltatási rendszer eldurvulása ellehetetlenítette a
gazdálkodást, évről évre többet vittek el. Végül anyánk feladta, ingyenesen
felajánlotta a birtokot az államnak.
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1953-ig laktunk a Dugonics utcában. A közeli általános iskolákba jártunk,
Iván a fiúiskolába én a leányiskolába. Iván mozgékony gyerek volt, nagyon
szeretett focizni, de jó tanuló volt. Gondos nevelésben és oktatásban
részesültünk, rendszeresen járt például hozzánk Tante Friedl német leckéket
adni. Iván hatodik osztályig az Osztrovszky utcai iskolába járt. Amikor Anya
kénytelen volt felhagyni a gazdálkodással, újból tanítani kezdett. Bordányban
kapott állást, egy ideig naponta járt ki busszal, de azután kiköltözött a faluhoz
közeli tanyai iskolába. Iván ekkor Dorozsmára került rokonokhoz, és a hetedik
osztályt ott végezte. Nyolcadikos korában ő is kiköltözött a tanyai „kőiskolába”,
de kerékpárral bejárt a bordányi iskolába.
Nagyon komoly gondot okozott családunknak, hogy osztályellenségként
kezeltek bennünket, „X-esek” voltunk. Velem különösen kegyetlenül bántak,
mert az anyakönyvi bejegyzésembe tévesen az került be, hogy apám
földbirtokos, holott földbérlő volt. Emiatt az általános iskola befejezése után
semmilyen középiskolába sem vettek fel. Örülnöm kellett, hogy fizetés nélkül
dolgozhattam egy kórházi laboratóriumban, és ehhez kapcsolódva elvégezhettem
egy esti tanfolyamot. Később – rengeteg kérvényezés és egy jóindulatú
tanfelügyelő segítségével – felvettek a vegyipari technikumba.
Ivánnak egyrészt jobbak voltak az anyakönyvi bejegyzései, másrészt
amikor ő végzett, kevésbé dúlt az osztályharc. 1956 szeptemberében felvételt
nyert a Kőrösy József Közgazdasági Technikumba, beköltözött a Moszkvai
körúti kollégiumba, ahonnan elég gyakran haza tudott látogatni. Sokat mesélt
arról, hogy a forradalom napjaiban a nevelőtanárok féltő szigorral tartották őket
vissza. Kiváló tanulmányi eredményei mellett sportteljesítményeivel is kitűnt,
főként kézilabdásként. Érettségi után először a Műegyetemre jelentkezett, de
miután nem sikerült a felvételi, egy évig a dorozsmai gépállomáson dolgozott,
majd 1961-ben nyert felvételt a közgazdasági egyetemre.
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Prof. Dr. Tenk Antal interjúja
Megjelent Mosonmagyaróváron a Vivat Academia 2005. júliusi számában.
Dr. habil. Benet Iván a Szegedi Tudományegyetem professzora, a
közgazdaságtudomány kandidátusa. Több mint egy évtizede meghívott
előadóként, szakirányú tantárgy felelőseként, doktori iskola külső tagjaként, PhD
hallgatók tudományos vezetőjeként és számos más területen dolgozik a
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karon. Mindezen tevékenységeinek
elismeréseként 2005. június 17-én címzetes egyetemi tanári kinevezést kapott.
 Amikor erre az interjúra készültem sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan is

kezdődött ez az együttműködésünk. Professzor Úr hogyan emlékszik erre?
 A gyökerek a Pannon Agrártudományi Egyetemhez vezetnek vissza
bennünket. A keszthelyi karral már az 1970-es években szoros kapcsolatban
álltam. 1983-ban Keszthelyen címzetes egyetemi tanári kinevezést kaptam, ami
akkor nagy megtiszteltetés volt számomra. Nagy ösztönzést jelentett további
kutatói- és oktatói pályafutásomra. Mosonmagyaróvárral az 1990-es évtizedben
vált elmélyültté a kapcsolatom, amikor is a PATE Doktori- és Habilitációs
Bizottságában, valamint a PATE Ökonómiai Szakbizottságában rendszeresen
találkoztunk. Egy ciklusban a Rektori Tanács tagja is voltam, ott is többször
találkoztunk. Az oktatási rendszer megreformálásában is élő, eleven kapcsolat
volt közöttünk. Végezetül egy kutatási szálat is megemlítek. Fiatal korom óta
figyelemmel kísérem az ágazati kapcsolatok mérlegének felhasználásával
folytatott elemzéseket. Ha pedig erről beszélünk, akkor Tenk Antal személye
megkerülhetetlen.
 Az 1993-ban kezdődő PhD doktorképzésnek meghatározó szerepe volt a közös
munkánkban.
 Így van. A PATÉ-n együtt dolgoztuk ki és ültettük át a gyakorlatba az új
minősítési rendszert. Az első tapasztalatokat is közösen szereztük meg.
Jelentőségét abban látom, hogy az új rendszer a nemzetközi együttműködést
megkönnyíti, illetve lehetővé teszi. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk (ezt is
közösen értem), hogy az új rendszernek is vannak problémái, amelyeken
érdemes alaposan elgondolkodnunk, majd továbblépnünk.
 Mint agrárközgazdász a rendszerváltást követően az agrárium neuralgikus
területeivel foglalkozott számos tanulmányában. Bennem a legmélyebb nyomokat
A föld, az istenadta föld című írása hagyta. Miért ennyire fontos ma is a
földkérdés?
 A mezőgazdaság alapvető termelési tényezőjéről van szó. A történelemben
sok háborút indítottak miatta. Részemről régi „szerelem” ez, amelyet az
15

agrárközgazdaságtan motivált. Valamennyiünk közös szándéka az, hogy a
mezőgazdaság hatékonyságát, versenyképességét javítsuk. Ehhez az egyik út a
hatékonyabb földhasználaton át vezet, ami egy jól funkcionáló, szabályozott
földpiacot is igényel. Ez utóbbihoz szerettem volna én már az 1970-es évek
elején hozzájárulni. (Benet‒Góczán 1973) Ma is vállalom a cikk alapeszméjét,
annak ellenére, hogy azóta viharos változások zajlottak le. Az 1980-as
évtizedben a Minisztertanács felkérésére MTA-MÉM Földértékelési Tématanács
jött létre. Ennek keretében egy új földértékelési rendszert dolgoztunk ki. Hosszas
viták után, végül is az új rendszer nem került bevezetésre. Az 1989 utáni
privatizációt kezdettől fogva problémásnak láttam, és szélsőségesnek ítéltem. Az
elmúlt másfél évtized tapasztalatai megerősítenek abban, hogy fatális hibák
történtek. Ezek egyike a földtulajdon- és földhasználati viszonyok elaprózása.
Az előttünk álló évtizedekre mesterségesen csináltunk magunknak nehezen
leküzdhető akadályokat. A 2003. évi adatok azt jelzik, hogy az átlagos méret a
magyar mezőgazdaságban 8 ha körüli. Kérdezem: hová lehet ezzel
nemzetközileg eljutni? Ez az egyik aktualitás. Van azonban egy másik is. Ezt a
Mosonmagyaróváron tevékenykedő agrárszakemberek jobban érzik az
átlagosnál. Nevezetesen a külföldiek földtulajdon szerzésének ügye, de erről
többet most nem mondok.
 Mi, akik közelebbről ismerjük úgy tartjuk, hogy Kőrösi Csoma Sándor után
kicsike hazánk második legnagyobb utazója. Csak Japánban háromszor járt, de
többször megfordult Finnországban, Angliában stb. Honnan ez a nagy utazási
kedv?
 Értem a kérdést! Annak megfogalmazási módja Tenk Antal utánozhatatlan
humorérzékére utal. Persze ez így túlzás, még akkor is, ha Japánban több mint
háromszor jártam. Fiatal korom óta vonzottak a Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) keretében elnyerhető külföldi tanulmányutak lehetőségei. Kétségkívül,
éltem is ezekkel. Így például sokszor jártam a Szovjetunióban is, illetve annak
bizonyos köztársaságaiban. Főleg azokat a köztársaságokat preferáltam,
amelyekkel hazánknak kétoldalú kereskedelmi egyezménye volt. Számomra
mindig fontos volt, hogy megismerhessem a külföldi kollégák
gondolkodásmódját, a hogyan továbbra vonatkozó elképzeléseit. Ezeket mind
kutatóként, mind oktatóként általában felhasználtam, illetve felhasználom. Ez
azonban túl általános fogalmazás. Konkrétabban azt mondom, hogy nemcsak
utazni szeretek, hanem utána „visszaköszönni” is. (Lásd például: Benet (1981b),
Benet (1993a), Benet (2001b), Hosszabb ideje szoros kapcsolatban állok a
Lengyel Tudományos Akadémiával is. Nagyon hasznosak a rendszeresen
megtartott kétoldalú konferenciák. Hát ennyit mentségemre…
 Legutóbb egy éven át a helyszínen tanulmányozta Japán mezőgazdaságát.
Milyen, itthon is hasznosítható tapasztalatokat szerzett ebből az alkalomból?
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 Ez volt pályafutásom egyetlen hosszú tanulmányútja. A tapasztalatok

feldolgozása lassan a befejezéséhez közeledik. Szándékom szerint 2006-ban
közreadom őket egy újabb (minden bizonnyal az utolsó) szakkönyv formájában.
Kérem, most elégedjen meg ezzel a válasszal. Ez sem veszély nélküli, mivel a
jövő évben igen könnyen a szavamon foghat. Remélem, nem jön közbe semmi
előre nem látható akadály.
 Finnországi tapasztalatairól egy önálló könyvben számolt be. Tőlük mit
tanulhatunk?
 Bizony-bizony, nagyon sokat. Gondoljuk csak át: még nyolc évtizede sincs
annak, hogy elnyerték a függetlenségüket és a világ magasan fejlett
országcsoportjába tartoznak. Ugye, ez már önmagában sem kevés. Szelektálnom
kell a sok hasznos tapasztalat között.
1. A sikeres gazdaságpolitika egyik alappillére a rendelkezésre álló természeti
erőforrások racionális kihasználása. Finnország esetében ez az erdő.
2. A másik alappillér a versenyképes feldolgozóipar. Finnországban a
fafeldolgozó ipar és a gépiparon belül a híradástechnikai iparág a
legreprezentánsabbak. Ezek döntő szerepet játszanak a fizetési mérleg
stabilitásában, kiegyensúlyozottságában.
3. Evolúció, nem revolúció. Az agrárátalakulás számára ez (lett volna) a
legfontosabb üzenet. A finn vidék ellenezte az EU csatlakozást. Tudták, hogy a
mezőgazdaság számára nehéz időszak következik. Ezért különös gonddal
készítették elő a belépés utáni jövedelemkompenzációt. Továbbá végig arra
törekedtek, hogy az új feltételek közepette is a lehető legnagyobb mértékben
hasznosítsák a már meglévő termelési kapacitásokat. Úgy gondolom, hogy a
fentiek igen elgondolkodtatóak lehetnek a magyar közgazdaságtan, a gazdaságés agrárpolitika művelői számára.
 Önt úgy ismerjük, mint aki a mondandóját nem pontokba, hanem
„gombócokba” foglalja össze. Honnan ez a gombócozás?
 Hát igen. A „gombóc” talán összetettebb, szélesebb tartalmú, mint a pont.
Lehetőséget ad bizonyos leágazásokra is. Ennyi és nem több. Egyébként
mindkettő a mondanivaló tömör kifejtését szolgálja, ami saját szakmánkra nem
mindig jellemző. Máskülönben azokat az előadókat, illetve hozzászólókat
tisztelem, akiknek van egy mondat üzenetük a résztvevők számára. Sokszor
bizony ez nagyon nehezen akar összejönni, kikerekedni.
 Hogyan érintette a címzetes egyetemi tanári kinevezés?
 Keszthelyi kinevezésem azért hatott meg, mivel az első volt és utána
mindenütt professzornak szólítottak. A mostani szintén meghatott, mert minden
bizonnyal ez az utolsó. Mindig jólesik az ember számára, de hatvan év felett
különösen jól, ha valahol észreveszik: „ez a pasas igyekszik valamit csinálni”.
Köszönöm a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek, a Mosonmagyaróvári Karnak,
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az óvári ökonómusoknak eddig végzett munkám elismerését, megtisztelő
értékelését. Én az az ember vagyok, aki ha azt hallja, hogy 1797, akkor
Keszthely, ha pedig azt, hogy 1818, akkor Mosonmagyaróvár jut az eszébe. No
és az is sokszor eszembe jut, hogy 1999-ig, amíg létezett a Pannon
Agrártudományi Egyetem, addig a hazai agrár felsőoktatás kétpólusú volt és ez
nem volt rossz dolog.
 Milyen tervek foglalkoztatják a következő évekre?
 Négy, eseményekben gazdag évtizede vagyok a pályán. Energiámat mindig
megosztottam a tudományos kutatás és az oktatás között. A befejező években az
oktatás nagyobb súlyt kap. Szeretem az egyetemi hallgatókat. A Szegedi
Tudományegyetemen tanítom az Agrárgazdaságtan és az Agrárpolitika
tantárgyakat a IV. évfolyamon. Nagyon jó a kapcsolatom a hallgatóimmal. Az
oktatás területén az a legközelebbi tervem, hogy az Agrárgazdaságtant egyre
inkább Élelmiszergazdaságtanná alakítsam. Ami pedig a tudományos kutatást
illeti, szeretném befejezni Japán agrárpolitikája 1950-2000 című kutatási témám
kéziratát. Hát, egyelőre ennyit a tervekről.
 Köszönöm a beszélgetést. Eddigi munkásságához szívből gratulálunk,
felvázolt terveinek megvalósításához pedig sok sikert és nagyon jó egészséget
kívánunk!
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Kollégák és barátok voltunk
(Emléktöredékek)
Prof. Dr. Szabó Gábor professor emeritus
Benet Ivánnal az MKKE Veres Pálné utcai kollégiumában ismertük meg egymást
a mezőgazdasági szak hallgatóiként. 1964-ben Laczó Ferenc csoporttársammal
az MTA Közgazdaságtudományi Intézetébe kerültünk gyakornoknak, ahová a
következő évben Iván is felvételt nyert. Ezt követően közel tíz évig dolgoztunk
együtt a Csendes Béla által kiválóan vezetett Mezőgazdasági Osztályon.
Hármunk között jó értelemben vett szakmai verseny alakult ki, melynek során
Iván elsőként szerzett egyetemi doktori és kandidátusi fokozatot.
Az orosz nyelv mellett egy nyugati nyelvből is kellett állami nyelvvizsgát
tenni, de ő az angol mellett a német nyelvvizsgát is megszerezte. Későbbi
kiemelkedően eredményes tudományos munkája és külföldi útjai során idegen
nyelvi ismereteit széleskörűen hasznosította.
Fiatal kezdő kutatóként hamarosan kitűnt, hogy rendkívül eredeti és önálló
gondolkodású egyéniség. Sem a kutatási témák kiválasztásánál, sem azok
kidolgozásánál nem vett igénybe segítséget. (Nemhogy a fiatal, de az idősebb
kutatók segítségét sem!) Megjegyzem: nem volt ínyére a konzulensi szerepkör sem!
Kiemelkedő tehetségét felismerve, többen arra a következtetésre jutottunk,
hogy ha Dubnába ment volna tanulmányútra, ott is képes lett volna valami
érdemlegeset alkotni.
Fiatal kutatóként még egy különleges képessége keltett figyelmet:
publikációiban bátran feltárta, hogy mely problémákra nem tudott választ adni.
Barátságunk alapjául a hasonló családi háttér mellett a kemény szakmai
munka tisztelete, valamint a külföldi tapasztalatok szükségességének a
felismerése szolgált. Emellett mindketten szerettünk sportolni, noha Iván a
kézilabdát, az úszást és a kajakozást kedvelte, míg én a „focibolondok” népes
seregét gyarapítottam. Az évek során szűkebb és tágabb családommal is
megismerkedett, Trabant autójával sokszor volt segítségünkre.
Rózsadombi lakásában gyakran tartott számunkra „előadásokat” a világ
legkülönbözőbb országaiban készített kitűnő diafelvételekkel. Pestlőrinci
lakásunkban szívesen látott, gyakori vendég volt. A dél-dunántúli svábok által
kedvelt cikói fleischwurst (stifolder) kedvenc ételei közé tartozott. Gyermekeink
szerették „Ifán” bácsit, aki értett a nyelvükön. Minthogy Budapesten nem voltak
rokonai, ha megbetegedett, igyekeztünk a segítségére lenni. Tihamér gazdász
öcsémmel, aki Halásziban telepedett le, igen jól megértették egymást.
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Mindketten nagy hívei voltak az autóknak, no meg a Sarolta sógornőm által
készített finom szigetközi ételeknek, a kertjükben termett gyümölcsöknek.
1974-ben Budapestről Pécsre költöztünk, a Pécsi Tudományegyetemen
feleségemmel együtt állást és népes családunkra való tekintettel szolgálati lakást
is kaptunk. Kapcsolataink ezt követően meglazultak, de hosszú ideig
fennmaradtak. Miután Iván az MTA Közgazdaságtudományi Intézetéből
nyugdíjba ment, és Szegedre költözött, kapcsolataink több évre megszakadtak.
Istennek hála, hogy élete utolsó időszakában Ági nővére segítségével ismét
egymásra találtunk.

Keszthelyi emlékek
Prof. Dr. Palkovics Miklós professor emeritus
Benet Iván a hatvanas évek végén került szakmai kapcsolatba az akkori
Agrártudományi Egyetem (Keszthely) munkatársaival volt katonatársa, Tusnádi
Győző révén. Közös kutatási területük volt az ipari eredetű termelési eszközök
felhasználása a mezőgazdaságban. Keszthelyi kollégái leginkább a műtrágya
felhasználásának gazdasági értékelését végezték. Benet Iván az elkészült
tanulmányok bemutatására, tudományos értékelésére akkori munkahelyének, az
MTA Közgazdaságtudomány Intézet infrastruktúráján, kapcsolati rendszerén
keresztül biztosított lehetőséget.
Ezt követően több területen segítette a tudományos fokozatok
megszerzésére törekvő keszthelyi oktatókat, a munkahelyi vitákon bírálója volt a
kandidátusi értekezéseknek. Aktív szereplője, segítője volt a Georgikon Napok
tudományos rendezvénysorozatnak.
A nyolcvanas évektől rendszeresen részt vett az egyetemi oktatómunkában
vendégelőadóként. A Közgazdaságtan című tantárgy keretében a
makrogazdasági kapcsolati rendszerekkel, ezek nemzetközi összefüggéseinek,
hatásainak elemzésével foglalkozott.
A Pannon Egyetem Keszthelyi Kari Tanácsának külső tagjaként segítette
az Intézmény munkáját. 1983-ban címzetes egyetemi tanári kinevezést kapott.
Tervezett, főállású egyetemi tanári tevékenységet a Szegedi
Tudományegyetemen vállalt.
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Megkésett e-mail üzenet
Szia Iván!
Csak nagy nehezen akadtam erre a címre! Remélem, így kontaktust tudok Veled
teremteni, ugyanis egy fényképet szeretnék küldeni:
Régi barátsággal köszönt: Jóska
Tisztelt Dr. Ulreich József!
Benet Iván professzor úr doktori e-mailjei hozzám futnak be, mert még 2014. év
elején megbetegedett. Sajnos 2014. december 20-án elhunyt. Nagyon sajnálom,
hogy az e-mailt nem tudom továbbítani.
Üdvözlettel: Pásztor Mihályné
Tisztelt Hölgyem!
Értesítését köszönöm. Megrendített Iván Barátom halálhíre. Engedje meg, hogy
néhány gondolat erejéig zavarjam. 1975. februártól májusig a KKI (Kulturális
Kapcsolatok Intézete), ösztöndíjasaként 3 hónapot töltöttem Helsinkiben az
Erdészeti Kutató Intézetben. Márciusban értesített a KKI, hogy jön egy
agrárközgazdász, menjek ki érte a Főpályaudvarra, és segítsem beilleszkedését az
intézet munkájába. Így ismerkedtem meg Ivánnal. Én 1976-tól elhagytam a kutatói
pályát, de Iván tevékenységét nyomon kísértem.
Közös kirándulásokat tettünk Finnországban, ezeken nagyon jól éreztük magunkat.
Rovanniemiben járva kimentünk az Északi-sarkkörre is, ahol a csatolt fotót
készítettem. Azóta 40 év telt el. Most digitalizáltattam a finn diáimat, és így került a
kezembe ez a fénykép Iván Barátomról. Ezzel szerettem volna örömet szerezni
neki. Ez nem sikerült!!
Őszinte tisztelettel: Dr.Ulreich József, okl.erdőmérnök-közgazdász.
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Búcsúzás a temetőben 2015. január 8-án
Elmondta Dr. Czagány László, egyetemi docens
Tisztelt Gyászolók!
Vannak szavak, kifejezések, amelyekkel megpróbáljuk leírni azokat az érzéseket,
amelyek egy végső búcsú során ránk zúdulnak, de jól tudjuk, hogy valójában
nem lehet ezeket szavakba foglalni. Hetekre, hónapokra van szükség, hogy
valamilyen szinten feldolgozzuk egy olyan ember elvesztését, aki nagyon közel
állt hozzánk, aki életünk része volt. Ha majd túl leszünk a kedves kollega, barát
gyászolásának legfájdalmasabb időszakán, Benet Ivánra gondolva biztosan az
életvidám, barátságos, szellemes, de mindig mértéktartó, nagy tudású tanár és
barát képét idézzük fel. De most még a gyász fájdalmas óráinál tartunk. Nehéz
szívvel meg kell békülnünk a gondolattal, hogy a kedves kollegától, jó baráttól
végső búcsút kell vennünk. A gyász legőszintébb érzései nem is a lezáruló
gazdag életpályának szólnak, hanem a mindennapok közvetlen társának.
Engedtessék meg nekem, hogy kissé visszaéljek azzal a helyzettel, hogy én
mondom ezt a nekrológot, és megosszam Önökkel azokat a feltóduló emlékeket,
amelyek az elmúlt két hétben áthatották Ivánnal kapcsolatos gondolkodásomat.
Közel hat évtizede ismertük meg egymást, és mindvégig mély barátságot
tartottunk. Együtt váltunk felnőtté, együtt öregedtünk meg. Ugyanabban a
középiskolába és egyetemre jártunk. Együtt éltük a boldog diákéveket, tanultunk,
sportoltunk, szórakoztunk. Az elmúlás fájdalmával vegyes szép emlékek
fűződnek a Népstadionban együtt végigszurkolt kettős rangadókhoz, a színházi
előadásokhoz, vagy például ahhoz, hogy havonta egyszer, ösztöndíj napján
zónapörkölt és borozgatás mellett a zugligeti Szép Ilonka vendéglőben vitattuk
meg a világmegváltó gondolatainkat. Barátságunk második igazán aktív ideje
akkor kezdődött, amikor Iván – hosszú de tartalmas vándorút után – visszatért a
gyökerekhez. Visszajött Szegedre dolgozni, lakni és – bevallottan – földi
pályájának záró szakaszát megélni. Szakmai kapcsolatunk is gyümölcsöző volt,
nekem mégis az otthoni vendégeskedések, gasztronómiai kalandok, a koncertek
és az együtt nézett és megvitatott kézilabda meccsek fognak hiányozni. Az
elmúlt szörnyű év során kórházi ágyán elesett állapotában is némi vigaszt
jelentett neki, ha beszámoltam a kézilabda élet aktualitásairól.
Nyilvánvaló, hogy az itt összegyűlt gyászolók közül sokan és hosszasan
tudnák sorolni az emlékeket, amelyek nagyon személyessé teszik a mai végső
búcsút, hiszen Benet Ivánnak közgazdászként, tanárként, magánemberként
nagyon kiterjedt kapcsolatrendszere volt. Megható volt tapasztalni, hogy a
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betegség súlyos hónapjaiban az ország minden részéből Debrecentől Pécsig,
Budapesttől Mosonmagyaróvárig, Kaposvárig és mindenhonnan érkeztek az
aggódó telefonos érdeklődések és a személyes látogatók. Ennek a
megbecsülésnek és szeretetnek alapja – a mindennapok kisebb – nagyobb
tetteiben és gesztusaiban megnyilvánuló szimpátián túl – az a tekintély, amit
Benet Iván sikeres kutató és oktató közgazdászként vívott ki. Gazdag és
eredményes szakmai pályát járt végig.
Kiskunhalason született 1942-ben. Édesapját nagyon korán elvesztette,
pedagógus édesanyja nevelte Ágnes nővérét és őt. Az általános iskolát Szegeden
végezte, és itt érettségizett a Kőrösy József Közgazdasági Technikumban. 1961ben felvételt nyert a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre. A
hatvanas években az egyetemi műhelyből a fiatal agrárközgazdászoknak egy
olyan generációja került ki, amely maradandó nyomokat hagyott a következő
évtizedek nemzetközileg is elismert magyar mezőgazdaság naplójában. Ennek a
generációnak egyik meghatározó súlyú alakja volt Benet Iván.
Több mint négy évtizedig dolgozott az MTA Közgazdaságtudományi
Intézetében, szakértőként az Országos Tervhivatalban és az Agrárgazdasági
Kutatóintézetben is hozzájárult az agrárpolitika tudományos megalapozásához.
A kutató tevékenység mellett mindvégig oktatott is. Egyetemi tanári címet a
Pannon Agrártudományi Egyetemen kapott, de más egyetemeken is keresett
előadó volt, így például a Corvinus Egyetemen, Pécsett, Mosonmagyaróváron is
voltak kurzusai. A világ sok országában járt. Szinte minden európai országban
megfordult, de hosszabb-rövidebb ideig dolgozott Japánban, Kínában, az
Egyesült Államokban, Etiópiában. Közel 200 publikációt jegyzett, ebből hét
önálló könyv, kilenc könyvnek pedig társzerzője volt.
Kutatói pályája elején főként az agribusiness kérdéseivel foglalkozott. E
témában jelent meg első könyve is, amely után nemzetközi érdeklődés is
megnyilvánult, és rövidesen oroszul is megjelent. 1985-ben napvilágot látott Az
agrár-ipari egyesülések útkeresése című műve a magyar mezőgazdasági modell
egyik legkomplexebb, leginkább kiérlelt leírása. A kilencvenes években
elkeseredetten vette tudomásul, hogy a jó szándékú törekvések közepette hamis
ideológiák, politikai csatározások és a demagógia eluralkodásának áldozata lett a
magyar élelmiszergazdaság jó néhány korábbi eredménye. Érdeklődése ezután a
külföldi tendenciákra terelődött, nem öncélúan, hanem hazánk Európai Uniós
csatlakozására való felkészülésére való figyelemmel. Kreativitását jellemzi, hogy
behatóan kutatta Japán és Finnország mezőgazdaságát. E kutatási eredményeinek
publikálása meggyőzte a kételkedőket is arról, hogy nem csak a világ vezető
agrár országaitól érdemes hasznosítható tapasztalatokat átvenni.
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A Szegedi Tudományegyetemen 2003-ban kapott professzori kinevezést, s
ettől kezdve ő gondozta az Agrárgazdaságtan és az Agrárpolitika kurzusokat.
Előadásai zömét a Gazdaságtudományi Karon és Hódmezővásárhelyen, a
Mezőgazdasági Karon tartotta, de voltak kurzusai a jogi és a mérnöki karon is.
Részt vett a GTK doktori iskolájának munkájában is. 2012-ben emeritus
professzori címet kapott. Főként az Európai Unió közös agrárpolitikájával
kapcsolatos oktatási és kutatási programoknál végzett nehezen pótolható
tevékenységet. Balogh Sándor professzorral e témában együtt írt könyvük az
alapművek között szerepel tananyagainkban.
Kedves Ágnes, tisztelt rokonok! Ha ez egyáltalán lehetséges, mélyen
átérezzük gyászukat. Biztosíthatjuk azonban Önöket, hogy az, aki a családnak a
felejthetetlen testvért, nagybácsit, rokont jelenti, nekünk se csak egy kollega
volt, hanem Iván, a jó barát, Iván a magánember is. De ezekben a nehéz
percekben mi talán közvetlenebbül át tudjuk gondolni, hogy halottunk élete a
közgazdász professzor érdemeivel vált kompletté, teljessé. Könnyítse elviselni a
gyász fájdalmát, s a megnyugvás éveiben szépítse emlékezetüket az a tudat, hogy
az elhunytra mindig tisztelettel, elismeréssel fognak gondolni volt kollegái és
hallgatói is. Fogadják őszinte részvétünket!
Iván! Nyugodj békében!
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