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Azok közé tartozom, akik vallják, hogy a minőség a fogyasztói/felhasználói megelégedettség 

kifejezője. Azt gondolom, hogy a minőség nem az, amit magunk deklarálunk saját magunkról, 

termékeinkről, szolgáltatásainkról. Sokkal fontosabb az, hogy miként vélekednek dolgainkról azok, 

akik számára adjuk a terméket, illetve nyújtjuk a szolgáltatást… 

 

 

Dr. Husti István 

 

- Néhány hete beléptél a hetvenesek táborába, melyhez szívből gratulálok! Szeretném kérni, hogy 

emeld ki gazdag szakmai pályafutásod legjelentősebb állomásait! 
 

- Azt gondolom, hogy a szakmai pályafutásnak nevezhető életutam viszonylag korán elkezdődött. 
Már kisgyermekként, miután 10 éves koromig tanyán éltünk, elég sok ház körüli munkába, illetve 
nyári aratásba kapcsolódtam, könnyítve ezzel valamelyest szüleim terheit.  Később, szülőfalum 
Tsz-gépműhelyében töltöttem a nyaraimat, máig ható tapasztalatokra szert téve. Mivel 
szakközépiskolában tanultam, 1967-ben az érettségi mellé mezőgazdasági gépszerelő 
szakmunkás bizonyítványt is szereztem. Egyetemi alapdiplomám mezőgazdasági 
gépészmérnöki, 1973-ból. Erre fejeltem rá egy gazdasági mérnöki, majd egy szakközgazdász 
másoddiplomát. Első – és egy rövid kitérőtől eltekintve – máig egyetlen munkahelyemen a 
Gödöllői ATE Mg. Gépészmérnöki Karán (ma: Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar) 
kezdtem dolgozni 1973 szeptemberében. Végigjárva az egyetemi ranglétrát, 1989-ben 
tanszékvezetői, majd 1994-ben egyetemi tanári kinevezést kaptam. Tudományos előmenetelem 
főbb állomásai: 1976-ban egyetemi doktori, majd 1981-ben kandidátusi és 2007-ben MTA doktori 
fokozat. Jelenleg, immár nyugalmazott egyetemi tanárként teszem a dolgomat a Kar Műszaki 
Menedzsment Intézetének Alkalmazott Menedzsment Tanszékén. 

 

- Azt gondolom, hogy a mezőgazdaság szeretete végigvonul munkásságodon. Miből táplálkozik 

ez a vonzalom? 



 

- Leginkább a gyermekkori indíttatásból. Szüleim parasztemberek voltak, s a velük való együttlét 
testközelbe hozta a paraszti munka nehézségeit és talán szépségeit is. Nyilván nem örültem, 
amikor – lehettem vagy hat-hét éves – aratás idején reggel négykor keltettek, mert akkor lehetett 
az aznapi betakarításhoz szükséges köteleket fonni a reggeli harmattól felpuhult, ahogy felénk 
mondták: „vonódott” rozsból, azonban a nap végére az elvégzett munka fölötti örömben én is 
osztozhattam. Később, amikor már jobban átláttam a mezőgazdálkodás jelentőségét, 
meggyőződésemmé vált, hogy valóban igaz a mondás: „…aki egy cső kukorica, egy szál fű 
helyett kettőt tud termeszteni, több elismerést érdemel az emberiségtől, és nagyobb szolgálatot 
tesz hazájának, mint az összes politikus együttvéve.” A gondolat Jonathan Swift-től származik, 
aki 1667 és 1745 között élt.: 
Máig tisztelem és megbecsülöm azok munkáját, akik – harcban a természet kiszámíthatatlan 
erőivel – folyamatosan azon fáradozzanak, hogy gazdálkodási teendőiket minél 
eredményesebben tudják megvalósítani. 

- Fantasztikus kitartás és szorgalom jellemzi tevékenységedet. Mi motiválta a mezőgazdasági 
gépszerelő szakmunkást arra, hogy tanszékvezető egyetemi tanár legyen? 
Első generációs értelmiségi vagyok. Engem otthon azzal riogattak a szüleim, hogy ha nem 
tanulok jól, mehetek a „TSZCS-be” kapálni. Ez az intelem kellő motivációt jelentett. És ahogy ez 
lenni szokott: minél többet tanultam, annál több dolog iránt kezdtem érdeklődni, s egyre több 
dologról szerettem volna többet megtudni. Már túl a hetvenen elmondhatom, hogy nálam az 
élethosszig tartó tanulás („Life Long Learning”) napi rutinná vált. És, hogy ne kerüljem meg a 
kérdést: Édesapám rám hagyott üzeneteinek egyike az volt, hogy „Fiam, mi azért gürizünk 
keményen, hogy te többre vidd nálunk. Tanulj, hogy boldogulj!”. Hát ez volt és a mai napig ez az 
igaz hajtóerő. 
 

- Tudásodat hallgatóidnak, olvasóidnak sok területen sikerült továbbadnod! Több esetben 

úttörőmunkát is végeztél! Ez utóbbiak közül melyekre vagy leginkább büszke? 
 

Szakmai érdeklődésem több területet érint. Nem vagyok büszke rá, de nem azok közé tartozom, 
akik egy dologról tudnak sokat, sokkal inkább azok közé, akik több dologról tudnak, valószínűleg 
nem eleget. Talán ebből is fakad, hogy klasszikus úttörő munkát nem szívesen említenék, hiszen 
az általam művelt szakterületeken mindennek voltak, s vannak előzményei. Már azt is nagy 
dolognak tartom, hogy némely területeken sikerült az elődök munkájához, eredményeihez 
valamit hozzátennem. Ahhoz is nagyon sokat kell olvasni, hogy az ember megismerje egy adott 
kérdésben a már elért eredményeket, nehogy felfedezze a csőben a lyukat, azaz sajátjának 
tüntessen fel olyan eredményt, amelyet mások már előtte kitaláltak, megvalósítottak. Sok 
energiát fektettem a mezőgazdasági műszaki fejlesztés ökonómiai és menedzsment 
összefüggéseinek meghatározására, s azok rendszer-összefüggéseinek feltárására. Akadémiai 
doktori értekezésemben részletesen bemutattam a „gépesítés-műszaki fejlesztés-innováció” 
egymáshoz szervesen kapcsolódó rendszerét. Úgy tudom, hazánkban elsőként mutattam be a 
lízing mezőgazdasági alkalmazásának lehetőségeit, feltételeit. Viszonylag korán kezdtem el a 
minőségügy és az innováció menedzsment-szemléletű oktatását. Aktuális dolgaim közül 
említhetem a „Műszaki termelésmenedzsment” című tantárgyam anyagának kialakítását, 
melyben a Lean-elvek és az Ipar 4.0 harmonizálására törekszem a minőségi szempontok 
egyidejű figyelembevételével. 
 
 

- Publikációid közül kiemelnéd a legismertebbeket? 
 



- Miután publikációim zöme a hazai felhasználók számára készül, nincs igazán megbízható 
visszajelzésem arról, hogy nekik melyik tetszett a legjobban. Tetszett-e egyáltalán valamelyik? A 
hivatalos elismerések közül kettőt szívesen szoktam említeni: a Mezőgazdasági vállalkozói 
kézikönyven első kiadása „OMÉK Nagydíj” elismerésben részesült 1996-ban a 72. Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon. A Magyar Minőség Társaság pedig 2016-ban 
találta érdemesnek a „Minőségmenedzsment összetevői” című szakkönyvemet „Szakirodalmi 
Nívódíj”-ra. Könyveim közül sok hivatkozást kapott a „Beruházási kézikönyv vállalkozóknak, 
vállalatoknak” című munka, melynek megjelenését alkotó szerkesztőként segítettem. 
Nemzetközileg legtöbb, 52 hivatkozást kapott a „Main Elements of Sustainable Food Chain 
Management” c. dolgozatom. Csupán adalékként jegyzem meg, hogy a Magyar Tudományos 
Művek Tára (MTMT) összesítése szerint a rám történt hivatkozások száma együttesen 430. Hogy 
ez sok-e vagy kévés, az nézőpont kérdése. Számomra ugyanis ennél és a tudományos körökben 
gyakorta emlegetett impakt-faktornál is fontosabb, hogy leírt gondolataim eljussanak azokhoz, 
akiknek szántam. 
 

- A szakma több kitüntetéssel ls elismeréssel adózott munkásságodért. Kérlek, sorolj fel néhányat 

ezek közül! 
 

- Nem sok van belőlük, ezért mindegyikre büszke vagyok. Egyetemi oktatóként nehéz 
szétválasztani az elismeréseket aszerint, hogy kitől, s miért kaptam. Végzős egyetemistaként az 
Országos TDK Konferencia Agrártudományi szekciójában első helyezést értünk el egy 
kollégámmal közösen elkészített dolgozatunkkal. A rendszerváltás előtti időkből büszke vagyok 
az „Ifjúságért” érdeméremre. A munkahelyem rangos elismerését a SZIE Aranyérmét is 
megkaptam. Hallgatóimtól két ízben vehettem át a végzős évfolyam által legjobbnak tartott 
oktatónak járó „Gépészgyűrű”-t. Állami elismerésként tartom számon az 2014-ben átvett Apáczai 
Csere János Díjat és a 2019-ben odaítélt „Magyar Érdemrend Tisztikeresztjé”-t. Azt gondolom, 
hogy ez utóbbi egész eddigi életpályám elismerése. 

- Vérbeli oktatásszervezőként is ismernek! Mivel szolgáltál rá erre? 
Munkahelyemen, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán azon fáradoztam, nyilvánvalóan 
munkatársaimmal együtt, hogy a mérnökhallgatók ökonómiai és menedzsment tudása 
megfeleljen az általam folyamatos kontrol alatt tartott gyakorlati kihívásoknak, elvárásoknak. 
Ennek szellemében fokozatosan épültünk be a Karon folyó képzési programokba, s ennek 
elősegítésére alakítottuk a szervezeti hátteret is. Az egykori Mezőgazdasági Tanszékből az évek 
során sikerült fokozatosan átalakulni a mai Műszaki Menedzsment Intézetté. Ennek az intézetnek 
alapító igazgatója voltam, s ma is közreműködöm az „Alkalmazott Menedzsment Tanszék” 
munkájában, ahogy ezt már korábban is jeleztem. Oktatásszervezői feladataim sorából kiemelem 
a „Műszaki menedzser”-képzés gödöllői adaptációjának levezénylését. Az országban 
harmadikként nálunk sikerült ezt a szakot akkreditáltatni, s ma is működtetni. A képzés jelenleg 
BSc- és MSc-szinten is folyik számottevő hallgatói érdeklődés mellett. 
 

- Az általad kialakított és az oktatásba bevezetett tantárgyainak listáján szerepel többek között a 

Minőségmenedzsment. Ezért is érdekelne minőségfelfogásod! Szerinted mi a jó minőség 

ismérve? 
 

- Azok közé tartozom, akik vallják, hogy a minőség a fogyasztói/felhasználói megelégedettség 
kifejezője. Azt gondolom, hogy a minőség nem az, amit magunk deklarálunk saját magunkról, 
termékeinkről, szolgáltatásainkról. Sokkal fontosabb az, hogy miként vélekednek dolgainkról 
azok, akik számára adjuk a terméket, illetve nyújtjuk a szolgáltatást. Fontosnak tartom a 
minőséggel kapcsolatban is az egy nyelven beszélést. Nem szerencsés, ha a nemzetközileg 
elfogadott és mára már hazánkban is meghonosodó „minőségmenedzsment” helyett 



„minőségirányítás”-t pláne „minőségbiztosítás”-t használni, mert ezzel zavart okozunk a fejekben, 
hiszen ez utóbbi kifejezéseknek is megvan a sajátos tartalma, ami nem egyezik a 
minőségmenedzsment fogalomkörébe tartozó tartalommal. Hitem szerint az egy nyelven 
beszélés igényének forszírozása is minőségi kérdés. 
 

- Egyetemi vezetőként miként látod a magyar mezőgazdaság jövőjét? Milyen jövőképet lehet a ma 

tanuló diákoknak felvázolni? 
 

- Már közhelynek számít, hogy hazánk ökológiai adottságai a mezőgazdasági termeléshez jók. Azt 
remélem, hogy ez a belátható jövőben sem fog megváltozni, ezáltal rövidebb távon fenntartható 
ezen a területen hazánk komparatív előnye. Számomra ebből fakad a jövőképre vonatkozó 
következtetés: hazánkban a mezőgazdálkodás mindig is fontos volt, ma is az és a jövőben sem 
lesz ez másként. Ahhoz, hogy az ágazat sikeresen teljesítse küldetését, mással nem 
helyettesíthető szerepe van és lesz a felkészült, a természetet értő és szerető embereknek, akik 
nem csak üzleti vállalkozásnak, hanem mindenek előtt és -felett élethivatásnak tekintik a 
mezőgazdálkodást. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy már az egyszerű talpon maradáshoz sem 
elég a magyarok hagyományos föld-szeretete. A mezőgazdálkodás bonyolult feltételrendszere 
igen dinamikusan változik. E változások követése, megértése és adaptálása egyre komolyabb 
felkészültséget kíván. Hiszem, hogy aki megszerzi a mezőgazdálkodáshoz szükséges komplex 
tudást, képes azt folyamatosan karbantartani, illetve fejleszteni, az boldogulni fog ebben a 
könnyűnek éppen nem nevezhető, de szép szakmában. 
 

- Ily gazdag munkásság csak komoly családi hátérrel biztosítható! Azt gondolom ez esetedben 

adott! 
 

- Hál’ istennek az rendben van. Falumbeli feleségemet szinte kislány-kora óta ismerem. 1975-ben 
házasodtunk össze, s azóta jóban-rosszban együtt vagyunk. Vannak néha vitáink, hiszen Ő jól 
felkészült közgazda és rendkívül megbízható egyetemi oktató. Egyetemi docensként ment 
nyugdíjba, hogy – szavaival élve – jó nagymama lehessen. Az unokákkal való törődés mellett 
sok energiáját köti le saját vállalkozása is. Egy fitness-klub tulajdonosa és működtetője. Nem 
egyszerű az élete. Három gyermekünk van. Sajnos mindhárman Budapestre váltották gödöllői 
lakhelyüket. Jelenleg két gyönyörű unokánk van, s júniusra várjuk a harmadikat. Azt remélem, 
hogy öreg napjainkra is megmarad a családi tűzhely melege, amely a mai napig úgy tart össze 
bennünket, hogy közben mindenki élheti a maga hétköznapjait. Sajnálatos, hogy a korábbi 
családi hátterünket alapjaiban meghatározó szüleinkre, testvéreinkre már csak a sírjaiknál 
emlékezhetünk. 
 

- Hogyan tudod magadat szakmailag „karban tartani”? Milyen megújulási módszereid vannak? 
 

- Bármilyen furcsa, a munkával. Nincs különleges módszerem. Ahogy korábban már jeleztem, 
meglehetősen sok dolog érdekel, ezért mindig találok valami újdonságot, ha valamibe éppen 
beleuntam. Fiatalok között töltöttem eddigi életemet, s bár alapvetően konzervatív típus vagyok, 
a tőlük kapott impulzusok is hozzásegítenek ahhoz, hogy többé-kevésbé „naprakész” legyek az 
élet dolgaiban, illetve az engem érdeklő kérdésekben. 
 
 
 
 

- Miként tudsz kikapcsolódni, regenerálódni? Mi a kedvenc hobbid? 
 



- Zenében „mindenevő” vagyok. Legkedvesebb időtöltésem a zenehallgatás. Mára olyan 
gyűjteményem van, amely kb. 3800 olyan darabot tartalmaz, melyek mindegyikét bármikor 
szívesen hallgatom. Óriási segítség ez ügyben az egyre korszerűsödő technikai háttér. Nagy 
örömet okoz, ha fiatal korom egy-egy kedvenc dalát egy-két kattintással újra hallgathatom. 
Televíziót általában a sport miatt nézek, ebben is elsősorban a csapatsportok érdekelnek. A 
sportot egyébként világéletemben szerettem. Elég sok mindent aktívan is műveltem. 
Valószínűleg nem vagyok az átlagosnál nagyobb tehetség e téren, mert, ugyan jó eredményeim 
voltak, de kiemelkedőt sehol nem sikerült felmutatnom. Rövidtávfutóként edződtem, azután a 
kézilabda következett, amit egy csuklótörés miatt hagytam abba. Ennek egyébként annyi 
hozadéka volt, hogy a törést követően csak a tanulásra koncentráltam, s az utolsó három és fél 
egyetemi évemet kitűnő eredménnyel teljesítettem. Sokáig fociztam, amit testsúlyom 
gyarapodása és látásom romlása miatt hagytam abba. Ezt követően próbáltam ellesni a tenisz 
fortélyait. Jelenleg általában heti két alkalommal játszom, de már csak párosban. Családi 
házunknál egy pázsitos előkert és egy zöldséges hátsó kert található. Mindkettő ad kvázi-
folyamatos elfoglaltságot. Egyelőre örömmel végzem ezt a munkát is. Sokáig a főzés is hobbinak 
számított. A családi munkamegosztásból azonban ez a tevékenység, a hét végi piacozással és 
heti bevásárlással együtt, rám maradt. Így ma már ez nem hobbi, hanem rendszeres és kötelező 
elfoglaltság. Eddig még nem sok panasz hangzott el a döntően hagyományos, a szülői ház 
emlékeihez kötődő ételeimmel kapcsolatban. 
 

 

Sződi Sándor 


