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„Úgy gondolkodj, mint a bölcs, de úgy beszélj, 
mint az egyszerű emberek.”

(Arisztotelész)

BEVEZETÉS

A  mezőgazdasági  ismeret-átadási  rendszer  működtetése  és  folyamatos 
fejlesztése  nemcsak  a  mezőgazdasághoz  kötődő  emberek  mindennapi  életét 
befolyásolja,  hanem  minden  vidéken  élő  ember  sorsát  is  meghatározza. 
Magyarországon  az  agráriumon belül  az  új  ismeretek  feltárása,  elemzése,  az 
elterjesztésre  érdemes  ismeretek  kiválasztása  illetve  azok  továbbadása  az 
agrárszakképzés, agrárkutatás és az agrár-szaktanácsadási rendszer feladata. 

Az  Európai  Unióhoz  való  csatlakozásunk  összetett  gazdasági  és  társadalmi 
folyamatokat  indított  el.  A  megváltozott  gazdaságpolitikai  helyzetben  egyre 
jobban  felértékelődtek  azok  az  ismeretek,  amelyek  befolyásolják  az  egyes 
országok versenyképességét. A szaktanácsadás gazdasági jelentőségét felismerő 
államok – különösen a változó gazdasági körülmények időszakában – jelentős 
támogatásokat  biztosítanak  a  gazdálkodás  eredményességét  segítő 
ismeretátadási rendszer fejlesztésére.

A jelenleg vállalkozói alapon működő, államilag támogatott és szabályozott, 
szaktanácsadási  rendszer  alapos  felülvizsgálatra  szorul.  A  szaktanácsadási 
tapasztalatokkal  rendelkező  országokhoz  hasonlóan  hazánkban  is  meg  kell 
határozni  azokat  a  prioritásokat,  amelyek  figyelembe  veszik  a  regionális 
különbségeket.  A prioritások meghatározásához azonban meg kell  ismerni  az 
endogén erőforrás-rendszer befogadó képességét, változtatási hajlandóságát.

Az  ismeret-átadási  tevékenység,  ezen  belül  a  szaktanácsadási  rendszer 
átalakítása  és  fejlesztése  nemcsak  a  magyar  mezőgazdasági  vállalkozók 
versenyképességének  növelése  érdekében  vált  szükségessé,  hanem  a  közös 
agrárpolitikának való megfelelés feltétele is. Az Európai Unió a 1782/2003/EK 
13. rendelet cikkében és a 1783/2003/EK rendeletben a szaktanácsadást „Farm 
advisory  system”  ként  nevesítve  a  tagországok  számára  kötelezően 
működtetendő szolgáltatásként határozta meg. 

Dolgozatomban  a  magyar  mezőgazdasági  ismereti  rendszerben  bekövetkezett 
változásokat  és  azok  szaktanácsadási  rendszerre  gyakorolt  hatását  kívánom 
bemutatni. 

5



Kutatásaim kiterjedtek azokra az intézményekre és szervezetekre, amelyek az 
agrár-szaktanácsadási  struktúra  részét  képezik.  Vizsgáltam,  hogy  a 
szaktanácsadók és más tanácsadói szerveztek milyen szolgáltatásokat kínálnak 
fel  ügyfeleik  számára,  illetve  ezek  mennyire  felelnek  meg  a  gazdálkodók 
elvárásainak.  A legfontosabb szervezetek  munkáját  a  gazdálkodók által  adott 
minősítés alapján értékeltem.

A vizsgálat három eltérő adottságú régióra terjedt ki, amely során a gazdálkodók 
véleménye  alapján  feltártam  a  mezőgazdasági  ismereti  rendszer  regionális 
különbségeit. A kutatás eredményei hozzájárulnak a regionális szaktanácsadási 
politika kialakítását befolyásoló eszközrendszer meghatározásához.
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1. A TÉMA AKTUALITÁSA

A  mezőgazdasági  vállalkozók  ismereteinek  bővítése  érdekében  az  állam 
többszintű  szaktanácsadási  struktúrát  alakított  ki,  mely  az  elmúlt  12  évben 
jelentősen  átalakult,  továbbfejlődött.  A  gazdálkodás  eredményességét  segítő 
eszközök (képzés,  szaktanácsadás)  bekerültek az agrártámogatások körébe.  A 
regionális  szaktanácsadási  központok  és  alközpontok  támogatásának 
növelésével  a  gazdaprogramok  százai  valósultak  meg  Magyarországon.  A 
fejlődés eredményeként egyre több gazdálkodó ismerte fel a szaktanácsadásban 
rejlő lehetőségeket, évről évre többen veszik igénybe a szolgáltatásokat. Ennek 
ellenére  a  szaktanácsadási  struktúra  még  nem  teszi  lehetővé  a  gazdálkodói 
igények teljes körű kielégítését. 

A kutatás előzményei, a kutatás háttere

A klasszikus  értelemben  vett  mezőgazdasági  szaktanácsadás  módszertanának 
oktatása  az  országban  először  1992-ben  kezdődött  meg  a  Gödöllői 
Agrártudományi  Egyetemen (GATE).  A szaktanácsadó képzés  magyarországi 
beindításában, a képzési tananyag, valamint a magyar szaktanácsadási struktúra 
kialakításában témavezetőm, dr. habil. Kozári József jelentős szerepet játszott. A 
témavezetőm által  vezetett  kutatásokhoz kapcsolódva 1998-tól  foglalkozom a 
szaktanácsadás módszertani kérdéseivel.

1994-ben  a  Gödöllői  Agrártudományi  Egyetem  Gazdaság-  és 
Társadalomtudományi Kar Munkatudományi Intézet keretén belül megalakult a 
Szaktanácsadási  Tanszék.  A szellemi műhely fejlődése lehetővé tette,  hogy a 
képzés  az  egy  szemeszteres  fakultatív  tantárgyból  MSc.  szintű,  önálló 
szakiránnyá  fejlődjön.  1998-tól  kezdődően  módosult  a  szaktanácsadó  képzés 
stratégiája,  lehetővé  vált,  hogy  a  hallgatók  – attól  függetlenül,  hogy  melyik 
karon tanultak – bekapcsolódhattak a képzésbe.  A Tanszék által,  mindhárom 
karon  indított  szaktanácsadó  képzési  modul  célja  olyan  szakemberek 
felkészítése,  akik  képesek  ügyfeleik  számára  hatékony  kommunikációs 
módszerek felhasználásával új és adaptálható ismeretek továbbítására. A képzés 
során a hallgatók megismerhetik a szaktanácsadás filozófiáját, módszertanát és 
nemzetközi gyakorlatát. A kommunikációs technikák tárgyalásával célunk, hogy 
az ténylegesen fejlessze a hallgatók, mint potenciális szaktanácsadók empátiás 
készségét,  kapcsolatteremtő  képességét.  A  hallgatók  megismerkednek  a 
szaktanácsadói programok kialakításának, végrehajtásának lépéseivel, valamint 
a tanácsadói kampánytervezés gyakorlati lebonyolításával. Végezetül elsajátítják 
a tanácsadói munka és az önmenedzselés módszereit. A szaktanácsadó képzési 
modul  sikeres  elvégzéséről  a  Gazdaság-  és  Társadalomtudományi  Kar 
Tanúsítványt állít ki. A Tanszék által meghirdetett tantárgyak oktatásában 2000-
től veszek részt.
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A  Tanszék  2000-ben  beindította  a  Pannon  Agrártudományi  Egyetem 
Mezőgazdaságtudományi  Kar  által  1996-ban  elsőként  akkreditált 
Mezőgazdasági  szaktanácsadó  szakirányú  továbbképzési  szakot,  amelynek 
keretében a felsőfokú végzettséggel  rendelkező szakemberek „Mezőgazdasági 
szaktanácsadó” képesítést szerezhetnek. 

Témavezetőm  a  Ph.D.  képzésben  a  Szaktanácsadási  rendszerek,  és  a 
Szaktanácsadás kommunikációs technikái címen hirdet tantárgyakat. A Tanszék 
munkatársai  részben  a  nemzetközi  projektekhez  kapcsolódva,  részben  a 
nemzetközi  konferenciákon és tanulmányutakon megismert  szaktekintélyekkel 
vették fel  a kapcsolatot.  A kapcsolatok építésének és a munkatársak szakmai 
fejlődésének  elősegítése  érdekében  a  Tanszék  több  nemzetközi  konferenciát 
szervezett.
Fontosabb kapcsolataink:

1. International Agricultural Centre, Wageningen, The Netherlands.
2. Agricultural University, Wageningen, The Netherlands.
3. Purdue University, West-Lafayette, Indiana,USA.
4. Scottish Agricultural Collage, Edinburgh, United Kingdom.
5. Danish Agricultural Advisory Centre, Aarhus, Denmark.
6. Slovak Agricultural University, Nitra, Slovenska.
7. Justus Liebig Universitat, Giessen, Deutschland.
8. INRA, Paris, France.
9. FAO, Közép-Kelet-európai Alregionális Központ.

A  Tanszék  munkatársaként  az  oktatott  diszciplínák  témaköreiben  végzem 
kutatómunkámat.  Ennek  során  mind  hazai,  mind  nemzetközi  projektekben 
szereztem tapasztalatokat.  Különösen jelentősek a FAO és az EU felkérésére 
végzett kutatások.
Fontosabb kutatási témaköreim:

1. A szaktanácsadásban alkalmazható kommunikációs módszerek 
vizsgálata. 

2. A magyar mezőgazdasági ismereti rendszer (továbbiakban MIR) 
értékelése.

3. A szaktanácsadás szerepének vizsgálata a fejlesztési programokban.
4. A gazdálkodók igényeinek szaktanácsadással kapcsolatos feltárása.

Oktatói és kutatói munkám során megfogalmazódott bennem az igény egy olyan 
átfogó jellegű munka elvégzése iránt, amely a szaktanácsadás szerepét vizsgálja 
a  magyar  mezőgazdasági  ismereti  rendszerben.  A  mezőgazdasági  ismereti 
rendszer  fejlesztésére  tett  javaslataimmal  hatékonyabbá  kívánom  tenni  a 
rendszert alkotó szervezetek közötti információ átadását és a regionális szintű 
szaktanácsadási politika kidolgozását.
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2. A KUTATÁS CÉLJA, VIZSGÁLATI TERÜLETEI

A szaktanácsadás aktuális céljaiból adódóan a jelenlegi mezőgazdasági ismereti 
rendszer felülvizsgálatra szorul. A mezőgazdasági ismereti rendszert az ország 
különböző régióiban eltérő szervezetek alkotják, és azok eltérő hatékonysággal 
vesznek részt a gazdálkodók információ-ellátásában. Az eltérő jelleg önmagában 
nem jelent problémát, viszont az egyes szervezetek hiánya már akadályozhatja 
az igény szerinti információhoz jutást.

A rendszerváltás előtt a mezőgazdasági ismereti rendszer szervezeteit országos 
szinten koordinálták, így képesek voltak a „kisszámú” nagyüzemet a szükséges 
információval  ellátni.  A  rendszerváltást  követően  az  országos  koordináció 
felbomlott,  a nagyszámú magángazdaság információ-ellátásához egy új típusú 
ismereti  rendszer  kialakítására  van szükség.  Ebben a  rendszerben helyet  kell 
kapniuk  mindazoknak  a  szervezeteknek,  amelyeknek  nagy  szerepük  van  az 
ismeretek  kialakításában  (pl.:  felsőoktatási  intézmények,  kutatóintézetek),  az 
ismeretek  továbbításában  (pl.:  szaksajtó,  tömegkommunikációs  eszközök)  az 
ismeretek tárolásában,  feldolgozásában (pl.:  statisztikai  hivatalok, könyvtárak, 
adatbázisok)  és  felhasználásában  (pl.:  kereskedelmi  célú  szaktanácsadók, 
termelők).  Helyet  kell  kapniuk  a  rendszerben  azoknak  a  hivataloknak  is, 
amelyek a termelés szabályozásával, minőségbiztosítással kapcsolatos hatósági 
intézkedéseket meghozzák.

Az  európai  uniós  csatlakozás  új  lehetőségeket  biztosított  a  mezőgazdasági 
ismereti  rendszert  alkotó  szervezetek  továbbfejlesztésére,  valamint  új 
szervezetek létrehozására. Ezek a szervezetek akkor képesek a mezőgazdasági 
ismereti  rendszer  hatékony elemeivé  válni,  ha a  már  meglévő szervezetekkel 
együttműködve kitöltik az ismereti rendszer hiányosságaiból adódó információs 
űrt.

A disszertáció fő céljai:

1.  A hazai és a nemzetközi szakirodalom, a fontosabb kutatási eredmények 
és módszertani ismeretek értékelése, rendszerezése.

A  nemzetközi  és  a  hazai  szakirodalom  feldolgozása  során  kitérek  a 
szaktanácsadás  szerepére,  feladataira  és  a  nemzetközi  gyakorlatban 
alkalmazott  stratégiákra.  Tanulmányozni  kívánom  a  szaktanácsadás 
történeti fejlődését. A magyar szaktanácsadásban történt változásokat két 
időperiódusban  mutatom  be,  a  szaktanácsadás  kezdetétől  a 
rendszerváltásig,  illetve  a  rendszerváltást  követően  napjainkig.  Az 
irodalmi feldolgozás kiterjed a szaktanácsadás szerepére a mezőgazdasági 
ismereti rendszerben. 
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2. A szaktanácsadók által felajánlott szolgáltatások értékelése és
összevetése a gazdálkodók igényeivel.

A  mezőgazdasági  szaktanácsadók  régiónként  (megyénként)  eltérő 
számban  és  eltérő  szakterületen  végeznek  szaktanácsadást.  Ennek 
megfelelően nem minden régióban biztosítják a gazdálkodók igényeihez 
igazodó  ismeretátadást.  A  témakör  vizsgálatával  fel  kívánom  tárni  a 
gazdálkodók igényei, és a szaktanácsadók által felajánlott szolgáltatások 
közötti különbségeket.

3. A magyar mezőgazdasági ismereti rendszer jelenlegi helyzetének
értékelése és regionális fejlesztési lehetőségeinek megalapozása.

A mezőgazdasági ismereti rendszer legfontosabb szervezetei által nyújtott 
szolgáltatásokat  a  gazdálkodói  oldal  megítélése  alapján  értékelem.  A 
gazdálkodók  által  adott  minősítés  alapján  javaslatot  teszek 
továbbfejlesztésük irányára. A mezőgazdasági ismereti rendszer regionális 
különbségei  eltérő  szaktanácsadási  politika  alkalmazását  teszik 
szükségessé.  A  vizsgálatok  során  célul  tűztem  ki  a  mezőgazdasági 
ismereti  rendszer  regionális  szintű  hatásainak  értékelését,  valamint 
azoknak a szempontoknak a feltárását,  melyek hatást  gyakorolhatnak a 
regionális szaktanácsadási politika kialakítására.
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3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

3.1 A szaktanácsadás meghatározása, szerepe, feladatai

A  gazdasági  életnek  nincs  olyan  területe,  amelyben  ne  alakult  volna  ki  a 
tanácsadói  üzletág.  A különböző ágazatok más  és  más  igényt  támasztanak  a 
tanácsadással szemben. Éppen ezért a „szaktanácsadás” kifejezés értelmezése az 
alkalmazásának területei szerint módosul. 

3.1.1 A szaktanácsadás meghatározása

A menedzsment tanácsadással  foglalkozó szakirodalom szerint,  minden olyan 
tevékenység vagy funkció, amelynek célja a segítségnyújtás, a problémafeltárás 
és problémamegoldás a tanácsadás fogalmába tartozik. Más szerzők szerint a 
tanácsadás olyan professzionális szolgáltatás, amelyet számos tényező (például 
függetlenség,  szakmai  képzettségek,  képességek)  megléte  esetén  lehet  csak 
végezni (Greiner, L., Metzger, R.,  1983). A Vezetési Tanácsadó Szövetségek 
Európai Föderációjának (FEACO) felosztása szerint a menedzsment tanácsadás 
legfontosabb területei a következők: 

− emberi erőforrások,
− gazdasági és környezeti tanulmányok készítése,
− információs rendszerek fejlesztése,
− pénzügyi és ügyviteli rendszerek,
− piaci és vállalati kapcsolattartás (marketing),
− projektek menedzselése,
− termelési és szolgáltatási tevékenység szervezése,
− vállalati stratégia és szervezetfejlesztés (Poór J. 2000).

A menedzsment tanácsadás egyik legjelentősebb személyisége,  Kubr, az alábbi 
fogalmat  határozta  meg  a  tanácsadással  kapcsolatban:  „A  menedzsment 
tanácsadás egy olyan professzionális  szolgáltatás,  melyet  szervezetek és azok 
vezetői számára nyújtanak abból a célból, hogy segítsék a szervezeteket céljaik 
elérésében,  a  problémák  feltárásában,  megoldásában,  új  lehetőségek 
felkutatásában, azok azonosításában, a szükséges képességek elsajátításában és a 
változások  megvalósításában  (Kubr,  1996).  Véleményem  szerint  is  a 
szaktanácsadásnak  a  Kubr  definíciójában  megjelölt  feladatokat  kell  ellátnia, 
amelyeket  azonban  az  adott  szektor  sajátosságaihoz  és  adottságaihoz  kell 
igazítani.

A mezőgazdasági  szektorban  a  szaktanácsadás  fogalmának  meghatározásánál 
számos definícióval találkozhatunk. 

11



A  következőkben  Kozári  J.  által   1996-ban  vizsgált,  az  Európai  Unió 
országaiban tevékenykedő, elismert szakértők által megfogalmazott definíciókat 
mutatom be.
Dánia: „A  szaktanácsadás  a  gazdák  szakmai  és  technológiai  ismereteinek  
bővítését elősegítő tevékenység," (Knud Simonsen) 
Franciaország: „A szaktanácsadás nem más, mint a gazdálkodók és a vidéki  
lakosság  számára  nyújtott  olyan  információ-szolgáltatás,  amely  elősegíti  az  
önfejlődést." (Michel Le Gouis)
Görögország: „A  szaktanácsadás  a  vidéki  közösség  támogatása  annak  
érdekében, hogy felismerjék a rendelkezésükre álló forrásaikat, és hatékonyan  
használják fel azokat céljaik eléréséhez." (Alex Koutsouris)
Írország: „A  szaktanácsadás  olyan  tevékenység,  melynek  során  
információátadással  hozzásegíthetjük  a  vidéki  lakosságot  életszínvonalának  
emeléséhez." (Dr. Joseph Mannion)
Németország: „A  szaktanácsadás  a  gazdálkodók  problémamegoldását,  
konfliktus-kezelését támogató szolgáltatás." (Volker Hoffmann)
Olaszország: „A szaktanácsadás a gazdálkodók számára felajánlott  integrált  
ismereti rendszer." (Fabio M. Santucci)
Portugália: „A  szaktanácsadás  a  mezőgazdasági  ismeretek  közvetítésének  
eszköze." (Timothy L. Koehnen)
Skócia: „A szaktanácsadás  olyan ismeretátadás,  melynek  felhasználásával  a  
gazdálkodó magasabb jövedelemre tehet szert." (George Barton)

Néhány ország esetében a  szaktanácsadás  fogalmának  meghatározásakor  már 
1996-ban  megjelent  a  „vidék”,  a  „vidéki  közösség”  gondolata.  Véleményem 
szerint  ez  annak  köszönhető,  hogy  az  Európai  Unió  tagállamainak  meg  kell 
felelniük a Közös agrárpolitika kihívásainak, amelynek reformjai rávilágítottak 
arra,  hogy  ebben  a  túltermelési  válságban  a  mezőgazdasági  szaktanácsadás 
sikere  már  sokkal  inkább  abban  mérhető,  hogyan  alakul  a  vidéken  élő 
vállalkozók életszínvonala, hogyan javul a vidéki élet minősége, megítélése. 

A kutatásom során felmértem, hogy a szaktanácsadással foglalkozó hazai neves 
szakemberek,  a  magyarországi  sajátosságokat  figyelembe  véve  mit  értenek 
szaktanácsadás  alatt,  és  hogyan  határozzák  meg  annak  feladatait.  Ennek 
eredményeit kronológiai sorrendben mutatom be:

„A tanácsadás általában olyan, szerződés alapján végzett szellemi szolgáltatás,  
amelyet speciálisan képzett szakemberek nyújtanak megbízóik számára”
(Husti I. 1991).
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„Magyarországon  a  mezőgazdasági  szaktanácsadásnak  olyan szolgáltatásnak  
kell lennie, amely hatékony kommunikációs módszerek alkalmazásával segíti a  
gazdálkodókat  az  általuk  adaptálható  legújabb  ismeretek  megszerzésében”  
(Kozári J. 1991).

„A szaktanácsadás olyan szolgáltatás, amely oktatás, képzés és nevelés útján  
segíti  a mezőgazdasági  dolgozókat (kis-  és középméretű magán gazdálkodást  
folytató családokat, félállású mezőgazdasági termelőket) úgy, hogy nyereséget  
eredményező  döntéseket  hozzanak  gazdálkodásukkal,  vállalkozásukkal  és  
életvitelükkel kapcsolatosan” (Pető K., Nagy G., Gályász J. 1992).

„A  szaktanácsadás  különleges  szellemi  szolgáltatás,  amelynek  értéke  és  
gazdasági  haszna  van,  továbbá  megkönnyíti  a  felhasználó  számára  a  
döntéshozatalt”  (Soltész M. 2000).

„A mezőgazdasági szaktanácsadás alatt tudás- és információátadást, valamint a  
döntési folyamatban való támogatást kell érteni. A tudás átadása és a döntési  
gyakorlat a képzést és a továbbképzést is szolgálják és tágabb értelemben vett  
szaktanácsadáshoz tartoznak”( Cser J. 2001).

„A  mezőgazdasági  szaktanácsadás  célja,  hogy  segítse  a  gazdálkodó(ka)t  a  
jelenlegi és jövőbeni várható helyzetük elemzésében, problémáik felismerésében,  
gyarapítsa  ismereteiket,  fejlessze  a  problémák  iránti  érzékenységüket,  
aktivizálja  meglévő  tudásukat,  segítse  a  hiányzó  és  szükséges  ismereteik  
megszerzését, alakítson ki többféle megoldási lehetőséget” (Mucsi I. 2000).

A hazai neves szakértők definícióiban még nem figyelhető meg a vidékfejlesztés 
hangsúlyozása,  mivel  az  Európai  Unió közös agárpolitikájának előírásai  még 
nem vonatkoztak Magyarországra. Véleményem szerint a hazai és az európai 
uniós  gazdasági  és  társadalmi  folyamatok  változásait  figyelembe  véve 
Magyarországon  a  szaktanácsadás  fogalmát  újra  kell  gondolni,  mivel  olyan 
szolgáltatásokat  is  fel  kell  vállalnia,  amelyek  követik  a  közös  agrárpolitika 
trendjeit. 
Saját  meghatározásom  szerint,  a  szaktanácsadásnak  olyan  ismereteket  kell  
hatékonyan  biztosítania,  amelynek  felhasználásával  az  ügyfelek  
meghatározhatják a piaci igényekre alapozott stratégiájukat, és hozzájuttatják  
őket a nemzeti és az európai uniós támogatásokhoz.

3.1.2 A szaktanácsadás szerepe, feladatai

A  szaktanácsadás  szerepe  és  feladatai  az  adott  ország  szaktanácsadási 
politikájától  és  a  mezőgazdaság  nemzetgazdaságában  betöltött  szerepétől 
nagymértékben függ. 
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Az 1999-es „14th European Seminar on Extension Education” c. konferencián 
Duczkowska,  K.  lengyel  szakértő  megállapította,  hogy  a  globalizációs 
folyamatok,  valamint  a  mezőgazdasági  ágazatban  évek  óta  tartó  túltermelési 
válság  miatt  a  szaktanácsadás  szerepe  felértékelődött  és  nagymértékben 
átalakult. Míg régen a szaktanácsadás szerepe abból állt, hogy maximalizálja a 
gazdálkodók  bevételeit,  és  adaptálható  technológiai  tanácsokat  adjon, 
napjainkban a mezőgazdaság modernizálására van szükség. Csökkenteni kell a 
termelési  költségeket,  hangsúlyozni  kell  a  minőségi  árutermelést,  a 
gazdálkodókat  jobban  be  kell  vonni  az  innovációs  folyamatokba  annak 
érdekében,  hogy  versenyképesebbé  váljanak.  Az  agrárágazat  strukturális 
átalakításában a szaktanácsadásra új feladatok várnak. Aktivizálni kell a helyi 
közösségeket,  hogy az önkormányzatok, a civil szervezetek és a gazdálkodók 
együtt  keressenek  a  táj  adottságaihoz  igazodó,  új,  alternatív  tevékenységi 
területeket,  olyanokat,  amelyek  illeszkednek  az  Európai  Unió  közös 
agrárpolitikájához  igazodó  elvárásokhoz.  További  feladatként  jelenik  meg  a 
perifériára  szorult  csoportok  felzárkóztatása.  A  szaktanácsadás  szerepe  már 
túlmutat  a  mezőgazdaság  fejlesztésén,  sokkal  inkább  a  térségfejlesztés 
eszközévé  válik.  Ez  a  megállapítás  véleményem  szerint  teljes  mértékben 
igazodik  az  akkori  Lengyelország  gazdaságpolitikai  elképzeléseihez,  aminek 
elődleges célja az európai uniós tagság elérése volt. 

Dániában,  ahol  a  világ  egyik  legfejlettebb  mezőgazdasági  szaktanácsadási 
rendszere  működik,  a  szaktanácsadás  a  teljes  körű  szakértői  rendszereken 
keresztül képes támogatni a gazdálkodókat. Kaltoft, P. (2000) véleménye szerint 
a szakértői tudás-alapú megközelítés, lehetővé teszi a gazdaságokban előforduló 
problémák komplex kezelését. A szaktanácsadási hálózatoknak nagy hangsúlyt 
kell fektetni a szaktanácsadók képzésére és folyamatos továbbképzésére. 

Az  új  évezredben  az  Amerikai  Egyesült  Államokban  egy  új  mezőgazdasági 
politikára  volt  szükség,  amely  magába  foglalta  az  egész  vidéki  gazdaság 
fejlesztését.  Ebben  a  fejlesztő  munkában  komoly  szerepet  kapott  a 
szaktanácsadás,  amely  segítette  a  gazdálkodókat  a  vidéki  lehetőségek 
feltárásában,  és  azok  megvalósításában.  A  gazdák  fogékonnyá  váltak  az  új 
ismeretekre,  melyekkel  diverzifikálhatták  tevékenységüket,  és  magasabb 
jövedelemhez juthattak. Swanson (2003) amerikai szakértő véleménye szerint, a 
kormányok egyre inkább a vidéki népesség és a vidéki gazdaság támogatását 
helyezik előnybe, a mezőgazdasággal szemben. 

Véleményem  szerint  a  nemzetközi  meghatározások  is  bizonyítják,  hogy  a 
szaktanácsadás  szerepe  mindig  az  adott  ország  humán  erőforrásaihoz,  illetve 
gazdasági adottságaihoz igazodik. Éppen ezért nincs egységes definíció, nincs 
egységes  elképzelés  arra  vonatkozóan,  hogy  a  szaktanácsadásnak  milyen 
szerepeket és feladatokat kell betöltenie. 
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Véleményem szerint  ezért  minden országnak egyedi és  folyamatosan változó 
szaktanácsadási feladatokat kell meghatároznia.

A  kutatásom  során  összegyűjtöttem  számos  hazai  szakértő  véleményét  a 
szaktanácsadás  szerepének  meghatározásával  kapcsolatban.  A  tanulmányok 
készítői,  annak  megfelelően,  hogy  a  mezőgazdaságon  belül  melyik  ágazatot 
képviselték, eltérő szerepeket és feladatokat határoztak meg. 

A fejlett piacgazdasággal rendelkező országok szaktanácsadási tapasztalataiból 
kiindulva Papp M-né (1993) úgy gondolta, hogy a szaktanácsadás szerepe az új 
és a már működő mezőgazdasági vállalkozások működésének a menedzselése. A 
szaktanácsadói tevékenység új, kezdő vállalkozások esetén magában foglalja a 
stratégiai  célok  megfogalmazását,  a  reális  üzleti  terv  elkészítését,  a 
forráselemzés végrehajtását, az információs kapcsolatok kiépítését, a cégalapítás 
tennivalóit, tudnivalóit. A már működő vállalkozások esetén a külső környezeti 
tényezők  változásának  (piaci  szabályzók,  fogyasztói  szokások  változása) 
hatásait  kell  közvetítenie az ügyfelének, és segítséget  kell nyújtania a hosszú 
távú üzleti stratégia kialakításában. Salamon L. (1993, 1994) nem szűkítette le a 
szaktanácsadás  szerepét  a  mezőgazdasági  vállalkozások  menedzselésére, 
véleménye  szerint  a  szaktanácsadásnak  az  élelmiszergazdaságon  belül 
kulcsszerepet  kell  vállalnia  a  fejlesztési  programok  kialakításában  és 
megvalósításában. Egyik területe lehet az átfogó termelésszervezés megindítása 
az  alapanyag-termelésben,  ágazatonként  egy  szélesebb  körű  integráció 
felélesztése.

A piacgazdaság új kapcsolatrendszereket hozott létre, így a termelők nagyobb 
szakmai támogatást igényelnek, ezért a tanácsadói hálózatnak komoly szerepet 
kell vállalnia az eszközhasználat és a gépesítés területén. Soós K. (1994) szerint 
az  eltérő  szakmai  tudással  rendelkező  új  mezőgazdasági  vállalkozóknak 
szükségük van információra a beszerzés-termeltetés-szolgáltatás  és értékesítés 
területén.

A valódi szaktanácsadói munkát azonban csak azokban a gazdaságokban lehet 
végezni, ahol rendelkezésre áll a megfelelő birtokméret, érezhető a saját tőke és 
szaktudás.  Éppen  ezért,  M.-né  Kapitány  G.  (1994)  úgy  gondolta,  hogy  a 
„törpebirtokosi”(1-4  ha  szántó/család)  méretű  gazdaságok  esetén  a 
mezőgazdasági  szaktanácsadásnak  inkább  „társadalmi  munka”  jellegű 
feladatköre  lehet  csak.  Ezzel  ellentétben  Méhi  J.  és  munkatársai  (1997) 
rávilágítottak  arra,  hogy  a  privatizáció  eredményeként  létrejött 
kisgazdaságoknak  szükségük  van  a  szakismeret  folyamatos  fejlesztésére, 
valamint a gazdálkodás teljes vertikumával kapcsolatos könnyen megszerezhető 
információkra. 
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A kisüzemi munkafolyamatok okszerű megtervezésében és megszervezésében, a 
munkahatékonyság  növelésében  a  termelési  költségek  csökkentésében  van 
fontos szerepe a szaktanácsadásnak. 

Magda  S.  (1997)  a  Gyakorlati  oktatás,  tangazdaság  és  szaktanácsadás  c. 
tanulmányában hangsúlyozta,  hogy a magyar  mezőgazdaság átalakításában,  a 
vállalkozások  jövőkeresésében  és  a  jövőkép  megfogalmazásában  kiemelt 
szerepe  van  az  oktatás,  a  kutatás  és  a  szaktanácsadás  összekapcsolt 
rendszerének. Véleménye szerint az agrároktatás, a tájkutatás, a szaktanácsadás 
és  a  tangazdasági  hálózat  egy  „műhelyben”  való  megjelenése  növeli  az 
agrárvállalkozások beilleszkedési  és fejlődési  esélyeit  az Európai Unióban. A 
szaktanácsadásnak  egyik  meghatározó  szerepe  az,  hogyan  tudja  segíteni  a 
magyar  mezőgazdaságot,  az  Európai  Unió  közös  agrárpolitikájában  történő 
beilleszkedésébe. 

A tangazdaságok szerepét és feladatát a szaktanácsadásban Csete L. (1997) is 
vizsgálta  és  az  ő  véleménye  szerint  a  tangazdaságok  további  lehetőséget 
nyújtanak  a  szaktanácsadás  audiovizuális  térben  megjelenő  formájának  és 
módszerének  kihasználására.  Továbbá  a  tangazdaságokra  jellemző  tájkutatás 
miatt közelebb hozza a mezőgazdasági szaktanácsadást a vidékfejlesztéshez, és 
a Térségfejlesztési Integrációs Rendszerhez. 

A  szaktanácsadás  egyik  meghatározó  szerepét  Cser  J.  (2002)  a  követendő 
eredményes  gazdálkodás  terjesztésében  látta,  amelyben  a  mintagazdasági 
hálózat, és a szaktanácsadás mellett a felsőoktatásnak és kutatásnak is komoly 
szerepe  van.  Gaál  M.  (1998)  véleménye  szerint  a  piaci  verseny  mindig  a 
leghatékonyabb  gazdálkodóknak  kedvez.  Innovatív  gazdaságok  azonban  csak 
akkor jönnek létre, ha jól szervezett oktatás és szaktanácsadás támogatja őket. A 
szaktanácsadásnak  azonban  információs  bázisra  van  szüksége  ahhoz,  hogy 
megkönnyítse a gazdák döntéshozatalát. A szaktanácsadásnak rá kell szoktatni a 
mezőgazdasági  vállalkozásokat  az  információs  rendszerek  használtára,  az 
Internet adta lehetőségek kihasználására. 

Az  információs  társadalom  kialakulásával  a  szaktanácsadás  szerepében 
változások  figyelhetők  meg.  Walendums  Á. (2002) szerint  az  információs 
rendszerek  széles  körű  elterjedése  megadja  az  elvi  lehetőséget  mindenkinek, 
ahhoz,  hogy  a  gazdasági  eredmények  növeléséhez  szükséges  információhoz 
hamarabb hozzájusson. Az elvi lehetőség azonban nem elég a fejlődéshez, belső 
szakmai  késztetésre  is  szükség  van,  valamint  arra  a  felismerésre,  hogy  a 
gazdasági  pozíciónkat  azok  az  ismeretek  fogják  meghatározni,  amelyet  meg 
tudunk  szerezni  és  céljaink  érdekében  képesek  vagyunk  használni.  A 
szaktanácsadói szolgáltatás feladata a magasabb minőségű termelést és életvitelt 
szolgáló információ eljuttatás a gazdálkodókhoz. 
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A  szaktanácsadói  munka  támogatásához  létre  kell  hozni  azt  az  államilag 
támogatott,  központi  szervező,  információs  hálózatot,  amellyel  a  következő 
adatok  elérhetőek:  tudományos  eredmények,  pénzügyi,  banki  tájékoztatók, 
szakmai  rendezvények  időpontjai,  helyszínei,  továbbképzési  programok, 
bemutató  üzemek tájékoztatói.  Rövid időn belül  a  számítógép  és  az  Internet 
használat alapvető feladattá válik a gazdálkodó számára is (Herdon M. 2004). 

Több szerző véleménye szerint a  globalizáció és az  európai uniós tagságunk 
felértékeli a szaktanácsadás szerepét, mivel a jövőben a „tudásé lesz a főszerep” 
(Nagy  F.  2001)  az  előbbre  lépéssürgető,  hiszen  a  multifunkcionális 
vidékgazdálkodás,  eukonform  koncepciójába  illeszkedő  mezőgazdasági 
fejlesztés  sajátos  innovációs  lépéseket,  akciók sorát  kívánná  meg  véleménye 
szerint.  Ebben  a  versenykörnyezetben  jelentősebb  áldozatokat  kell  hozni  a 
kutatás  a  fejlesztés  és  a  szakemberképzés  területén  (Husti  I.  1998). 
Rendelkeznünk  kell  olyan  szakemberekkel,  akik  adott  témakörben  magas 
szinten követni tudják a világ fejlődését, mélységében ismerik a mögöttük rejlő 
természettudományi,  műszaki,  technológiai,  társadalomtudományi  és  más 
folyamatok lényegét (Hajdú I-né 2004). 

A nemzetközi statisztikai adatok Horn P. (2002) állítása szerint azt bizonyítják, 
hogy az utóbbi évtizedben azok az országok a legnagyobb nyertesei az agrár 
világkereskedelmi  versenynek,  amelyekben  nagyon  erős  az  agrárkutatási,  az 
oktatási  és  a  szaktanácsadási  tevékenység,  valamint  fejlett  intézményhálózat 
működik.  Ezekben  az  országokban  eredményes  gazdálkodáshoz  szükséges 
információkat  a  szaktanácsadás  közvetíti  a  gazdálkodók  felé.  Sok  magyar 
gazdálkodó  nem képes  a  gazdálkodáshoz  szükséges  információkhoz  segítség 
nélkül hozzájutni,  a  szaktanácsadás szerepe abban van,  hogy meghatározza a 
szükséges információk körét és a megfelelő információs csatornákon keresztül 
eljuttatja a felhasználókhoz (Pető K. 2002).

Az áttanulmányozott nemzetközi és hazai szakirodalom alapján megállapítható, 
hogy hazánkban is folyamatosan változik a szaktanácsadás szerepe és feladatai. 
Ezeket  a  változásokat  a  globalizációs folyamatok csak tovább gyorsítják.  Az 
európai-uniós  tagság,  a  szakterületek  fejlődése  és  a  fokozódó  piaci  verseny 
mindig változó feladatok elé állítja a szaktanácsadást. 

Véleményem szerint Magyarországon a szaktanácsadás szerepe abban van, hogy 
a mezőgazdaságot átállítsa egy olyan fejlődési pályára, amely hagyományainkat 
figyelembe véve megfelel a közös agrárpolitika trendjének, így a lehető legtöbb 
támogatás elnyerésére teszi alkalmassá a mezőgazdasági vállalkozókat. 
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Ennek  a  szerepnek  a  megvalósításához  a  teljesség  igénye  nélkül  az  alábbi 
feladatokat is el kell látnia:

− Képzési programok kidolgozása, indítása a gazdák számára.
− Környezetkímélő gazdálkodás elterjesztése.
− A mezőgazdasághoz kapcsolódó alternatív tevékenységek feltárása.
− A tájkutatás, tájtermelés hangsúlyozása.
− Információs  bázisok  kidolgozása,  és  azok  elérhetőségének 

megkönnyítése.
− A  vidéki  kis  és  a  középvállalkozások  bevonása  az  innovációs 

folyamatokba.
− A közösségi kezdeményezések motiválása.

A fent említett feladatokat csak egy olyan államilag támogatott szaktanácsadási 
hálózat  tudja  ellátni,  amelyben az  állami  szervezetek,  az  oktatási  és  kutatási 
intézmények,  a  gazdasági  vállalkozások,  a  civilszerveződések  és  maguk  a 
vidéken élő emberek is együttműködést és interaktív kommunikációt vállalnak. 
A kommunikáció  és  az  együttműködési  hajlandóság  adja  meg  azt  a  bizalmi 
alapot, ami nélkülözhetetlen a szaktanácsadói feladatok eredményes ellátásához. 
Ebben  a  fejlesztő  munkában  az  egyén  szerepe,  felelőssége  és  személyisége 
felértékelődik,  hiszen a  fejlődés  egy tudatos  szakmai  elkötelezettséget  vár  el 
mind a szaktanácsadást adó, mind a szaktanácsadást fogadó részéről. 

3.1.3 A szaktanácsadásban alkalmazott stratégiák

A szaktanácsadási  stratégiák  számos  változata  alakult  ki  az  évek során attól 
függően, hogy a szaktanácsadásnak milyen célt, milyen módszerrel és milyen 
anyagi  támogatások  mellett  kellett  elérnie  az  adott  országra  jellemző 
gazdaságpolitikai környezetben. A meglévő lehetőségek és társadalmi szokások 
eltérő  módszerek  bevezetését  tették  lehetővé.  Egy  országban  gyakran  több 
megközelítési  változat  kombinációját  is  alkalmazzák,  így  a  mezőgazdasági 
szaktanácsadás struktúrája és funkciója folyamatosan igazodott a mezőgazdasági 
szektor fejlődési követelményeihez (A.W. van den Ban, et al. 1996).

A szaktanácsadási stratégiákat gyakran abból a szempontból is vizsgálják, hogy 
a gazdálkodó milyen mértékben vesz részt a szaktanácsadási tevékenységekkel 
kapcsolatos döntésekben (Agricultural Knowledge, 1991).

Ezek  alapján  a  nemzetközi  tapasztalatokat  figyelembe  véve  a  megközelítési 
irányzatokat három csoportba lehet sorolni:

- a felülről kezdeményezett megközelítési irányzatok,
- az alulról kezdeményezett megközelítési irányzatok, és
- az előző kettő integrált változatának csoportjába.
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A tanácsadói hálózatok kialakításának időszakában általában a felülről történő 
építkezés  a  jellemző.  Az  állam  kezdeményezi  a  szaktanácsadási  rendszer 
kialakítását,  a  gazdálkodók szakmai  és  politikai  megerősödése  után a gazdák 
szervezetei átvehetik az irányítást, és alulról kezdeményezve kialakíthatják saját 
szaktanácsadási  rendszereiket.  A  nemzetközi  gyakorlatban  a  következő  főbb 
megközelítési változatok terjedtek el:

1. az állam által támogatott szaktanácsadási rendszerek:
- többcélú (általános) szaktanácsadás,
- integrált szaktanácsadás,
- képzési és látogatási szaktanácsadás,
- oktatási intézményekre alapozott szaktanácsadás,
- ügyfélre (egy célcsoportra) alapozott szaktanácsadás.

2. gazdaszervezetek által végzett szaktanácsadás;
3. kereskedelmi célú szaktanácsadás:

- termékre alapozott szaktanácsadás;
-  alapanyag-  és  eszközellátáshoz  kapcsolódó 

szaktanácsadás.
4. magán szaktanácsadás (Kozári J. 1993).

Az  állam  által  támogatott  szaktanácsadás elsősorban  azokban  az 
országokban terjedt el, ahol kezdetekben maga az állam kívánta előmozdítani a 
mezőgazdasági  termelés,  majd  a  mezőgazdaságból  élők  életszínvonalának 
növelését.  Ezektől  a  rendszerektől  elsősorban  azt  várják,  hogy  elősegítsék  a 
teljes  mezőgazdasági  népesség  életszínvonalának  emelkedését.  Jacobsen,  C. 
(1983) véleménye szerint, azonban egyik országban sincsenek meg a feltételei 
annak,  hogy  a  szaktanácsadási  rendszerek  a  gazdálkodók  minden  csoportját 
elérjék.

A  többcélú szaktanácsadás módszere olyan stratégiát  követ,  mely  a lehető 
legtöbb új kutatási eredmény bevezetését célozza meg. A szakmai információt 
diszkrimináció  nélkül  terjesztik  a  vidéki  társadalomban.  A  mezőgazdasági 
fejlesztésben  a  többcélú  szaktanácsadás  módszere  a  legelterjedtebb.  Az 
újításokat  néhány  "progresszív  gazda",  "mintagazda",  vezeti  be  először,  s 
kezdeményezői lesznek az autonóm szétterjedési folyamatok beindulásának. E 
módszernek leginkább a legjobb gazdák élvezik előnyeit, ezáltal állandóan nő a 
szakadék  a  mintegy  20  %-t  kitevő  "rajongók"  és  a  80  %-ra  tehető  többi 
gazdálkodó termelési színvonala között (Bennett, C. 1990). 

A  szaktanácsadás  integrált  megközelítési  változatai leggyakrabban 
területfejlesztési  projekteken  keresztül  valósulnak  meg,  és  az  ott  fellelhető 
problémák  egész  sorára  koncentrálnak.  Ennek  megfelelően  az  idetartozó 
változatok  lehetnek  mezőgazdasági  orientáltságúak,  különösen,  ha  a 
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mezőgazdasági minisztériumok szervezik azokat. 
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Követhetnek szélesebb körű, vidékfejlesztési célokat, melyek megvalósítását 
elsősorban a népjóléti, illetve a vidékfejlesztési minisztériumok irányítanak. Az 
integrált megközelítés szerint támogatott célcsoportba mindenki beletartozik, aki 
igényli  a  felajánlott  támogatás  valamelyik  formáját  (Axinn,  G.  1991).  Az 
integrált  szaktanácsadás  koordinálja  a  forrásokat,  szolgáltatásokat  és  a 
szaktanácsadást, valamint erősen koncentrál a humán erőforrások fejlesztésére 
mind közösségi, mind családi szinten (Benor, D. 1984).

A  képzési  és látogatási  szaktanácsadást (a szakirodalomban angolul Training 
and Visit System kifejezéssel [rövidítve “T & V”] terjedt el).  A T & V rendszert 
több mint 40 fejlődő országban alkalmazzák a Világbank anyagi támogatásával 
(Blum,  A.-  Isacc,  M.  1990).  Elsődleges  célja  az  volt,  hogy  átalakítsák  és 
fejlesszék  az  országban  már  működő  tanácsadási  rendszert,  mindenekelőtt 
javítsák  a  helyszíni  tanácsadási  tevékenység  szakmai  tartalmát,  és 
rendszeresebbé tegyék a szaktanácsadók helyszíni megjelenését.  A módszer a 
tanácsadói  menedzsment  hangsúlyozásán  túl  a  helyes  technológia  átadására 
fordítja a figyelmet.  A gazdasági növekedést serkenti abban bízva, hogy hosszú 
távon  az  emberi  erőforrások  fejlődése  is  elérhető  lesz.  A  tanácsadókat 
rendszeresen továbbképzik, és lehetőséget nyújtanak arra, hogy igény szerint a 
szaktárgyi specialistákkal konzultálhassanak. A rendszerre jellemző az egységes 
megközelítés. A gyakorlatban a szaktanácsadók kéthetes periódusokban 20-25, 
úgynevezett mintagazdát látogatnak meg, akik várhatóan adaptálni képesek az új 
ismereteket.  A  bevált  újszerű  eredményeket  és  technológiákat  már  a 
mintagazdák  terjesztik  el  a  falusi  népesség  körében.  A  T  &  V  rendszer  a 
programok elkészítése során az "átlagos gazda" igényeit és lehetőségeit  veszi 
figyelembe (Baxter, M. 1984). A programok kialakításába az ügyfeleket ritkán 
vonják  be,  holott  a  rendszeres  felhasználói  visszacsatolás  az  igényorientált 
tanácsadási rendszer nélkülözhetetlen feltétele. A képzési és látogatási rendszer 
reformra szorult, mégpedig a helyzetspecifikáció, a pénzügyi fenntarthatóság, a 
rendszer  rugalmassága  és  a  gazdálkodók  programfejlesztésben  való 
részvételének tekintetében (Blackburn, D. 1994).

Oktatási intézményekre (egyetemekre) alapozott változatnak az alkalmazói abból 
az alapelvből indulnak ki, hogy az egyetemi és főiskolai karok oktatói és kutatói 
olyan szaktudással rendelkeznek, amit a gazdálkodók is fel tudnak használni. A 
rendszer teljesebb változata az USA-ban található, de ilyen rendszer működik 
Finnországban és  Skóciában is.  A szaktanácsadási  munka megalapozására  és 
lefolytatására  egyetemeket  jelölnek  ki.  A  módszer  elsődleges  célja  olyan 
oktatási  programok  végrehajtása,  amelyek  segítik  a  klientúrát  problémáik 
megoldásában  úgy,  ahogyan  az  társadalmilag  is  kívánatos,  de  ugyanakkor  a 
tanácsot kérő igényeit is kielégíti. Külön hangsúlyt fektet a kutatási eredmények 
alkalmazására, a problémák felismerésére és megoldására. 
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Az összes program a teljes közönségnek szól. Az ügyfelek közé azok az önként 
jelentkezők tartoznak, akiket érdekel a meghirdetett téma (Reeder, R. L. 1987).

Ügyfélre  (egy  célcsoportra)  alapozott  szaktanácsadási  eljárás gondosan 
szelektált információval látja el és támogatja a népesség kiválasztott csoportjait. 
A  támogatott  személyek  leggyakrabban  vagy  a  kedvezőtlen  feltételek  között 
gazdálkodók,  vagy  az  etnikai  kisebbség  tagjai  közül  kerülnek  ki.  A 
szolgáltatásokat  mindig a célcsoport  igényeihez igazítják (Smith,  P.  1989). E 
szaktanácsadás  jellemzője  elsősorban  a  problémaorientált  megközelítés,  és 
kevésbé  a  technológia-fejlesztés,  ezért  az  ügyfelek  aktív  részvétele 
elengedhetetlen  a  programok  kialakítása  és  megvalósítása  során.  A 
célcsoportokat  szükségleteik  és/vagy  lehetőségeik  hasonlósága  alapján 
határozzák meg. Tagjaihoz igazítva fejlesztik ki a technológiai csomagterveket 
és  javaslatokat,  bár  gyakran  nehéz  annak  biztosítása,  hogy  a  felkínált 
lehetőségek csupán a megcélzott  csoport tagjainak hozzanak hasznot (Rivera, 
W. 1997).

A fejlett országokban a gazdaszervezetek már olyan erőt képviselnek, amely 
lehetővé  teszi  az  önálló  szaktanácsadási  rendszer  kialakítását  is.  Ezekben az 
országokban a ’80-as évek végétől kezdődően egy olyan tendencia bontakozott 
ki,  melynek  során  az  állami  szervezetek  a  mezőgazdasági  szaktanácsadással 
kapcsolatos felelősséget egyre inkább a gazdaszervezetekre kívánta hárítani. E 
módszer alkalmazása a gazdák szempontjából igen előnyös, mivel ők határozzák 
meg saját igényeiket, ők kezdeményezik a szaktanácsadói tervek kidolgozását, 
és ők értékelik a szaktanácsadói munka eredményességét is. A gazdaszervezetek 
által  létrehozott  szaktanácsadási  hálózat  szolgáltatásait  elsősorban  saját 
tagjainak  ajánlja  fel.  A  szolgáltatást,  állami  támogatást  is  igénybe  véve  a 
tagdíjakból  fedezik.  A  gazdaszervezetek  által  végzett  magas  szintű 
szaktanácsadást  többek  között  Dániában  és  Hollandiában  figyelhetjük  meg 
(Gils, L. 1991, Horváth J. 1992, Vizdák K. 1993).

Kereskedelmi  célú  szaktanácsadást azok  a  vállalkozások  alkalmazzák, 
melyek a minőségi termékek, szolgáltatások biztosítását célozzák meg, illetve az 
általuk  gyártott  termékek  értékesítését  szeretnék  ösztönözni  szaktanácsadás 
biztosításával.  Ennek megfelelően kétféle módszer,  a termékre és az ellátásra 
alapozott  szaktanácsadás  terjedt  el.  A  termékre  alapozott  szaktanácsadás 
alkalmazói  azt  vallják,  hogy a  termék-mennyiség  és  a  termelékenység  akkor 
növelhető,  ha  a  termeléssel  kapcsolatban  a  lehető  legtöbb  funkciót  egy 
integrátornál csoportosítanak, ideértve a szaktanácsadást,  az alapanyag-ellátást 
és  az  áru  értékesítését.  A  gyártók  előszeretettel  veszik  igénybe  a 
tömegkommunikációs  módszereket,  valamint  találkozókat  és  bemutatókat 
szerveznek annak érdekében, hogy demonstrálják termékeik teljesítőképességét. 
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Az  itt  felmerült  költségeket  részben,  vagy  teljes  egészében  beépítik  a 
termékek, illetve szolgáltatások áraiba. A stratégiát alkalmazok célcsoportja a 
fizetőképesebb  közepes-  és  nagy  gazdaságok  tulajdonosai.  A  gazdák  erősen 
függnek  az  e  módszert  alkalmazó  vállalkozásoktól,  illetve  testületektől 
(Swanson, B. 1990). Ez a szaktanácsadás szinte a világ minden országában.

Magán szaktanácsadás  azokban  az  országokban  terjedt  el,  ahol  a  termelők 
igénybe  tudják  venni,  azoknak  a  magán  konzultánsoknak  a  szolgáltatásait, 
amelyek speciális szakmai és üzemvezetési ismeretekkel rendelkeznek. A privát 
tanácsadók azokkal  a  gazdálkodókkal  állnak kapcsolatban,  akik  hajlandók és 
képesek  megfizetni  a  kért  -  általában  elég  magas  -  díjtételeket  (Antholt,  C. 
1994). A magán szaktanácsadás formája a kilencvenes évek elején még újszerű 
volt  a  magyar  gazdálkodóknak,  nem  igazán  értették,  hogy  az  eddig  ingyen 
érkező  szakmai  segítségért,  miért  kell  fizetni.  Napjainkban  nem  túl  nagy 
számban  ugyan  de,  azok  a  vállalkozók  akik  anyagilag  megtehetik  élnek  a 
tanácsadás ezen formájával (Enese L. 1993, 1997).

Véleményem szerint a bemutatott szaktanácsadási irányzatokat egy ország sem 
tudja és nem is akarja tisztán alkalmazni. A fejlett szaktanácsadási rendszerekkel 
rendelkező országokban is két-három stratégia ötvözete segíti a gazdálkodókat 
mindennapi  munkájukban.  Magyarországon  is  mind  a  négy  változat 
megtalálható,  de  az  Európai  Uniós  országokhoz  viszonyítva  alacsonyabb 
fejlettségi és koordinációs szinten. 

3.2 A szaktanácsadás története

Az információ megszerzése, helyes felhasználása és továbbítása az emberi élet 
minőségi  fejlődésének  alapvető  feltétele.  Az  ember  személyiségétől  függően 
szívesen  osztja  meg  gondolatait  másokkal,  szívesen  tesz  és  kér  javaslatokat, 
ezáltal  formálva  saját  és  környezete  életét.  A tanács adása  és fogadása  tehát 
egyidős az emberrel,  a verbális kommunikációval.  A szaktanácsadás azonban 
jóval  több  ennél.  A  szaktanácsadás  a  szakmai  ismeretek  átadását  vállalja 
különböző  kommunikációs  és  oktatási  módszerek  alkalmazásával.  Mivel  az 
oktatásnak a gyökerei is régmúltra vezethető, a szaktanácsadásnak a jelenléte is 
nagy  múltra  tekint  vissza  mind  a  mezőgazdaság,  mind  az  ipar  területén.  A 
mezőgazdaság,  mint  ágazat  alakult  ki  először,  ezért  a  szaktanácsadás  is  itt 
alakult  ki  hamarabb,  majd  az ipar  térhódításával  a  vállalatvezetés  különböző 
területein is teret hódított. 

A  "szaktanácsadás"  terminust  először  Angliában  használták.  A  Cambridge 
Egyetem  1873-ban  vezette  be  az  egyetemi  oktatást  kiegészítő  (extension) 
felnőttképzés leírására. A képzés célja az volt, hogy az egyetem oktatói átadják 
ismereteiket az egyszerű embereknek. 
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Az oktatás a gazdaságok helyszínén folyt. Az ismeretátadásnak ez a módja egy 
évtizeden belül teret hódított egész Nagy-Britanniában és az Amerikai Egyesült 
Államok, valamint más országok.

Az  első,  kimondottan  a  mezőgazdasági  szaktanácsadás  céljára  alakult 
szervezetek a századforduló idején jelentek meg. Először Japánban 1893-ban, 
majd az Amerikai Egyesült Államokban intézményesítették a szaktanácsadást. A 
többi  ország  csak  a  II.  világháború  után  érzékelte  a  szaktanácsadás 
szükségességét,  melynek  alapvető  oka  a  fellépő  élelmiszerhiány  volt.  Az 
élelmiszertermelés növelésének a leghatékonyabb módját a szaktanácsadásban 
vélték felfedezni. A ’60-as évek elején az önállóvá vált afrikai és ázsiai államok 
is  törekedtek  a  saját  szaktanácsadási  rendszereik  kiépítésére,  melyek  közül 
néhány  év  után  több  meg  is  szűnt  a  nem megfelelő  módszerek  alkalmazása 
miatt.  A ’70-es évek közepétől a FAO és más nemzetközi szervezetek (Világ 
Bank,  IFAD,  különböző  regionális  bankok)  a  helyi  kormányokkal 
együttműködve újra szervezték a tanácsadás rendszerét ezekben az országokban, 
azonban  a  pénzügyi  támogatások  csökkentése  és  megszüntetése  után  ezek  a 
rendszerek  is  sorra  összeomlottak.  A  90-es  években  a  privatizációs 
folyamatoknak köszönhetően a közép- és kelet-európai országokban indult meg 
az  új  típusú  szaktanácsadási  szervezetek  létrehozásának  folyamata  (K.  Tóth, 
2000).

3.3 A magyarországi agrár szaktanácsadás története

A  mezőgazdasági  szaktanácsadás  csírái  Magyarországon  a  középkorban 
alakultak ki, hazánk nemcsak Európában, hanem világszerte is az elsők között 
volt  a  mezőgazdasági  szakoktatás  és  a  hozzákapcsolódó  szaktanácsadás 
megszervezésében.  A XVIII.  századot  megelőzően a mezőgazdasági  termelés 
fejlesztése, új fajok, fajták, technikák, technológiák elterjesztése elsősorban az 
egyházak  keretén  belül  működő  szerzetesrendeknek  köszönhető. 
Tapasztalataikat,  ismereteiket  az  általuk  működtetett  kerteken,  gazdaságokon 
keresztül a gyakorlatban, valamint a vidéket járó szerzetesek szóban és írásos 
formában terjesztették. 

3.3.1 A szaktanácsadás története a rendszerváltásig

A mezőgazdasági  szakoktatást  világviszonylatban először  1635-ben Pázmány 
Péter alapította a Nagyszombati Egyetemen. Ezt követően 1650-ben, Comenius 
Ámos János által  szervezett  Sárospataki  Főiskolán is oktattak mezőgazdasági 
ismereteket. P. Lippay János jezsuita szerzetes 1664-ben a POSONI KERT című 
művében  megfogalmazta  a  mezőgazdasági  termeléshez  szükséges 
alapfeltételeket,  „Az  rendes  és  csinos  kertnek  éppitéséhez,  három  dolog 
kévántatik; tudni-illik, Tehetség, Akarat, és Tudomány (P. Lippay 1968).
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1764-ben Tallóson, majd Szencen Gróf Eszterházi Ferenc, 1779-ben Szarvason 
Tessedik Sámuel alapít gazdasági iskolát. Szarvason, a fiatalokon kívül a felnőtt 
lakosságot is bevonták az oktatásba, részükre bemutatókat,  tapasztalatcseréket 
szerveztek.  1797-ben  gróf  Festetics  György  megalapította  Keszthelyen  a 
Georgikont, ahol a fejlett gazdálkodás ismereteire oktatták a hallgatókat. Nákó 
Kristóf  1800-ban  Nagyszentmiklóson  alapított  “Kis  Mezőgazdasági  Iskolát” 
ahol  elsősorban  szegény  zsellérgyermekeket  oktatnak  mezőgazdasági 
ismeretekre.  1818-ban Magyaróváron a szász-tescheni herceg,  Albert Kázmér 
megalapítja  a  „Felsőfokú  Mezőgazdasági  Tanintézet”-et,  ahol  a  tanárok  már 
szervezetten végeztek szaktanácsadást. 1839-ben, Rohoncon, gróf Károlyi Lajos 
a  világon  elsőként  szervezett  olyan  tanintézetet,  ahol  télen  elméleti,  nyáron 
gyakorlati  oktatás  folyt.  1840-ben  a  Nagykörösi  Tanitóképzőben,  1845-ben 
Zeleméren  (Debrecen)  1846-ban  Szökehelmon  (Cegléd)  szerveztek 
földművesiskolát,  ahol  bemutatókat,  tapasztalatszerzéseket  is  bevontak  az 
oktatásba.  1868-ban  Debrecenben,  1869-ben  Kolozsmonostoron,  1874-ben 
Kassán alapítottak Felsőbb gazdasági tanintézetet.

A szaktanácsadásról  szóló első hiteles,  írott  dokumentum 1892. június 12-én 
kelt, melyben a földművelésügyi miniszter jóváhagyta a kolozsmonostori és a 
magyaróvári  gazdasági  akadémiák  tanári  testületéből  alakított  "Tanácsadó 
Bizottság" működését. A kezdeményezés Balázs Árpád és Újhelyi Imre nevéhez 
fűződik.  A  Bizottság  szabályzata  kimondta,  hogy  tevékenysége  "minden,  a 
mezőgazdaság körébe vágó kérdésre vonatkozik". A Bizottság 1900-1916 között 
2216 esetben adott tanácsot, útmutatást.

1867-1912.  között  25  földműves  iskolát  alapítottak,  ahol  szaktanácsadást  is 
végeztek.  Ezek az első világháborút követően részben mezőgazdasági iskolává, 
részben téli gazdasági, iskolává és szaktanácsadó állomássá alakultak. Ezekben 
az iskolákban folytak a szakoktatási  és érdekképviseleti  szervek bevonásával, 
kétéves  bentlakásos  oktatás  keretében  az  „aranykalászos”,  a  téli  két-
háromhónapos gazdasági szaktanfolyamokon az „ezüstkalászos” gazdaképzések. 
A  nők  gazdasági  és  háztartási  oktatása  céljára  1902.  és  1913.  között  négy 
nőnevelő  intézetet  hoztak  létre,  melyekben  gazdaasszony  tanfolyamok 
működtek  (Csató  L.  1991).  A  (50.300/1921.  IX.  1.)  körrendelet  valamennyi 
földmíves iskola igazgatóját  arra utasította,  hogy „a tanárok hasznos kísérleti 
eredményeket  alkalomszerűen  gazdasági  körzetükben minél  szélesebb  körben 
értékesítsék, amely munkásság révén a tanár ne csak az iskola szűkebb keretén 
belül, hanem szaktudásának szóban és írásban való terjesztésével, ezen kívül is 
gazdaközönségünk hasznos tanácsadója legyen.”

A mezőgazdasági szakiskolák rendeltetéséről és feladatairól szóló FM. 1929. 
XI. 15-én kelt  FM 108.000/IX. 1. számú rendelete úgy intézkedett,  hogy “ a 
környék kisgazdáinak szakkérdésekben tanácsokat, felvilágosításokat adjanak". 
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Számos  további  rendelkezés  intézkedett  a  földbirtokreform  során  földhöz 
juttatottak gazdasági irányú oktatásáról és a tanácsadás érdekében teljesítendő 
kiszállások  lebonyolításáról.  1936-ban  minden  alsó-  és  középfokú 
mezőgazdasági  szakoktatási  intézmény címében és feladatkörében szerepelt  a 
„Szakiskola és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomás" elnevezés.

Mezőgazdasági szaktanácsadással nemcsak az oktatási intézmények, hanem a 
XIX.  század közepén kialakuló érdekképviseletek  is  foglalkoztak.  Közülük a 
legjelentősebbek az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) vívta ki a 
legtöbb  elismerést.  Az  OMGE  volt  a  kezdeményezője  a  Megyei  Gazdasági 
Egyletek  és  a  Falusi  Gazdakörök  kialakításának  is.  Tevékenysége  a  II. 
Világháború  végéig  meghatározó  volt.  A két  világháború  között  a  jelenléten 
alapuló  képzésen  túl,  egy  héten  két  alkalommal  a  rádión  keresztül  is  folyt 
mezőgazdálkodással  kapcsolatos  ismeret  átadás.   A  földművelésügyi 
kormányzat  irányítása  és  költségfedezete  mellett,  pedig  4800  községben 
gazdasági népkönyvtárat rendeztek be. Közvetlenül a II. világháború után Bíró 
Gyula, Mohácsi Mátyás, Jeszenszky Árpád, Westsik Vilmos, Nagy Sándor és 
mások fejtettek ki elismerésre méltó tanácsadói munkát.

A második  világháborút  követő  földbirtokreform megkövetelte  az  új  gazdák 
képzését. Széleskörű oktatási, tanácsadási munka kezdődött a földművelésügyi 
tárca  irányításával,  amelybe  a  földosztó  bizottságok  a  gazdaszövetségek,  a 
Hangya,  mezőgazdasági  kamarák,  parasztszövetségek,  Magyar  Mezőgazdák 
Szövetkezete, a földműves szövetkezetek is bekapcsolódtak. 

A politikai átalakulásnak megfelelően az 1945. után az oktatás, szaktanácsadás 
rendszere  megváltozott,  erősen  centralizálttá,  politikai  töltetűvé,  a 
termelőszövetkezeti  szakemberképzést  erőltetve,  egysíkúvá  vált.  Ezért  az 
egyesülések,  kamarák,  szövetségek  az  50-es  években  csaknem  mind 
megszűntek,  szerepüket  az  állami  szféra,  az  általa  szervezett  intézményekkel 
töltötte  be.  A  politika  az  1950-es  években  szervezett  állami  gazdaságoknak 
szánta a szaktanácsadás szerepét. Ezt a szerepet azonban csak az 1954-ben, az 
Állami  Gazdaságok  és  Erdők  Minisztériumában  létrehozott  Tájékoztatási  és 
Kísérleti  Osztály  megalakulását  követően  tudta  ellátni.  Az  Osztály  az 
egyetemekkel, a kutató intézetekkel, az állami gazdaságokkal, a vállalatokkal és 
a  szakfelügyeleti  szervekkel  együttműködve  széleskörű  mezőgazdasági 
nagyüzemi kísérleti és szaktanácsadási hálózatot épített ki. 

A mezőgazdasági termelők és a termékeket feldolgozók számára szaktanácsot 
adtak az Állami Gazdaságok Szakszolgálati Állomásai, a MÉM Növényvédelmi 
és Agrokémiai Állomások, az Állattenyésztő Vállalatok, a Cukoripari Tröszt, a 
Gabona  Tröszt,  a  Húsipari  Tröszt,  Konzervipari  Vállalatok,  a  Baromfiipari 
Egyesülés. 
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A termeltetést,  és felvásárlási tevékenységet koordináló Általános Fogyasztási 
és  Értékesítési  Szövetkezet,  a  TOT  által  alakított  termelési  rendszerek.  Az 
előzőekben  felsorolt  intézményeken  kívül  az  érdekképviseletek,  illetve 
egyesületek is tevékenyen részt vettek a mezőgazdaság fejlesztésében oktatással, 
cikkek,  könyvek  írásával,  terjesztésével,  szaktanácsadással,  bemutatók, 
előadások szervezésével. 

A  gyakorlatias  képzés  igénye  kényszeríttette  ki  a  36/1961  FM  rendelet 
megjelenését, amely felsőfokú mezőgazdasági technikumok szervezését írta elő. 
A  Kormány  a  2026/1964.  (IX.  30.)  és  az  FM  17/1964.  (XII.  30.)  számú 
rendeletében  határozott  a  szaktanácsadási  hálózat  megszervezéséről.  A 
nagyüzemekre alapozott szaktanácsadási tevékenység 1965-ben vette kezdetét. 
E  munkát  a  Minisztérium  által  kijelölt  agrár-felsőoktatási  intézmények, 
kutatóintézetek,  állami  gazdaságok,  egyéb  vállalkozások  és  szakfelügyeleti 
szervek tanácsadói végezték.

Az 1968. március 14-én megjelent 10/1968. sz. MÉM rendelet meghatározta 
az  „intézményesen  szervezett  tanácsadás"  legfőbb  elveit  és  kereteit.  Ez 
biztosította  az  önállóság,  önkéntesség,  szerződés  alapján  történő,  kétoldalú 
kötelezettség  és  garanciális  felelősség,  valamint  az  anyagi  érdekeltség  és  a 
díjazás elveinek érvényesülését. Meghatározta a legfontosabb fogalmi, formai, 
szervezeti,  működési,  díjazási,  irányítási  és  felügyeleti  követelményeket.  A 
területhez  és  témához  való  kötöttséget,  valamint  a  központi  kijelölést 
megszüntette, önkéntes jelentkezéssel a Központi Szaktanácsadói Címjegyzékbe 
vétel elve alapján a működés országos hatókörű lehetőségét megteremtette. 

A Központi Szaktanácsadói Címjegyzékbe vett szervezetek vezetőiből, illetve 
a képviselőkből  alakult  meg 1968. április  25-én az Országos  Mezőgazdasági 
Szaktanácsadási Bizottság (OMSZB). 

A  címjegyzékben  szereplő  szervezetek  a  következő  három  kategóriába 
kerülhettek:

- a díjazásért tanácsadást végzők,
- a díjazás nélkül, felügyeleti jogkörben dolgozók és 
- a díjazás nélkül, vállalkozási érdekből szaktanácsadást folytatók.

Az  OMSZB  megalakulását  követő  két  évtized  alatt  a  szaktanácsadói 
tevékenység mérete és színvonala jelentősen megváltozott. 

A szaktanácsadási hálózat keretei a ’80-as évek végére országos kiterjedésűvé 
váltak és valamennyi mezőgazdasági nagyüzemet érintették. Ekkor mintegy 225 
szaktanácsadó  intézmény  7100  szaktanácsadója  dolgozott,  elsősorban  a 
nagyüzemek  számára.  A  mezőgazdasági  termelés  iparszerűvé  válása,  a 
termeléshez szükséges biológiai, technológiai ismeretek bővülése a nagyüzemi 
keretek között is igényelte a szakismeret koncentrációját. 
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Egy-egy  termék  előállításában  kimagasló  eredményeket  elért  gazdaságok 
létrehozták  a  termelési  rendszereket,  melyekhez  szerződéses  kapcsolat  vagy 
közös  vállalkozás  felállítása  révén  kapcsolódhattak  a  partnergazdaságok.  A 
termelési rendszereket a következők jellemezték:

-  a  felhasználó  igényeit  kielégítő,  nagy  potenciális  termőképességű 
növény-  és  állatfajták  alkalmazása,  valamint  a  világszínvonalat 
képviselő termelőeszközök használata;

-  a  termelés  teljes  folyamatát  átfogó,  tudományos  alapokon  nyugvó 
technológia kialakítása és alkalmazása;

- a termelési rendszer, a rendszergazda és a résztvevő partnergazdaságok 
érdekeltségére  alapozott  vállalkozás,  melyben a  felek  szerződésben 
rögzítik  együttműködésük  célkitűzéseit,  jogaikat  és 
kötelezettségeiket;

- a rendszergazda rendelkezik mindazon szellemi, anyagi, technikai és 
szervezeti  feltételrendszerrel,  amely  biztosítja  a  teljes  technológia 
adaptálhatóságát, az irányítást, ellenőrzést, a technikai bázis javítását 
és a karbantartását;

-  a  termelési  rendszer  képes  a  technológia  állandó  fejlesztésére,  a 
kutatási  eredmények,  a  nemzetközi  tapasztalatok  és  az  ezekkel 
kapcsolatos információk átvételére és átadására.

A  termelési  rendszerek  által  nyújtott  szaktanácsadás  és  szolgáltatás 
mindenképpen  hozzájárult  a  magyar  mezőgazdaság  termelési 
színvonalának emeléséhez. A termelési rendszerek által alkalmazott gyakorlat 
azonban nem nevezhető a klasszikus értelemben vett  tanácsadásnak.  A kevés 
magángazdálkodó és a nagyüzemek által integrált kistermelők nem, vagy csak 
elvétve  jutottak  hozzá  a  „tanácsadók"  nyújtotta  információkhoz.  Az integrált 
kistermelőket az állami gazdaságok, a termelőszövetkezetek és csak ritkábban 
maguk  a  termelési  rendszerek  szakemberei  látták  el  a  legszükségesebb 
információkkal (Papp M.né 1993, Gazdag L. 2003).

3.3.2 A magyar szaktanácsadási rendszer 1990-től napjainkig

A rendszerváltás gazdaságpolitikája többrétegű problémahalmazzal találta magát 
szembe,  amely  a  politikai  változásoktól  függetlenül  új  cselekvési  modellt 
igényelt és kiemelt jelentőséget tulajdonított a szaktanácsadásnak. „A kormány 
agrárpolitikája és programja “ címmel kiadott anyag VII. pontja a szakoktatással 
és a szaktanácsadással foglalkozott. Ezen belül a szaktanácsadásról a következő 
irányelvek olvashatók: 
„A magántulajdonon alapuló piacgazdaság gyors kialakulása elképzelhetetlen a 
szaktanácsadás  önálló  intézményrendszerének  kialakítása  és  működtetése 
nélkül. A kormányzat különböző típusú szaktanácsadással foglalkozó magán- és 
állami intézmények létrehozását kezdeményezi és támogatja. 
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Ebben a tevékenységben a meglévő hazai szakismeretre, gyakorlatra, a fejlett 
országok  széleskörű  pénzügyi  és  szakmai  támogatására  is  számíthatunk.  A 
szaktanácsadásban  sokszintű  fejlődésre  számítunk,  amelyben  fontos  szerepet 
játszik a közép- és felsőfokú szakképzési intézmények, egyetemek keretei között 
működtetett  szaktanácsadó  hálózat,  a  különböző  szakmai  központok 
szaktanácsadó szolgáltatásai, valamint az ipari cégek és érdekeltségek tanácsadó 
tevékenysége.  A  kormányzat  támogatja  a  gazdálkodási  érdekképviseletek 
termelését segítő egzisztenciális, a paraszti életkörülmények javításában érdekelt 
szaktanácsadó szervezeteit is.”

1991-ben  számos  lépést  tettek  egy  állami  (egyetemi  bázisra  épülő) 
szaktanácsadási  hálózat  kiépítése  érdekében.  A  Gödöllői  Agrártudományi 
Egyetemen  (GATE)  az  Ír  Köztársaság  Kormányának  támogatásával 
megrendezték  az  első  olyan  tanfolyamot,  amelyen  a  mezőgazdasági 
szaktanácsadók oktatóit képezték ki. Ennek során dán, ír, és magyar szakértők 
kialakították a szaktanácsadók képzésének tematikáját, majd ezt követően három 
agráregyetemen  beindultak  a  300  órás  mezőgazdasági  szaktanácsadó  képző 
tanfolyamok. 
Még ebben az évben a lehetséges szaktanácsadási modellek feltárása érdekében 
a tárca kezdeményezésére nyilvános pályázat kiírására került sor „A vállalkozó 
mezőgazdaság  szaktanácsadó  szolgálata”  címmel.  A  hálózatnak  három  fő 
funkciót kellett ellátnia:

- „a termelési és feldolgozási ismeretek átadását,
- a  tudományos  eredmények  gyakorlati  adaptálásának  gyorsítását,  a 

termelés korszerűsítéséhez szükséges szellemi potenciál növelését,
- és az állami irányítás érvényre juttatását…”

A  beérkezett,  több  mint  harminc  pályamű  bebizonyította,  hogy  a  magyar 
szakemberek  helyeslik és  támogatják  a  szaktanácsadási  rendszer 
létrehozását, és részt kívánnak venni annak kialakításában. 
A pályaművek tanulmányozása alapján megállapítottam, hogy a legtöbb szerző 
illetve szerzőcsoport  egyetértett  abban,  hogy  a szaktanácsadásnak országos 
hálózatban kell működnie, és jelentős állami támogatást kell kapnia. 

A  rendszer  minél  hamarabbi  felállítása  érdekében  mindenki  a  már  meglévő 
oktatási, kutatási és információ szolgáltatási infrastruktúrára épülve azok kisebb 
átalakításával  dolgozta  ki  szaktanácsadási  modelljét.  A szerzők  közül  többen 
érveltek az egyetemekre és főiskolákra épülő rendszer mellett, (Csató L., et al), 
(Lovas I. et al), (T. né György K. et al) (Vas L. et al), mivel az agrártudományi 
egyetemek és vidéki karainak kutatóintézetei megfelelően behálózzák az ország 
területét  és  a  vállalkozók  számára  megfelelő  fizikai  közelségbe  kerülnek  a 
szaktanácsadók. 
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Az érvek sorát még azzal folytatták, hogy a szaktanácsadói szolgálat költségeit 
lényegesen csökkentené,  ha már egy meglévő és magas színvonalon működő 
infrastruktúrára alapozzák, amelyek a felsőoktatási intézményekben már akkor 
megtalálhatók  voltak.  Amit  a  legfontosabbnak  tartottak  azonban  az,  hogy 
ezeknél az intézményeknél meglévő hazai és nemzetközi tapasztalatok és tudás 
az, amire igazán szüksége van mind a szaktanácsadónak, mind a gazdálkodónak.

Az agrárkamarák képviselői által készített tanulmányok (Mészáros P. et al 1991) 
azt hangsúlyozták, hogy a szaktanácsadói szolgálatot nem lehet és nem is szabad 
szétválasztani  az  érdekképviseleti  szervektől,  a  szaktanácsadás  teljes 
felelősségét a Földművelésügyi Minisztériumnak és az Agrárkamarának együtt 
kell felvállalnia. Természetesen az oktatási és kutatási intézményeknek is fontos 
szerepük van ebben a munkában, de elsősorban a gazdák és a szaktanácsadók 
képzésében. Olyan pályaművek is érkezetek, amelyek a magán szaktanácsadást, 
illetve  a  termékre  vagy  technológiára  alapozott  szaktanácsadást  preferálták. 
Ezekben a tanulmányokban is hangsúlyozták, hogy a kialakulás éveiben csak az 
államilag  támogatott  szaktanácsadási  rendszer  tudja  felkészíteni  a 
mezőgazdasági vállalkozókat a piacgazdaságra. A magán szaktanácsadást csak a 
szakmailag és anyagilag megerősödött gazdálkodók tudják majd igénybe venni.

Véleményem szerint a szerzők elhivatottságát jelzi, hogy szinte minden esetben 
a  szaktanácsadási  struktúra  bemutatásakor,  minden  szintnek  és  minden 
közreműködő  szervezetnek  meghatározták  a  hatáskörét,  a  különböző  szintek 
feladatait,  a  velük  szemben  támasztott  szakmai  követelményeket,  a 
humánerőforrás  igényét,  az  ellenőrzés  mechanizmusát,  valamint  költségvetést 
készítettek a rendszer működésére. 

Ennek ellenére a tárca a rendszer kiépítését 1992-től kezdődően az üzleti alapú 
szaktanácsadás felé terelte. Amellett, hogy a PHARE forrásokból folyamatosan 
történt  az  agrár-felsőoktatási  intézmények  kísérleti  tereinek  fejlesztése  és  az 
informatikai  rendszer  tervezése,  kiépítése,  lényegében  csak  az  üzleti  alapon 
folyó szaktanácsadás  kialakításában  történt  konkrét  minisztériumi  intézkedés. 
Az  FM  azt  szabályozta,  hogy  a  magán  szaktanácsadók  milyen  módon 
nyújthatnak  állami  támogatás  mellett  üzleti  alapon  szaktanácsot.  A 
mezőgazdasági  szaktanácsadás  szabályozására  1993.  márciusában  került  sor. 
Ekkor jelent meg a földművelésügyi miniszter 10/1993. /III.17 / FM rendelete, 
amely a Szaktanácsadói Névjegyzék bevezetéséről rendelkezett.

A Névjegyzék tartalmazta azoknak a mező- és erdőgazdálkodási szaktanácsadási 
szolgáltatást végző jogi személyiségeknek, jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaságoknak,  valamint  egyéni  vállalkozóknak a felsorolását  és  főbb adatait, 
akik  támogatást  igényelnek,  illetőleg  akiknek  a  szaktanácsadói  szolgáltatása 
után támogatás igényelhető. 
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A Névjegyzékbe pályázat útján lehetett felvételt nyerni, melynek legfontosabb 
feltétele,  hogy  a  gazdálkodás  összes  fő  problémájának  megoldását  komplex 
módon segíteni tudó - magasan képzett és nagy gyakorlattal rendelkező /üzleti 
elkötelezettségtől  mentes/  -  szakemberek  álljanak  az  egyéni  vállalkozók 
rendelkezésére. 

A szaktanácsadó segítségével a gazdálkodó hozzájuthatott azokhoz az alapvető 
termesztés  és  tenyésztés  technológiai,  agrokémiai,  környezetgazdálkodási, 
üzemgazdasági, pénzügyi-számviteli ismeretekhez, amelyek birtokában dönteni 
tudott a gazdálkodás egyes kérdéseiben. A Névjegyzékbe került szaktanácsadók 
nagy  részének  alapképesítése  agrármérnök,  kertészmérnök,  mezőgazdasági 
üzemmérnök volt, emellett igen sok okleveles könyvvizsgáló és a mérlegképes 
könyvelő is jelentkezett. 

A  rendeletet  követően  megjelent  a  Földművelésügyi  Minisztérium  pályázati 
felhívása  a  Mezőgazdasági  Fejlesztési  Alapból  a  szaktanácsadás  céljára 
igényelhető  támogatásokra.  A  pályázatot  benyújtó  szakszaktanácsadók  az 
általuk szervezett  tanfolyamok és  a  kiadványszerkesztés  költségeinek 50%-át 
visszaigényelhették. A szaktanácsadás igénybevételéhez a gazdák is kérhettek 
anyagi  támogatást.  Azok  a  gazdálkodók  jogosultak  a  szaktanácsadói  díj 
támogatására, akik a 850 ezer Ft éves termelési értéket meghaladták, de a 100 
millió Ft-os termelési értéket nem lépték túl. A szaktanácsadói díjnak, egyéni 
vállalkozó  esetén  60%-át,  a  társas  vállalkozás  esetén  40%-át 
visszaigényelhették.  1993-1995.  között  a  szaktanácsadói  díj  támogatásának 
változását - az árbevétel alakulástól függően- az 1. táblázatban mutatom be.

1. táblázat: Az igényelhető szaktanácsadási díj felső határa és mértéke
1993-1995. közötti időszakban

Év A gazdaság éves 
árbevétele

(ezer Ft-ban)

A szerződés összege
/60, illetve 40%-a igényelhető támogatásként/

(Ft/év)
1993-1994.      850  -      2 000 40 000

  2 001  -    10 000 60 000
10 001  -    30 000 40 000
30 001  -  150 000 60 000

1995              -      2 000 50 000
  2 001  -    15 000 70 000
15 001  -    50 000 80 000
50 001  - 100 000

Forrás: Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő 1993/4. szám, 1995/8. szám

Az államilag támogatott magán szaktanácsadási struktúra a szakma által 
előre  megjósolt  gyenge  pontjai  miatt  nem  váltotta  be  a  hozzá  fűzött 
reményeket. 
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A  rendelet  ugyanis  kizárta  a  költségvetési  intézményeket  a  Szaktanácsadói 
Névjegyzékből,  melynek  következtében  -  a  világon  egyedülállóan  -  a 
mezőgazdasági  közép-  és  felsőoktatási  intézmények,  és  kutatóintézetek 
szaktanácsadói tevékenységét az állam nem támogatta. Ugyancsak nem számolt 
a  rendelet  a  gazdák  ellenállásával,  akiktől  anyagi  áldozatokat  és  bizalmas 
információkat kértek a támogatás ellentételezéseként. A rendelet legjelentősebb 
hibája  talán  az  volt,  hogy a  gazdálkodók túlnyomó többségét  kirekesztette  a 
támogatás minimális árbevételhez kötésével. Így a leginkább rászoruló, kezdő 
gazdák estek el a támogatástól. A felsorolt okokra visszavezethetően a rendelet 
kiadásának  évében  a  gazdáknak  kifizetet  támogatás  országos  szinten  nem 
haladta meg a félmillió Ft-ot.

A kudarc arra ösztönözte a kormányt, hogy egy új struktúra kialakítása segítse a 
gazdálkodók  információ  ellátását,  a  szakszaktanácsadók  és  a  mezőgazdasági 
vállalkozók  közeledését,  mely  struktúra  az  1994-ben  a  44/1991.  (III.14.) 
Kormány rendelettel létrehozott falugazdász-hálózat volt. 
A falugazdász tevékenységi körébe tartozott:
- az ágazati szakmai tájékoztatás, 
- a tulajdonviszonyok változásának nyomon követése,
- piaci információk közvetítése,
- képzési, adó, jogi, hitel és környezetvédelmi információk továbbítása,
- helyi statisztikai és információs adatszolgáltatás. 

Feladatkörébe tartozott  az  ágazati  döntések megismertetése,  segítségnyújtás  a 
hitelkérelmek  benyújtásához,  a  gazdák  és  a  szakszaktanácsadók  közötti 
kapcsolat elősegítése. 
Véleményem szerint  a falugazdász hálózat nagyon sokoldalúan segítette a 
gazdákat, de valódi áttörést még nem hozhatott a szaktanácsadás területén. 
A  szakmai  körökben  kritizált  rendszer  működését  az  újonnan  megalakult 
kormány  sem  támogatta,  így  a  falugazdász  rendszert  megszüntette,  s  az  ott 
dolgozó 768 szakember felét az Agrárkamara gazdajegyzőjeként foglalkoztatta. 
Az  FM  felismerte,  hogy  a  jövőben  fokozottabban  kell  építeni  az  oktatási 
intézményekre  és  a  kutató  intézetekre.  Különösen  nagy  szerepe  van  ezen 
intézményeknek  a  gazdálkodók  ismeretbővítő  képzésében,  valamint  az 
intézményekben felhalmozódott ismeretanyag, a legújabb kutatási eredmények 
elterjesztésében, gyakorlati hasznosításában. Jelentős lépés volt az a módosító 
6/1996. (II.14.) FM rendelet,  amely lehetővé tette 1996-tól  a költségvetési 
intézmények bekerülését a Szaktanácsadói Névjegyzékbe. 

A következő évben a szaktanácsadásra fordítható összeg tovább emelkedett. A 
támogatás igénybevételének jogosságát a földművelésügyi hivatal vezetője - a 
területileg  illetékes,  hatáskörrel  rendelkező  agrárkamara  véleményét  is 
figyelembe véve - állapította meg. 
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A szaktanácsadói díj térítése 50%-ra emelkedett függetlenül a vállalkozás jogi 
személyiségétől.  A  támogatható  szaktanácsadási  díj  felső  határát  1996-1998. 
között az agrárvállalkozás éves árbevétele alapján a 2. táblázat mutatja be.

2. táblázat: Az igényelhető szaktanácsadási díj felső határa 1996-1998. közötti 
időszakban

A gazdaság éves árbevétele
(ezer Ft-ban)

1996
A szerződés 

összege
(Ft/év)

1997
A szerződés 

összege
(Ft/év)

1998
A szerződés 

összege
(Ft/év)

             -   2 000 50 000 100 000 150 000
   2 001 - 15 000 70 000 200 000 200 000
 15 001 - 50 000 80 000 400 000 300 000

               50 001 - 100 000 600 000 500 000
Forrás: Magyar Közlöny 1996/1. szám, Magyar Közlöny 1997/6. szám, 1998/3. szám

1998-tól  a  normatív  szaktanácsadás  támogatásában  minimális  változások 
történtek. Új elemként került bevezetésre, hogy a szerződés szerinti díj 75%-t 
igényelhetik támogatásként azok a fiatal, egyéni agrárvállalkozói igazolvánnyal 
rendelkezők,  akik  1998-ban 35 éven aluliak  voltak.  A szaktanácsadók  1998. 
évig évről évre több szaktanácsadási szerződést kötöttek elsősorban a magasabb 
árbevételt  elérő  társas  agrárvállalkozókkal.  1998-ban  újjászervezték  a 
falugazdász-hálózatot,  amely  1999.  január  1.-étől  ismét  a  tárca  felügyelete 
alatt, a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalok szervezetében működött. 

1999-től  a  szaktanácsadás  normatív  jellegű  támogatásában  alapvető 
változások következtek be. A 8/1999. (I.20.) FVM rendelet az agrárgazdasági 
célok 1999. évi költségvetési támogatásában új fejezetet alkot „a szaktanácsadás 
és a gazdálkodás eredményessége növelésének támogatása” címen. Támogatásra 
ez évtől csak azok a mezőgazdasági termelők voltak jogosultak, akiknek éves 
árbevétele  meghaladja  az  500.000,-  Ft-t,  de  nem  haladja  meg  a  30  millió 
forintot.  Ez  évtől  már  nem  jogosult  normatív  támogatásra,  aki  szerepelt  a 
Névjegyzékben. Az előző évi rendeletet kissé módosítva az Európai Unióban 
bevett gyakorlatnak megfelelően a tárgyév január 1-jén 40. életévét még be nem 
töltött,  és  egyéni  agrárvállalkozói  igazolvánnyal  rendelkező  gazdálkodó  -  az 
éves árbevételtől függetlenül - a szaktanácsadóval kötött szerződés szerinti díj 
75%-t igényelhette támogatásként. Azok a regisztrált termelők, akiknek az éves 
árbevétele  nem  érte  el  az  ötszázezer  forintot  1999-től  csoportos  formában 
kaphattak ingyenes szaktanácsadást. A szaktanácsadási támogatás felső határát 
és mértékét 1999-ben a 3. táblázat mutatja be. 
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3. táblázat: Az igényelhető szaktanácsadási támogatás felső határa és mértéke 1999-ben

A gazdaság éves árbevétele
(ezer Ft-ban)

Támogatás felső határa
Ft/év

Támogatás mértéke
%

          500 -   2 000  50 000 75
        2 000 - 15 000  75 000                       50
      15 000 - 30 000 100 000 25

Forrás: Magyar Közlöny 1999/4. szám

1999-től  a  Földművelésügyi  és  Vidékfejlesztési  Minisztérium  tizenegy 
agrár-felsőoktatási  intézményt  regionális  szaktanácsadási  feladatokkal 
bízott  meg. Ezzel  a  megbízással  lehetővé  vált,  hogy  az  egyetemek  és 
társintézményei,  illetve  a  kutató  intézetek  szakemberei  bekapcsolódjanak  az 
államilag  támogatott  szaktanácsadásban  (Tóth  K.  2000).  Kialakult  a 
szaktanácsadási struktúra harmadik eleme, amely a gazdálkodók egy rétegének 
térítésmentesen,  csoportos  szaktanácsadást  biztosított.  Az  ingyenes  csoportos 
szaktanácsadás folyamatát az 1. ábrában mutatom be.

A  programok  pénzügyi  fedezetét  a  földrajzilag  illetékes  FM  Hivatal  a  már 
említett  rendelet  értelmében,  költségvetési  forrásból  biztosította.  A 
falugazdászok,  hivatali  teendőik mellett  végezték a csoportos szaktanácsadási 
programok  igényfelmérését.  A  szervezői  munka  komoly  többlet  feladatot 
jelentett  a  falugazdászok számára,  mivel  jelentős  részük  nem  rendelkezett 
programszervezéshez szükséges szakismerettel. 

A  szaktanácsadói  programok  magas  színvonalának  biztosításnak  érdekében 
olyan  szakemberek  tartották  a  programokat,  akik  regisztráltatták  magukat  a 
Névjegyzékben. A felnőtt képzésben tapasztalatokat szerzett és oktatói múlttal 
rendelkező  szaktanácsadók  a  csoportos  ismeretátadási  módszerek  közül  az 
alábbiakat  alkalmazták:  előadás,  bemutató,  szakkiállítás,  tanulmány  utak 
szervezése.

A megfelelő módszer kiválasztását mindig előre egyeztették az igényt felmérő 
falugazdászokkal.  A  csoportos  szaktanácsadási  módszerek  alkalmazása 
elsősorban az agrárpolitikai célkitűzések megvalósításához kapcsolódó szakmai 
ismeretek átadását tették lehetővé.
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G a z d á l k o d ó k

M e g y e i  F ö l d m ű v e l é s ü g y i
H i v a t a l

F a l u g a z d á s z o k

R e g i o n á l i s
S z a k t a n á c s a d á s i

K ö z p o n t o k

E g y e t e m e k

O k t a t á s i  é s  k u t a t á s i  h á t t é r

I g é n y e k  j e l z é s e  a  f a l u g a z d á s z o k
f e l é .

I g é n y e k  j ó v á h a g y á s a ,  p é n z ü g y i
h á t t é r  b i z t o s í t á s a .

P r o g r a m o k  k o o r d i n á l á s a .
S z a k t a n á c s a d ó k  b i z t o s í t á s a .
E l s z á m o l á s o k  l e b o n y o l í t á s a .

1. ábra: A térítésmentes szaktanácsadás folyamatábrája
Forrás: Saját kutatás

A  normatív  szaktanácsadási  támogatás  felső  határa  és  mértéke  2000-2002. 
között nem változott, az igényelhető támogatások felső határát és mértékét a 4. 
táblázat  mutatja  be.  Szigorítások  történtek  a  szaktanácsadási  támogatások 
igénybe  vételével  kapcsolatban,  a  továbbiakban  nem  lehetet  támogatást 
igényelni a laboratóriumi talajvizsgálatok igénybevételére.

4. táblázat: Az igényelhető szaktanácsadási támogatások felső határa és mértéke 
2000-2002. közötti időszakban

A gazdaság éves 
árbevétele

(ezer Ft-ban)

Támogatás felső határa
(Ft/év)

Támogatás mértéke
(%)

  1 000  -   5 000   75 000                                  75
  5 001  - 15 000 100 000                                                        50
15 001 - 30 000 125 000                                   25

Forrás: Magyar Közlöny 2000/17. szám, 2001/25. szám, 2001/145. szám

35



A  gazdálkodók  nagy  része  bár  tudja,  hogy  a  tápanyag-visszapótlást  nem  a 
megszokásokra,  hanem  sokkal  inkább  a  laboratóriumi  vizsgálatokra  kell 
alapozni,  a  vizsgálatok  magas  költsége  eddig  is  visszatartotta  őket  ennek  a 
szolgáltatásnak  az  igénybevételétől.  A  hazai  és  az  uniós  trendek  azonban  a 
környezettudatos  gazdálkodásra  hívják  fel  a  figyelmet  a  termelés  minden 
szakaszában,  az  elvárásokat  segítő  szolgáltatásokat  akkor  sokkal  inkább 
támogatni kellene, mint csökkenteni, vagy megvonni azokat.

A  Névjegyzékben szereplő szaktanácsadók továbbképzése szükségessé tette a 
Szaktanácsadói  Névjegyzékről  szóló  rendelet  alapvető  megváltoztatását.  A 
Névjegyzékbe  történő  felvételre  csak  a  jogi  értelemben  vett  természetes 
személy  nyújthatott  be  kérelmet.  A  felsőfokú  agrárképzésben  szerzett 
szaktanácsadói bizonyítvánnyal is rendelkező személyek esetében öt év helyett 
három éves gyakorlatot írtak elő. 

Az oktatási intézmények és kutatóintézetek, jogi személyek és jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaságok nevében szaktanácsadóként továbbra is eljárhattak 
azok a személyek, akik a Névjegyzékben szerepelnek. A Névjegyzékbe felvett 
szaktanácsadónak a felvételt követő naptári év végéig a Minisztérium által előírt 
alapvizsgát  kellett  letennie,  továbbá  évente  számot  kell  adnia  a  tárgyévre 
vonatkozó  agrártámogatások  megfelelő  szintű  ismeretéről.  A  Minisztérium a 
szaktanácsadók részére a továbbképzések és vizsgáztatások költségeit  magára 
vállalta. A szaktanácsadónak a megyei földművelésügyi hivatalban beszerezhető 
űrlapon évenként írásos beszámolót kell készítenie az előző évi szaktanácsadói 
tevékenységéről. 

A  Minisztérium  kidolgozta  a  Névjegyzéki  Szaktanácsadók minősítési 
rendszerét.  A szaktanácsadók értékelését  a megyei földművelésügyi hivatalok 
szaktanácsadási  munkatársai  2001-től  kezdték  meg.  A  Minisztérium  által 
kialakított 100 pontos rendszerből 50 pontot az alapvizsgával, illetve egyéb éves 
továbbképzési  kötelezettség  teljesítésével  lehet  elérni.  A  többi  50  pontot  a 
szaktanácsadó  egyéni,  lényegében  a  gazdákkal  kapcsolatos  munkakapcsolata 
során  elért  teljesítményével  lehet  „kiérdemelni”.  Alapvető  szempont  a 
szaktanácsadói  szerződések,  a  visszatérő  megrendelők  száma,  azok 
megelégedettségének  foka,  és  lényeges  eleme  még  a  szaktanácsadó  által 
szervezett előadások, programok száma. 

A  pontokat  számszerűsítve  a  Minisztérium  a  rendeletben  előírta,  hogy 
amennyiben a szaktanácsadó az értékeléskor két egymást követő évben nem éri 
el a minimumként előírt 70 pontot, vagy nem felel meg a jogszabályban foglalt 
egyéb  feltételek  valamelyikének,  a  szaktanácsadó  a  Névjegyzékből  törlésre 
kerül. Az a szaktanácsadó, aki az értékelés során legalább nyolcvanöt pontot ér 
el „minősített szaktanácsadó” címet kap. 
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A  2004-es  Szaktanácsadói  Névjegyzék  adatai  alapján,  Magyarországon  79 
minősített  szaktanácsadó  volt  található.  Azokat  a  szaktanácsadókat  -akik  az 
előírt értékelési szempontok szerint nem érik el a szükséges (megfelelő) szintet-, 
ezzel szemben egyéb nem pontozható szempont alapján (kezdő szaktanácsadók 
munkája,  szerződések  előkészítése,  ellentételezés  nélküli  szaktanácsadás 
végzése)  a  Hivatal  ismeretei  szerint  eredményes  munkát  végeztek,  a  Hivatal 
saját megítélése alapján a szaktanácsadót egyedi értékelésben részesítheti.

A 2001-es évtől a csoportos szaktanácsadási programok szervezését  pályázati 
formában  bármely  vállalkozás  számára  lehetővé  tették,  ezzel  a  felsőoktatási 
intézmények  privilégiuma  megszűnt.  A  megyei  földművelésügyi  hivatalok  a 
programok megvalósítóját azok közül az ajánlattevők közül jelölhetik ki, akik 
nem végeznek az agrárgazdasággal összefüggő kereskedelmi és/vagy ügynöki 
tevékenységet  és  az  ajánlott  szaktanácsadói  programot  a  Szaktanácsadói 
Névjegyzékben  szereplő  szaktanácsadó  bevonásával  valósítják  meg. 
Amennyiben  a  falugazdász  területi  központ  olyan szaktanácsadási  programot 
igényel, amelyhez nincs a térségben megfelelő regisztrált szaktanácsadó, vagy 
az adott időben és helyen regisztrált szaktanácsadó bevonása gazdaságosan nem 
oldható  meg,  a  megyei  programok  megvalósításához  a  programok  tervezett 
időtartama  20  százalékának  mértékéig  a  Névjegyzékben  nem  szereplő 
szakember is alkalmazható. 

A térítésmentes, csoportos szaktanácsadás 2003-ban az egy millió Ft árbevételt 
el nem érő gazdák számára továbbra is folytatódott. Az egy millió Ft árbevételt 
meghaladó,  de  40  millió árbevételt  nem  meghaladó  gazdálkodók  számára 
igényelhető szaktanácsadói díj támogatását 2003-ban a 5. táblázat mutatja be.

 5. táblázat: Az igényelhető szaktanácsadási támogatások felső határa és
mértéke 2003-ban

A gazdaság éves árbevétele
(ezer Ft-ban)

Támogatás felső határa
(Ft/év)

Támogatás mértéke
(%)

  1 000  -  7 000 100 000 75
  7 000  - 20 000 125 000 50
20 000 - 40 000 150 000 25

Forrás: Magyar Közlöny 2003/7. szám

Az  FVM  és  a  Magyar  Agrárkamara  között  2003.  január  28-án  létrejött 
„Megállapodás”  jelentős  változásokat  eredményezett  a  szaktanácsadással 
kapcsolatos eljárási rendben. A megállapodás alapján a Magyar Agrárkamara és 
a  megyei  agrárkamarák  közfeladatként  felvállalták  a  hazai  termelők  Európai 
Uniós  felkészítését.  A  megállapodás  értelmében  a  kamarai  tanácsadók,  a 
kamarai tagságtól függetlenül,  térítésmentesen nyújtanak szakmai segítséget  a 
gazdáknak.
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A  fenti  tevékenységek  végzését  a  kamarák  200  felsőfokú  végzettséggel 
rendelkező  szakember  alkalmazásával  kezdték  meg.  A  feladatok  magas 
színvonalon  történő  teljesítése  érdekében  a  kamarai  tanácsadók  képzésben 
részesültek. 

Minden  megyében  létrejött  a  Megyei  Szaktanácsadási  Bizottság  (MSZB)  a 
szaktanácsadással  összefüggő  megyei  intézkedéseket  előkészítő  tanácsadó 
testület, amely a megyei FM hivatal vezetője által felkért szakemberekből és a 
szaktanácsadás szervezésében közreműködő megyei szervezetek képviselőiből 
állt.  Az  MSZB  olyan  koordinációs  feladatokat  ellátó  testület,  amely  – 
javaslattételi jogkörrel – felügyeli a rendelkezésre álló megyei keretek hatékony 
felhasználását. 

A kamarának 2003. januárban adott szerepeket a szakértők bírálták, Magda S. 
(2003) véleménye szerint „az agrárkamara regisztráló, szervező intézményként 
szerepeljen, a képzést a közép- és felsőoktatás végezze. A szaktanácsadásban a 
felsőoktatási intézmények, szakközépiskolák, kutatóintézetek vegyenek részt, az 
FVM  pedig  finanszírozóként  szerepeljen”.  Szűcs  I.  (2003)  akadémikus 
véleménye szerint a Kamarának a következők lehetnek a feladatai: információs 
rendszer működtetése, ellenőrzés, pályáztatás. 

Új  koncepció  kidolgozása  érdekében  a  Magyar  Tudományos  Akadémia 
(MTA)  felvállalta  a  magyar  szaktanácsadási  rendszer  fejlesztésével 
kapcsolatos  egyeztető  tárgyalások  megrendezését. Az  MTA 
Agrártudományok  Osztálya  Agrár-közgazdasági  Bizottsága  2003.  tavaszán 
rendkívüli,  kibővített  üléseket  tartott,  amelynek  témája  a  mezőgazdasági 
szaktanácsadás  és  a  gyakorlati  oktatás  jövőbeni  szervezési,  tudományos  és 
gyakorlati kérdései voltak. (Dimény I., Szűcs I., Hajós L. 2003). 

A Bizottságok az ország mind a hét régiójában üléseket hívtak össze, amelyeken 
megvitatták  az  adott  régió  szaktanácsadással  kapcsolatos  elképzeléseit.  Ezen 
belül  fontos  hangsúlyt  kapott  a  szaktanácsadási  központok  és  alközpontok 
kijelölésének  kérdése,  a  szaktanácsadás  működtetésének  elképzelése  és  a 
szaktanácsadást  és  a  szakoktatást  végző közép-  és  felsőoktatási  intézmények 
gyakorlati  oktatási  feladatait  megvalósító  tangazdaságok  és  tanüzemek 
együttműködése,  továbbá  a  szaktanácsadásban  résztvevő  kutatóintézetek 
szerepe. 

Cser  J.  (2003)  hívta  fel  a  figyelmet  arra,  hogy a  Regisztrált  Szaktanácsadók 
képzését és ellenőrzését módosítani kell. Ezzel az észrevétellel teljes mértékben 
egyetértek, mivel az évenként tartott egy napos továbbképzés nem ad megfelelő 
szintű szakmai tájékoztatást a szaktanácsadóknak.
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Kozári  J.  (2003)  nemzetközi  tapasztalatokra  hivatkozva  „támogatta  azt  a 
koncepciót,  miszerint  az  agrár-felsőoktatási  intézmények  koordinálják  a 
regionális feladatokat. Ezek az intézmények rendelkeznek leginkább azokkal az 
infrastrukturális és humán erőforrásokkal, melyek a sikeres szaktanácsadáshoz 
szükségesek.”  Ez  az  álláspont  megegyezik  véleményemmel,  mivel  a  SZIE 
Vidékfejlesztési  és  Szaktanácsadási  Központjában  eltöltött  évek  alatt 
bebizonyosodott számomra, hogy a hazai és nemzetközi kutatásokban részt vevő 
oktatók  és  kutatók  olyan  szakmai  tudással  és  információval  rendelkeznek, 
amelyet  szaktanácsadás  formájában  képesek  továbbadni,  és  amellyel  a 
hatékonyan  tudnak  hozzájárulni  a  vidék  felemelkedéséhez.  Ennek  az  egész 
társadalmat  érintő  feladatnak  a  megvalósításához,  ahogy  Pető  K.  (2003)  is 
megfogalmazta jóval nagyobb együttműködésre van szükség a mezőgazdasági 
ismereti és információs rendszer elemei között.

Az  Akadémia  által  kezdeményezett,  regionális  szintű  megbeszélések 
eredményeként  kialakult  az  az  egységes  álláspont,  mely  egy  új,  agrár-
felsőoktatásra alapozott szaktanácsadási rendszer megteremtését támogatta. Az 
Akadémia a koncepció-tervezetet továbbította a földművelésügyi miniszterhez. 

Az  MTA  által  szervezett  ülések  tapasztalatai  szerény  változást  hoztak  a 
szaktanácsadási  feladatok  újra  gondolásában  és  a  szaktanácsadási  feladatok 
erőforráshoz  igazodó  szétosztásában.  Az  FVM  2004-ben  a  hét  Regionális 
Szaktanácsadási  Központokban  folytatott  szaktanácsadási  tevékenység, 
beindításához szükséges feltételek megteremtése érdekében anyagi támogatást 
nyújtott.

2004-ben a szaktanácsadási feladatok ellátásához igénybe vehető támogatások 
körét  és  mértékét  az  agrártámogatások  általános  szabályait  meghatározó 
Kormány  rendelet  (6/2004.  (I.22.)  figyelembe  vétele  mellett,  az  éves 
agrárköltségvetés lehetőségének függvényében, a 25/2004. (III.3.) FVM rendelet 
határozza meg. 
A  rendeletek  alapján  támogatás  az  alábbi  szaktanácsadással  összefüggő 
feladatokra adható:
− a mezőgazdasági termelőknek nyújtott szaktanácsadás díjának támogatása,
− a gazdálkodás eredményességét segítő ismeretátadásnak a támogatása,
− farmgyakornoki programok, külföldi tapasztalatszerzés megvalósítása,
− a K+F feladatok közül

− a gazdaságorientált ágazati kutatások,
− az agrártermelés innovációs hátterének biztosítását megalapozó kutatások.
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A  rendeletek  alapján  a  termelők  -  beleértve  az  élelmiszer-előállító  és  az 
agroturizmus  szolgáltatói  tevékenységet  -  az  előző  évekhez  hasonlóan  az 
árbevételtől függően vehették igénybe az államilag támogatott szaktanácsadási 
szolgáltatás formáit, melyek formái az alábbiak:

− a térítésmentes csoportos,
− térítés  ellenében,  szerződés  alapján,  a  gazdálkodó  egyedi  problémáink 

megoldása,
− a gazdálkodás eredményességét segítő egyéb tevékenységek.

2004-től  felemelték  a  térítésmentes  csoportos  szaktanácsadásra  jogosító  éves 
árbevétel  felső  határát,  továbbá  módosították  a  szaktanácsadói  díj 
támogatásának  igénybevételéhez  megállapított  árbevétel  kategóriákat  is.  A 
2004-es változtatásokat a 6. táblázat mutatja be.

6. táblázat: Az igényelhető szaktanácsadási támogatások felső határa és 
mértéke 2004-ben

A gazdaság éves árbevétele
(ezer Ft-ban)

Támogatás felső határa
(Ft/év)

Támogatás mértéke
(%)

    3 000  -  10 000  100 000                                 75
  10 001  - 35 000 125 000                                                      50
  35 001  - 50 000 150 000                                 25

Forrás: Magyar Közlöny 2004/24. szám

Az EU csatlakozásunkat követően az igényelhető szaktanácsadási támogatásokat 
azok a  gazdálkodók vehetik igénybe,  akik az FVM rendelet  szerinti  „Helyes 
Mezőgazdasági  és  Környezeti  Állapot”,  illetve  „Helyes  Gazdálkodási 
Gyakorlat”  feltételrendszere  szerint  folytatnak  termelést.  Ez  a  gazdálkodás  a 
mezőgazdasági vállalkozások körében már teljes mértékben ismert és betartott 
gyakorlat. 

3.4 A Mezőgazdasági Ismereti Rendszer (MIR)

Az ismeret megfogalmazásával és annak a társadalomban betöltött szerepével 
már az ókori nagy gondolkodók is foglalkoztak. Az elmúlt évtizedek kutatásai 
azonban, már az új ismeretek létrehozását, elterjesztését és a gyakorlati életben 
való felhasználását  vizsgálták.  A történelem során az ismeret  elterjesztésének 
különböző  változatai  terjedtek  el,  melyek  párhuzamosan  is  léteztek  attól 
függően,  hogy  melyik  társadalmi  réteg  kívánta  felhasználni  az  új  ismeret 
nyújtotta lehetőségeket (Riche, R. 1981). Az ismeret elterjesztésének folyamata 
az ismeret hordozók fejlődése miatt nagymértékben felgyorsult. A gyakorlatban 
is  felhasználható  tudás,  továbbított  ismeret  egyre  szélesebb  társadalmi  réteg 
számára vált elérhetővé. 
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Napjainkban  az  információk  sokasága  lehetetlenné  teszi  azok  eredményes 
nyomon követését,  ezért mára már  szükségessé vált  azok szűrése (Ruane, D. 
1997).

A fejlett szaktanácsadási rendszerrel rendelkező nyugat-európai országokban a 
szaktanácsadási  rendszer  információ  ellátását  a  Mezőgazdasági  Ismereti 
Rendszer (MIR) támogatja. 

A  Magyar  Szaktanácsadási  Rendszer  kiépítésére  létrejött  holland-magyar 
együttműködés  eredményeként,  a  Magyarországon  működő  mezőgazdasági 
ismereti rendszer elnevezését megváltoztatták. A holland szakértőknek az volt a 
benyomása, hogy a MIR-ben található szervezetek a szaktanácsadást információ 
átadásnak  tekintik  elsősorban.  A  magyar  ismeret  közlési  rendszerben 
véleményük szerint kevés szervezet és kevés szakértő foglalkozott komolyan az 
ismeretek  cseréjének  és  bővítésének  szervezésével,  éppen  ezért  az  ismeretek 
hasznosítását hatékonyabbá kellett tenni. Ehhez javítani kellett a mezőgazdasági 
ismeretközlési  és  információs  rendszer  hozzáférhetőségét.  Az  együttműködés 
eredményeként  a MIR Magyarországon,  a világon először,  a  Mezőgazdasági 
Ismereti és Információs Rendszer (MIIR) elnevezést kapta. A Mezőgazdasági  
Ismereti  és Információs Rendszer emberek,  intézetek,  termelővállalkozások és  
szervezetek  azon  összessége,  amelyek  a  mezőgazdasággal  kapcsolatos  
ismereteket kialakítják, hordozzák, továbbítják és felhasználják. A MIIR elemei 
között hol szoros, hol kevésbé szoros kapcsolat alakul ki attól függően, hogy 
mennyire igénylik az egymás által felajánlott információkat.

Kutatásaimban a mezőgazdasági ismereti rendszerrel foglalkozom (MIR), nem 
térek  ki  az  információs  csatornák  és  eszközök  vizsgálatára.  A  továbbiakban 
ennek megfelelően a MIR rövidítést használom.

A  MIR országonként  jelentős  eltérést  mutat,  amelynek  elsődleges  okai  az 
országonként  eltérő  mezőgazdasági  politikában,  a  rendelkezésre  álló  humán 
erőforrásokban  és  az  adott  országra  jellemző  szaktanácsadási  rendszer 
sajátosságaiban keresendők (Merill-Sands, D.- Kaimowitz, D. 1989).

A  MIR  sikeressége,  az  adottságoktól  függetlenül  abban  mérhető,  hogy  a 
gazdálkodáshoz szükséges új ismeretek, lehetőségek milyen gyorsan jutnak el a 
gazdálkodókhoz.  A MIR eredményességét  tehát  nagymértékben  befolyásolja, 
hogy  a  benne  lévő  szervezetek  között  milyen  integrációs  és  koordinációs 
törekvések vannak. Ideális esetben a MIR-t alkotókat magas kommunikációs és 
együttműködési  szint  jellemzi (Zijp,  W.  1994).  A  MIR  leggyakoribb  alkotó 
elemeit a 2. ábrában mutatom be. 
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2. ábra: A MIR leggyakoribb alkotó elemei
Forrás: Saját kutatás

Az ábrában lévő személyek és szervezetek eltérő mértékben járulnak hozzá a 
mezőgazdasági  szektor  eredményességéhez.  Azok  az  elemek,  amelyek 
nagymértékben hozzájárulnak a szektor fejlesztéséhez, általában nagymértékben 
függenek a mezőgazdaságot érintő változásoktól. Ezek a szervezetek általában 
szorosabb  kapcsolatot  alakítanak  ki  az  adott  ország  szaktanácsadási 
rendszerével, mint a MIR-ben található többi meghatározó elemmel (Koehnen, 
T. 1997)

A 2. ábrában bemutatott szervezetek által kibocsátott információk közvetlenül a 
gazdálkodókat  is  elérhetik,  azonban  az  információforrások  sokfélesége  és 
közöttük  lévő  sokszor  ismeretlen  kapcsolatrendszer  miatt,  a  gazdálkodók 
többsége nem képes adaptálható információhoz hozzájutni segítség nélkül (Pető 
K. 1999). 
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Éppen ezért a szaktanácsadásnak a következő feladatokat kell ellátnia a MIR-en 
belül:

− az  információ  gyűjtése,  feldolgozása  és  továbbítása  az  ügyfelek 
irányába,

− a gazdálkodók ismereti szintjének emelése,
− az ügyfelektől érkező visszajelzések közvetítése az információforrások 

felé, valamint,
− a  MIR  szervezetei  közötti  hatékony  kapcsolatok  kialakításának 

elősegítése.

A  szaktanácsadásnak  nemcsak  a  probléma  megoldásban,  hanem a  probléma 
megelőzésében  is  szerepet  kell  vállalnia.  Ezeknek  a  feladatoknak  a 
végrehajtásához a szaktanácsadónak folyamatos munkakapcsolatban kell lennie 
a MIR-ben található szervezetekkel (Heron, J. 1990).

A MIR szervezetektől származó ismeretek hatékony felhasználása érdekében a 
szaktanácsadónak  a  legmodernebb  információ-technológia  eszközöket  kell 
alkalmaznia  (Hajós  L.  1996).  Ki  kell  dolgoznia  az  információgyűjtés  és 
feldolgozás  eljárásait,  gondoskodnia kell  az  információk  gyors  visszakeresési 
lehetőségeiről,  valamint  szigorú  adatvédelmet  kell  biztosítania  az  ügyfelei 
számára (Ruane, D. 1997).

A szaktanácsadónak mindig aktuális és hiteles információkat kell továbbítania 
partnerei  felé,  éppen  ezért  felértékelődik  a  MIR-ben  lévő  összes  szervezet 
felelőssége abban, hogy időben felhasználható, hiteles és aktuális információkat 
bocsásson ki.
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4. A KUTATÓMUNKÁBAN ALKAMAZOTT MÓDSZEREK

A  szaktanácsadással  kapcsolatos  kutatásaimat  a  Szent  István  Egyetem 
Gazdasági  és  Társadalomtudományi  Karának  (továbbiakban:  SZIE  GTK) 
Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Központjában, (továbbiakban: VSZK) és a 
SZIE GTK Szaktanácsadási Tanszékén végeztem 1999-től napjainkig. 

A  kutatás  kiterjedt  a  Mezőgazdasági  Ismereti  Rendszer  magyarországi 
jellemzőinek  a  vizsgálatára.  A  MIR-en  belül  kiválasztottam  azokat  a 
szervezeteket,  amelyek  a  szaktanácsadás  tevékenységéhez  szorosan 
kapcsolódnak. A kutatás során feltérképeztem azokat a jelentős szervezeteket 
amelyek, regionális vagy megyei szinten az egész ország területén jelen vannak, 
és  munkájukat  hálózatos  lefedettséggel  végzik.  Az  általuk  kibocsátott 
információkat a felhasználókkal (a mezőgazdasági termelőkkel) értékeltettem. A 
kutatás  módszerére  az  interdiszciplináris  megközelítés  a  jellemző.  A  kutatás 
során a következő módszereket alkalmaztam: 

− Tanulmányoztam a hazai és a nemzetközi szakirodalmat. 
− Felhasználtam a szakmai tanulmányutak és konferenciák tapasztalatait.
− A csoportos adatgyűjtés  során a kötetlen fantázia  serkentő Osborn-féle 

brain-storming módszert alkalmaztam.
− Az  egyéni  vélemények  megismeréséhez  a  kötött,  szisztematikus 

módszerek, közül a kérdőívek és interjúk módszerét alkalmaztam.

4.1 A nemzetközi és a hazai szakirodalom, a tanulmányutak, a konferenciák 
tapasztalatainak feldolgozása

Első  lépésben  áttanulmányoztam  a  szakterülethez  kapcsolódó  hazai  és 
nemzetközi  szakirodalmat.  Kutató  munkám  során  megismertem  a  hazai 
szaktanácsadás  múltját  és  szerepét  a  mezőgazdasági  szektoron  belül. 
Áttanulmányoztam  azokat  a  MÉM,  FM és  FVM  által  hozott  rendeleteket, 
amelyeket  a  szaktanácsadás  beindítása  és  működése  érdekében  az  alábbi 
témakörökben adtak ki az elmúlt évtizedekben. Ide tartoztak a:

 a Szaktanácsadói Névjegyzékről szóló rendeletek,
 a  Gazdálkodók  és  Szaktanácsadók  támogatásáról,  oktatásáról 

szóló rendeletek,
 az FVM pályázati felhívásai.

A téma feldolgozása során nagy hangsúlyt kaptak azok a nemzetközi projektek, 
amelyekben  team-tagként  vettem  részt.  A  FAO-TCP/HUN/  és  az  FVM 
támogatásával, 2001-ben Franciaországban tanulmányozhattam az agrárkamarák 
által  végzett  agrár  szaktanácsadást,  melynek  tapasztalatai  alátámasztották  a 
hazai szaktanácsadási rendszer újra értékelésének szükségességét. 
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2002-ben  a  Phare  CBC  Magyarország  Ausztria  Kisprojektben 
tanulmányozhattam  az  ausztriai  Burgerlandban  az  agrárkamara  által  végzett 
szaktanácsadást,  melynek  eredményeként  a  Győr-  Moson-  Sopron  Megyei 
Agrárkamara munkatársaival elkészítettük az EU Integrációs Gazdatanácsadó és 
Segítő Hálózat  Kialakítása és  Fejlesztése c.  tanulmányt.  A kutatási  projektek 
alkalmat adtak arra, hogy megismerjem a vizsgált országokban élő gazdálkodók 
véleményét az országukban működő szaktanácsadási rendszerről. 

Hazai kutatásaim, amelyeket a Göcsej Kistérségben (1998) a Közép- Nyírségi 
Kistérségben (2000) és a Belső- Cserháti Kistérségben (2001-2004) végeztem, 
segített  a  hazai  szaktanácsadási  rendszerrel  szemben  támasztott  igények 
felmérésében. 

4.2  A  kötetlen  fantáziaserkentő,  és  a  kötött  szisztematikus  módszerek 
alkalmazása

A gazdálkodók véleményének és igényének felmérésére két módszer ötvözetét 
alkalmaztam. A  kötetlen,  fantáziaserkentő  Osborne-féle  brain  storming 
módszert,  amely  egy  szabad,  mindenféle  kötöttségtől  mentes  gondolkodást 
elősegítő  eljárás.  Ez  egy  kreatív  módszer,  mivel  a  csoport  ismeret-  és 
ötletkapacitása  nagyobb,  mint  az  egyéné.  A  csoporteljárások  meggátolták  a 
megoldáskeresés korai szakaszában az egyetértést, segítették az egyéni szokások 
leküzdését.  Alkalmazása  során  az  alternatív  ötletek  számának  növelésére 
törekedtem,  még  a  legkevésbé  reálisnak  tűnő  javaslatokat  is  figyelemre 
méltattam. A brain storming módszert a következő helyszíneken alkalmaztam: 
Sajóvelezd  (Borsod-Abaúj-Zemplén  megye),  Törtel  (Pest  megye), 
Baktalórántháza  (Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye),  valamint  a  SZIE 
Növénytermesztési  Tanüzem Gödöllő  (Pest  megye).  A gazdatalálkozókon az 
alábbi 3 kérdéskört dolgoztuk fel a vállalkozókkal:

− Mely tényezők segítették a mezőgazdasági vállalkozásukat?
− Mely tényezők gátolták a mezőgazdasági tevékenységüket?
− Mit várnak el a szaktanácsadási rendszertől?

A vizsgált gazdálkodói célcsoport kiválasztásához három kritériumot állítottam 
fel. Fontosnak tartottam, hogy a megkérdezett gazdálkodók mindegyike szakmai 
kapcsolatban álljon a szaktanácsadásban résztvevő szervezetek valamelyikével, 
vállalja a brain-storming-on való aktív közreműködést, valamint a 37 kérdésből 
álló kérdőív kitöltését. A kérdőívet az M2. Melléklet mutatja be.

A  gazdálkodói  célcsoport kiválasztásában  a  falugazdászokra,  a  kamarai 
szaktanácsadókra,  a  regisztrált  magán  szaktanácsadókra,  valamint  a 
vállalkozáshoz kötődő szaktanácsadókra támaszkodtam. 
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Tudatosan  törekedtem  arra,  hogy  a  vizsgálatba  bevont  gazdálkodók  eltérő 
gazdasági  szinten álló régiókból kerüljenek ki.  A kutatásban 117 gazdálkodó 
vett  részt.  A  kitöltött  kérdőívek  43%-a  az  ország  legfejlettebb  régiójából,  a 
Közép-Magyarországi  Régióból,  57%-a  a  hátrányos  helyzetű  Észak-
Magyarországi és Észak-Alföldi Régióból származik.

A  gazdacsoportok  a  feladat  jellegének  megfelelően  adatgyűjtő,  tervező  és 
zsűriző (kritizáló) szerepet töltöttek be. A csoportok összetétel  szempontjából 
heterogenitást  mutattak  a  tevékenységi  kör,  a  kor,  a  végzettség  és  a  nem 
tekintetében.  Homogén  volt  azonban  abban,  hogy  mindenki  ugyanazon  a 
földrajzi  területen  élt  és  folytatta  mezőgazdasági  vállalkozását.  A  kötetlen 
fantáziaserkentő  módszerek  adta  célorientált,  intuitív  légkörben  tértünk  át  a 
kötött  módszerek  közé  sorolt  írásbeli  kérdőíves,  egyéni  interjúra,  amely 
hozzájárult a pontosabb és kiértékelhetőbb információk megszerzéséhez. 

A kérdőív az alábbi hét kérdéskört vizsgálta:
I. Általános jellemzők

II. A vállalkozással kapcsolatos kérdések
III. A vállalkozói ismeretekre vonatkozó kérdések
IV. Információ ellátottságra vonatkozó kérdések
V. Információ igénnyel kapcsolatos kérdések

VI. Szaktanácsadásra vonatkozó kérdések
VII. Egyéb kérdések

A  szaktanácsadói  célcsoport véleményét szintén a szisztematikus,  kérdőíves 
módszerrel  mértem fel.  A  vizsgálat  kitért  arra,  hogy  milyen  kommunikációs 
eszközök  állnak  rendelkezésükre,  milyen  ismeretátadási  módszereket 
alkalmaznak, milyen forrásból szerzik az információkat, milyen szervezetekkel 
állnak munkakapcsolatba, milyen a továbbképzési programokon való részvételi 
hajlandóságuk, illetve milyen gyakran vesznek részt ilyen programokon. 

A  vizsgálat  a  szaktanácsadási  struktúrában  jelen  lévő  két  szaktanácsadói 
csoportra  terjedt  ki.  Vizsgáltam  az  FVM  által  vezetett  Szaktanácsadói 
Névjegyzékben  szereplő  regisztrált  szaktanácsadók,  valamint  a  vállalkozó 
szervezetekhez kötődő szaktanácsadást végzők körét. Az első esetben a vizsgálat 
43 főre, a második esetben 21 főre terjedt ki. A kérdőíveket az M3. és az M4. 
Mellékletek mutatják be. 

A tanulmány elkészítése során felkerestem továbbá a Magyar Agrárkamarát és 
annak megyei szervezeteit, amelyek az FVM-mel kötött „Megállapodás alapján” 
tanácsadói  szolgáltatásokat  végeznek.  A  kutatás  során  felmértem,  hogy  a 
kamarai tanácsadók a hivatali munkájukon kívül milyen területeken végeznek 
szaktanácsadást. A vizsgálat a kamarai tanácsadók 100%-ra, 199 főre terjedt ki.
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A  kérdőívek  alapján  begyűjtött  adatokat  SPSS  10.0  program  segítségével 
dolgoztam fel. 

A civil kezdeményezések is egyre nagyobb szerepet vállalnak a szaktanácsadási 
rendszer  hatékonyabbá  tételében,  ezért  a  legjelentősebb  szervezetek  és 
szövetségek  munkáját  is  megvizsgáltam.  Véleményük  megismeréséhez  az 
interjú  módszert  alkalmaztam.  Az  interjúk  kevésbé  vezérlik  a  gondolkodást, 
mint  a  kötött  módszerekhez  tartozó többi  eljárás.  A módszer  alkalmazásával 
elsősorban az interjúalany szubjektív véleményét szándékoztam megismerni. 

A módszerek  kiválasztásánál  törekedtem arra,  hogy a  legnagyobb mértékben 
igazodjak  a  vizsgált  célcsoportok jellemzőihez.  A megkérdezettek  által  adott 
információkat az etikai szabályoknak megfelelően kezeltem.

47



5. A KUTATÁS EREDMÉNYEI

A  mezőgazdasági  ismereti  rendszer  jelentős  átalakuláson  ment  keresztül  az 
elmúlt két évtizedben. A MIR értékelését két időperiódusra végeztem el. Az első 
időszak  a  rendszerváltásig  terjedt,  amikor  az  agrár-szaktanácsadás  a 
nagyüzemekre  koncentrált.  A  második  időperiódus  a  rendszerváltást  követő 
időszaktól  napjainkig  terjed.  A  MIR  elemeiben  bekövetkezett  változások 
szakmailag  indokolttá  tették  azoknak  az  elemeknek  és  szervezeteknek  a 
kiválasztását,  amelyek  szorosabb  szakmai  kapcsolatban  állnak  az  agrár-
szaktanácsadási  rendszerrel.  A  második  időperiódus  értékelésénél  tehát  csak 
azok  a  MIR  elemek  szerepelnek,  amelyek  nagymértékben  befolyásolják  a 
jelenleg működő szaktanácsadási rendszer hatékonyságát.

A  rendszerváltást  megelőzően,  nagyszámú  információforrás  állt  a  termelők 
rendelkezésre.  Magyarország  számos  egyetemmel,  és  kutatóintézettel 
rendelkezett, amelyek biztosították a mezőgazdasági oktatás és kutatás magas 
színvonalát.  A  termelési  rendszerek  saját  kísérleti  telepeikkel  innovációs 
központként,  vagy  inkább  „motorként”  gerjesztették  a  mezőgazdaság 
modernizációját,  adaptálták  a  világ legkorszerűbb technikáit  és  technológiáit. 
Szolgáltatásaikkal lefedték a magyar mezőgazdaság összes ágazatát (Gazdag L. 
2003). 

Az  oktatás,  a  kutatás  és  a  szaktanácsadás  egymást kiegészítő  kapcsolatát  a 
magas  szintű együttműködés  és a  jó kommunikációs  kapcsolat  jellemezte.  A 
szaktanácsadás közvetlenül a nagyüzemek felé áramlott,  onnan csak közvetett 
módon jutott el azokhoz az általában alacsony szinten képzett gazdálkodókhoz, 
akik kapcsolatban álltak a nagyüzemmel. 

A  szaktanácsadás  sajátos  módja  terjedt  el  a  kistermelők  esetében,  amely  a 
termelőszövetkezetnél,  vagy  termelési  rendszernél  dolgozó  magasan  képzett 
agrármérnökök  információ  átadásából  állt.  A  szakemberek  idő  hiányában 
általában  nem  vezették  le  az  ok-okozati  összefüggéseket,  nem  helyezték  el 
rendszerben  a  probléma  megoldásának  folyamatát.  A  mezőgazdasági 
termeléshez szükséges ismereteket nem mélyítették el a gazdálkodókban. Ennek 
ellenére, mivel az érdekek azonosak voltak, az információforrások hitelesek és 
megbízhatók voltak, a rendszer jól működött. 

A  rendszerváltást  megelőzően  a  MIR-t  alkotó  szervezetek  a  7.  táblázatban 
bemutatott szerepeket töltötték be.
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7. táblázat: A mezőgazdasági ismereti rendszer elemei és azok feladatai 1990-ig

A MIR ELEMEI BETÖLTÖTT SZEREPÜK

MEZŐGAZDASÁGI ÉS 
ÉLELMEZÉSÜGYI 
MINISZTÉRIUM

MEZŐGAZDASÁGI POLITIKA KIALAKÍTÁSA ÉS 
ÉRVÉNYESÍTÉSE. 

MEZŐGAZDASÁGI EGYETEMEK, 
FŐISKOLÁK

MAGAS SZÍNVONALÚ OKTATÁS, SZAKEMBERKÉPZÉS ÉS 
TOVÁBBKÉPZÉS.

MEZŐGAZDASÁGI 
KÖZÉPISKOLÁK

KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGET ADÓ, GYAKORLATIAS, 
KÉPZÉSEK.

TERMELÉSI RENDSZEREK INNOVÁCIÓK TERJESZTÉSE, SZAKTANÁCSADÁS 
VÉGZÉSE.

ÁLLAMI GAZDASÁGOK MAGAS SZÍNVONALÚ TERMELÉS, ÚJ KUTATÁSI 
EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA, UTÁNPÓTLÁS 
BIZTOSÍTÁSA ÖSZTÖNDÍJAKKAL, SZAKEMBEREK 
TOVÁBBKÉPZÉSI HELYSZÍNE.

TERMELŐSZÖVETKEZETEK TERMELÉS, A KISTERMELŐK INTEGRÁLÁSA, 
SZAKTANÁCSADÁSI FELADATOK BETÖLTÉSE, 
UTÁNPÓTLÁS BIZTOSÍTÁSA ÖSZTÖNDÍJAKKAL.

ÉLELMISZERIPAR TERMÉKFELDOLGOZÁS, AZ ÉLELMISZERIPARI 
KUTATÁSOK FINANSZÍROZÁSHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS.

MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁRTÓ 
VÁLLALATOK

TERMÉKEK GYÁRTÁSA ÉS FORGALMAZÁSA, A MŰSZAKI 
KUTATÁSOK FINANSZÍROZÁSHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS.

KÜLKERESKEDELMI 
VÁLLALATOK 

A NEMZETKÖZI MINŐSÉGI ELVÁRÁSOK KÖZVETÍTÉSE A 
TERMELÉS ÉS FELDOLGOZÁS FELÉ.

MEZŐGAZDASÁGI SZAKLAPOK, 
KIADVÁNYOK

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZAKMAI ISMERETEK 
TERJESZTÉSE.

MEGYEI TANÁCSOK HATÓSÁGI FUNKCIÓK ELLÁTÁSA.
ÁLLAMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEK NÖVÉNYVÉDELMI, ÁLLATORVOSI, TALAJTANI 

VIZSGÁLATOK VÉGZÉSE. KÖZVETETT SZAKTANÁCSADÁSI  
FELADATOK VÉGREHAJTÁSA.

PÉNZINTÉZETEK PÉNZFORGALMI KAPCSOLATOK LEBONYOLÍTÁSA.
INTEGRÁLT KISTERMELŐK TERMELÉS, NAGYÜZEMI TAPASZTALATOK 

FELHASZNÁLÁSA

FÜGGETLEN KISTERMELŐK TERMELÉS

Forrás: Saját értékelés

Véleményem szerint  a  rendszerváltást  megelőző  időszakban  a  nagyüzemekre 
irányuló szaktanácsadás gyenge pontjai az alábbiakban foglalhatók össze:

− a kutatás nem foglalkozott a kisüzemi feltételekkel,
− a képzések elsősorban technológiaiak és technikaiak voltak,
− a kistermelők önállóan nem gyűjtöttek információt,
− a kistermelők önképzést nem folytattak,
− az  információs  rendszer  tagjai  nem  hangsúlyozták  eléggé  a 

visszajelzések fontosságát,
− nem kaptak kellő hangsúlyt a gazdasági és marketing területek,
− az egyediség és a tradíciók háttérbe szorultak.
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A  fent  említett  hátrányok  következményeivel  a  rendszerváltást  követően 
szembesültünk,  amikor  már  nagyszámú,  nagyon  eltérő  végzettségű 
agrárvállalkozó számára kellett információt átadni.
A gazdálkodók hamar megérezték és megértették, hogy az ismeret, a szakmai 
felkészültség a negyedik tényező a föld,  tőke,  és  a  munkaerő  mellett,  amely 
nagymértékben befolyásolja egy mezőgazdasági vállalkozás működését.

A rendszerváltás és az Európai Unióra való felkészülés szükségessé tette egy, az 
állam által  támogatott,  elsősorban a kisüzemekre  koncentráló szaktanácsadási 
rendszer  kialakítását.  A kisüzemekre  koncentráló  szaktanácsadási  rendszer  új 
elemként jelent meg a MIR-t alkotó szervezetek között.

5.1 Az agrár szaktanácsadás értékelése

A  gazdatársadalom  ismereteinek  bővítése  érdekében  az  állam  többszintű 
szaktanácsadási  struktúrát  alakított  ki,  mely  az  elmúlt  10  évben  jelentősen 
átalakult, továbbfejlődött. Magyarországon a mezőgazdasági szaktanácsadást – 
az  információ  jellegétől  függően  –  több,  egymással  párhuzamosan  működő 
szervezettípus végzi. A szaktanácsadás jelenlegi struktúrájában nyolc, egymástól 
szervezetileg jól elkülöníthető szegmens található. A struktúra elemeit a 3. ábra 
mutatja be.

A szaktanácsadási struktúrában jelzett első szegmens az 1994-ben létrehozott, 
majd  1998-ban  újjászervezett,  megyei  földművelésügyi  hivatalokhoz 
kapcsolódó  falugazdász  hálózat.  A  falugazdászok  bár  nem  tekinthetők 
klasszikus  értelemben  szaktanácsadóknak,  értékes  és  a  gazdálkodás 
eredményességéhez nélkülözhetetlen információkat közvetítenek a gazdák felé. 
A  hivatali  feladatok  ellátásán  túl,  részt  vehetnek  a  térítésmentes,  csoportos 
szaktanácsadási  programok  igény  felmérésében,  a  gazdálkodók  konkrét 
problémáinak  megoldásához  Névjegyzékben  szereplő  szaktanácsadót 
ajánlhatnak, és információt nyújthatnak a gazdálkodókat érintő támogatásokról. 
Jelenleg a falugazdászok a Szaktanácsadói Névjegyzékbe nem kerülhetnek be, 
és  nem  köthetnek  szaktanácsadási  szerződéseket  a  gazdálkodókkal.  Ennek 
elsődleges oka a hivatali összeférhetetlenségben keresendő.

Az  Európai  Unióban,  bár  nincs  egységes  szaktanácsadási  politika,  minden 
országban a szaktanácsadási tevékenység, illetve annak ellenőrzése különválik a 
felelős  minisztérium  adminisztratív,  hivatali  tevékenységétől.  A  magyar 
szaktanácsadási  politika  kialakításakor  a  hazai  és  a  külföldi  szakértők  is 
többször jelezték, hogy célszerű lenne hazánkban is ezeket a tevékenységeket 
különálló szervezetekre bízni.
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3. ábra: Az agrár szaktanácsadás struktúrája Magyarországon
Forrás: Saját kutatás

Véleményem  szerint  a  fent  említettek  alapján  a  falugazdászok  kizárása  a 
Névjegyzékből - a hivatali összeférhetetlenség miatt - szükségszerű lépés volt. A 
gazdálkodáshoz  nélkülözhetetlen  ismeretek  és  információk  terjesztésében 
betöltött  szerepük  miatt  azonban  véleményem  szerint  komoly  szerepük  és 
helyük van szaktanácsadási struktúrában.

A  szaktanácsadási  struktúra  második  szegmense  az  FVM  Szaktanácsadói 
Névjegyzékében regisztrált  szaktanácsadók.  A  Szaktanácsadói  Névjegyzékbe 
(Névjegyzék)  kérelem útján  lehet  felvételt  nyerni.  A  Névjegyzék  azoknak  a 
szaktanácsadóknak  a  főbb  adatait  tartalmazza,  akik  megfelelő  felsőfokú 
végzettséggel,  gyakorlattal,  erkölcsi  bizonyítvánnyal  rendelkeznek,  és  nem 
folytatnak  az  agrárgazdasággal  összefüggő  kereskedelmi,  ügynöki 
tevékenységet.  A  szaktanácsadó  szakirányú  végzettségétől  és  gyakorlatától 
függően 24 szakterület közül legfeljebb 3 szakterületet választhat. 
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A  Névjegyzékben  szereplő  szaktanácsadók  száma  a  folyamatban  lévő 
intézkedések  hatálybalépésétől  függően  folyamatosan  520-630  fő  között 
ingadózik.  A szaktanácsadók  szakterületenkénti  megoszlását  a  8.  táblázatban 
mutatom be.

8. táblázat: A Névjegyzéki szaktanácsadók által választható szakterületek és azok 
megoszlása 2004-ben

Szakterületek A választott szakterületek megoszlása
(fő) (%)

Szántóföldi növénytermesztés 261 21,46
Agrárökonómia, gazdálkodás 199 16,37
Növényvédelem 160 13,16
Állattenyésztés 144 11,84
Kertészet 133 10,94
Környezetgazdálkodás   79   6,50
Műszaki technika   51   4,19
Melioráció, vízgazdálkodás   28   2,30
Erdő és fagazdálkodás   20   1,64
Állati eredetű termékek feldolgozása   20   1,64
Agroturizmus   19   1,56
Vadgazdálkodás   18   1,48
Állatorvoslás, állat-egészségügy   15   1,23
Zöldség- gyümölcsfeldolgozás   13   1,07
Növényi eredetű termékek feldolgozása   12   0,99
Tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem   10   0,82
Italgyártás     7   0,58
Ökológiai gazdálkodás     7   0,58
Vidékfejlesztés     6   0,49
Halászat     4   0,33
Földügyek     4   0,33
Logisztika     3   0,25
Dohánytermékek feldolgozása     2   0,16
Táj- és kertépítészet     1   0,08
Összesen:              100,00

Forrás: Képzési és Szaktanácsadási Intézet, Budapest 2004. Saját feldolgozás

A  szaktanácsadók  élnek  azzal  a  lehetőséggel,  hogy  több  szakterületen  is 
regisztráltathatják magukat. Az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézete által 
vezetett  Névjegyzéki  nyilvántartás  alapján, megvizsgáltam  hogy  a 
szaktanácsadók közül 194 fő egy témában, 180 fő két témában, és 154 fő három 
témában  regisztráltatta  magát.  Magas,  közel  30  % azoknak  az  aránya,  akik 
három témakört  vállalnak  fel.  Véleményem  szerint  ez  a  tény  problémákhoz 
vezethet, ugyanis függetlenül attól, hogy ki mennyi témakörben regisztráltatja 
magát, évente egy kötelező képzési napon kell részt vennie. 
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Az egy  szakmai  nap már,  csak  az  időkorlát  miatt  sem adhat  mind  a  három 
témakörben kielégítő felkészítést. A regisztrált szaktanácsadónak tehát javarészt 
önállóan kell a munkájához szükséges, aktuális információkat beszereznie. 

A vizsgálat szerint 13 olyan szakterület van, ahol a szaktanácsadók száma nem 
éri  el  a  19  főt,  azaz  az  adott  szakterületről  nem  jut  minden  megyére  egy 
szaktanácsadó. A  13  szakterületből,  bizonyára  vannak  olyanok,  amelyekből 
nincs is szükség minden megyében, mivel  a tájegység adottságai,  lehetőségei 
nem igénylik az azokkal kapcsolatos információt. 

Vannak azonban olyan, hiányzó szakterületek,  amelyek nélkülözhetetlenek és 
létfontosságúak  lennének  a  hazai  gazdálkodók  versenyképességének  javítása 
érdekében. Ilyen szakterületnek ítélem a következőket:

− Vidékfejlesztés. 
− Ökológiai gazdálkodás.
− Tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem.
− Táj- és kertépítészet.
− Állategészségügy.

A  szakterületek  megoszlásán  túl  vizsgáltam  a  szaktanácsadók  számának 
megyénkénti megoszlását, melynek eredményét a 9. táblázatban mutatom be. 

A táblázat adatai alapján látható, hogy a szaktanácsadók száma 2003. után 8,9%-
kal  csökkent.  A  legdrasztikusabb  csökkenés  Fejér  megyében  történt,  ahol  a 
csökkenés  50  %-os  volt.  Az  országos  trendtől  eltérően  Heves  és  Nógrád 
megyében nőtt a regisztrált szaktanácsadók száma.

A  szaktanácsadói  szakterületek  és  a  szaktanácsadók  számának  együttes 
vizsgálatát  az  M5.  Mellékletben  elhelyezett  táblázat  alapján  mutatom  be.  A 
vizsgálatokat NUTS 3 és NUTS 2 szinten is elvégeztem. A NUTS 2-es szinten 
történő vizsgálatot azért tartottam fontosnak, mert, ha megyei szinten nincs is 
szükség  minden  szakterületre,  regionálisan  a  diverzifikáltabb  termelés 
érdekében már eltérhetnek a gazdálkodók igényei (Káposzta J. 2002).

A  Közép-Magyarországi  Régióban, 121  témakörben  összesen  60 
szaktanácsadó  regisztráltatta  magát.  2003-hoz viszonyítva 6 fővel  csökkent  a 
számuk,  amelynek  egyik  oka  a  nyugdíjba  vonulás,  a  másik  oka  a  kötelező 
vizsgák elmulasztása miatt a minisztériumi kizárás volt. A régióban jelenleg 10 
minősített  szaktanácsadó van.  A  legtöbb  szaktanácsadó  az  agrárökonómia, 
gazdálkodás  (23),  a  növényvédelem (18),  az  állattenyésztés  (17),  a  kertészet 
(16),  a  szántóföldi  növénytermesztés  (13),  a  környezetgazdálkodás  (9) 
témakörébe jelentkezett be. 
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9. táblázat: A szaktanácsadók számának megyénkénti megoszlása 2003-2004-ben

Megye
Szaktanácsadók számának megoszlása

2003. 2004.
(fő) (%) (fő) (%)

Bács- Kiskun 53 8,62 49 8,96
Baranya 42 6,83 33 6,03
Békés 50 8,13 40 7,31
Borsod-Abaúj-Zemplén 15 2,44 11 2,01
Budapest és Pest megye 66 10,73 60 10,97
Csongrád 36 5,85 36 6,58
Fejér 36 5,85 18 3,29
Győr-Moson-Sopron 20 3,25 31 5,67
Hajdú-Bihar 39 6,34 38 6,95
Heves 19 3,09 22 4,02
Jász-Nagykun-Szolnok 30 4,88 26 4,75
Komárom-Esztergom 21 3,41 16 2,93
Nógrád 12 1,95 13 2,38
Somogy 44 7,15 40 7,31
Szabolcs-Szatmár-Bereg 32 5,20 32 5,85
Tolna 29 4,72 22 4,02
Vas 12 1,95 10 1,83
Veszprém 22 3,58 18 3,29
Zala 37 6,02 32 5,85
Összesen 615 100,00 547 100,00

Forrás: Képzési és Szaktanácsadási Intézet, Budapest 2003-2004. Saját feldolgozás

Az Észak-Magyarországi Régióban a regisztrált szaktanácsadók száma 46 fő, 
amelyből  9 fő  minősített szaktanácsadó.  A szaktanácsadók  száma  2003-ról 
2004-re regionálisan nem változott, mivel Nógrád és Heves megyében összesen 
4 fővel nőtt, azonban Borsod- Abaúj - Zemplénbe ugyan ennyivel csökkent a 
létszámuk. A szaktanácsadók közül a legtöbben a szántóföldi növénytermesztés 
(23), a növényvédelem (16), a kertészet (13), az agrárökonómia,  gazdálkodás 
(13), az állattenyésztés és a környezetgazdálkodás (8) területén regisztráltatták 
magukat. 

Az  Észak-Alföldi  Régióban az  FVM  Szaktanácsadói  Névjegyzékébe  96  fő 
regisztráltatta magát. A 2003-as évhez viszonyítva 5 fővel csökkent a számuk. A 
régióban jelenleg  9 minősített szaktanácsadó van. A legtöbb szaktanácsadó a 
régió  adottságaihoz  igazodva  a  szántóföldi  növénytermesztés  (43),  az 
agrárökonómia,  gazdálkodás  (29),  a  növényvédelem  (25),  az  állattenyésztés 
(22), a kertészet (13) témakörébe jelentkezett be. Vannak olyan szakterületek, 
amelyekben nincs regisztrált szaktanácsadó a régióban.
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A  Dél-Alföldi  Régióban 125  fő  regisztráltatta  magát.  A  2003-as  évhez 
viszonyítva  14  fővel  csökkent  a  számuk.  Ebben  a  régióban  van a  legtöbb 
minősített szaktanácsadó,  23  fő.  A  szaktanácsadók a  régió  adottságaihoz 
igazodva a Szántóföldi növénytermesztés (38), az agrárökonómia, gazdálkodás 
(36),  a  kertészet  (33),  a  növényvédelem  (30),  az  állattenyésztés  (25) 
témakörében jelentkeztek be. Ebben a régióban is vannak olyan szakterületek, 
amelyekben nincs regisztrált szaktanácsadó.

A Dél-Dunántúli Régióban 95 szaktanácsadó regisztráltatta magát. A régióban 
a  minősített  szaktanácsadók száma 4 fő,  azonban Somogy-megyében nincs 
minősített szaktanácsadó. A szaktanácsadók száma 18 %-kal csökkent 2004-re. 
Ebben  a  régióban  a  legtöbben  a  szántóföldi  növénytermesztés  (43),  az 
agrárökonómia,  gazdálkodás  (29),  a  növényvédelem  (25),  az  állattenyésztés 
(22), és a kertészet (18) szakterületre jelentkezetek. 

A  Közép-Dunántúli  Régióban 52  regisztrált  szaktanácsadó  regisztráltatta 
magát.  Létszámuk  27  fővel  csökkent  2003-hoz  viszonyítva.  A  minősített 
szaktanácsadók  száma  7 fő.  A  leggyakoribb  szakterületek  a  következők: 
szántóföldi  növénytermesztés  (31),  állattenyésztés  (17),  növényvédelem (17), 
kertészet (13), agrárökonómia (11). 

A  Nyugat-Dunántúli  Régióban 73  szaktanácsadó  regisztráltatta  magát.  A 
tanácsadók között 17 minősített szaktanácsadó van. A legtöbb szaktanácsadó a 
régió adottságaihoz igazodva az agrárökonómia, gazdálkodás (41), a szántóföldi 
növénytermesztés  (40),  az  állattenyésztés  (23),  a  növényvédelem  (13),  a 
környezetgazdálkodás (11) területén regisztráltatta magát.  Ebben a régióban a 
legkevesebb  azoknak  a  szaktanácsadói  témaköröknek  a  száma  (5)  amelyben 
nincs Névjegyzéki szaktanácsadó. 

A NUTS 2-es szinten történő vizsgálatok is azt mutatják, hogy a szaktanácsadói 
szakterületek hiányosan fedik le  az ország területét.  Ezt  a  fajta  hiányosságot 
különbözőképpen lehet értékelni. Az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet 
honlapján  az  olvasható,  hogy  a  szaktanácsadók  számának  megyénkénti 
megoszlása  a  megye  eltartó  képességét  mutatja.  Mivel  Magyarországon  a 
mezőgazdasági  vállalkozások  száma  évről-évre  csökken,  ez  a  jelenség  maga 
után  vonja  a  tanácsadók  számának  csökkenését.  A  témához  kapcsolódó 
szakirodalom tanulmányozása során azonban kiderült, hogy ez a tendencia nem 
minden  országban  figyelhető  meg.  Dániában  a  mezőgazdasági  vállalkozások 
csökkenésével  azonos  ütemben  növekedett  a  szaktanácsadók  száma. 
Hollandiában sem csökkent a szaktanácsadók száma a mezőgazdasági termelők 
számának  csökkenésével.  A  nemzetközi  tapasztalatok  alapján  ezeket  a 
változásokat  nem  kell  elfogadni,  és  természetes  jelenségként  kezelni. 
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Véleményem  szerint  a  csökkenés  mögött  Magyarországon  gazdaságpolitikai 
okokat kell keresni. 

A  szaktanácsadási  struktúrában  jelzett  harmadik  szegmens  a  Magyar 
Agrárkamara  tanácsadó  hálózata.  Az  Agrárkamara  az  FVM-vel  2003-ban 
kötött megállapodása alapján közfeladatként vállalta, hogy a kamarai tagságtól 
függetlenül térítésmentes tanácsadást  nyújt a gazdálkodók részére.  A kamarai 
tanácsadók  kiválasztásának  alapfeltétele  volt  a  felsőfokú  agrárvégzettség, 
függetlenül  a  szakterülettől,  mivel  felvételüket  követően  specifikus 
felkészítésben részesültek. A falugazdászok és a kamarai tanácsadók munkaköri 
státusza eltérő ugyan, de mindkét csoport végez a felelős minisztérium számára 
hivatali  adminisztrációt.  A  két  szervezet  közötti  feladatmegosztás  a 
gyakorlatban nem kellőképpen tisztázott.

Kutatásom  során  felszínre  került,  hogy  a  kamarai  tanácsadó  sem 
megnevezésében,  sem  munkájához  kötődően  nem  tekinthető  a  klasszikus 
értelemben vett szaktanácsadónak. A kamarai tanácsadó, az országos hatáskörű 
köztestület  alkalmazottjaként  azonban felvételt  nyerhet az FVM által  vezetett 
Szaktanácsadói Névjegyzékbe. Egy részük élt is ezzel a lehetőséggel, mert így 
jogosultságot  szereztek  az  ingyenes  csoportos  szaktanácsadási  programokon 
való  részvételre.  A  megyei  kamarák  álláspontja  azonban  nem  egységes  a 
tekintetben,  hogy  tanácsadóik  munkaidőn  kívül  regisztrált  szaktanácsadóként 
vállalhatnak-e  szaktanácsadói  munkát,  köthetnek-e  egyéni  szaktanácsadási 
szerződéseket a gazdálkodókkal. 

A  kutatásom  során  felmértem  a  kamarai  tanácsadók  végzettségének 
irányultságát,  melynek  eredményét  az  M6.  Mellékletben  mutatom  be.  A 
felmérés célja az volt, hogy feltárjam azokat a szakterületeket, amelyekben ha a 
klasszikus értelemben vett szaktanácsadást folytatnák, hogyan egészítenék ki a 
névjegyzéki  szaktanácsadók  által  felvállalt  szakterületeket.  Az  összesített 
eredményeket  az  M7.  Mellékletben  mutatom  be.  A  mellékletben  szereplő 
táblázat alapján megállapítható, hogy a régiók adottságait figyelemben véve az 
alábbi  szakterületek  igénylése  esetén  a  gazdálkodók  nem  tudnak  államilag 
támogatott tanácsadóhoz fordulni:
Közép-Magyarország halászat, melioráció és vízgazdálkodás, földügyek, ökológiai 

gazdálkodás
Észak-Magyarország állategészségügy, halászat, földügyek, állati- és növényi eredetű 

termékek feldolgozása, zöldség- gyümölcs feldolgozás
Észak-Alföld erdő és fafeldolgozás
Dél-Alföld halászat, földügyek, agroturizmus
Dél-Dunántúl állategészségügy
Közép-Dunántúl erdő és fafeldolgozás, melioráció és vízgazdálkodás, műszaki 

technika, földügyek, növényi eredetű termékek feldolgozása, 
ökológiai gazdálkodás
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Nyugat-Dunántúl állategészségügy
A  nemzetközi  gyakorlatban  a  kamarai  tanácsadók  nemcsak  adminisztratív 
segítséget  nyújtanak  a  gazdálkodóknak,  hanem  igény  szerint  konkrét 
szakterületekhez kötődő szakmai segítséget is adnak. A Magyar Agrárkamara is 
folytat szaktanácsadói tevékenységet a kamarai tagok részére, azonban ennek a 
szolgáltatásnak a minősége, megyei kamaránként nagyon jelentős eltérést mutat, 
amelynek következményei a kamarai tagok számának alakulásában is lemérhető. 

Véleményem  szerint  a  Magyar  Agrárkamarától  akkor  lehetne  magas  szintű 
szolgáltatást  elvárni,  ha a gazdálkodók túlnyomó része kamarai  tag lenne,  és 
tagdíjával hozzájárulna annak költségeihez. A kamarai tanácsadók felvételénél 
figyelembe kellene venni azok szakirányú végzettségét is, hogy a névjegyzéki 
szaktanácsadók  által  le  nem  fedett  témakörökben  is  szolgáltatásokat 
nyújthassanak.

A  struktúra  negyedik  szegmense  az  agrár-szakoktatási  intézményekhez 
kapcsolódó regionális szaktanácsadási központokban végzett szaktanácsadás. 
A regionális központok kialakításának folyamata már 1996-ban megkezdődött. 

A  központokban  folyó  munkát  elismerve  a  Minisztérium  kijelölte  a  hét 
regionális központot, melyek az alábbiak: 
Közép-Magyarország: Főváros és Pest megye
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő
Közép-Dunántúl: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye
Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely
Nyugat-Dunántúl: Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, 
Mosonmagyaróvár
Dél-Dunántúl: Baranya, Somogy, Tolna megye
Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar, Kaposvár
Észak-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye
Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös
Észak-Alföld: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok 
megye
Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen
Dél-Alföld: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye
Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely

A regionális szaktanácsadási központok elsődleges feladata az ágazathoz kötődő 
ismeretek kialakításában és terjesztésében való közreműködés. 
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A  központok  az  agrár  felsőoktatási  intézmények  szellemi  kapacitására 
támaszkodva  a  témaspecialisták  bevonásával  hozzájárulnak  az  adott  régió 
gazdálkodóinak ismeretbővítéséhez. A központok jelentős szerepet vállalnak az 
ingyenes csoportos szaktanácsadási programok koordinálásában. 

Véleményem szerint  az egyetemek jelentős,  olyan tartalékokkal rendelkeznek 
melyeket  célszerű  bevonni  a  szaktanácsadásba.  Az  Egyesült  Államokban 
alkalmazottakhoz  hasonlóan  Magyarországon  is  célszerű  lenne  az  agrár-
felsőoktatásban oktatók meghatározott körét szaktanácsadói feladatokkal ellátni. 
Munkaidejük  egy  részében  az  oktatáson  és  a  kutatáson  kívül  konkrét 
szaktanácsadói  programok  szervezésével  hozzájárulhatnak  a  régió 
gazdálkodóinak szakmai fejlődéséhez. A szaktanácsadásban részt vevő egyetemi 
oktatók és kutatók alkalmazásával járó költségekhez az Oktatási Minisztériumon 
kívül a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak is hozzá kellene 
járulnia.

A  struktúra  ötödik  szegmense  a  szakmai  szaktanácsadási  központokhoz 
kapcsolódó szaktanácsadás. A kijelölt központok saját szakterületükön az ország 
egész  területére  vonatkozóan  fejtik  ki  tevékenységüket.  Ezek  a  központok 
elsősorban  a  kutatóintézetek  szellemi  kapacitását  kihasználva  végzik 
szaktanácsadási  feladataikat.  Az  általuk  kialakított  szakmai  ismereteket 
elsősorban bemutatók, kiadványok és előadások formájában terjesztik. Az FVM 
2004-ben  26  szakmai  szaktanácsadási  központot  bízott  meg  a  fent  vázolt 
feladatokkal.  Ezek  területi  megoszlása  nem egyenletes,  elsősorban  a  Közép-
Magyarországi Régióra koncentrálódik. 

Véleményem  szerint  a  szakmai  szaktanácsadási  központokban  megtalálható 
szellemi és infrastrukturális kapacitás lehetővé teszi, hogy a témaspecialisták és 
a szaktanácsadók szakirányú továbbképzésében jelentősebb szerepet vállaljanak. 
Ennek  megvalósításához,  azonban  szükség  van  a  szakminisztérium 
szaktanácsadók képzésére vonatkozó rendeleteinek megváltoztatására. 

A  struktúra  hatodik  szegmense  a  bemutató  üzemekhez kapcsolódó 
szaktanácsadás. A szaktanácsadás üzemi hátterének biztosítása érdekében 2000-
ben megkezdődött a bemutató üzemi hálózat létrehozása. A kétszintű pályázati 
rendszer  első  lépésében  az  elterjesztésre  érdemes  technológiai  megoldások 
tulajdonosai,  illetve üzemeltetői  pályázatot  nyújtottak be a  „Bemutató  üzem” 
cím elnyerésére (Cser J. 2001). A „Bemutató üzem” cím tulajdonosai a pályázat 
második szakaszában a bemutatók számától és költségétől függően a működési 
támogatásra  pályázhatnak,  amelyeket  az  FVM  területi  szervei  bírálnak  el. 
Magyarországon  eddig  147  szervezet  pályázott  a  „Bemutató  üzem”-i  cím 
elnyerésére. 
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Véleményem  szerint  a  bemutató  üzemi  hálózat  kialakítása  és  működtetése 
komoly segítséget nyújthat a gazdálkodók szakismereti szintjének növelésében. 
A bemutatókon alkalmazott tapasztalati tanulás lehetősége a gazdák hatékony és 
viszonylag  gyors  képzését  teszi  lehetővé.  A  felvállalt  célok  megvalósítását 
azonban  nagymértékben  lassítja  és  nehezíti,  hogy  a  bemutató  üzemek 
működtetéséhez  szükséges  anyagi  erőforrásokhoz  programonként  kell 
pályázniuk.

A struktúra hetedik szegmense a szaktanácsadói civil szervezetek által végzett 
érdekvédelmi  tevékenység.  A  szaktanácsadók  megyei és  országos  civil 
szervezetek  létrehozását  kezdték  meg  annak  reményében,  hogy  érdekeik 
érvényesítésében, a megyei célok megvalósításában közreműködjenek, továbbá 
a civil szervezetek számára elnyerhető hazai és EU forrásokhoz hozzájussanak.

A legjelentősebb szaktanácsadói civil szervezetek az alábbiak:
− Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége, 

Mosonmagyaróvár 
− Agrárszaktanácsadók Egyesülete, Kétegyháza 
− Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szaktanácsadók Szövetsége, Szolnok 
− Fejér-Megyei Szaktanácsadók Egyesülete, Székesfehérvár 

A Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége az elmúlt két év során 
kiépítette  regionális  hálózatát.  A  Közép-Magyarországi  Régióban  a  SZIE 
Vidékfejlesztési  és  Szaktanácsadási  Intézete  több  alkalommal  adott  helyet  a 
szaktanácsadóknak  szóló  programok  megtartására,  és  felvállalta  a  szakmai 
programok megszervezését. Ezek a szakmai rendezvények alkalmat biztosítottak 
arra,  hogy a  régióban tevékenykedő szaktanácsadók  személyes  kapcsolatokat 
alakítsanak ki egymással. 

Véleményem szerint ezek a szakmai jellegű civil kezdeményezések a regionális 
szaktanácsadási politika kialakításában való közreműködés révén mindenképpen 
pozitív hatást gyakorolnak az agrár szaktanácsadási rendszerre.

A  struktúra  nyolcadik  szegmense  a  vállalkozó  szervezetekhez kötődő 
szaktanácsadói  tevékenység.  Az  ilyen  jellegű  szaktanácsadási  tevékenység 
közvetlenül  nem  kapcsolódik  az  FVM  által  támogatott  szaktanácsadási 
struktúrához. 

A  vállalkozó  szervezethez  kötődő  szaktanácsadók  termékeik,  illetve 
szolgáltatásaik  igénybevételére  ösztönzik  ügyfeleiket.  Az  általuk  alkalmazott 
hatékony  marketing  módszerekkel  közvetlenül  érik  el  a  gazdálkodói 
célcsoportot. 
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Bemutatókon, kiállításokon demonstrálják az általuk forgalmazott eszközök és 
szolgáltatások  teljesítőképességét.  Az  itt  felmerült  költségeket  részben,  vagy 
teljes egészében beépítik a termékek, illetve szolgáltatások árába.

A vállalkozó  szervezetekhez  kötődő szaktanácsadást  végzők  nagyságuktól  és 
bevételüktől  függően  5-10  magas  szinten  képzett  szaktanácsadót,  területi 
képviselőt  alkalmaznak.  Szakembereik  folyamatos  képzésére  nagy  hangsúlyt 
fektetnek.  A  tanácsadók  jól  ismerik  célcsoportjuk  anyagi  lehetőségeit,  a 
versenytársak piaci helyzetét, és azok piaci szokásairól is jól informáltak. 

Az  áttekintett  struktúra  elemeinek  vizsgálata  alapján  elmondható,  hogy  a 
rendeleteken  keresztül  történő  adminisztratív  irányítás  mellett  a 
szaktanácsadásban részt vevők szakmai koordinációjára mindeddig nem került 
sor.  Ennek  hiányában  azonban  nem  alakulhat  ki  hatékony  szaktanácsadási 
politika,  nem  biztosítható  a  régiók  igényeinek  megfelelő  szolgáltatás,  nem 
kerülhetők el a költségeket növelő párhuzamosságok. Ezekből következik, hogy 
a hatékonyabb ismeretátadás érdekében célszerű lenne egy feladatmegosztáson 
alapuló koordinált szaktanácsadási struktúrát létrehozni.

Véleményem szerint  az előzőekben ismertetett  szervezetek szaktanácsadásban 
betöltött  szerepét  értékelve  megállapítható,  hogy  valamennyi  közreműködő 
kapcsolatban áll az agrár-felsőoktatási intézményekkel. 

Ennek elsősorban az az oka, hogy az agrár-felsőoktatási intézmények tudják a 
legszélesebb  körű  szaktanácsadási  szolgáltatást  biztosítani.  Oktatóikra  és 
kutatóikra,  valamint  infrastrukturális  hátterükre  támaszkodva  képes  a 
szaktanácsadók  képzésére,  továbbképzésére,  valamint  szerteágazó  szakmai 
ismeretek  átadására.  Ez  a  képesség  lehetővé  teszi  azt,  hogy  (más  fejlett 
országokhoz  hasonlóan)  vezető  szerepet  töltsenek  be  a  szaktanácsadásban 
résztvevő szervezetek koordinálásában.

5.2 A vizsgált célcsoportok értékelése

A  SZIE  Vidékfejlesztési  és  Szaktanácsadási  Központja  kiterjedt 
kapcsolatrendszerrel  rendelkezik  a  Közép-Magyarországi,  az  Észak-
Magyarországi  és  az  Észak-Alföldi  Régióban,  ezért  kutatómunkám  során 
elsősorban  ezekben  a  régiókban  lévő  szakmai  együttműködésekre 
támaszkodtam.  Az  FVM  által  vezetett  Névjegyzéki  Szaktanácsadókat  a 
Központban  végzett  koordináló  tevékenységem  során  kialakult  szakmai 
kapcsolat  révén  kerestem  fel.  A  kereskedelmi  célú  szaktanácsadást  végző 
szervezeteket,  cégeket  a  SZIE  Tanüzemei  által  szervezett  és  lebonyolított 
szakmai bemutatókon keresztül értem el. 
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A  kutatás  célirányosan  olyan  gazdálkodói  körre  terjedt  ki,  akik  a  MIR 
legfontosabb szereplőivel már az elmúlt időszakban szoros kapcsolatot építettek 
ki.  A vizsgált  célcsoportok értékelése  a  kérdőívek feldolgozása,  a  személyes 
mélyinterjúk  és  a  brain-storming-ok  alapján  történt.  Ezek  alkalmazásának 
részleteit a 4. fejezetben mutattam be.

5.2.1  A  névjegyzéki  szaktanácsadók  által  felajánlott  szolgáltatások 
értékelése

A  névjegyzéki  szaktanácsadóknak  készített  kérdőív  az  M3.  Mellékletben 
található. A kérdőívben 11 kérdést tettem fel, amelyet a vizsgált régiókból 43 
névjegyzéki szaktanácsadó (a vizsgált régiókban regisztrált szaktanácsadók 20 
%-a)  töltött  ki.  A  megkérdezettek  58  %-a  három  témakörben,  23  %-a  két 
témakörben, és 18 %-a egy témakörben regisztráltatta magát. 

Véleményem szerint  nagyon magas  azoknak a  szaktanácsadóknak  az  aránya, 
akik  két,  vagy  három  témakörben  regisztráltatták  magukat.  Ezeknek  a 
szakembereknek,  annak  érdekében,  hogy  mindhárom  témakörben  érdemi 
munkát  tudjanak  végezni,  több  intézménnyel,  szervezettel  kell 
munkakapcsolatot létesíteniük. Az az eset is előfordulhat, hogy a szaktanácsadó 
egy szakterületre specializálódott és csak a törvény adta lehetőségek miatt jelölt 
meg további szakterületeket. 

Szakmai  körökben  elfogadott  vélemény,  hogy  a  szaktanácsadás  sikerét  a 
tanácsadó módszertani ismeretei nagymértékben befolyásolják (Egan, G. 1993). 
A módszertani  ismeretek  két  komponensre  bonthatók,  az  egyik  a  tartalmi,  a 
másik  a  kapcsolati  komponens.  A szaktanácsadónak  a  kapcsolati  komponens 
érdekében  több  szervezettel  és  intézménnyel  is  munkakapcsolatot  kell 
kialakítaniuk.  A munkakapcsolatok  lehetnek  hivatalosak  és  nem hivatalosak, 
esetiek  és  gyakoriak  attól  függően,  hogy  a  szervezetek  által  kibocsátott 
információ milyen formát és rendszerességet igényel (Vogelzang, L. 1997). A 
vizsgált névjegyzéki szaktanácsadók a 10. táblázatban szereplő szervezetekkel 
tartanak munkakapcsolatot. 
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10. táblázat: A vizsgált névjegyzéki szaktanácsadók által kialakított munkakapcsolatok

A MIR szervezetei
A szervezetekkel kapcsolatban állók

(fő) (%)
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20 46,5
Földművelésügyi Hivatal, falugazdászok 21 48,8
Agrárkamara 18 41,9
Önkormányzat 10 23,3
Kistérségi Társulások 8 18,6
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 6 14,0
Gazdák érdekvédelmi szervezetei 7 16,3
Szaktanácsadók civilszervezetei 18 41,9
Oktatási és Kutatási Intézmények 26 60,5
Alapanyag ellátó és szolgáltató vállalatok 10 23,3
Pénzintézetek 10 23,3
Összesen: 43 100

Forrás: Saját kutatás

A  táblázat  szerint  a  vizsgált  szaktanácsadók  elsősorban  oktatási  és  kutatási 
intézményekkel, valamint szakhatóságokkal tartottak munkakapcsolatot. Ennek 
ellenére  kiderült,  hogy  a  megkérdezett  szaktanácsadók  több  mint  fele  nincs 
munkakapcsolatban a földművelésügyi hivatalokkal, illetve a falugazdászokkal. 
Ez  az  érték  várakozáson  aluli,  mivel  a  megyei  hivatalok  végzik  a 
szaktanácsadók  minősítését  és  a  szaktanácsadói  szerződések  elbírálását. 
Véleményem  szerint  a  névjegyzéki  szaktanácsadóknak  hivatalos  és  gyakori 
kapcsolatot kell tartaniuk az illetékes FM Hivatalokkal.

Kedvezően,  és  az  uniós  elvárásoknak  megfelelően  alakult  a  szaktanácsadók 
munkakapcsolata  a  kamarákkal  és  a  civilszervezetekkel.  Az  alulról  jövő 
kezdeményezések  jelenléte  nagymértékben  hozzájárulhat  a  mezőgazdasági 
ismereti  rendszer fejlődéséhez,  a kapcsolatrendszer hatékonyabbá tételéhez. A 
vizsgált  szaktanácsadók  kevesebb,  mint  20%-a  vesz  részt  a  kistérségek 
munkájában. Ezzel nemcsak a helyi tudatformálásából zárják ki magukat, hanem 
a helyi kapcsolati tőkéből származó előnyök kihasználásából is.

A  szaktanácsadók  munkájának  elemzése  során  megvizsgáltam  az  általuk 
igénybe vett információforrások számát is, melyet a 11. táblázatban mutatok be. 
A táblázatban az  információforrásokat  négy kategóriába  soroltam.  A vizsgált 
szaktanácsadók  többsége,  44,2  %-a  a  második  kategóriába  tartozott,  tehát 
munkájuk során 4-6 információforrást vett igénybe.
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11. táblázat: A vizsgált névjegyzéki szaktanácsadók által igénybe vett 
információforrások száma

Információforrások száma A vizsgált szaktanácsadók %-s megoszlása
1-3 11,6
4-6 44,2
7-9 25,6

10-12 18,6
Összesen: 43 fő        100,0
Forrás: Saját feldolgozás

Véleményem szerint  a mai  információs társadalomban elgondolkodtatónak és 
veszélyesnek  tartom  a  táblázatban  bemutatott  eredményt,  amely  szerint  a 
válaszadóknak csak a 18,6 %-a vett igénybe 10 információforrásnál többet. Az 
alulinformáltság  nemcsak  a  gazdálkodók  versenyképességét,  hanem  a  hazai 
szaktanácsadók  megítélését  is  ronthatja.  Ennek  elsősorban  akkor  lesz 
jelentősége,  ha  szaktanácsadóinknak  az  Európai  Unió  területéről  érkező 
magasan képzett szaktanácsadókkal kell majd versenyezniük. 

A vizsgálat kitért a szaktanácsadók által igénybe vett információforrások körére 
is, melynek preferenciáját a 12. táblázat adatai bemutatják be. 

12. táblázat: A vizsgált névjegyzéki szaktanácsadók által igénybe vett 
információforrások preferenciája

INFORMÁCIÓFORRÁSOK AZ IGÉNYBE VETT INFORMÁCIÓFORRÁSOK %-S  
MEGOSZLÁSA

SZAKKÖNYVEK 91
INTERNET 86
SZAKLAPOK 84
TOVÁBBKÉPZÉSEK 72
SAJÁT TAPASZTALAT 70
OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI  
INTÉZMÉNYEK

56

KONFERENCIÁK 51
MÁS SZAKTANÁCSADÓK 37
TANULMÁNYUTAK 35
BEMUTATÓK, KIÁLLÍTÁSOK 28
TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS 23

Forrás: Saját vizsgálat. (Esetszám: 43 fő)

Az  eddigi  tapasztalatoknak  megfelelően  a  legtöbb  szaktanácsadó  a 
szakkönyveket,  az  Internetet,  a  szaklapokat,  a  továbbképzéseket  részesítette 
előnyben. A szaktanácsadók közötti kommunikációs kapcsolatot minősíti, hogy 
a  megkérdezettek  37  %-a  jelölte  meg  a  más  szaktanácsadóktól  származó 
ismereteket, mint információforrást. 
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Magyarországon a  regisztrált  szaktanácsadókra azonban még nem jellemző a 
team  munkában  végzett  problémamegoldás.  A  szakmai  együttműködést  a 
tanfolyamokon  való  részvétel  nem  segíti  elő,  mivel  azokon  passzív 
megfigyelőként, és nem aktív közreműködőként vesznek részt.

A  szaktanácsadók  szakmai  felkészültségét  a  szaktanácsadói  továbbképzések 
hivatottak  növelni.  Az  FVM  által  vezetett  Szaktanácsadói  Névjegyzékben 
maradás  alapfeltétele  az  évenkénti  egy  kötelező  továbbképzésen  való 
megjelenés.  Ennek  elmulasztása  miatt  történnek  kizárások,  amelyeket  a 
szaktanácsadók  általában  megfellebbeznek,  és  utóképzéseken,  majd 
pótvizsgákon teljesítenek. 

A vizsgálat során felmértem, hogy a szaktanácsadók milyen gyakran vesznek 
részt  szakmai  továbbképzéseken.  Az  elemzése  során  kiderült,  hogy  a 
megkérdezettek közel 14 %-a nem, vagy csak kétévente jár továbbképzésre. A 
vizsgált  szaktanácsadók 56 %-a  csak a  Névjegyzékben maradáshoz kötelező, 
éves képzéseken bővíti ismereteit. A vizsgált szaktanácsadók 30 %-a azonban 
évenként több alkalommal vesz részt szakmai programokon, tanfolyamokon.

A vizsgálat  során  felmértem  továbbá,  hogy  a  szaktanácsadók  továbbképzési 
költségekhez való hozzájárulásának szándékát is. A válaszadók 48,6 %-a nem 
hajlandó  hozzájárulni  szakmai  továbbképzésének  költségeihez.  A  vizsgált 
szaktanácsadóknak  csak  8,6  %-a  hajlandó  részt  venni  az  önköltséges 
tanfolyamokon. Ők azok, akik fontosnak tartják szakmai fejlődésüket. 

Véleményem  szerint  a  hatékony  szaktanácsadói  munka  megköveteli  a 
folyamatos szakmai továbbképzéseken való részvételt. Különösen igaz ez abban 
az esetben, amikor a szaktanácsadó nem rendelkezik intézményesített szakmai 
háttérrel.  Mivel  Magyarországon  államilag  támogatott,  de  magán 
szaktanácsadási  struktúra  működik  a  tanfolyamok  kiválasztása,  és  az  azokra 
történő jelentkezés a regisztrált magán szaktanácsadó feladata kell, hogy legyen. 
A vizsgálat során kapott adatok arra engednek következtetni, hogy a regisztrált 
szaktanácsadók több mint 90 %-a nem önköltséges továbbképzések keretében 
kívánja fejleszteni szakmai ismeretit. 
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Watzlawick, P. (1994) szerint a tanácsadó szak- és módszertani ismeretei azonos 
súllyal  járulnak  hozzá  a  szaktanácsadás  eredményességéhez,  ezért  kutatásom 
során  értékeltem  a  regisztrált  szaktanácsadók  módszertani  felkészültségét. 
Felmértem  a  célcsoport  tagjai  által  alkalmazott  ismeretátadási  módszerek 
számát, melynek eredményét a 4. ábra mutatja be. 

7-10 módszer 
14%

 1-3 módszer 
40%

4-6 módszer 
46%

4. ábra: A vizsgált névjegyzéki szaktanácsadók által alkalmazott ismeretátadási 
módszerek számának megoszlása

Forrás: Saját feldolgozás

A  4.  ábrából  leolvasható,  hogy  a  vizsgálatban  résztvevő  névjegyzéki 
szaktanácsadók  46  %-a  négy-hat  ismeretátadási  módszert  alkalmaz  munkája 
során.  A  vizsgált  célcsoportnak  csak  14  %-a  használ  hét  ismeretátadási 
módszernél többet. 

Ennek az az elsődleges oka, hogy a szaktanácsadói regisztrációnak nem feltétele 
a  módszertani  ismeretek  megléte.  A  névjegyzéki  regisztráció  szakmai 
végzettséghez és a gyakorlatban eltöltött időhöz kötött. Mivel a szaktanácsadók 
nincsenek  rákényszerítve  arra,  hogy  módszertani  képzésében  vegyenek részt, 
nem  biztosított  számukra  az  ismeretátadási  módszerek  elsajátítása.  Ezzel 
magyarázható, hogy a vizsgálatban résztvevő regisztrált szaktanácsadók 40 %-a 
mindössze  1-3  ismeretátadási  módszert  alkalmaz  munkája  során.  Ezek  a 
módszerek  leginkább  azok,  amelyekkel  ők  ismerkedtek  meg  saját  szakmai 
képzésük során.

A  szaktanácsadói  munkában  felhasználható  kommunikációs  módszerek  nem 
egyforma sikerrel alkalmazhatók. 
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Cormark,  M.  (1990)  kommunikációkutató,  a  módszereket  hatékonyságuk 
függvényében a következőképpen rangsorolta:

1. NÉGYSZEMKÖZTI MEGBESZÉLÉS KIVÁLÓ

2. TELEFONBESZÉLGETÉS JELES

3. KIS CSOPORTOKKAL FOLYTATOTT TÁRGYALÁS NAGYON JÓ

4. NAGY CSOPORTOKKAL FOLYTATOTT TÁRGYALÁS JÓ

5. KÉZZEL ÍROTT LEVÉL KÖZEPES

6. GÉPPEL ÍROTT LEVÉL MEGFELELŐ

7. BROSÚRA ELÉGSÉGES

8. ÚJSÁGCIKK ELÉGSÉGES

9. HIRDETÉS ELÉGSÉGES

10. SOKSZOROSÍTOTT LEVÉL ELÉGSÉGES

A kutatás  során  elemeztem,  hogy  a  vizsgált  regisztrált  szaktanácsadók  mely 
ismeretátadási módszereket alkalmazzák munkájuk során. Ennek eredményeit a 
13. táblázatban mutatom be.

13. táblázat: A vizsgált névjegyzéki szaktanácsadók által alkalmazott ismeretátadási 
módszerek és azok megoszlása

Ismeretátadási módszerek Az alkalmazott 
ismeretátadási módszerek 

%-s megoszlása
Személyes konzultáció az ügyfél gazdaságában 93,0
Telefonos konzultáció 67,4
Személyes konzultáció a szaktanácsadói irodában 60,5
Előadás tartása 55,8
Tanfolyamok szervezése 30,2
Cikkírás szaklapokban 25,6
Kiadványok, ismertetők készítése 20,9
Kiscsoportos megbeszélések szervezése 16,3
Helyi rádió és TV műsorokban szereplés 15,6
Bemutatók szervezése 11,6
Tanulmányutak szervezése 10,7
Forrás: Saját kutatás

A  vizsgálatban  résztvevő  regisztrált  szaktanácsadók  a  szakirodalmi 
elvárásoknak  megfelelően  leginkább  az  egyéni  kommunikációs  módszereket 
alkalmazzák.  Ide tartozik a személyes konzultáció az ügyfél  gazdaságában,  a 
telefonos  konzultáció,  és  a  személyes  konzultáció  a  szaktanácsadói  irodában 
(Hartley, P. 1993). Ezek a módszerek véleményem szerint is a legalkalmasabbak 
a gazdálkodók problémáinak a megoldására. 
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A  probléma-megelőző  szaktanácsadásra,  azonban  a  csoportos  módszerek 
alkalmazása  javasolt,  mivel  egy  időben,  egy  helyen  több  gazdálkodó  is 
tájékoztatható, informálható. A csoportos módszerek közül az előadás, a műhely 
munka,  a  tanfolyamon,  bemutatón,  tanulmányúton  való  részvétel  alkalmas 
leginkább  arra,  hogy  az  ismereti  szint  növelése  mellett,  felszínre  hozza  a 
gazdálkodók  véleményét,  a  probléma  megelőzéshez  való  tényleges 
hozzáállásukat, és mindazokat a tényezőket, amelyek segíthetik, vagy figyelmen 
kívül hagyásával gátolhatják a szaktanácsadás sikerességét. 

A vizsgálatban résztvevő regisztrált szaktanácsadók 55,8 %-a használja ezeket a 
módszereket.  Ez  az  arány  alacsonynak  mondható,  mivel  Magyarországon  a 
három  millió  forint  alatti  árbevétellel  rendelkező  gazdálkodók  ismereti 
szintjének növelésére  csak a csoportos ismeretátadási  módszerek alkalmazása 
részesül állami támogatásban. 

Véleményem  szerint  a  regisztrált  szaktanácsadóknak  gyakrabban  kellene 
alkalmazniuk  ezeket,  az  egyébként  nagy  módszertani  felkészültséget  igénylő 
szaktanácsadási eljárásokat. 

Az  írásos  forma  és  a  tömegkommunikációs  módszer  alkalmazása  nem  túl 
preferált  a  vizsgálatban  résztvevő  regisztrált  szaktanácsadók  körében.  Ennek 
egyik  oka  a  szaktanácsadási  struktúra  támogatásában  kereshető.  A 
tömegkommunikációs  eszközök  használata  az  ismereti  szint  növelésében 
semmilyen  támogatást  nem  élvez,  mind  a  mellett,  hogy  a  szaktanácsadó 
személyisége is nagymértékben befolyásolja ennek a módszernek a sikerességét.

Véleményem szerint az a nagyobb probléma, hogy az írásbeli kommunikációt (a 
cikkírás  szaklapokban,  a  kiadványok,  ismertetők  készítése)  a  szaktanácsadók 
csak  20-25  %-a  alkalmazza  munkája  során.  A  szakirodalom  szerint  a 
szaktanácsadónak aktívan kell árulnia szolgáltatását, éppen ezért minden olyan 
lehetőséget  meg  kell  ragadnia,  ahol  megismerhetik  szakmai  felkészültségét 
(Hancock, A. 1987).

A szaktanácsadónak személyre szólóan, az ügyfél igényeinek és lehetőségeinek 
megfelelően  kell  az  ismeretátadás  módszerét  kiválasztania  (Blackburn,  D. 
1994).  A  képzett  szaktanácsadó  a  kommunikációs  módszerek  tudatos 
összeállításával dolgozik. Az eszközök kiválasztásában az a cél, hogy mindig az 
ügyfélnek, a programcélnak, és az időkereteknek leginkább megfelelő módszer 
mellett  döntsön,  illetve  eredményesen  társítsa,  kombinálja  a  módszereket.  A 
mélyinterjúk  során  kiderült,  hogy  a  vizsgálat  célcsoport  esetleges 
sikertelenségeinek oka, sok esetben a módszertani ismeretek hiánya volt. Ennek 
kiküszöbölésére kormányszintű intézkedéseket kell hozni 
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Véleményem szerint a szaktanácsadói munka hatékonysága azzal növelhető, ha 
a  regisztrált  szaktanácsadók  módszertani  ismereteinek  megléte  és  azok 
folyamatos fejlesztése a Névjegyzékbe kerülés és bent maradás alapfeltételévé 
válik.

A kutatás során alkalmazott kérdőívek és mélyinterjúk során feltártam azokat a 
javaslatokat, amelyeket a regisztrált szaktanácsadók saját tapasztalataik alapján 
fogalmaztak  meg  helyzetük  javításával  kapcsolatban.  A  javaslatokat  a  14. 
táblázat sorolja fel.

14. táblázat: A névjegyzéki szaktanácsadók munkáját megkönnyítő javaslatok

Sorrend Megnevezés
1. A szaktanácsadás állami támogatásának növelése
2. Információhoz jutás támogatása
3. Továbbképzések aktuális témákban
4. Számítógépes információs rendszer fejlesztése 
5. Szaktanácsadók tájékoztatása a szakmai lehetőségekről, eredményekről
6. Állami támogatás módosítása (informatikai,  technikai  eszközök beszerzésének 

támogatása)
7. Ágazatonkénti folyamatos továbbképzések szervezése
8. Állami szaktanácsadási szolgálat létrehozása
9. Külföldi tanulmányutak támogatása

    10. Adminisztrációs munka egyszerűsítése
Forrás: Saját vizsgálat

A szakirodalomra  támaszkodva  elmondható,  hogy  a  fejlett  mezőgazdasággal 
rendelkező  országokban  a  mezőgazdasági  árbevétel  0,5-1,5  %-ot  fordítják  a 
szaktanácsadás támogatására. Magyarországon ez az érték nem haladja meg a 
0,01 %-ot (I. Wayda, 2004). Ennek hatása miatt fogalmazódott meg a vizsgált 
célcsoportnál  a  szaktanácsadás  állami  támogatásának  növelésére  vonatkozó 
igény.  Az  alacsony  támogatottság  miatt  a  potenciális  ügyfeleknek  csak  szűk 
köre hajlandó szaktanácsadói szerződést kötni.

További  igényként  fogalmazódott  meg  az  információhoz  való  jutás  nagyobb 
arányú támogatása. Ez több szakmai és módszertani tanfolyam meghirdetésében, 
és  az  internetes  szolgáltatások  bővülésében  jelenthetne  előre  lépést.  Előkelő 
helyet foglal el a számítógépes információs rendszerek fejlesztésére vonatkozó 
igény.  Ebben  az  esetben  nem a  számítógéphez  jutás  támogatását  igénylik  a 
szaktanácsadók,  hanem  elsősorban  a  szoftverek,  információs  adatbázisok 
biztosítását.

A  javaslatok  között  szerepel  az  ágazatonkénti  folyamatos  továbbképzések 
szervezése  is.  Ennek  hiányában  a  szaktanácsadók  késve  jutnak  a  szükséges 
információkhoz. 
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A  javaslatok  közül  az  utolsó  helyre  került  az  adminisztrációs  munka 
egyszerűsítésével  kapcsolatos  igény.  Az  adminisztrációs  munka  az  európai-
uniós csatlakozást követően minden területen bonyolultabbá vált, ez várható a 
szaktanácsadással kapcsolatos regisztrációs munkában is. Erre fel kell készíteni 
a szaktanácsadókat.

5.2.2  A  vállalkozó  szervezetekhez  kötődő  szaktanácsadást  végzők  által 
felajánlott szolgáltatások értékelése 

Egyes  vállalkozó  szervezetek  szaktanácsadás  biztosításával  ösztönzik  a 
mezőgazdasági  vállalkozókat  termékeik  megvételére,  illetve  szolgáltatásaik 
igénybevételére.  Az  ilyen  jellegű  szaktanácsadási  szolgáltatás  igénybevétele 
esetén  a  gazdálkodók  árbevételtől  függetlenül  nem  részesülhetnek  állami 
támogatásban. Ennek ellenére egyre több szaktanácsadási tevékenységet folytató 
vállalkozás  működik  Magyarországon.  Ezek  a  vállalkozások  tevékenyégi 
területüktől,  nagyságuktól  és  bevételüktől  függően  alkalmaznak 
szaktanácsadókat, kereskedelmi tevékenység esetén területi képviselőket.

Véleményem  szerint  a  vállalkozó  szervezetekhez  kötődő  szaktanácsadást 
végzők mind szakmailag,  mind módszertanilag nagyon magas szinten képzett 
szakemberek. Szakmai és módszertani ismereteik bővítéséről minden esetben a 
munkaadó gondoskodik.

A vizsgált célcsoport számára készített kérdőív az M4. Mellékletben található. 
Hasonlóan  a  névjegyzéki  szaktanácsadókkal  történt  vizsgálathoz  a  kérdőív 
kitöltését minden esetben mélyinterjú követte. 

A vizsgált szaktanácsadók aktuális információval történő ellátása, elsősorban a 
vállalakozás  érdeke.  A szaktanácsadóknak ennek ellenére  egyéni  információs 
csatornákat  kell  kiépíteniük  az  ügyfélkör  kialakítása  céljából.  A  potenciális 
ügyfelek  megszerzésére  és  megtartására  ösztönzi  őket  a  munkaadó  által 
kialakított motivációs rendszer.

A  szolgáltató  és  kereskedelmi  vállalatok  belső  információforrásokkal  segítik 
szaktanácsadóikat új ügyfelek megszerzésében. A megkérdezett szaktanácsadók 
közel 70 %-a jóra értékelte a vállalatától származó információt. A vizsgálatban 
résztvevők 94 %-a azonban már a meglévő partnereket tekintik a leghitelesebb 
információforrásnak.

A mélyinterjúk során kiderült, hogy a szaktanácsadók kommunikációs szintjük 
fejlesztése  érdekében  gyakran  vesznek  részt,  együttműködést  fejlesztő 
csapatépítő  tréningeken,  ahol  a  tapasztalati  tanulás  élményével  fejlődik  az 
interperszonális kommunikációs szintjük. 
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A szakirodalomban  megtalálható  spontán  felkeresést,  a  telefonkönyv  alapján 
történő kapcsolatteremtést  a megkérdezettek 30 %-a elégtelennek minősítette. 
Véleményük szerint az eredményes szaktanácsadói munka alapfeltétele a magas 
bizalmi szint megléte.

A  vizsgálat  feltárta,  hogy  milyen  tényezők  befolyásolták  a  vállalkozáshoz 
kötődő szaktanácsadói munka sikerét. A szaktanácsadók 80 %-nak véleménye 
szerint, a termékek és a szolgáltatások igénybevételénél a gazdálkodó elsődleges 
szempontja a minőség. A válaszadók 70 %-a fontos tényezőnek jelölte meg a 
szaktanácsadó szakmai  felkészültség  is.  Az eredmény első látásra azért  tűnik 
meglepőnek, mert a mezőgazdasági vállalkozókról általában az a kép alakult ki, 
hogy  nehéz  anyagi  helyzetben  vannak,  és  gyakran  küzdenek  likviditási 
gondokkal.  Ennek  ellenére  a  válaszadók  60  %-a  szerint  a  termékek,  és  a 
szolgáltatások ára nem befolyásolja azok igénybevételét. 

A  mélyinterjúk  során  felszínre  került,  hogy  a  vizsgált  szaktanácsadók 
felkészültségük  ellenére  félnek  a  külföldi,  elsősorban  Hollandiából  és 
Ausztriából várható, hasonló tevékenységet végző szaktanácsadóktól. Úgy érzik, 
hogy  piaci  részarányuk  megtartása  jóval  nehezebb  lesz,  mint  az  uniós 
csatlakozás  előtt,  ezért  igyekeznek  a  gazdálkodókkal  munkakapcsolataikat 
magasabb bizalmi  szintre helyezni.  A gazdálkodói  igényekhez való rugalmas 
alkalmazkodásban bízva próbálják megőrizni jelenlegi piaci pozícióikat.

5.2.3 A névjegyzéki szaktanácsadók és a vállalkozó szervezetekhez kötődő 
szaktanácsadók összehasonlító értékelése 

A  szaktanácsadói  munka  során  a  szaktanácsadónak  együtt  kell  működnie 
ügyfelével,  segítve  azonosítani  és  megoldani  annak  problémáit.  Az  ügyfelek 
különbözősége  miatt  különböző  módszereket  kell  alkalmazni  a  kliensek 
problémáinak meghatározásához és ezek okainak elemzéséhez, a változtatások 
szükségességének felismeréséhez, a megoldási változatok közüli választáshoz, a 
változások  pszichológiai  gátjainak  legyőzéséhez  és  a  döntések  helyes 
megvalósításához. Ezzel függ össze, hogy minden tanácsadónak szüksége van 
bizonyos  mértékű  szociálpszichológiai  és  kommunikációs  gyakorlatra  azon 
kívül, hogy szakterületének szakértője (Jilly, B. 1995).

A fenti megállapítás vonatkozik minden szaktanácsadóra függetlenül attól, hogy 
milyen ágazatban végzi tevékenységét.

Az  ügyfél  és  a  szaktanácsadó  közötti  viszony  minden  esetben  a  bizalmon 
alapszik, ezért a szaktanácsadónak többféle elvárásnak kell megfelelnie. 
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A szaktanácsadóktól megkívánt fontosabb tulajdonságok strukturált rendszerét 
(Kubr, 1993) a következők szerint határozza meg:

- intellektuális képességek,
- mások megértése és velük való közös munkavégzés képességei,
- kommunikációs készség,
- intellektuális és emocionális érettség.

Ezeknek a tulajdonságoknak a gazdasági élet bármely területén tevékenykedő 
szaktanácsadóra jellemzőknek kell lenniük. A mezőgazdasági és a vidéki háttér 
ismeretében  további  tulajdonságokat  is  célszerű  figyelembe  venni,  amelyeket 
Mannion a következők szerint foglalt össze:

- személyi jellemzők,
- érdeklődés a gazdálkodó családok problémáinak megértése, 

megoldása iránt, segítőkészség a gondok orvoslásában,
- a vidék társadalmi-gazdasági problémái iránti fogékonyság, a 

hatótényezők megértésének képessége.
- szakértői vonások,

- képesség a gazdákkal való jó munkakapcsolat kialakítására, 
- magabiztosságot sugalló és megbízható, bizalmat érdemlő 

fellépés a munkakapcsolatokban és azon túl is,
- kapcsolatteremtő jellemvonások,

- ügyesség a személyes, a csoportos, az írott és más 
kommunikációs kapcsolatok megteremtésében,

- az információk megszerzésének, feldolgozásának és a gazda 
általi felhasználhatóság elősegítésének képessége,

- a szolgáltatások „eladásának” képessége,
- új ügyfelek megnyerése, toborzása,
- a már meglévő ügyfélkör megtartása.

Ezeknek az emberi tulajdonságoknak a megléte teszi alkalmassá a tanácsadót a 
munka végzésére. A kutatás során a megkérdezett szaktanácsadók rangsorolták a 
szaktanácsadói  munka  sikerességét  meghatározó  tulajdonságokat,  melyek 
sorrendjét az 5. ábrában mutatom be.

A  szaktanácsadói  munka  sikerességét  befolyásoló  tulajdonságok  meglétének 
fontosságát  eltérően  értékelték  a  különböző  szaktanácsadók.  A  vizsgálatban 
résztvevő névjegyzéki szaktanácsadók véleménye szerint a szakmai hozzáértés 
határozza meg leginkább munkájuk sikerességét. A vizsgálatban résztvevők 76,6 
%-a  tette  ezt  a  tulajdonságot  az  első  helyre  ellentétben  a  vállalkozó 
szervezetekhez  kötődő  szaktanácsadókkal,  akiknél  ez  a  tulajdonság  csak  a 
második helyre került. 
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5. ábra: A szaktanácsadói munka sikerességét meghatározó tulajdonságok értékelése
Forrás: Saját feldolgozás

Véleményem szerint ennek oka a szakmai továbbképzések eltérő számában és 
elérhetőségében keresendő. A névjegyzéki szaktanácsadóknak maguknak kell a 
szakmai rendezvényeket, továbbképzéseket kiválasztaniuk és annak költségeit is 
maguknak  kell  állniuk.  Az  FVM  által  előírt  éves,  egynapos  kötelező 
továbbképzés  véleményem szerint  jelentős  reformra  szorul,  amennyiben ez  a 
program ténylegesen segíteni kívánja a névjegyzéki szaktanácsadók munkáját.

Nagyon előkelő helyre került a kommunikációs készség mind a két tanácsadói 
csoportnál.  A  vizsgált  névjegyzéki  szaktanácsadók  véleménye  szerint,  ez  a 
második  legfontosabb  tulajdonság.  A  tanácsadói  munka  alapja  az 
interperszonális  kommunikáció,  így  természetes,  hogy  ennek  a  készségnek  a 
fontosságát egyik csoport sem kérdőjelezte meg, bár a vállalkozó szervezetekhez 
kötődő szaktanácsadók ezt a tulajdonságot a harmadik helyre tették. 

A  kérdőívek  kitöltését  követő  mélyinterjúk  során  felszínre  került,  hogy  a 
vállalkozó  szervezetekhez  kötődő  szaktanácsadók  évente  legalább  öt-nyolc 
alkalommal vesznek részt két-három napos szakmai képzéseken, ahol egy nap 
mindig  az  egyéni  kommunikációs  szintjük  fejlesztésével  foglalkozik.  A 
névjegyzéki  szaktanácsadók  tehát  nemcsak  a  szakmai,  hanem a  módszertani 
képzések  terültén  is  jelentős  hátrányban  vannak  a  vállalkozó  szervezetekhez 
kötődő szaktanácsadókkal szemben.
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A legnagyobb eltérés a két tanácsadói csoport között a bizalom elnyerésének 
képessége megítélésében volt. A névjegyzéki szaktanácsadók ezt a tulajdonságot 
a  harmadik  helyre  tették,  míg  a  vállalkozó  szervezetekhez  kötődő 
szaktanácsadók 75,2 %-a szerint ez a legfontosabb tulajdonság. Az előkelő hely 
véleményem szerint azért alakult ki ennél a tanácsadói csoportnál, mert ők már 
évek óta egyre szűkülő piacon próbálják szolgáltatásaikat és termékeiket eladni, 
így  jól  ismerik  mindazokat  az  eszközöket,  amelyekkel  a  mezőgazdasági 
vállalkozókat  képesek  megnyerni.  Továbbá,  a  módszertani  ismeretek 
gyakorlatban  történő  kipróbálása  megmutatta  számukra,  hogy  magas  bizalmi 
alapok  nélkül  nem  lehet  munkakapcsoltba  kerülni  a  vidéki  vállalkozók 
többségével.

A meggyőzőkészség a negyedik helyre, az üzleti érzék megléte pedig az utolsó 
helyre került annak ellenére, hogy mindkét tanácsadói csoport esetében a munka 
sikerét  a  megkötött  szerződések,  vagy  az  eladott  termékek  és  szolgáltatások 
számában mérik. 

A vizsgálatban résztvevő szaktanácsadók feltárták azokat a tényezőket, amelyek 
a  leginkább  lerombolhatják  a  szaktanácsadó  image-ét.  A  névjegyzéki 
szaktanácsadók közel 75 %-nak, míg a vállalkozáshoz kötődő szaktanácsadók 
közel 90 %-nak az a véleménye, hogy a szaktanácsadóról alkotott pozitív képet 
leginkább a szakmai hiba elkövetése idézheti elő. Második helyen mind a két 
csoport  az  emberi  autonómiát  romboló  akaratosságot  jelölte  meg,  amelyet  a 
munkája  során  személyiségéből  adódóan  is  elkövethet  a  kevésbé  felkészült 
szaktanácsadó. 

Az  igazán  jelentős  eltérés  a  harmadik  hely  eldöntésénél  figyelhető  meg  a 
vizsgált  két  csoport  között.  A  névjegyzéki  szaktanácsadók  53,0  %-nak 
véleménye szerint  az udvariatlanság,  a  vállalkozáshoz kötődő szaktanácsadók 
77,1  %-a  szerint  a  rossz  beszédkészség  a  harmadik  akadályozó  tényező  a 
szaktanácsadói munkában. Ez a jelentős eltérés véleményem szerint szintén a 
módszertani ismeretek felkészültségében lévő különbségre vezethető vissza. 

Nemzetközi  szakértők  véleménye  szerint  a  szaktanácsadói  munka  a  tanítási 
hajlam  meglétét  is  feltételezi.  A  tanítás  sikerességét  befolyásolja  az 
oktatástechnikai  eszközök  alkalmazása  is.  Az  elmúlt  évtizedek  technikai, 
informatikai fejlődése ezen a területen is érezteti hatását (Woods, B. 1993). A 
kutatás  során  felmértem,  hogy  a  szaktanácsadók  milyen  oktatástechnikai 
eszközöket alkalmaztak az ismeretátadás során. 

Megállapítható, hogy két szaktanácsadói csoport között igazán jelentős eltérés 
az oktatástechnikai eszközök használatában nem mutatható ki. 
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Mind a két tanácsadói csoport a legmodernebb eszközökök (projektor, laptop, 
vizuáltábla)  és  a  klasszikusabbnak  módható  eszközökök  (flipchart,  írásvetítő, 
prospektus) kombinációját alkalmazza munkája során.

Véleményem  szerint  a névjegyzéki  szaktanácsadók  által  használt 
oktatástechnikai  eszközök  valamivel  jobban  igazodnak  a  felnőttoktatás 
igényeihez, mivel ők inkább a csoportos szaktanácsadói programok tartásában 
jártasak.  Programjaik  során  nagyobb  arányban  alkalmazzák  a  projektort, 
vizuáltáblát  és  a  video lejátszót.  A vállalkozáshoz kötődő szaktanácsadók  az 
egyéni  ismeretátadásban,  valamint  a  szolgáltatások,  termékek  terjesztésében 
érdekeltek,  ezért  elsősorban  ezeket  a  célokat  segítő  eszközöket  preferálják, 
leginkább írásos anyagokat, prospektusokat használnak munkájuk során.

5.2.4  A  MIR  legfontosabb  szervezeteivel  kapcsolatban  álló  gazdálkodói 
csoport értékelése

Az elmúlt másfél évtized társadalmi-gazdasági átalakulása alapjaiban érintette a 
magyar mezőgazdaságot.  Napjainkban is változnak a tulajdoni,  földhasználati 
viszonyok,  átalakult  a  termelés  erőforrásainak  szerkezete.  A  gazdálkodás 
nehézségei  miatt  folyamatosan  csökkent  a  mezőgazdasággal  foglalkozó 
gazdasági szervezetek, az egyéni gazdaságok száma. A csökkenést a tőkehiány, 
a nem megfelelő szaktudás hiánya, és az előnytelen szerkezeti struktúra okozta. 
Kevesebb  lett  az  állattartók  száma,  csökkent  az  állatállomány,  egyre  több 
háztartás számolta fel, vagy csökkentette mezőgazdasági tevékenységét. 

Az elmúlt öt évben lassan, de elindult a földhasználat koncentrációja, kevesebb 
gazdaság átlagosan nagyobb földterületet művel. A gazdasági szervezetek által 
használt  átlagos  termő-terület  nagyság  2003-ban  503  ha  volt,  az  egyéni 
gazdaságok esetében meghaladta a 3 hektárt (KSH 2004).

Az elmúlt évben a mezőgazdaságban dolgozók korösszetétele tovább romlott. A 
35 év alatti gazdálkodók arányának csökkenésével nőtt az 55 év felettiek aránya. 

A  mezőgazdaságban  dolgozók  végzettség  szerinti  megoszlása  nem javult  az 
elmúlt  öt  évben.  Az  alapfokú  végzettséggel  és  gyakorlati  tapasztalattal 
rendelkezők  aránya  a  legmagasabb,  92,4  %,  a  középfokú  végzettséggel 
rendelkezők aránya 5 % körüli, míg a felsőfokú végzettségűek aránya nem éri el 
a 3 %-ot.

A  vizsgált  gazdálkodói  célcsoport  számára  készített  kérdőív  az  M2. 
Mellékeltben  található.  A  gazdálkodók  kiválasztásához  három  kritériumot 
állítottam fel. 
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Véleményem szerint  a  jelenleg működő  szaktanácsadási  struktúra fejlesztését 
megalapozó  javaslatokat,  olyan  gazdálkodók  megítélése  alapján  érdemes 
meghozni, akik aktív tagjai a MIR rendszernek. Fontosnak tartottam ezért, hogy 
a megkérdezett gazdálkodók mindegyike szakmai kapcsolatban legyen a MIR-t 
alkotó  szervezetek  valamelyikével,  illetve  vállalja  a  kérdőívek  kitöltését,  és 
aktív közreműködést a brain-storming-on.

A  brain-storming-on  a  vállalkozók  nagy  aktivitást  mutattak.  A  gazdálkodók 
meghatározták  saját  igényeiket,  tisztában  voltak  a  munkájukat  gátló 
tényezőkkel.  Annak  ellenére,  hogy  minden  gazdálkodó  legalább  egy  MIR 
szervezettel állt munkakapcsolatban, nagyon kevés információval rendelkeztek a 
jelenleg működő szaktanácsadási struktúráról. 

A  gazdálkodói  célcsoport  kiválasztásában  a  falugazdászokra,  a  kamarai 
szaktanácsadókra,  a  valamint  a  regisztrált  magán  szaktanácsadókra 
támaszkodtam. A gazdálkodói célcsoport értékeléséhez szükséges táblázatok az 
M9. Mellékletben kerültek elhelyezésre.

Tudatosan törekedtem arra, hogy a gazdálkodók a különböző fejlettségi szinten 
álló régiókból kerüljenek ki. A kutatásban 117 gazdálkodó vett részt. A kitöltött 
kérdőívek  közel  44  %-a  az  ország  legfejlettebb  régiójából,  a  Közép-
Magyarországi Régióból, 56 %-a a hátrányos helyzetű Észak-Magyarországi és 
Észak-Alföldi Régióból származik. 

A megkérdezettek átlagos életkora 50 év volt. A vizsgált célcsoportban a férfiak 
aránya dominál 85 % - 15 % arányban. Iskolai végzettségüket tekintve magasan 
képzett a csoport, közel 50 %-a rendelkezik diplomával. Idegen nyelvet 31,7 %-
uk  beszél.  Végzettségük  irányultsága  inkább  agrár  jellegű,  közel  70  %-a 
mezőgazdasági  végzettséggel  rendelkezik.  Elsősorban  ezek  a  tényezők 
határozták  meg  a  mezőgazdasági  vállalkozásuk  beindítását.  A kárpótlás  és  a 
privatizáció  adta  lehetőségek csak kismértékben befolyásolták  a  gazdálkodók 
mezőgazdasági orientáltságát. 

A  kérdőívet  kitöltők  közel  51  %-a  főállású,  közel  30  %-a  részmunkaidős 
vállalkozó, 19 %-a nyugdíjasként tevékenykedik. A megkérdezettek több mint 
fele a családtagjait bevonva végzi a gazdálkodást, közel 22 %-a folyamatosan, 
vagy idényjelleggel foglalkoztat alkalmazottakat, valamint 13,7 %-a csak saját 
munkaerejére támaszkodik.

Termelőeszközzel  való ellátottság tekintetében 37 %-a saját gazdaságán belül 
képes megoldani termelési folyamatainak kiszolgálását, a többiek részben vagy 
egészen bérmunka igénybevételére kényszerülnek. 
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A  megkérdezettek  45,3  %-a  tagja  valamilyen  szövetkezetnek  vagy 
szövetségnek, ebből a magas arányból is jól látszik, hogy olyan mezőgazdasági 
termelők  kerültek  kiválasztásra,  akik  a  MIR  szervezeteivel  szorosabb 
kapcsolatban állnak, mint a magyar gazdálkodók általában. 

A  vizsgált  gazdálkodói  célcsoport  saját  megítélése  szerint  átlagos 
életszínvonalon él, mindössze 11 %-ra tehető azoknak a köre, kiknek jövedelme 
áltag  feletti,  vagy  kimagasló  életszínvonal  elérését  teszi  lehetővé.  A  kutatás 
kitért a vállalkozások jelenlegi helyzetének gazdasági értékelésére is, melynek 
eredményét a 15. táblázat mutatja be. 

15. táblázat: A vizsgálatban résztvevő vállalkozások jelenlegi gazdasági helyzetének 
értékelése

Megnevezés A gazdálkodók 
száma (fő) százalékos megoszlása (%)

Nem fejlődő 41 35,0
Bizonytalan, váltakozó 40 34,2
Fejlődő 36 30,8
Összesen: 117 100,0

Forrás: Saját vizsgálat

A táblázat adatai mutatják, hogy a vizsgálatban résztvevő gazdálkodók 35 %-
ának vállalkozása az elmúlt évek során nem fejlődött. A brain-stroming felszínre 
hozta, hogy ez a „nem fejlődés” nemcsak a stagnálást jelenti, hanem sok esetben 
a felszámolást, a termelés befejezésének szükségességét is magában hordozta. 
Ez  a  tény  véleményem  szerint  önmagában  is  problémát  jelent  az  adott 
gazdáságból  élők  számára.  A  brain-stroming-on  elhangzottak  alapján 
megállapítható,  hogy  ezek  a  vállalkozások  keresik  leginkább  azokat  az  új 
gazdasági  tevékenységeket,  amelyek  segítségével  a  vidéki  életforma 
megtartásával  folytathatnák  vállalkozásukat.  A  „nem  fejlődő”  kategóriába 
tartozó  vállalkozások  esetében,  a  kérdőív  is  alátámasztja  a  kiút  keresés 
szándékát a mivel 46,3 %-nak már van elképzelése, stratégiája jövőjét illetően.  

Véleményem szerint  a MIR-ben lévő szervezetek felelőssége felértékelődik a 
„nem fejlődő” kategóriába tartozó gazdaságok esetében, mivel olyan adaptálható 
lehetőségeket  kell  felajánlaniuk  számukra,  amelyek  segítségével  nemcsak 
diverzifikáltabbá  válik  termelésük,  hanem fejlődési  pályára  állíthatják  azt.  A 
stratégiával  rendelkező,  „nem  fejlődő”  vállalkozásoknál  elért  pozitív 
eredmények  követendő  példaként  szolgálnak,  azoknak  a  környezetükben  élő 
gazdálkodóknak, akik eddig még nem alakították ki stratégiájukat.
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A  vizsgálatban  résztvevő  gazdaságok  34,2  %-a  az  agrárpolitikában  és  a 
támogatási  rendszerben  történő  változásoktól  teszi  függővé  gazdasági 
helyzetének  alakulását.  A  kérdőíves  vizsgálat  szerint  az  ide  tartozó 
vállalkozások 40 %-nak van közép, vagy hosszú távú stratégiája. Véleményem 
szerint  ez  az  arány  ebben  a  kategóriában  alacsonynak  mondható.  A  brain-
stroming során azonban kiderült, hogy ezek a vállalkozások kívánnak javítani 
jelenlegi helyzetükön. A kérdőív segítségével kimutattam, hogy a stratégiával 
rendelkezők  már  tettek  lépéseket  jövőre  vonatkozó  terveinek  megvalósítása 
érdekében.

A fejlődő kategóriába sorolt gazdaságok 91,6 %-nak van stratégiai elképzelése 
jövőjét  illetően.  Ez teljesen természetes,  mivel  a mai  túl  termelési  válságban 
csak  azok  a  mezőgazdasági  vállalkozások  fejlődőképesek,  melyek  nemcsak 
közép,  de  hosszú  távú  stratégiával  is  rendelkeznek,  és  mindent  megtesznek 
céljaik megvalósítása érdekében.

A  kérdőív  kiterjedt  azoknak  a  feltételeknek  a  vizsgálatára  is,  amelyek 
nagymértékben  befolyásolják  a  gazdálkodás  hatékonyságát.  Felmértem  az 
infrastruktúráról, az elérhető információforrásokról, az alapanyag beszerzésről, a 
termékek  értékesítési  lehetőségeiről,  a  képzési  lehetőségekről  és  a  humán 
erőforrás helyzetéről kialakított véleményüket. 

Az értékelést régiónkénti bontásban végeztem el, melynek részletes adatai az M 
10. Mellékletben találhatók. 

A vizsgált célcsoport a gazdálkodás környezetében lévő infrastruktúra helyzetét 
általában  közepesre  vagy  jóra  értékelték  mind  a  három  régióban.  Az 
információforrások  elérhetőségével  leginkább  a  közép-magyarországi  és  az 
észak-alföldi  vállalkozók elégedettek. Az észak-magyarországi vállalkozók 40 
%-a  az  információforrások  elérhetőségét  csak  elégségesre  minősítette. Az 
alapanyagok  beszerzésével  a  közép-magyarországi  vállalkozók  a 
legelégedettebbek, közel 70 %-uk jó, vagy jeles minősítést adott erre a kérdésre. 
A  vizsgált  másik  két  régióban  élők  is  elégedettek  az  anyagok  beszerzési 
lehetőségeivel, azonban az itt élő gazdálkodók közel fele adott csak jó vagy jeles 
minősítést.

A  megtermelt  termékek  értékesítését  illetően  már  nagyobb  eltérések 
mutatkoztak.  Az  Észak-Magyarországi  Régióban  termelő  gazdálkodók  a 
legkevésbé megelégedettek piacra jutási lehetőségeikkel.
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A mezőgazdasági  vállalkozásokban alkalmazott  humán erőforrás minőségével 
kapcsolatban  a  gazdálkodók  régióként  eltérően  vélekedtek.  Átlag  alattinak 
minősítették  alkalmazottaik  szakmai  és  gyakorlati  felkészültségét  az  Észak-
Magyarországi  és  az  Észak-Alföldi  Régiókban  élők.  Elsősorban  a  képzett 
szakmunkások  jelenlétét  hiányolták  az  ágazatban.  A  Közép-Magyarországi 
Régióban a munkaerővel kapcsolatban nem merült fel kifogás, a rendelkezésre 
álló humánerőforrás minőségét átlagosra, vagy jóra értékelték.

5.2.4.1 A vizsgált gazdálkodók ismereti szintjének értékelése

A gazdálkodás hatékonyságát nagymértékben befolyásolja a vállalkozó szakmai 
felkészültsége.  A kutatás  során  felmértem,  hogy  a  gazdálkodók  elegendőnek 
tartják-e meglévő szakmai ismereteiket. A Közép-Magyarországi és az Észak-
Magyarországi  Régióban  élő  gazdálkodók  több  mint,  75  %-a  elegendőnek 
tartotta ismereti szintjét, míg az Észak-Alföldi Régió gazdálkodói közül csak 31, 
3 %-a érezte úgy, hogy szakmai felkészültsége megfelelő.

A  továbbiakban  egy  tízes  skálán,  ahol  10-es  érték  a  kimagasló  elméleti  és 
gyakorlati szintet jelentette, meg kellett ítélniük ismereti szintjük pontos értékét. 
Az Észak-Alföldi Régióban nem volt olyan gazdálkodó, aki 9 vagy 10 pontra 
becsülte  volna  ismereti  szintjét.  A  Közép-  Magyarországi  Régióban  vizsgált 
gazdálkodók 13,7 %-a,  az Észak-Magyarországi Régióban 23,5 %-a értékelte 
ismereti szintjét 9 vagy 10 pontra.

A továbbiakban megvizsgáltam, azokat a gazdálkodókat akik, a legmagasabbra 
becsülték ismereti szintjüket. Ezeknek a vállalkozóknak közel 90 %-a felsőfokú 
iskolai végzettséggel rendelkezett. A gazdálkodók brain-storming-on elhangzott 
véleményét  az általuk kitöltött  kérdőívek adatai  is  alátámasztják,  miszerint  a 
kimagasló elméleti és gyakorlati szint eléréséhez felsőfokú iskolai végzettségre 
van szükség. Véleményem szerint, a gazdálkodók többsége objektíven értékelte 
ismereti  szintjét.  A  megfelelő  önismeret  sokat  segíthet  a  problémák  helyes 
értékelésében és a lehetőségek reális megítélésében. 

A brain-storming-ok alapján az volt a megítélésem, hogy a célcsoportba nyitott, 
kommunikatív  és  aktív  gazdálkodók  kerültek,  akik  saját  szakmai  szintjük 
növelése érdekében gyakran járnak el szakmai programokra. A kérdőívre adott 
válaszok ezt a véleményemet megerősítették.

A  vizsgált  régiókban  tevékenykedő  gazdálkodók  szakmai  programokra  való 
járásának  gyakoriságában  tapasztalható  különbségeket  a  16.  táblázatban 
mutatom be. 
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16. táblázat: A vizsgálatban résztvevő gazdálkodók szakmai programokra való 
járásnak gyakorisága a vizsgált régiókban

Értékelés Gazdálkodók %-s megoszlása Kumulatív %
Közép-Magyarországi Régió

Rendszeresen, évente többször 56,9 56,9
Esetenként (év/1alkalom) 35,3 92,2
Nem vesz részt 7,8 100,0
Összesen: 100,0

Észak-Magyarországi Régió
Rendszeresen, évente többször 58,8 58,8
Esetenként (év/1alkalom) 29,4 88,2
Nem vesz részt 11,8 100,0
Összesen: 100,0

Észak-Alföldi Régió
Rendszeresen, évente többször 71,9 71,9
Esetenként (év/1alkalom) 28,1 100,0
Nem vesz részt   0,0
Összesen: 100,0

Forrás: Saját vizsgálat

A vizsgálatban  résztvevő  gazdálkodók  közül  az  Észak-Alföldi  Régióban  élő 
mezőgazdasági vállalkozók járnak a leggyakrabban szakmai továbbképzésekre. 
Az  itt  élő  gazdálkodók  közül  senki  nem  becsülte  ismereti  szintjét  kiválóra, 
annak ellenére, hogy közel 80 %-a elegendőnek tartotta szakmai felkészültségét.

Az  elemzés  során  a  továbbiakban  megvizsgáltam,  hogy  a  képzésre  járás 
gyakorisága és az ismereti szint minősítése között van-e összefüggés. A kapott 
eredményt a 17. táblázatban mutatom be.

17. táblázat: A képzésekre járás gyakorisága és az ismereti szint közötti összefüggés 
vizsgálata

Megnevezés Képzésre járás 
gyakorisága

Célcsoport számának 
megoszlása (fő)

Kumulativ 
%

Elegendőnek tartja-e 
ismereti szintjét?
Nem rendszeresen 26 63,4

esetenként 10 87,8
nem vesz részt 5 100,0

Összesen: 41 fő
Igen rendszeresen 46 60,5

esetenként 27 96,1
nem vesz részt 3 100,0

Összesen: 76 fő
Forrás: Saját vizsgálat
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A táblázat jól szemlélteti, hogy a vizsgálatban résztvevő gazdálkodók több mint 
90 %-a részt vesz továbbképzéseken függetlenül attól, hogy elegendőnek tartja-e 
ismereti  szintjét  vagy  sem.  Megállapítható,  hogy  azok  a  gazdálkodók,  akik 
elegendőnek értékelték ismereti szintjüket nagyobb arányban (96,1 %-a) jártak 
el  szakmai  képzésekre.  Ők  azok,  akik  felismerték,  hogy  a  mai  információs 
társadalomban csak folyamatos tanulással lehet lépést tartani a technológiai és 
technikai fejlődéssel.

A  szakmai  továbbképzések,  tanfolyamok  száma  az  elmúlt  években 
megsokszorozódott.  Ennek elsődleges  oka  a  források elnyeréséhez  szükséges 
feltételek  megváltozásában  keresendő.  A  hazai  és  az  uniós  források  is 
megkövetelik a szakmai ismeretet igazoló oklevelek meglétét. Az ország egész 
területén  elszaporodtak  az  Ezüst  és  Arany  Kalászos  tanfolyamok,  amelyek 
költségeit az állam támogatta. 

Napjainkban már egyre több olyan képzés indul, ahol a gazdálkodóktól is anyagi 
hozzájárulást  igényelnek.  A  kutatás  során  felmértem,  hogy  a  vizsgálatban 
résztvevő gazdálkodók,  milyen anyagi  áldozatot  vállalnak a  képzéseken való 
részvétel érdekében. A kapott eredményt a 18. táblázatban mutatom be.

18. táblázat: A vizsgált gazdálkodók képzésekhez való anyagi hozzájárulásának mértéke

Megnevezés A célcsoport számának megoszlása Kumulativ %
fő %-s 

Nem hajlandó 29 24,8 24,8
50%-ban hozzájárul 44 37,6 62,4
100%-ban hozzájárul 44 37,6 100,0
Összesen: 117 100,0
Forrás: Saját vizsgálat

A vizsgált  célcsoport  37,6 %-a hajlandó 100 %-ban is hozzájárulni a képzés 
költségeihez.  Véleményem  szerint  ez  a  rendkívül  magas  arány  annak 
köszönhető, hogy a képzések színvonala évről-évre javult. Nem szabad azonban 
figyelmen kívül hagyni a gazdálkodók azon 24,8 %-át, akik nem hajlandók a 
képzésekért anyagi áldozatot hozni. Ezeknél a gazdálkodóknál nem biztos, hogy 
a  belső  késztetés  hiányzik,  lehet,  hogy  anyagi  helyzetük  nem teszi  lehetővé 
számukra a képzéshez való hozzájárulást. Ebben az esetben komoly segítséget 
nyújthat az Agár és Vidékfejlesztési  Operatív Programból támogatott,  nagyon 
alacsony gazdálkodói hozzájárulást igénylő tanfolyamok megléte. 

A gazdálkodók eltérő ismereti és információs szinttel rendelkeznek, és emiatt 
eltérő célokkal  vesznek részt  a  szakmai  programokon.  A 6.  ábra szemlélteti, 
hogy a gazdálkodók 85,5 %-a szakmai tudásának fejlesztése érdekében megy el 
a rendezvényekre. 
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A szakmai programok látogatásával  a gazdálkodók 65 %-nak az volt a célja, 
hogy  minél  több  hiteles  információja  legyen  az  állami  támogatásokról.  A 
válaszadók  közel  egyharmada,  azonban  már  a  versenytársakról  is  szeretne 
informálódni.
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6. ábra: A vizsgált gazdálkodók szakmai programokon való részvételének céljai
Forrás: Saját feldolgozás

Az  elemzés  során  továbbá  megvizsgáltam,  hogy  a  gazdaságok  jelenlegi 
helyzete, befolyásolja-e a szakmai programok látogatásának célját. A vizsgálat 
részletes adatait a 19. táblázatban mutatom be. 

19. táblázat: A magasabb szakmai tevékenység érdekében való továbbképzésekre járás 
és a vizsgált gazdaságok anyagi helyzetének összefüggése

Megnevezés Gazdák számának
megoszlása (fő)

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Nem fejlődő Nem motivál 6 14,6 15,0
  Motivál 34 82,9 85,0
  Összesen: 40 97,6 100,0
 Bizonytalan, 
váltakozó

Nem motivál 7 17,5 17,9

  Motivál 32 80,0 82,1
  Összesen: 39 97,5 100,0
 Fejlődő Nem motivál 1 2,8 2,9
  Motivál 34 94,4 97,1
  Összesen: 35 97,2 100,0
 Forrás: Saját vizsgálat

A brain-storming-okon nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdaságokat a fejlesztések 
folyamatossá  tételével  lehet  jövedelmező  szinten  tartani.  Ennek  a  célnak  az 
eléréséhez  azonban  folyamatosan  figyelni  kell  az  újításokkal  kapcsolatos 
híreket. A fejlődő vállalkozások majd nem 100/-a motivált a továbbképzéseken 
való részvételben.
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A  bizonytalan,  váltakozó  helyzetben  lévő  gazdaságok  is  felismerték,  hogy 
jelenlegi helyzetükből akkor tudnak elmozdulni, ha fejlesztik, vagy kiegészítik a 
már meglévő tevékenységeiket. Véleményem szerint ezzel magyarázható, hogy 
ilyen magas arányban járnak el szakmai programokra.

A „nem fejlődő” gazdaságok vállalkozóinak munkájukhoz való ragaszkodását 
jelzi,  hogy  83  %-a  a  magasabb  szakmai  szintű  tevékenység  végzése  miatt 
ellátogat szakmai programokra.

Az  Európai  Unió  területén  gazdálkodó  mezőgazdasági  vállalkozások 
árbevételének nagyon jelentős részét a különböző támogatásokból és pályázati 
forrásokból  származó  bevételek  teszi  ki.  A  gazdaságok  közel  sem lennének 
ennyire jövedelmezőek, ha nem tennének meg mindent a nemzeti és az uniós 
források megszerzése érdekében. 

A vizsgálat során felmértem, hogy a hazai gazdálkodókat mennyire motiválja a 
szakmai  továbbképzésekre  való  járásban  az  esetleges  állami  támogatások 
megszerzésének lehetősége. A felmérés eredményét a 20. táblázatban mutatom 
be.

20. táblázat: Állami támogatás megszerzése és a továbbképzésekre való járás 
közötti összefüggés a vizsgált gazdaságok anyagi helyzetének függvényében

Megnevezés Gazdák számának
megoszlása (fő)

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

Nem fejlődő Nem motivál 19 46,3 50,0
 Motivál 19 46,3 100,0
 Összesen: 38 92,7
Bizonytalan, 
váltakozó

Nem motivál 8 20,0 21,1

 Motivál 30 75,0 100,0
 Összesen: 38 95,0
Fejlődő Nem motivál 7 19,4 20,6
 Motivál 27 75,0 100,0
 Összesen: 34 94,4
Forrás: Saját vizsgálat

Az  állami  támogatások  megszerzése,  illetve  az  állami  támogatásokról  való 
informálódás leginkább azokra a vizsgált gazdaságokra jellemző, akik jelenlegi 
helyzetüket a „bizonytalan, váltakozó” vagy a „fejlődő” kategóriába sorolták. 

Az  állami  támogatások  megszerzésére  leginkább  a  prosperáló  vállalkozások 
alkalmasak,  ezért  érthető  és  indokolt  ez  a  magas  arány.  A  forrásteremtés 
szempontjából a „nem fejlődő” kategóriában lévő vállalkozások helyzete már 
sokkal  nehezebb.  Valószínűleg  ennek  köszönhető,  hogy  a  vizsgálatban 
résztvevőknek csak a felét motiválja ez a tényező.
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Az európai uniós felkészülés időszakában szembesültek a gazdálkodók azzal, 
hogy  nyugati  versenytársaik  teljes  mértékben  tisztában  vannak  a  magyar 
mezőgazdaság  helyzetével,  gazdasági  és  természeti  adottságaival.  A  nyugati 
kultúrában  természetes,  hogy  az  azonos  tevékenységet  folytató  vállalkozások 
minél többet szeretnének tudni versenytársaikról, annak érdekében, hogy saját 
pozíciójukat erősítsék. A magyar mezőgazdaságban dolgozóknak ilyen jellegű 
információgyűjtésre  a  rendszerváltás  előtt  nem  volt  szükségük.  Ezeket  a 
feladatokat  a  MIR-ben lévő szervezetek  végezték  és  a  gazdaságok  felé  csak 
azokat az információkat kommunikálták, amelyek nélkülözhetetlenek a magyar 
mezőgazdaság versenyképességének megőrzéséhez.

A vizsgálat során felmértem, hogy az új gazdasági környezethez a vizsgálatban 
résztvevő  gazdálkodók  mennyire  alkalmazkodtak,  a  vállalkozásuk  jelenlegi 
helyzet  mennyire  tette  lehetővé  számukra  a  versenytársak  figyelését,  a  róluk 
való  információgyűjtést.  A  vizsgálat  során  megállapítottam,  hogy  a  szakmai 
programokra járásban a versenytársak megismerése nem igazán meghatározó. A 
fejlődő gazdaságoknak is csak a 60 %-t motiválja ez a tényező. Véleményem 
szerint ez az eredmény várható volt, mivel a termelőknek annyi új kihívásnak 
kell  megfelelniük,  erőforrásaikat  teljes  mértékben  leköti  a  termelés  és  a 
forrásteremtés.

5.2.4.2 A vizsgált gazdálkodók és a mezőgazdasági ismereti rendszert alkotó 
szervezetek közötti kapcsolatok értékelése

Az eredményes gazdálkodáshoz a vállalkozóknak kiterjedt kapcsolatokkal kell 
rendelkezniük. A jól kialakított kapcsolatrendszer biztosítja számukra a hiteles 
és  aktuális  információt.  A  fejlett  szaktanácsadási  rendszereket  működtető 
országokban a gazdálkodók csak a legszükségesebb szervezetekkel tartanak fenn 
kapcsolatot, mivel az információ túlnyomó részét a szaktanácsadási hálózaton 
keresztül  kapják  meg.  Ezek  alapján  a  gazdálkodók  által  fenntartott 
munkakapcsolatok számából lehet következtetni az adott ország szaktanácsadási 
rendszerének hatékonyságára. 

A kutatás során felmértem, hogy a vizsgálatban résztvevő gazdálkodók, milyen 
MIR szervezetekkel  álltak már munkakapcsolatban.  A felmérés eredményét a 
21. táblázat mutatja be.
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21. táblázat: A vizsgálatban résztvevő gazdálkodók MIR szervezetekkel kialakított 
munkakapcsolatainak bemutatása

MIR szervezetek
A vizsgált gazdálkodók

megoszlása
(fő) (%)

FM Megyei Hivatala és körzetközpontok 92 78,6
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49 41,9
Megyei Kamara 78 66,7
Főiskola, Egyetem 57 48,7
Mezőgazdasági Szakiskolák 64 54,7
Kutatóintézetek 55 47,0
Regionális Szaktanácsadási Központok 37 31,6
Gazdakör 79 67,5
Integrátorok 66 56,4
Forrás: Saját kutatás

A  gazdálkodók  közel  80  %-a  a  falugazdászokon  keresztül  közvetlen 
munkakapcsolatban  áll  a  megyei  FM hivatalokkal.  Ez  a  magas  érték  mégis 
alulmaradt  az  elvárásaimtól,  mivel  a  regisztrált  termelők  mindegyikének 
munkakapcsolatban kellene állnia az FVM-t képviselő helyi szervezettel, illetve 
azok  munkatársaival.  A  minisztériumtól  származó  szakmai  és  adminisztratív 
információnak  minél  gyorsabban  és  minél  hatékonyabban  kellene  eljutnia  a 
termelőkhöz. Ebben a munkában kulcsszerepet vállalnak a falugazdászok, akik 
csak abban az esetben érhetik el céljaik, ha a körzetükbe tartozó gazdálkodók 
mindegyikével munkakapcsolatban állnak. A munkakapcsolat felvételében tehát 
mind a két fél egyaránt érdekelt.

A gazdálkodók  civil  szervezetei  egyre  hatékonyabb  végzik  munkájuk,  egyre 
több  hasznos  információval,  ismerettel  látják  el  tagjaikat.  Erre  enged 
következtetni az a tény, hogy a vizsgálatban résztvevő gazdálkodók 67,5 %-a 
kapcsolatban  áll  valamilyen  gazdakörrel.  A  brain-storming  során  felszínre 
került,  hogy  ezeknek  a  szervezeteknek  az  elsődleges  célkitűzése  a  helyi 
gazdálkodók összefogásának erősítése, a valós problémákra történő rávilágítás.

A  vizsgálatban  résztvevő  gazdálkodók  közel  67  %-a  már  kialakított 
munkakapcsolatot a kamarát képviselő szakemberekkel, annak ellenére, hogy a 
kamarai  tagság  a  magyar  gazdálkodók  számára  nem  kötelező.  A  2003.  évi 
„Megállapodás”  következtében  a  kamara  szerepet  kapott  a  szaktanácsadási 
feladatok ellátásában. 
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Az  integrátorok,  szerepüknél  fogva,  mindig  aktuális  és  szükséges 
információkkal látják el a vállalkozókat. Véleményem szerint ennek köszönhető, 
hogy  a  célcsoport  tagjainak  közel  60  %-a  már  kialakított  velük 
munkakapcsolatot.

Az  elmúlt  évek  során  az  oktatási  kutatási  intézmények  jelentős  mértékben 
nyitottak  a  gazdák  felé.  Szakmai  rendezvényeket,  gyakorlati  rátermettséget 
bizonyító versenyeket rendeztek a körzetükben élő mezőgazdasági vállalkozók 
számára. Emellett az ingyenes csoportos szaktanácsadási programok beindítása 
óta,  rendszeresen  helyszínéül  szolgálnak  ezeknek  a  rendezvényeknek  is.  A 
programoknak  köszönhető,  hogy  a  vizsgált  gazdálkodók  közel  50%-a  már 
munkakapcsolatot  létesített  velük.  A  mezőgazdasági  ismeretek  és  újítások 
terjesztése szempontjából ezt a folyamatot mindenképen pozitívnak értékelem.

A vizsgálat a továbbiakban kitért arra is, hogy a gazdálkodók mennyire voltak 
elégedettek  a  MIR-ben  lévő  egyénektől  és  szervezetektől  kapott  szakmai 
segítséggel. Egytől ötig értékelték azokat, akikkel eddigi tevékenységük során 
munkakapcsoltba kerültek. A feldolgozás során kiderült,  hogy a gazdálkodók 
közepesre vagy jóra értékelték a kapott segítséget, tehát értékelhető különbséget 
nem tettek a segítséget nyújtó egyének vagy szervezetek között.

Az  ismereti  szint  emelésének,  a  gazdálkodás  eredményességét  segítő 
információk  megszerzésének  egyik  gyakori  módja  a  szaktanácsadóval  való 
munkakapcsolat kialakítása. A megkérdezett gazdálkodók közel 70 %-a kapott 
már  névjegyzéki,  vagy  vállalkozáshoz  kötődő  szaktanácsadótól  szakmai 
segítséget eddigi tevékenysége során. 

A  kutatás  feltérképezte  azokat  az  FVM  által  felajánlott  témaköröket, 
amelyekben  a  vizsgálatban  résztvevő  gazdálkodók  igényelték  már 
szaktanácsadók közreműködését. A vizsgálat eredményét a 22. táblázat mutatja 
be.
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22. táblázat: A vizsgált gazdálkodók szakterület igényének megoszlása

Szakterületek
A vizsgált gazdálkodók szakterület 

igényének megoszlása
( fő ) (%)

Növénytermesztés 89 76,1
Növényvédelem 76 65,0
Kertészet 45 38,5
Gépesítés 45 38,5
Könyvelés, adózás 36 30,8
Pályázatírás 35 29,9
Új típusú szövetkezet szervezése 24 20,5
Öntözés 24 20,5
Vállalat gazdasági 20 17,1
Szőlészet- borászat 19 16,2
Állattenyésztés 19 16,2
Erdőgazdálkodás 15 12,8
Biotermelés 15 12,8
Termékfeldolgozás 14 12,0
Takarmányozás 12 10,3
Gyepgazdálkodás 7 6,0
Vadgazdálkodás 4 3,4
Falusi vendéglátás 4 3,4
Egyéb 4 3,4
Halászat 0 0,0

Forrás: Saját vizsgálat

A táblázat  adatai  tükrözik,  hogy  a  megkérdezett  gazdálkodók  elsősorban  az 
alaptevékenységüknek megfelelő szakterületükkel kapcsolatban kértek szakmai 
tanácsot.  Ezek  szerint  a  növénytermesztés  és  a  hozzá  kapcsolódó 
növényvédelem  került  az  első  két  helyre.  A  magyar  mezőgazdaságban 
lejátszódó folyamatoknak megfelelően az állattenyésztés szerepe csökkent, így a 
választott szakterületek rangsorában a 10-11. helyre került.

A gazdálkodók által kevésbé ismert szakterületek közül a gépesítés, a könyvelés 
és adózás került a harmadik-negyedik helyre. Ezek annyira speciális területek a 
vállalkozásokon belül, hogy a gazdálkodók ezeket a szolgáltatásokat általában 
külső szakértőktől, illetve szaktanácsadóktól rendelik meg.

Az európai-uniós csatlakozást megelőző időszakban vált gyakorlattá a források 
pályázat útján történő megszerzése. Napjainkban egyre több gazdálkodó veszi 
igénybe  a  szaktanácsadók  ilyen  irányú  szolgáltatásait.  A  megkérdezett 
vállalkozók közel egyharmada már élt ezzel a lehetőséggel.
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Az új  típusú szövetkezések  iránt  felélénkült  az  érdeklődés  a  magyar  gazdák 
körében. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a már működő szövetkezetek 
olyan kedvezményekhez juttatták tagjaikat, amely révén versenyképesebbé vált 
termelésük.  Az  új  típusú  szövetkezetek  kialakítását  az  állam  is  támogatja. 
Fontos,  hogy  a  meglévő  szövetkezetek  tovább  erősödjenek,  mert  2006-tól 
bizonyos  esetekben  már  csak  a  termelői  csoportok  kaphatnak  támogatást. 
Ezeknek  a  tényeknek  köszönhetően  került  az  új  típusú  szövetkezetek 
szervezésének szakterülete a hetedik helyre, megelőzve olyan szakterületeket, 
amelyek előzőleg nagyobb fontossággal bírtak.

Az öntözés, hasonlóan a fent említett témakörhöz szintén előkelő helyen áll. A 
klímaváltozás  miatt  egyre több gazdaság próbálja  öntözéssel  biztonságosabbá 
tenni termelését. Ennek köszönhető, hogy a vizsgált gazdálkodók 20,5 %-a már 
kért szakmai segítséget ebben a témakörben.

A  biogazdálkodással  kapcsolatban  a  gazdálkodók  13  %-a  kapott  már 
szaktanácsot. Véleményem szerint ez az érték nem tekinthető alacsonynak, ha 
figyelembe vesszük, hogy a biogazdálkodásra való részleges, vagy teljes átállás 
több  évet  igényel.  A  biogazdálkodás  és  a  hozzá  szervesen  kapcsolódó 
környezetkímélő  gazdálkodás  nagy  ütemben  terjed,  mivel  a  Nemzeti 
Vidékfejlesztési  Tervben  az  EU  által  elfogadott  támogatási  jogcímek 
szerepelnek.

A falusi vendéglátás témakörében még elenyésző azoknak a gazdálkodóknak a 
száma, akik szakmai segítséget igényeltek. E témakör iránt akkor lesz nagyobb 
érdeklődés,  ha  a  gazdálkodók  ténylegesen  diverzifikálni  tudják  termelésüket. 
Fontos  továbbá  az  is,  hogy  meglévő  főtevékenységükhöz,  hogyan  tudják 
illeszteni a komoly szakmai felkészítést igénylő falusi vendéglátást.

A  brain-storming  során  felszínre  került,  hogy  a  vizsgált  gazdálkodók  a 
szaktanácsadó  segítségét  vagy  azért  kérték,  mert  a  tevékenységi  területükön 
belül  lépést  akartak tartani  a fejlődéssel  vagy, mert  az igényelt  szakterülettel 
kapcsolatban kevés információval rendelkeztek. 

A  kutatás  során  felmértem,  hogy  a  mezőgazdasági  vállalkozók  iskolai 
végzettsége  befolyásolta-e  a  szaktanácsadókkal  történő kapcsolat  felvételt.  A 
vizsgálat eredményét a 23. táblázatban mutatom be. 

88



23. táblázat: Az iskolai végzettség és a szaktanácsadóval kialakított kapcsolat közötti 
összefüggések

Szaktanácsadói szakterületek
Végzettségi szintek

Alapfokú
(%)

Középfokú
(%)

Felsőfokú
(%)

Növénytermesztés 75,0 80,0 71,9
Kertészet 87,5 32,0 38,6
Szőlészet- borászat 25,0 18,0 14,0
Takarmányozás nem igényelt 12,0 8,8
Gyepgazdálkodás nem igényelt 10,0 3,5
Állattenyésztés nem igényelt 18,0 15,8
Növényvédelem 50,0 74,0 59,6
Erdőgazdálkodás 37,5 8,0 14,0
Gépesítés nem igényelt 42,0 42,0
Biotermelés 12,5 8,0 17,5
Öntözés nem igényelt 20,0 24,6
Vadgazdálkodás nem igényelt 4,0 3,5
Falusi vendéglátás nem igényelt 4,0 3,5
Új típusú szövetkezet szervezése nem igényelt 16,0 28,1
Vállalat gazdasági nem igényelt 16,0 21,1
Könyvelés, adózás nem igényelt 24,0 40,4
Pályázatírás nem igényelt 24,0 40,4
Termékfeldolgozás nem igényelt 14,0 10,5
Egyéb (arculattervezés) nem igényelt nem igényelt 7,0
Halászat nem igényelt nem igényelt nem igényelt

Forrás: Saját vizsgálat

Az  alapfokú  végzettséggel  rendelkező  gazdálkodók  elsősorban  az  ágazati 
tevékenységükhöz  szorosan kötődő szakterületeken  igényeltek  szaktanácsadói 
segítséget.  Ezek  közül  a  növénytermesztés,  kertészet,  erdőgazdálkodás,  és  a 
szőlészet-borászat, illetve a nagy szakértelmet igénylő növényvédelem vezeti a 
sort.

Az  alapfokú  végzettséggel  rendelkező  gazdálkodó  a  választható  20 
szakterületből  mindössze  hat  témakörben  igényeltek  szaktanácsadási 
szolgáltatást.  Véleményem  szerint  az  alacsony  iskolai  végzettség  okozta 
hátrányokat, csak úgy lehet kompenzálni, ha minél több csatornán, minél több 
információ éri el a csoportba tartozó mezőgazdasági vállalkozókat.

A  közép-  és  felsőfokú  végzettséggel  rendelkező  mezőgazdasági  vállalkozók 
szinte  minden,  FVM által  felajánlott  témakörben  kaptak  már  szaktanácsadói 
segítséget. Ez a tény rámutat arra, hogy minél kvalifikáltabb a gazdálkodó, annál 
inkább képes felmérni tudásbeli hiányosságainak következményeit.
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A  vizsgálatban  résztvevő  célcsoport  esetében  megállapítható,  hogy  minél 
magasabb a gazdálkodók iskolai végzettségének szintje, annál inkább igénylik a 
szaktanácsadóval való kapcsolattartást. 

A  kutatás  során  megvizsgáltam,  hogy  az  igényelt  szaktanácsadói  területek 
régiónként mennyire tértek el egymástól, illetve mennyire igazodtak a vizsgált 
régió mezőgazdasági adottságaihoz. A vizsgálat eredményét a 24. táblázatban 
mutatom be.

24. táblázat: A vizsgált célcsoport által igényelt szaktanácsadói területek vizsgált 
régiónkénti bontásban

Igényelt szaktanácsadói 
területek

Régiók
Közép-

Magyarország
Észak-

Magyarország
Észak - Alföld

(%) (%) (%)
Növénytermesztés 84,3 55,9 84,4
Kertészet 33,3 20,6 65,6
Szőlészet- borászat 17,6 23,5   6,3
Takarmányozás   7,8 17,6   6,3
Gyepgazdálkodás   7,8   2,9   6,3
Állattenyésztés 11,8 26,5 12,5
Növényvédelem 74,5 47,1 68,8
Erdőgazdálkodás   9,8   2,9 28,1
Gépesítés 52,9 35,3 18,8
Biotermelés 11,8 14,7 12,5
Öntözés 25,5 14,7 18,8
Falusi vendéglátás - 11,8 -
Új típusú szövetkezet szervezése 29,4 14,7 12,5
Vállalat gazdasági 19,6 17,6 12,5
Könyvelés, adózás 37,3 29,4 21,9
Pályázatírás 27,5 44,1 18,8
Termékfeldolgozás 13,7 11,8   9,4
Egyéb   5,9   2,9 -

Forrás: Saját vizsgálat

A  leggyakrabban  igényelt  szakterületek  régiónkénti  alakulása  jelentős 
eltéréseket mutat. Ezeket az eltéréseket a szaktanácsadóknak az éves programjuk 
elkészítésekor célszerű figyelembe venni. A szaktanácsadási rendszer akkor tölti 
be  hivatását,  ha  a  régión  belül  a  gazdálkodók  igényeihez  igazítja  a 
szaktanácsadók és azok szakterületeinek számát.

A  szakmai  elvárásoknak  megfelelően  az  Észak-Alföldi  és  a  Közép-
Magyarországi  Régiókban  igényelték  a  legtöbben  a  növénytermesztéssel 
kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatásokat. 
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Az Észak-Magyarországi Régióban, amely domborzati  viszonyai miatt  inkább 
állattenyésztésre  szakosodott,  kétszer  annyian  vették  igénybe  az 
állattenyésztéssel  kapcsolatos  szaktanácsadási  szolgáltatásokat,  mint  azt  a 
vizsgált  másik  két  régióban.  A  takarmányozási- és  a  gyepgazdálkodási 
szakterület esetében, mivel az állattenyésztéshez szorosan kapcsolódik, hasonló 
volt a vizsgált gazdálkodók igényének alakulása.

Az Észak-Alföldi Régióban elsősorban a nagyarányú gyümölcstermesztés miatt, 
a  kertészettel  kapcsolatos  szaktanácsadói  szolgáltatásokat  igényelték  a 
legtöbben. A szőlészet-borászattal  kapcsolatos szaktanácsadói  szakterületet  az 
Észak-Magyarországi Régióban igényelték a legtöbben, mivel ezen a területen 
több jelentős borvidék található.

Az  új  típusú  szövetkezetek  szervezésével  kapcsolatos  szaktanácsadási 
szolgáltatások  iránt  a  Közép-Magyarországi  Régióban  volt  a  legnagyobb 
érdeklődés. A vizsgálatban résztvevő gazdák közel 30 %-a kért már ilyen jellegű 
szaktanácsadási  szolgáltatást.  Az  Észak-  Magyarországi  és  az  Észak-Alföldi 
Régióban tevékenykedő gazdák érdeklődése a témakör iránt alig haladta meg a 
10 %-t. 

Az  igények  felmérése  és  az  M5.  Mellékletben  ismertetett  névjegyzéki 
szaktanácsadók  szakterület  szerinti  megoszlásának  egybevetése  alapján 
megállapítható, hogy a regisztrált szaktanácsadók szakterületei nem elégítik ki a 
vizsgálatban résztvevő régiók gazdálkodóinak igényeit. 

A kutatás során a gazdálkodók értékelték, hogy milyen további információkra 
lenne  szükségük  az  eredményesebb  gazdálkodás  érdekében.  Az  igényelt 
információk sorrendjét a 25. táblázatban mutatom be.

Első helyre került az értékesítési lehetőségek iránti érdeklődés, ami természetes 
ebben a túl termeléssel jellemezhető gazdasági környezetben. A gazdálkodók az 
értékesítési  lehetőségekről  csak  közvetetten,  általában  az  integrátoroktól 
értesülnek.  Hiányoznak  azok  a  piaci  előrejelzések,  amelyek  a  termelés 
tervezéséhez nyújtanának segítséget. A brain-storming-on felszínre került, hogy 
a  gazdaságok  kapcsolatrendszere  gyenge  ahhoz,  hogy  önállóan  oldják  meg 
értékesítési gondjaikat. 
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25. táblázat: Az eredményes gazdálkodáshoz igényelt további információk fontossági 
sorrendje

Fontossági sorrend Igényelt információk
1. Értékesítési lehetőségek
2. Rendeletek, törvények 
3. EU szabályozás
4. Pályázati lehetőségek
5. Technológia
6. Pénzügyi, adó
7. Műszaki
8. Marketing 
9. Jogi
10. Szövetkezési lehetőségek
11. Humán erőforrás fejlesztés 
12. Vállalatvezetés (menedzsment)

Forrás: Saját vizsgálat

Második  helyre  került  a  rendeletek,  törvények  iránti  érdeklődés.  Ennek 
elsődleges oka az európai uniós csatlakozásunk miatt bekövetkezett jogszabályi 
háttér  folyamatos  változásában  keresendő.  A mezőgazdasági  vállalkozók  sok 
esetben  nem  tudják  helyesen  értelmezni  a  tevékenységükre  vonatkozó  új 
törvényeket, rendelkezéseket, ezért van szükségük külső segítségre.

A  vizsgált  gazdálkodók  csak  akkor  tudják  javítani  versenyképességüket,  ha 
vállalkozásuk fejlesztéséhez nemzeti és uniós forrásokat vesznek igénybe. Ezzel 
magyarázható,  hogy  az  EU  szabályozással  és  a  pályázati  lehetőségekkel 
kapcsolatos ismeretek iránti igény ilyen előkelő helyen szerepel a rangsorban.

Magyarországon  a  termelők  a  technológia,  a  fajtaváltás  idejét  élik,  ezért  a 
termeléshez szükséges technológiai szakismeret még mindig a rangsor közepén 
foglal helyet. Várható, hogy ezekhez a szakterületekhez kapcsolódó ismeretek 
továbbra is az érdeklődés központjában fognak állni.

A pénzügy  és  az  adózás,  olyan speciális  szakterületek,  amelyek tekintetében 
általában  külső  segítségre  szorulnak.  Véleményem  szerint  az  uniós 
csatlakozásunk  a  gazdálkodók  ilyen  irányú  szolgáltatás  igényét  csak  tovább 
növelni.

A marketing területek fontosságának felismerését mutatja, hogy a 8. helyen áll a 
rangsorban.  A  gazdálkodók  is  felismerték,  hogy  a  termékek  értékesítésének 
javítása  érdekében  szükség  van  a  marketing  elemek  megtanulására.  Az 
értékesítés  megkönnyítése  érdekében,  pedig  szükség  van  a  szövetkezési 
lehetőségek mélyebb megismerésére is.
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Szembetűnő,  hogy  a  vizsgált  gazdálkodók  a  vállalatvezetéssel 
(menedzsmenttel),  humán  erőforrás  fejlesztéssel  kapcsolatban  nem  tartják 
fontosnak  ismereteik  bővítését.  Ez  elsősorban  annak  tulajdonítható,  hogy  a 
gazdálkodók többsége még mindig csak a szűkebb értelemben vett termelésre 
koncentrál,  a  tervezésre,  szervezésre  és  irányításra  még nem fordítanak kellő 
hangsúlyt.

A kutatás során felmértem, hogy a gazdálkodók mely ismeretátadási módszerek 
alkalmazását  igényelnék  a  szaktanácsadóktól.  A  szakirodalom  és  a  saját 
tapasztalatom  által  legismertebb  szaktanácsadói  módszerek  közül  ki  kellett 
választaniuk  azt  az  ötöt,  amelynek  alkalmazása  során  a  legtöbb  ismerethez 
juthatnak. Ennek eredményeit a 26. táblázatban mutatom be.

26. táblázat: A vizsgálatban résztvevő gazdálkodók által elismert ismeretátadási 
módszerek 

Gazdálkodók által elismert ismeretátadási 
módszerek

Gazdálkodók 
megoszlása

(fő) (%)

Személyes konzultáció az Ön gazdaságában 91 78
Személyes konzultáció a szaktanácsadó irodájában 38 32
Telefonos konzultáció 40 34
Előadásokon való részvétel 78 67
Tanfolyamokon való részvétel 61 52
Szakmai bemutatókon való részvétel 78 67
Tanulmány utakon való részvétel 49 42
Szakmai kiadványokból való informálódás 48 41
Interneten való tájékozódás, tájékoztatás 21 18
Rádión, televízión keresztül történő tájékoztatás 20 17

Esetszám: 117 fő
Forrás: Saját vizsgálat

A táblázat  adataiból  látszik,  hogy  a  gazdálkodók  egyaránt  igénylik  mind  az 
egyéni,  mind  a  csoportos  ismeretátadási  módszerek  alkalmazását.  A  vizsgált 
gazdálkodók a saját gazdaságukban történő személyes konzultációt helyezték az 
első helyre. Kimagasló eredményt ért el az előadásokon és szakmai bemutatókon 
való  részvétel.  Véleményük  szerint  hasznos  tapasztalatokat  szerezhetnek,  a 
szinte  valamennyi  ismeretátadási  módszert  kombináló  tanfolyamokon  is. 
Legkevésbé  tartották  hasznosnak  a  tömegkommunikációs  módszerek 
alkalmazását.

A vizsgálat bebizonyította, hogy a gazdálkodók az ismeretátadási módszereknek 
a  problémakörhöz  igazodó,  kombinált  alkalmazását  várják  el  a 
szaktanácsadóktól.
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A  vizsgálat  során  a  célcsoport  tagjainak  értékelni  kellett  a  magyar 
szaktanácsadási  struktúra  szegmenseitől  kapott  szakmai  segítséget  is.  Az 
értékelés  régiónkénti  elemzésekor  jelentős  eltéréseket  fedeztem  fel  a 
szegmensek megítélésével kapcsoltban. A következőkben azoknak az értékelését 
mutatom be, amelyek a szaktanácsadási hálózat kiépítésében és működtetésében 
nagyon fontos szerepet játszanak.

Az  államilag  támogatott  és szabályozott,  vállalkozói  alapon  működő 
szaktanácsadási  rendszert elsősorban a  névjegyzéki szaktanácsadók munkája 
alapján  ítélik  meg  a  mezőgazdasági  vállalkozók.  A  névjegyzéki 
szaktanácsadókra vonatkozó, régiónkénti értékelést a 7. ábra mutatja be.
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7. ábra: A névjegyzéki szaktanácsadók vizsgált régiónkénti értékelése
Forrás: Saját feldolgozás

A gazdálkodók  a  Közép-Magyarországi  Régióban  tevékenykedő  névjegyzéki 
szaktanácsadók  munkáját  értékelték  a  legmagasabb  színvonalúra.  A régióban 
dolgozó szaktanácsadók nem kaptak közepesnél rosszabb minősítést. A vizsgált 
régiók  közül  a  Közép-Magyarországi  Régióban  van  a  legtöbb  minősített 
szaktanácsadó, 10 fő.

Az  észak-magyarországi  gazdálkodók  a  névjegyzéki  szaktanácsadóikkal  már 
sokkal  kevésbé  voltak  elégedettek.  Közel  30  %-a  elégtelenre  minősítette 
munkájukat.  Ebben  a  három  megyét  magába  foglaló  régióban  kevesebb 
minősített szaktanácsadó van, mint az előzőben. 

Az észak-alföldi gazdálkodók a névjegyzéki szaktanácsadók munkáját jóra vagy 
jelesre minősítették.  Meg kell  jegyezni,  hogy ebben a régióban közel  kétszer 
annyi  szaktanácsadó  regisztráltatta  magát  a  névjegyzékben,  mint  az  észak-
magyarországiba. 
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Érzékelhető volt, hogy a szaktanácsadók munkájának minősítésekor nemcsak a 
szakmai felkészültségüket értékelték a gazdálkodók, hanem sokkal inkább azok 
elérhetőségét.

A  gazdálkodók  megfogalmazták  igényeiket  a  hatékony  szaktanácsadási 
rendszerrel szemben. A névjegyzéki szaktanácsadókra vonatkozó igények között 
szerepelt a könnyebb és gyorsabb elérhetőség. Véleményem szerint ez az igény 
az  adott  földrajzi  térben  dolgozó  tanácsadók  munkájának  koordinálásával 
kielégíthető lenne. 

A jelenlegi szaktanácsadási struktúra egyik legrégebbi szegmense a falugazdász 
hálózat. A falugazdászok bár nem minősíthetők szaktanácsadónak, a rendszer 
részét  képezve  komoly  szakmai  segítséget  nyújthatnak  a  körzetükben  élő 
gazdálkodóknak. A falugazdászok régiónkénti értékelését a 8. ábrában mutatom 
be.
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8. ábra: A falugazdász hálózat vizsgált régiónkénti értékelése
Forrás: Saját feldolgozás

A Közép-Magyarországi és az Észak-Alföldi Régióban dolgozó falugazdászok 
kapták a legjobb minősítését. A gazdálkodók több mint 60 %-a négyes-ötösre 
értékelte  munkájukat.  Az  Észak-Magyarországi  Régióban  dolgozó 
falugazdászok munkáját az ott élő gazdálkodók már sokkal inkább átlagosnak 
ítélték  meg.  A válaszadók  több mint  10  %-a  elégtelenre  minősítette  a  tőlük 
kapott szakmai segítséget. 

A  brain-storming-okon  azonban  nyilvánvalóvá  vált,  hogy  vannak  olyan 
gazdálkodók is, akik a kormányzati késlekedéseket a falugazdászok hibájának 
róják fel, amelyért valójában ők nem felelősek, viszont munkájuk minősítésében 
ezek a tények negatív befolyásoló tényezőként szerepeltek. 
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Arra is volt példa, hogy a falugazdász agrárvégzettsége nem tette őt alkalmassá 
az  adott  térségben  felmerült  probléma  megoldására.  Egy  gépészmérnök 
végzettséggel  rendelkező  falugazdász  nem  tud  sem,  növényvédelmi  sem 
állategészségügyi tanácsokat adni a kistermelőknek. Ilyen esetekben azonban a 
módszertanilag felkészültebb falugazdászok nagyobb arányban támaszkodnak az 
ingyenes csoportos programok igénybevételére.

Az ingyenes  csoportos  szaktanácsadási  programok hatékonyságának növelése 
érdekében  a  közép-magyarországi  falugazdászok  részt  vettek  a  SZIE 
Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Központ által tartott módszertani képzésen. 
A  képzés  a  tapasztalati  tanulás  módszerével,  tréning  formájában  történt, 
melynek legfontosabb témakörei az alábbiak voltak: 

− a kommunikáció hatékonyságát befolyásoló tényezők, 
− az együttműködés formái és,
− az ismertátadási módszerek hatékonyságának értékelése.

Véleményem  szerint  a  képzés  nagymértékben  javította,  a  falugazdászok 
kommunikációs  szintjét,  valamint  az  együttműködési  hajlandóságukat  más 
szakmai szervezetekkel. A képzés sikere az ingyenes csoportos szaktanácsadási 
programok magas számában is mérhető volt. A régióban dolgozó falugazdászok 
évente  250-300  ingyenes  csoportos  szaktanácsadási  program  szervezésében 
vettek  részt.  A  szakmai  esték  hasznos  és  aktuális  információval  látták  el  a 
gazdálkodókat.  Valószínűleg  ezért  értékelték  munkájukat  ilyen  magas 
színvonalúra ebben a régióban.

Magyarországon az Agrárkamara helye és szerepe az agrár szaktanácsadásban 
megalakulásától  fogva  folyamatosan  változott.  Az  FVM  és  a  Magyar 
Agrárkamara  között  2003.  január  28-án  létrejött  „Megállapodás”  alapján  az 
agrárkamarák szakembereinek egy részét kamarai tanácsadóknak nevezték el. A 
kamarai tanácsadás beindítását követően az agrárkamarák tanácsadói összesen 3 
397  csoportos  tanácsadási  programot  szerveztek,  melyeken  közel  100  ezer 
gazdálkodó vett részt. A kamarák megítélését valószínűleg az ilyen programok 
szervezése javítani fogja. 

A  brain-storming-okon  felszínre  került,  hogy  a  kamara  bekapcsolása  a 
közfeladatok ellátásába, valamint ezzel egyidejűleg az agrár-szaktanácsadásba a 
gazdálkodók  által  megszokott  közigazgatási  rendszert  bonyolultabbá  tette.  A 
vizsgálatban  résztvevő  gazdák  számára  nem volt  egyértelmű,  hogy  az  egyes 
ügyintézéseket  mikor,  melyik szervezet  munkatársával  kell  intézni.  Ebben az 
átmeneti  időszakban  értékelték  a  gazdálkodók  a  megyénként  sem  egységes 
feladatokat  vállaló  agrárkamarák  munkáját,  melynek  eredményét  a  9.  ábra 
mutatja be.
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9. ábra: Az Agrárkamara vizsgált régiónkénti értékelése
Forrás: Saját feldolgozás

A Közép-Magyarországi és Észak-Alföldi Régióban működő kamarák munkáját 
közepesre értékelték a vizsgálatban résztvevő gazdálkodók. Ezzel szemben az 
észak-magyarországi  gazdálkodók  közel  50  %-a  elégedetlen  volt  a  kamara 
eddigi tevékenységével. Véleményem szerint ez a negatív megítélés elsősorban 
az átállási időszakokból adódó kommunikációs zavarnak köszönhető. 

Véleményem  szerint  az  agrár-szaktanácsadási  rendszer  hatékonyságát  és 
átláthatóságát  nem könnyíti  meg,  ha  a  közfeladatok  ellátását  civil  és  állami 
szervezetek  között  osztják  meg.  Sokkal  élesebben  szét  kell  választani  a 
szaktanácsadásban  érdekelt  szervezeteket,  az  azokat  ellenőrző  szervektől.  A 
falugazdász-  és  a  kamarai  hálózat  munkamegosztása  nem  javította  a 
szaktanácsadási struktúra hatékonyságát.

Az agrár-szakoktatási intézményekhez kötődő szaktanácsadás az  egyetemeken 
és  főiskolákon  működő  regionális  szaktanácsadási  központokon keresztül 
valósul meg. A regionális központok tevékenysége meglehetősen eltérő, mivel 
igyekeznek a régiójuk adottságaihoz igazítani tevékenységüket. Lehetőségeiktől 
függően,  más  egyéb  feladatokat  is  ellátnak  (például:  fejlesztési  projektek 
megvalósítása,  kiadványszerkesztés,  szoftverfejlesztés)  azonban  ezeknek  a 
tevékenységeknek a megvalósítása eseti illetve feladatorientált tevékenységnek 
mondható (Cser J. 2004). A környezetükben megtalálható szakiskolákat eltérő 
mértékben ugyan, de bevonják a szakmai programok megvalósításába. 

A  kutatás  során  a  vizsgálatban  résztvevő  gazdák  értékelték  a  régiójukban 
működő regionális szaktanácsadási központok munkáját, melynek eredményét a 
10. ábra mutatja be. 
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10. ábra: A felsőoktatási intézményekhez kötődő szaktanácsadási tevékenység vizsgált 
régiónkénti értékelése 
Forrás: Saját feldolgozás

A  regionális  szaktanácsadási  központok  elsősorban  az  ingyenes  csoportos 
szaktanácsadási  programok  koordinálásában  vesznek  részt.  Feladatvállalási 
képességüket  nagymértékben  befolyásolják  a  korlátozottan  rendelkezésre  álló 
minisztériumi  források.  A nehézségek  ellenére  a  gazdálkodók  40-50 % jóra, 
vagy  jelesre  minősítette  a  régiójában  működő  szaktanácsadási  központot. 
Véleményem szerint ez annak köszönhető, hogy azok az egyetemi oktatók, akik 
a  gazdálkodókkal  közös  szakmai  programokon  részt  vettek  sokkal  inkább 
tekinthetők témaspecialistáknak, mint szaktanácsadóknak. 

A  brai-storming-ok  során  felszínre  került,  hogy  a  felnőttoktatásban  jártas 
egyetemi oktatók magas színvonalú,  könnyen követhető előadásokat  tartanak. 
Az  ismeretátadás  során  a  legmodernebb  oktatástechnikai  eszközöket 
kombinálva, a témakör könnyebb megértését szolgálva használják.

Mivel  a  regionális  központként  kijelölt  egyetemek  munkájukba  igyekeznek 
bevonni  a  szakiskolákat  is,  a  kutatás  során  a  gazdálkodók  értékelték  azok 
szaktanácsadási  tevékenységét  is.  A  szakközépiskolák által  nyújtott  szakmai 
segítségnyújtást  a  gazdálkodók  régiónként  eltérően  ítélték  meg,  amelynek 
eredményeit a 11. ábra mutatja be. 

Az  Észak-Alföldi  Régióban  élő  gazdálkodók  értékelték  a  legmagasabbra  a 
szakiskolák által nyújtott segítséget.  Ebben a régióban a gazdák közel 60%-a 
jóra, vagy jelesre minősítette munkájukat.
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11. ábra: A szakközépiskolák vizsgált régiónkénti értékelése
Forrás: Saját feldolgozás

Az Észak-Magyarországi Régióban a szakiskolák munkáját átlagosra értékelték 
a gazdálkodók. A Közép-Magyarországi Régióban is eléggé megoszlik a gazdák 
véleménye a szakiskolák szaktanácsadásban betöltött szerepéről, de többségük 
elégedett munkájukkal.

Véleményem  szerint  a  pozitívnak  mondható  eredmények  elsősorban  annak 
köszönhetőek,  hogy  a  szakiskolák  is  egyre  inkább  bekapcsolódtak  a 
gazdálkodóknak  ajánlott  szakmai  továbbképzésekbe.  Az  infrastrukturális 
feltételek nagyon eltérőek, de általában a térség adottságaihoz, az ott szükséges 
képzések  megtartásához  megfelelőek.  A  mezőgazdasági  vállalkozók  ismereti 
szintjének  emelésében  és  ezáltal  a  probléma  megelőző  szaktanácsadásban  a 
jövőben egyre nagyobb szerepet kell kapniuk a szakiskoláknak.

Az  agrárkutatásnak  komoly  hagyományai  vannak  Magyarországon,  ez  a 
kutatóintézetek számában és az általuk elért  eredményekben is megnyilvánul. 
Az  elmúlt  évtizedben  az  átszervezések  és  összevonások  miatt  csökkent  a 
kutatásban résztvevők száma, viszont nyitottabbá váltak a gazdálkodók felé. A 
megkérdezett  gazdálkodók  a  kutatóintézetekről,  valamint  a  Szakmai 
Szaktanácsadási  Központok  szaktanácsadásban  betöltött  szerepéről a  12. 
ábrában bemutatott módon vélekedtek.
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12. ábra: A Szakmai Szaktanácsadási Központok és kutatóintézetek vizsgált régiónkénti 
értékelése

Forrás: Saját feldolgozás

A közép-magyarországi és az észak-alföldi gazdálkodók értékelték a legjobbra a 
kutatóintézetek  munkáját.  A  minisztérium  által  kijelölt  országos  hatáskörrel 
rendelkező szakmai szaktanácsadási központok, leginkább ebben a két régióban 
találhatók. Véleményem szerint a kutatóintézetek száma és elérhetősége jelentős 
mértékben meghatározta a róluk adott értékelést.

A brain-storming-okon a gazdák elégedetten nyilatkoztak a kutatóintézetektől 
kapott  szakmai  segítségről.  Az  általuk  szervezett  programok  általában 
előadásokból és a hozzá szervesen illeszkedő bemutatóból álltak. Az előadások 
elsősorban a gazdák lexikális tudását növelték, míg a bemutatókon a gyakorlati 
készségek fejlesztése volt a cél.

A  vállalkozáshoz  kötődő  szaktanácsadás Magyarországon  nem kap  állami 
támogatást.  Azok a gazdálkodók veszik igénybe ezt a szolgáltatást,  akik meg 
tudják  fizetni.  Ennek  köszönhetően  a  termékhez  vagy  szolgáltatáshoz  csatolt 
szaktanácsadást a gazdálkodók szűk rétege tudja igénybe venni. A kutatás során 
felmértem,  hogy  a  vizsgálatban  részt  vevő gazdálkodók,  hogyan  ítélték  meg 
azok hatékonyságát. Az eredményeket a 13. ábrában mutatom be.

Annak  ellenére,  hogy  ez  a  szaktanácsadói  szolgáltatás  a  legdrágább,  a 
gazdálkodók nagyon jóra minősítették hatékonyságát. A Közép-Magyarországi 
és az Észak-Alföldi Régióban élő gazdálkodók adták a legjobb minősítést.  A 
szaktanácsadás  ezen  formáját  a  gazdák  közel  70-80  %-a  jóra  vagy  jelesre 
minősítette.  Az  Észak-Magyarországi  Régióban,  valamivel  kevesebben  adtak 
ilyen jó értékelést. 
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13. ábra: A vállalkozáshoz kötődő szaktanácsadók régiónkénti értékelése
Forrás: Saját feldolgozás

A kérdőívek és a brain-storming-ok alapján megállapítható, hogy a vizsgálatban 
résztvevő  gazdálkodók  szaktanácsadói  szegmensekről  alkotott  véleményét 
nagymértékben  meghatározta  azok  elérhetősége,  az  általuk  szervezett 
programok  száma,  valamint  az,  hogy  a  tőlük  származó  információk  milyen 
gyorsan adaptálhatók. 

A  gazdálkodók  nagyobb  arányban  igényelnék  az  egyéni  szaktanácsadást,  de 
anyagi  helyzetük  nem  teszi  lehetővé  a  szerződéskötéseket.  Ezért  csak  a 
forrásteremtéshez,  a  minőségbiztosítási  rendszerek  kiépítéséhez  és  a  nagy 
szakértelmet  igénylő  (növényvédelem,  állategészségügy  stb.)  szakterületek 
esetében veszik igénybe a vállalkozáshoz kötődő szaktanácsadók munkáját.  A 
kamarai  tanácsadó-  és  a  falugazdász  hálózat  akkor  tud  effektív  módon 
bekapcsolódni  a  gazdálkodók  szakismereti  szintjének  növelésébe,  ha 
szétválasztják  a  közigazgatási  feladatok  végrehajtását  a  konkrét  szakmai 
segítségnyújtástól.  A  szakemberek  végzettség  szerinti  kiválasztását,  pedig  a 
térség adottságaihoz és igényeihez kell igazítani

Az uniós elvárások szerint a mezőgazdasági vállalkozások tevékenységét be kell 
illeszteni az adott kistérség fejlesztési elképzeléseibe. A gazdálkodóknak olyan 
jövőképpel, stratégiával kell rendelkezniük, amely összhangban van ezekkel a 
fejlesztési  tervekkel. A kutatás során felmértem, hogy a vizsgált  gazdálkodók 
honnan, milyen forrásokból értesültek a helyi szintű tervezési folyamatokról. A 
gazdálkodók  többsége  az  írott  sajtóból,  hírlevelekből  értesült  a  fejlesztési 
elképzelésekről.  Ez  azt  jelezi,  hogy  a  térségfejlesztési  tervekről  tényként 
értesültek, nem vettek részt aktívan azok kidolgozásában. 
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Az  agrár-szaktanácsadással  kapcsolatos  feladatok  újragondolásakor  célszerű 
figyelembe venni,  hogy a szaktanácsadók hogyan motiválhatják ügyfeleiket  a 
kistérségi programokban való aktív részvételre. A térségi stratégiák ismeretében 
kidolgozott  saját  irányvonal  mentén  a  gazdálkodók  hatékonyabban  vehetik 
igénybe a nemzeti és az európai uniós forrásokat.

5.3 A Szent István Egyetem Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási 
 Központjának tapasztalatai

A Szent István Egyetem jogelődje a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 1996. 
szeptember  1.-én  Phare  támogatással  alakította  meg  a  Vidékfejlesztési  és 
Szaktanácsadási  Központot.  A központ  létesítésének az volt  a  célja,  hogy az 
Egyetem és társintézményei, a kutatóintézetekbe kihelyezett osztályai, kísérleti 
terei  és  mintagazdaságai,  valamint  a  Gödöllői  Agrárközpont  Kht.  szellemi 
kapacitására  és  infrastrukturális  hátterére  támaszkodva,  elsősorban  a  közép-
magyarországi régió vidéki lakossága, a falvak gazdasági szereplői, intézményei 
számára közvetlen szakmai segítséget nyújtson.

A Központ tanfolyamok tartásával 1996-tól részt vesz a felnőttoktatásban. Az 1-
3  napos  rendezvények  és  bemutatók  szervezésével  az  aktuális,  szélesebb 
érdeklődésre  számot  tartó  szakmai  ismeretek  terjesztését  végezi.  A  Központ 
céljai között szerepel a szakismeret népszerűsítő kiadványokon keresztül történő 
terjesztése is. Eddig 17 különböző témájú kiadványt adott ki összesen 16 500 
példányban.

A  Központ  segítséget  nyújtott  már  vállalkozásoknak,  önkormányzatoknak  a 
pályázatok  figyelésében  és  elkészítésében.  Mezőgazdasági  és  vidékfejlesztési 
komplex programokat készített az ország különböző régióiban, amelyek közül a 
legjelentősebbek az alábbiak:

− Göcsej Kistérség fejlesztési terve,
− Közép-Nyírségi Kistérség komplex ökológia programja,
− Belső-Cserháti térségek fejlesztési terve (FAO projekt),
− Dél-Alföldi Régió EU fejlesztési koncepciója (EU projekt),
− Képzési program a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területfejlesztési 

Tanács munkatársainak (együttműködési tréning),
− Kommunikációs tréningek szaktanácsadók számára (Nógrád és Pest 

megye),
− Falukutató tábor (Hegyalja Kistérség),
− Részvétel az EU-5 keretprogramban.
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A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1999. január 1.-i hatállyal 
a  Központot  Regionális  Szaktanácsadási  Központtá  jelölte  ki,  melynek 
keretében Budapest, Pest- és Nógrád megyében koordinációs feladatokat látott 
el.  1999-től  a  megyei  földművelésügyi  hivatalok  igényeinek  megfelelően 
ingyenes,  csoportos szaktanácsadói  programokat  szervezünk a mezőgazdasági 
vállalkozók számára. A megyék falugazdászainak igénybejelentése és javaslata 
alapján a Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási  Központ megszervezi  a javasolt 
programokat,  biztosítja  az  előadókat  és  elvégzi  a  lezajlott  programok 
elszámolását. 

A  Központ  2000.  január  1.-től  a  Gazdaság-  és  Társadalomtudományi  Kar 
irányítása alá került. A Központ tevékenységi köre ezt követően sem változott, a 
hangsúly  azonban  egyre  inkább  a  felnőttképzés  irányába  tolódott  el.  A 
Vidékfejlesztési  és  Szaktanácsadási  Központ  2002. decemberében indította el 
„Ezüstkalászos” gazdatanfolyamait, melynek folytatásaként az Aranykalászos 
és az Agrárvállalkozó tanfolyamokra is sor került.

A  Központ  2003-tól  részt  vesz  a  LEADER  jellegű  kísérleti  programban, 
melynek célja a közösségfejlesztés és a fiatalok helyben tartása. 

A Központ munkájába 2000-ben kapcsolódtam be, kezdetben a Nógrád megyei, 
majd 2002-től a Budapest  és Pest megyei ingyenes csoportos szaktanácsadási 
programok koordinátora voltam. Jelenleg a központvezetői feladatokat látom el. 

5.3.1 A szaktanácsadási tapasztalatok értékelése Nógrád megyében

A  Központ  által  koordinált  csoportos  ingyenes  szaktanácsadási  programok 
beindításakor  Nógrád  megyében  kilenc  regisztrált  szaktanácsadó 
tevékenykedett.  A hiányzó szakterületek  kitöltése  elképzelhetetlen  volt  külső 
segítség nélkül,  amelyet  a SZIE oktatói  és kutatói  vállaltak fel.  Az ingyenes 
csoportos szaktanácsadási programok szervezését  1999-től 2003-ig a Központ 
végezte,  majd  2004-től  az  Észak-Magyarországi  Szaktanácsadási  Központhoz 
került, mivel Nógrád megye közigazgatásilag abban a régióban található.

A falugazdászok  bevonásával  1999.  szeptemberében  indult  meg  az  ingyenes 
szaktanácsadói  programok  szervezése.  A  falugazdászok  nem  rendelkeztek  a 
programok  megszervezéséhez  szükséges  szakmai  tapasztalatokkal,  ezért  a 
Központ  munkatársai  több  alkalommal  szerveztek  számukra  előadásokat  a 
kommunikációs módszerek használatáról,  az ismeretátadási  technikákról,  és a 
szakmai programok szervezéséről. Erre azért volt szükség, mert a falugazdászok 
ilyen  irányú  felkészültséggel  nem  rendelkeztek.  Az  ingyenes  csoport 
szaktanácsadási  programok  és  a  programokon  résztvevők  száma  1999-2003. 
között a 27. táblázatban bemutatott módon alakult.
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27. táblázat: A Nógrád megyei ingyenes, csoportos szaktanácsadási programok száma és 
látogatottsága 1999-2003. között 

Év Programok száma
(db)

Résztvevők száma
(fő)

Egy programra jutó 
résztvevők száma (fő)

1999. 41 656 16
2000. 83 2138 25
2001. 62 1302 21
2002. 31 350 11
2003. 50 1400 28

Forrás: Saját kutatás

A táblázat adataiból kiderül, hogy évről-évre változott a programok száma. A 
gazdálkodókat hozzá kellett szoktatni igényeik megfogalmazásához, valamint a 
programokon való részvételhez.  Tovább nehezítette a programok szervezését, 
hogy  az  ezzel  járó  többlet  feladatokat  nem  építették  be  a  falugazdászok 
munkaköri  tevékenységébe.  A programok  szervezése  a  falugazdászok  egyéni 
aktivitásától függött.

A  megye  falugazdász  körzetközpontjai  eltérő  számú  programot  valósítottak 
meg. A programok több mint 90 %-a három körzetben valósult meg. Az alvó 
körzetek felébresztése érdekében a Központ más Nógrád megyei szervezeteket 
is megkeresett, melyek segítették a falugazdászok igényfelmérő munkáját. 

A  vidéki  lakosság  kitörési  pontokat  keresett.  Ezzel  magyarázható,  hogy 
évenként mindig más-más témakörök kerültek előtérbe, melyek alakulásáról a 
28. táblázat nyújt tájékoztatást.

28. táblázat: A csoportos szaktanácsadási programok témakörönkénti megoszlása 
Nógrád megyében 1999-2003. között

Témakörök 1999. 2000. 2001. 2002. 2003.
Kertészet 8 4 2 4 2
Növénytermesztés 5 8 8 4 0
Állattenyésztés 2 9 4 1 0
Növényvédelem 2 10 3 3 0
Gyógynövénytermesztés 2 9 12 9 1
Biogazdálkodás 6 13 7 2 0
Erdőgazdálkodás 3 4 4 1 0
Ökonómia és marketing 3 6 5 4 1
Vidékfejlesztés 4 5 8 2 0
Gépesítés, technológia 5 8 4 0 1
Európai Uniós ismeretek 1 7 5 1 45
Összesen: 41 83 62 31 50
Forrás: Saját vizsgálat
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A térség adottságihoz igazodva a legnagyobb érdeklődés a kertészet témakörén 
belül  a  bogyós  gyümölcsűek  termesztése,  a  gyógynövénytermesztés,  a 
biogazdálkodás,  az  ökonómia  és  marketing,  valamint  a  vidékfejlesztés  iránt 
jelentkezett. 

Az európai uniós csatlakozási  szerződés aláírása,  a 2002. évi visszaesés után 
újra  nagy  lendületet  adott  a  csoportos  ingyenes  szaktanácsadási  programok 
szervezésének.  A  2003-ban  szervezett  programok  90  %-a  az  Európai  Uniós 
ismeretekről szólt. Ennek az elsődleges oka, hogy a vidéki lakosság és a Nógrád 
megyei FM hivatal munkatársai egyszerre ismerték fel, hogy viszonylag rövid 
idő  áll  rendelkezésre  a  mezőgazdaságot  és  a  vidékfejlesztést  érintő  Európai 
Uniós ismeretek minél szélesebb körben való terjesztésére. 

Az  ingyenes,  csoportos  szaktanácsadási  programokban  alkalmazható 
ismeretátadási  módszereket  rendelet  szabályozta.  A  Nógrád  megyében 
megvalósult 267 program során a szaktanácsadók a 29. táblázatban bemutatott 
arányban alkalmazták a csoportos ismeretátadási módszereket.

29. táblázat: A csoportos szaktanácsadásban alkalmazott ismeretátadási módszerek 
megoszlása Nógrád megyében 1999-2003. között

Alkalmazott ismeretátadási módszerek Csoportos ismeretátadási módszerek 
megoszlása

(db) (%)
Előadás 214 80,0
Gyakorlati bemutató 42 15,9
Mezőgazdasági kiállítás és vásár 11 4,1
Összesen: 267 100,0

Forrás: Saját vizsgálat

A  táblázat  adatai  mutatják,  hogy  az  ismeretátadási  módszerek  közül  a 
leggyakrabban  alkalmazott  eljárás  az  előadástartás  volt.  Ez  a  módszer  az 
általános ismeretek átadására tökéletesen alkalmas, azonban a készségek és az 
innovációk  terjesztésében  már  kevésbé  hatékony.  Ismerve  a  gazdálkodók 
szakmai  felkészültségét,  indokolt  lett  volna  a  tanulmányutak  és  a  gyakorlati 
bemutatók arányának növelése. 

Az  ingyenes  csoportos  szaktanácsadási  programokon  résztvevő  gazdálkodók 
visszajelzése  alapján  megállapítható,  hogy  ez  a  gazdálkodói  kör  is  szívesen 
kötne egyéni szaktanácsadási szerződéseket névjegyzéki szaktanácsadókkal. A 
megyében  azonban  6  és  9  fő  között  ingadozott  a  regisztrált  szaktanácsadók 
száma.  Akik  azokkal  a  mezőgazdasági  vállalkozókkal  köthettek  állam  által 
támogatott  szaktanácsadási  szerződést,  akinek  az  árbevétele  meghaladta  az  1 
millió, de nem érte el a 30 millió Ft-t.
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A kutatás során felmértem, hogy Nógrád megyében hogyan alakult az egyéni 
szaktanácsadási  szerződések  száma  és  azok  témakörönkénti  megoszlása, 
melynek eredményét a 32. táblázatban mutatom be.

32. táblázat: Az egyéni szaktanácsadási szerződések témakör szerinti megoszlása 
Nógrád megyében 2000-2003. között

Szaktanácsadási témakörök
Témakörök megoszlása 2000-2003. között

2000. 2001. 2002. 2003.
(db) (%) (db) (%) (db) (%) (db) (%)

Ökonómia 11 36,0   9 27,2 15 40,6 17 38,6
Növényvédelem 15 50,0 18 54,6 14 37,8 17 38,6
Gyógynövénytermesztés   1   3,3 - - - - - -
Erdészet   1   3,3 - - - - - -
Ökológiai gazdálkodás   1   3,3 - - - - - -
Műszaki technika   1   3,3 - - - - - -
Növénytermesztés - - - - - - - -
Állattenyésztés - - 6 18,2 8 21,6 10 22,7
Tápanyag-gazdálkodás - - - - - - - -
Összesen:  30 100 33 100 37 100 44 100

Az  egyéni  szaktanácsadási  szerződéseket  elsősorban  az  ökonómia,  és  a 
növényvédelem témakörében kötötték meg a gazdálkodók. A táblázat adati is 
igazolják,  amit  a kutatás során már  a brain-storming-ok is felszínre  hoztak a 
szaktanácsadói  szegmensek értékelésénél,  mely  szerint  a  gazdálkodók szűkös 
anyagi helyzetük miatt  elsősorban a forrásteremtéshez és a nagy szakértelmet 
igénylő szakterületek esetében vesznek igénybe szaktanácsadói szolgáltatását. 

Véleményem  szerint  az  agrár-szaktanácsadás  addig  nem  tud  hozzájárulni  a 
mezőgazdasági  termelés  diverzifikálásához,  amíg  a  gazdálkodók  csak  a  fent 
említett témakörökben jutnak szaktanácsadási szolgáltatáshoz.

A Központ  hivatalos koordináló szerepe bár  megszűnt  a  megyében az egyes 
önkormányzatokkal  és  néhány  mezőgazdasági  vállalkozóval  napjainkban  is 
munkakapcsolatban  áll.  Az  Észak-Magyarországi  Regionális  Szaktanácsadási 
Központtal együttműködési nyilatkozatot írtunk alá. A szaktanácsadási rendszer 
fejlesztése érdekében a régióhatároktól függetlenül szükséges a Központokban 
felhalmozódott  gyakorlati  és  szakmai  tapasztalatok cseréje,  közös  programok 
szervezése. 
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5.3.2 A szaktanácsadási tapasztalatok értékelése Budapest és Pest megyében

A Közép-Magyarországi Régióban a Központ szaktanácsadási munkája nagyobb 
múltra  tekint  vissza,  mint  Nógrád megyében,  valamint  nem korlátozódott  az 
ingyenes csoportos szaktanácsadási programok koordinálására.

A  Központ,  megalakulását  követően  1997-ben  már  21  szakmai  programot 
szervezett  a gazdálkodók részére.  Ezek a programok nem voltak ingyenesek, 
hanem 50  %-os  önerőt  igényeltek  a  résztvevőktől,  illetve  a  szervezőktől.  A 
csoportos  ismeretátadási  módszerek  közül  a  programszervezők  a  témakörhöz 
igazodóan  a  bemutatót,  a  tanulmányutat,  a  tanfolyamot  és  az  előadást 
alkalmazták. Elsősorban a Gödöllői Agrártudományi Egyetem oktatói és kutatói 
vállalták a  szakmai  felügyeletet.  A témakörök között  már  olyan új  innovatív 
lehetőségeket  is  bemutattak  a  gazdálkodóknak,  amelyek  csak  napjainkban 
kerültek  bevezetésre  a  mezőgazdaságban.  Ilyen  témakörök  voltak  például  a 
napenergia  alkalmazása  a  mezőgazdaságban,  az  energiatakarékos  és  költség 
takarékos  öntöző  berendezések  használata,  a  gyógy  és  fűszernövények 
termesztésének  bemutatása.  A  programok  elsődleges  célja  az  volt,  hogy 
megismertessék  a  gazdákat  a  számukra  új,  alternatív  lehetőségekkel.  Ezen 
túlmenően  voltak  olyan  tanfolyamok  is,  amelyek  a  minőségi  termeléshez,  a 
környezetkímélő gazdálkodáshoz,  a biztonságos élelmiszer  előállításhoz adtak 
szakmai  információt.  Ezeknél  a  témaköröknél  inkább  a  tanfolyamot  és  az 
előadástartást preferálták a programszervezők. A tanfolyamok tartása a témakör 
nagyságától  függően  egy,  vagy  három naposak  voltak.  Ebben  az  évben  egy 
ausztriai szakmai tanulmányútra is sor került. 
A  Központ  1998-ban  is  hasonló  támogatási  körülmények  között  folytatta 
tevékenységét.  Ebben  az  évben  azonban  már  nemcsak  a  mezőgazdasági 
vállalkozók,  hanem  a  mezőgazdasági  szaktanácsadók  számára  is  szerveztek 
szakmai programokat. 
Több új témakör került az érdeklődés középpontjába: 

− a fenntartható fejlődés lehetőségei,
− a minőségbiztosítási rendszerek a mezőgazdaságban,
− a mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok (SAPARD),
− az adózás, könyvelési ismeretek,
− a juh és kecsketenyésztés lehetőségei.

A programok sokszínűsége jelzi, hogy a Központ igyekezett a kor igényeinek 
megfelelő  témaköröket  biztosítani  az  érdeklődőknek.  A  szaktanácsadók 
képzésére  a  Központ  három  jelentősebb  témakört  ajánlott  fel.  Ezek  közül 
kettőben az ismeretátadási módszerek a szaktanácsadásban, és a szaktanácsadók 
kommunikációs tréningjében oktatói szerepet vállaltam. 
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A szaktanácsadókra jellemző volt a magas szintű szakmai felkészültség, viszont 
a  hazánkban  működő  poroszos  oktatási  rendszer  miatt  az  interaktív 
kommunikációs  szintjük,  a kreativitásuk és az együttműködési  hajlandóságuk 
elég alacsonynak bizonyult a tréning elején. A tréning módszer hatására azonban 
a  második  naptól  már  bebizonyosodott  számukra,  hogy  a  team-munkában  a 
csoporttöbblet sokkal  nagyobb eredmény elérését  teszi  lehetővé.  A regisztrált 
szaktanácsadók  ilyen  2-3  napos  kötelező  éves  továbbképzése  csak  ebben  az 
évben volt kötelező. A következő években a képzés időtartalmát lecsökkentették 
egy  napra.  Ennek  negatív  hatása  véleményem  szerint  mérhető  az  alacsony 
szaktanácsadói szerződések számában is.

A  Központ  1999-ben  nyitott  más  régiók  irányába  is,  így  az  Észak-Alföldi 
Régióban  a  Közép-Nyírségi  Kistérségben  elkészítette  a  térség  komplex 
ökológiai programját, amelybe az Egyetem oktatóin kívül helyi szakemberek is 
részt  vettek.  A gazdálkodók  számára  tovább  folyt  a  tanfolyamok  szervezése 
melyek témakörei az alábbiak voltak:

− gyógynövénytermesztés ,
− kecsketenyésztés, tartás, takarmányozás, termékfeldolgozás,
− megújuló energiaforrások a mezőgazdaságban,
− méhészet,
− strucc- és emu tenyésztés,
− vetőmagtermesztés.

A  tanfolyamok  sok  esetben  külső  helyszíneken  folytak,  Nyíregyházán, 
Debrecenben,  Pétervásárán,  Bicsérden,  Albertirsán,  Balatonszárszón, 
Jászberényben.

Az  ingyenes  csoportos  szaktanácsadási  programok  koordinálása  is  ebben  az 
évben indult Budapest- és Pest megyében. Annak ellenére, hogy csak félév állt 
rendelkezés 124 program valósult meg a kilenc falugazdász körzetközpontban. 
Az ingyenes csoportos szaktanácsadási programok iránt a gazdák részéről miden 
évben nagy volt az érdeklődés. 

A  Megyei  Hivataltól  kapott  támogatási  összeg  határozta  meg  a  programok 
számának alakulását, amelyet az 1999-2003. közötti időszakban a 31. táblázat 
mutat be.
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31. táblázat: A csoportos szaktanácsadási programok témakörönkénti megoszlása a 
Közép-Magyarországi Régióban 1999-2003. között

. 
Témakörök A programok száma témakörönként (db)

1999. 2000. 2001. 2002. 2003.
Kertészet  13  30  41  24  17
Szőlészet és borászat   2   4   7    7    6
Növénytermesztés 18  28  18      26  18
Állattenyésztés 19  28  16  14    9
Takarmányozás   3   6   2    3    2
Növényvédelem 19  29  19  33  20
Gyógynövénytermesztés - -   2   1 -
Biogazdálkodás   5   9   1    8    8
Erdőgazdálkodás 10   9   1    2 -
Ökonómia és marketing 16  26   5  22    6
Vidékfejlesztés   1  10   8    3    1
Műszaki technika   3   9   5    4   1
Európai Uniós ismeretek   4   8   4  10  15
Környezetgazdálkodás   5  18   3    5  24
Vadgazdálkodás   1   1 - - -
Új típusú szövetkezetek   5   5 -    8    3
Összesen:   124      220   132 170 130
Forrás: Saját vizsgálat

A  táblázat  adatai  alapján  megállapítható,  hogy  az  egyes  témakörök  iránti 
érdeklődés  igazodott  a  régió  adottságaihoz,  valamint  az  adott  gazdasági  év 
változásaihoz.  A  növénytermesztés,  a  növényvédelem  és  a  kertészet  végig 
megőrizte vezető helyét a témakörök rangsorában. 

Az állattenyésztési ágazatban jelentkező piaci nehézségek miatt 2001-től egyre 
kevesebb  szaktanácsadói  program  került  megrendezésre.  Az  egyébként  is 
kevésébe meghatározó takarmányozási témakör iránt csak abban az egy évben 
volt jelentősebb érdeklődés, amikor az állattenyésztés a témakörök rangsorában 
még harmadik helyen állt.

A gyógynövénytermesztésben nem látnak lehetőséget a régió gazdálkodói, így 
az elmúlt  öt év során mindössze 3 program valósult  meg. A biogazdálkodás, 
mint  alternatív  lehetőség  véleményem  szerint  feljövőben  van.  A  2001  évi 
visszaesést követően újra előtérbe került ez a tevékenység. 

Az  ökonómia  területe  évről-évre  folyamatosan  változik  és  szigorodik,  ezért 
folyamatosan nő a gazdák igénye a témakörben tartott előadások iránt. 
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Az  európai  uniós  ismeretek  iránt  egyenletesen  nőtt  az  érdeklődés.  A 
programokat  látogatók  száma  két-háromszorosára  nőtt  2003-ban.  A 
programszervezők rugalmasságát mutatja, hogy minden érdeklődőt beengedtek a 
rendezvényekre. A kisebb településeken az önkormányzatok nyílt meghallgatási 
napjának egyik pontja volt a tájékoztatás. 

A  környezetkímélő  gazdálkodás  közel  áll  a  régió  gazdálkodóihoz.  Ezzel 
magyarázható, hogy már 2000-ben is nagy volt a témakör iránt az érdeklődés. A 
termelés  szabályozásában  bekövetkezett  változások,  illetve  a  támogatási 
rendszer  változása  miatt  2003-ban  az  első  helyre  került  a  témakörök 
rangsorában.  Ez  a  tendencia  mindenképpen  pozitívan  értékelhető  és  teljesen 
összhangban van a nemzeti és az EU-s támogatási politikával is.

Az új típusú szövetkezetek iránt megfelelőnek ítélem az érdeklődést. Egyre több 
gazdálkodó méri fel helyesen versenypozícióját, így elfogadják a szövetkezetek 
nyújtotta lehetőségeket és kötelezettségeket. 

Véleményem szerint az ingyenes csoportos szaktanácsadási programok témakör 
szerinti  megoszlása  igazodott  a  régió  adottságaihoz.  Az  igényeket  a 
falugazdászok  jól  mérték  fel.  Mivel  a  falugazdászok  a  gazdálkodókkal  egy 
földrajzi térségben élnek, ismerték azokat a nagy befolyással bíró vállalkozókat, 
akiket  meg  kellett  nyerniük  ahhoz,  hogy  programjaik  sikeresek  legyenek.  A 
siker  a  programokra  látogatók  száma  alapján  mérhető,  amely  a  régióban 
átlagosan 20-25 gazdálkodó között változott.

A szaktanácsadói programok magas színvonalának biztosítása érdekében olyan 
szakemberek vettek részt azok lebonyolításában, akik regisztráltatták magukat 
az FVM által vezetett Szaktanácsadói Névjegyzékben. A Szent István Egyetem 
felnőttképzésben  tapasztalatokat  szerzett  oktatói  közül  20  fő  regisztráltatta 
magát a Névjegyzékbe. 

A  csoportos  ismeretátadási  módszerek  közül  az  előadást,  bemutatót,  a 
szakkiállítást és a tanulmányutakat alkalmazták a szaktanácsadók:

A megfelelő módszer kiválasztása mindig előzetes egyeztetésre került az igényt 
felmérő  falugazdászokkal.  Természetesen  az  anyagi  feltételeket,  a  téma 
fontosságát  és  annak  elsajátítási  lehetőségeit  együttesen  mérlegeltük.  Az 
alkalmazott  ismeretátadási  módszerek  alakulását  1999-2003.  között  a  32. 
táblázatban mutatom be.
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32. táblázat: Az alkalmazott ismeretátadási módszerek alakulása
1999-2003. között Budapest- és Pest megyében

Megnevezés Alkalmazott ismeretátadási módszerek 
1999. 2000. 2001. 2002. 2003.

Előadás  96 175   99 127 113
Bemutató 17  32   18   23    7
Szakkiállítás 8    8    8    8    1
Tanulmányutak 3    5    7   12    9
Összesen: 124 220 132 170 130

Forrás: VSZK Bárczi Judit-Tóth Krisztina

A táblázat adatai mutatják, hogy a csoportos ismeretátadási módszerek közül 80 
%-ban  az  előadástartást  alkalmazták.  Az  előadást  tartó  szaktanácsadók 
nagyobb része  a SZIE oktatói  csoportjából került  ki,  ennek köszönhetően az 
oktatástechnikai  eszközök  (projektor,  írásvetítő,  diavetítő  stb.)  használata 
teljesen természetessé vált, sőt elvárás volt mind a gazdák, mind a szervezők 
részéről.  A  szervezésénél  törekedtünk  arra  -  gyakorló  gazdálkodókról  lévén 
szó-, hogy elkerüljük a munkacsúcsok idejét. A napszakon belül, pedig az esti 
órákban történő megrendezés dominált. Figyelembe véve, hogy az egész napos 
munkától a gazdák fáradtabbak, szétszórtabbak lehetnek, az előadás időtartalma 
általában nem haladta meg a 2 órát. Az előadások színvonalát tovább növelte a 
Központ által  szerkesztett  szaktanácsadói  füzetek kiosztása,  amelyek az adott 
témakörhöz kapcsolódtak. A résztvevők így otthonukban is fel tudták idézni az 
előadáson elhangzottakat. (Bárczi J. - Tóth K. 2000, 2003)

A  bemutatók aránya is elég magasnak mondható, megközelítette a 15%-t. A 
szaktanácsadók és más oktatással foglalkozó szakemberek véleménye szerint, a 
farmlátogatás után a leghatékonyabb módszer a bemutatók szervezése volt. A 
bemutató  azért  váltotta  be  a  hozzá  fűzött  reményeket,  mert  olyan  kutatási 
eredményeket közvetített  a gazdálkodók felé,  amelyeket  a gyakorlatban rövid 
időn  belül  megvalósíthatott,  vagy  olyan  tevékenységek  begyakorlását  tette 
lehetővé (metszés módok, borkezelés), amelyeket a saját gazdaságában azonnal 
alkalmazhatott. 

A tanüzemekre alapozott bemutatók lehetővé tették a mezőgazdasági fejlesztés 
komplex  (biológiai,  kémiai,  technikai  és  humán)  tanulmányozását.  A 
Földművelésügyi  és  Vidékfejlesztési  Minisztérium  ezt  felismerve  2000-től 
támogatást  nyújt  a  felsőoktatási  intézmények  tanüzemeinek  fejlesztéséhez.  A 
SZIE  tanüzemei  2000-től  egyre  több  ilyen  csoportos  szaktanácsadási 
programoknak  adtak  helyet,  elsősorban  az  állattenyésztés,  a  kisüzemi 
tejfeldolgozás, a kertészet és a szántóföldi növénytermesztés területén. 
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A  legtöbb  esetben  lehetőséget  kaptak  a  gazdák  arra,  hogy  a  bemutatott 
újdonságokat  a  gyakorlatban kipróbálják.  Az  ilyen  bemutatók  átlagos 
időtartalma 4-5 óra volt. 

A bemutató egyik változataként is jellemezhetnénk a szakkiállításokat, melyek 
szerepe 5 % körül alakult a csoportos szaktanácsadási programok szervezésében. 
A  szakkiállítások  esetében  olyan  nagyszabású  rendezvényekre  jutottak  el  a 
gazdálkodók, ahol új módszereket, új fajtákat, vagy fajtakísérletek eredményeit 
ismerhették meg. A Közép-Magyarországi Régió központi helyzetéből adódóan 
sokkal  több  szakkiállítás  volt  a  térségben,  mint  az  ország  más  területén.  A 
szakkiállítások  hatékonyságát  fokozta,  hogy  a  gazdacsoportot  a  falugazdász 
mellett  egy,  az  adott  témában  regisztrált  szaktanácsadó  kísérte,  és  a  gazdák 
részéről felmerülő kérdéseket megválaszolta.

A tanulmányút több program együttes szervezését foglalja magába. Ebben az 
esetben általában több helyszínt  látogattak meg a gazdák,  ahol a gazdaságok 
vezetői elmondták tapasztalataikat. Interaktív formában történt az új ismeretek 
megszerzése. A tanulmányúton való részvétel hosszabb időt vett igénybe, mint a 
szakkiállítás megtekintése. Összetettebb és gazdagabb ismeretanyagot nyújtott a 
tanulmányút, mint a szakkiállítás hátránya azonban, hogy sokkal költségesebb 
módszer. 

A  Központ  az  ingyenes  csoportos  szaktanácsadási  programok  előadásaira 
elsősorban  Névjegyzéki  szaktanácsadókat  kér  fel.  A  csoportos  ismeretátadás 
megtartására  alkalmas,  szaktanácsadók kiválasztásában segítséget  nyújtanak a 
gazdálkodói  visszajelzések,  valamint  a  Hivataltól  származó  szaktanácsadói 
minősítések.  Az FVM Fővárosi  és  Pest  megyei  Hivatala évenként minősíti  a 
régióban  a  regisztrált  Névjegyzéki  szaktanácsadók  munkáját.  Az  éves 
beszámolók  tapasztalatai  és  a  szaktanácsadókkal  folytatott  interjúk  alapján  a 
szaktanácsadók három csoportját lehet megkülönböztetni.

A  regisztrált  szaktanácsadók  25  %-a  valamely  mezőgazdasági  vállalkozás 
szakembereként növényvédelmi, vagy állattenyésztői szakirányító tevékenységet 
folytat. A főállású munkahelyén a szántóföldi növénytermesztés esetén 1500 - 
4000  ha,  kertészet  esetén  200-400  ha  irányítását  látja  el.  A  gazdálkodókkal 
fenntartott  több  éves  szakmai  kapcsolat  alapján  évente  2-3  normatív 
szaktanácsadói  szerződést  köt.  Az  ingyenes  csoportos  szaktanácsadási 
programokban  évente  2-3  alkalommal  szakmai  előadást  tartanak.  Esetenként 
részt vesznek a pályázatírásban. A regisztrált szaktanácsadók 35-45 %-a saját, 
vagy bérelt földterületen (átlagosan 80-150 hektáron) gazdálkodnak és emellett 
20-30  km-es  körzetben  15-20  mezőgazdasági  termelővel  alakítanak  ki 
szerződéses, szaktanácsadói kapcsolatot. 
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A szerződéses partnereket minimum kéthetenkénti rendszerességgel felkeresik, 
ahol  a  teljes  termesztéstechnológiára  vonatkozóan  adnak  szaktanácsot.  A 
falugazdászok  által  szervezett,  ingyenes  csoportos  szaktanácsadási 
programokban évi 6-8 alkalommal szakmai előadást tartanak.

A regisztrált  szaktanácsadók közel  30 %-a egyetemi oktató, vagy kutató.  Ők 
elsősorban a csoportos szaktanácsadás keretében tartanak előadásokat évi 10-15 
alkalommal. Néhányan közülük egyéni szaktanácsadási szerződéseket is kötnek 
elsősorban ökonómia témakörében. A Névjegyzéki szaktanácsadók és az általuk 
kötött szerződések számának alakulását a Közép-Magyarországi Régióban a 33. 
táblázatban mutatom be.

33. táblázat: A névjegyzéki szaktanácsadók és az általuk kötött szerződések számának 
alakulása a Közép-Magyarországi Régióban 1993-2001. között

ÉV

NÉVJEGYZÉKI 
SZAKTANÁCSADÓK 
SZÁMA

(FŐ)

NORMATÍV 
SZERZŐDÉST 
KÖTÖTT 
SZAKTANÁCSADÓK 
(FŐ)

SZERZŐDÉSEK 
SZÁMA

(DB)

EGY SZAKTANÁCSADÓRA 
JUTÓ SZERZŐDÉSEK 
SZÁMA

(DB)

1993.    29   8   11 1,4
1994.    58 14   32 2,3
1995. 117 17   56 3,3
1996. 130 34   94 2,8
1997. 147 26   96 3,7
1998. 142 24 142 5,9
1999. 140 21   86 4,1
2000.     71 24   97 4,0
2001.     71 14   92 6,6
2002.     68 18   67 3,7
2003.    64 21   64 3,0

Forrás:  Kömőcsy  T.  FVM  Budapest-  és  Pest  megyei  Földművelésügyi  Hivatal,  saját 
feldolgozás

A  szaktanácsadók  számában  jelentkező  ingadozás  elsősorban  az  évről-évre 
változó Névjegyzéki szaktanácsadást szabályozó rendeleteknek köszönhető. Az 
egy szaktanácsadóra jutó szerződések száma rendkívül alacsony.

A  kutatás  során  a  vizsgált  gazdálkodói  és  szaktanácsadói  célcsoportoktól 
szerzett  tapasztalatok  megerősítették,  azt  a  véleményemet,  hogy  a  jelenleg 
működő  szaktanácsadási  struktúra  fejlesztésre  szorul.  A  szaktanácsadói 
szerződések  számának  növelése  nélkül  elképzelhetetlen  a  magyar 
mezőgazdasági  vállalkozók  ismereti  szintjének  növelése.  A  szerződések 
számának  növelése  csak  több  tényező  változtatása  esetén  valósulhat  meg. 
Mindenképen növelni kell a szaktanácsadás normatív támogatásának összegét, 
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valamint szélesíteni kell a támogatásra jogosító árbevétel sávjának alsó és felső 
határát.
5.4 Új kutatási eredmények

1. A hazai és a nemzetközi szakirodalom, a fontosabb kutatási eredmények 
és  módszertani  ismeretek  áttekintése  alapján  meghatároztam  a 
szaktanácsadás  szerepét  a  mezőgazdasági  ismereti  rendszerben.  Ezek 
alapján  az  agrár-szaktanácsadásnak  a  gazdálkodók  ismereti  szintjének 
növelésén  túl  koordináló  feladatot  kell  felvállalnia  a  MIR szervezetek 
között,  kezdeményeznie  kell  a  szervezetek  közötti  kapcsolatok 
kialakítását és hatékonyabbá tételét. 

2. Értékeltem  a  jelenlegi  agrár-szaktanácsadási  struktúra  legfontosabb 
szervezeteinek  tevékenységét.  Megállapítottam  azokat  a  pontokat, 
amelyek csökkentik a magyar szaktanácsadási struktúra hatékonyságát.

3. Három,  eltérő  gazdasági  fejlettségi  szinten  és  területi  adottságokkal 
rendelkező régióban feltártam a különböző képzettséggel és erőforrással 
rendelkező  gazdálkodók  által  igényelt  szaktanácsadási  szolgáltatások 
körét.  Ennek  eredményeként  lehetővé  válik  az  igényekhez  igazodó 
regionális szintű szaktanácsadási rendszer kialakítása.

4. A  szaktanácsadók  által  felajánlott  szolgáltatások  és  a  gazdálkodók 
igényeinek  összevetésével  meghatároztam  azokat  a  szakterületeket, 
amelyekre a regionális különbségekből adódóan nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A vizsgálataim következetéseit a kutatás céljaihoz igazodóan kívánom tárgyalni. 
Következtetéseket kívánok levonni a magyar mezőgazdasági ismereti rendszer 
jelenlegi  helyzetéről  és  fejlesztésének  lehetőségeiről,  a  szaktanácsadók  által 
felajánlott  szolgáltatásokról,  a  gazdálkodók  által  igényelt  szolgáltatásokról, 
továbbá a mezőgazdasági ismereti rendszer regionális szintű összefüggéseiről.

A  mezőgazdasági  ismereti  rendszerrel  kapcsolatos  megállapítások  és 
javaslatok

A  hazai  és  a  nemzetközi  szakirodalomban  közölt  fontosabb  kutatási 
eredmények  és  módszertan  áttekintése  alapján  egyértelművé  vált,  hogy  a 
szaktanácsadásnak a jelenleginél meghatározóbb szerepet kell betöltenie.

A  gazdatársadalom  ismeretinek  bővítése  érdekében  az  állam  többszintű 
szaktanácsadási struktúrát alakított ki. A mezőgazdasági ismereti rendszerben új 
szerveztek  jelentek  meg,  melyek  a  gazdálkodók  számára  ismeretet  és 
információt hordoznak. A jelenleg működő szaktanácsadási struktúrában nyolc, 
egymástól  szervezetileg  jól  elkülöníthető  szegmens  található,  azonban  az 
Európai Unió más országaitól eltérően a szaktanácsadási tevékenység végzése, 
illetve annak ellenőrzése nem különül el élesen egymástól.

A szaktanácsadási  struktúra  vizsgálata  során  megállapítottam,  hogy  a  benne 
lévő szerveztek sokszor egymás feladatait  átfedve,  párhuzamosan működnek. 
Ezzel  nem  elősegítik,  hanem  gátolják  a  mezőgazdasági  vállalkozók 
informálását, csökkentik a magyar szaktanácsadási struktúra hatékonyságát.

A termeléshez szükséges egyre több információ azonban indokolttá teszi, hogy a 
MIR régi tagjai és az új szervezetei közötti kapcsolatok hatékonyabbá váljanak. 
A  szaktanácsadásnak,  a  gazdálkodók  ismereti  szintjének  növelésén  túl, 
kezdeményező és koordináló szerepet kell vállalnia ebben a munkában.

A  vizsgálatban  résztvevő,  Névjegyzékben  regisztrált  mezőgazdasági 
szaktanácsadók  közel  fele  4-6  információforrásra  támaszkodik,  60  %-a  az 
oktatási és kutatási intézmények által kibocsátott információt veszi igénybe, és 
továbbítja ügyfelei felé. A kutatás során felszínre került, hogy a szaktanácsadók 
közel fele nem tart értékelhető munkakapcsolatot olyan információ-forrásokkal 
(földművelésügyi hivatalok, gazdálkodók érdekvédelmi szervezetei), amelyek a 
termelés hatékonyságára jelentős hatást fejtenek ki. 
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Ennek elsődleges okát abban látom, hogy a névjegyzéki szaktanácsadók nem 
főállásban végzik ezt a tevékenységet,  ezért munkaidejük jelentős részét  nem 
tudják  az  információszerzésre  fordítani.  A  névjegyzéki  szaktanácsadók 
információ-forrásai a szakkönyvekre, Internetre, és a szaklapokra korlátozódik. 

A  vizsgálatban  résztvevő  regisztrált  szaktanácsadók  véleménye  alapján 
megállapítható,  hogy  munkájukat  a  szaktanácsadás  állami  támogatásának 
növelésével,  az  információhoz  való  jutás  támogatásával  és  a  témakörüknek 
megfelelő  képzések  beindításával  lehetne  hatékonyabbá  tenni.  A  meglévő 
regionális szaktanácsadási központok továbbfejlesztésével megoldható lenne a 
névjegyzéki szaktanácsadók folyamatos képzése és aktuális információval való 
ellátása.

A fejlett  szaktanácsadási  rendszereket  működtető országokban a gazdálkodók 
csak  a  legszükségesebb  szervezetekkel  tartanak  fenn  kapcsolatot,  mivel  az 
információ túlnyomó részét a szaktanácsadási hálózaton keresztül kapják meg. 
Ezek alapján a gazdálkodók által fenntartott munkakapcsolatok számából lehet 
következtetni  az  adott  ország  szaktanácsadási  rendszerének  hatékonyságára. 
Kutatásaim eredményeként megállapítható, hogy a gazdálkodók közel 50 %-a 
legalább  hat  szervezettel  áll  munkakapcsolatban.  Ezek  között  a  szervezetek 
között megtalálhatók a hatóságok, az érdekvédelmi szervezetek, az oktató- és 
kutatóintézetek,  valamint  a  civil  szervezetek.  A  vizsgálatban  résztvevő 
gazdálkodók  a  gazdálkodás  környezetében  lévő  infrastruktúra  helyzetét 
közepesre,  vagy  jóra  értékelték,  az  alapanyagok  beszerzésével  kapcsolatban 
elégedettek  voltak.  Az információforrások  elérhetőségéről,  a  megtermelt 
termékek értékesítési lehetőségeiről valamint a humán erőforrás minőségéről a 
vizsgálatban résztvevő gazdálkodók régiókként már eltérő értékelést adtak. Az 
Észak-Magyarországi és az Észak-Alföldi Régiókban élők elsősorban a képzett 
szakmunkások jelenlétét hiányolják az ágazatban.

A  szaktanácsadók  által  nyújtott  szolgáltatásokkal  kapcsolatos 
megállapítások és javaslatok

A  névjegyzéki  szaktanácsadó  szakirányú  végzettségétől  és  gyakorlatától 
függően  a  meghirdetett  24  szakterület  közül  legfeljebb  háromban 
regisztráltathatja magát.  Ennek ellenére a vizsgálat 13 olyan szakterületet tárt 
fel, ahol a szaktanácsadók száma országosan nem érte el a 19 főt, azaz az adott 
szakterület nincs minden megyében képviselve. Ilyen például a vidékfejlesztés, 
az ökológiai gazdálkodás, a tápanyag-gazdálkodás, a talajvédelem és az állat-
egészségügy témaköre. 
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A Névjegyzékben regisztrált szaktanácsadók száma évről-évre csökken. Ennek 
egyik oka,  hogy a  támogatási  rendszer  még  nem teszi  lehetővé  a  főállásban 
végzett szaktanácsadást. 

A  névjegyzéki  szaktanácsadók  által  végzett  szolgáltatás  minőségét 
mindenképpen  javítani  kell.  Az  EU  szabályoknak  megfelelően,  bármely 
tagország  nyilvántartásba  vett  szaktanácsadója  valamennyi  tagországban 
jogosult  tevékenységének  gyakorlására.  Ennek  a  jogszabálynak  a  hatására 
hamarosan  megjelennek  azok a  fejlett  szaktanácsadási  rendszerrel  támogatott 
külföldi szaktanácsadók, akikkel a magyar névjegyzéki szaktanácsadók jelenlegi 
felkészültségi szintjükön nem tudnak versenyezni.

Magyarországon a Szaktanácsadói Névjegyzékbe kerülés szakmai végzettséghez 
és gyakorlatban eltöltött időhöz kötött. A névjegyzéki szaktanácsadók nincsenek 
rákényszerítve  arra,  hogy  a  szaktanácsadás  módszertani  képzésében  részt 
vegyenek.  A  szaktanácsadónak  azonban  személyre  szólóan,  az  ügyfél 
igényeinek  és  lehetőségeinek  megfelelően  kell  az  ismeretátadás  módszerét 
kiválasztania.  A  képzett  szaktanácsadó  a  kommunikációs  módszerek  tudatos 
összeállításával  dolgozik.  A  kutatás  bebizonyította,  hogy  a  vizsgálatban 
résztvevő gazdálkodók az ismeretátadási  módszerek problémakörhöz igazodó, 
kombinált  alkalmazását  várják el  a szaktanácsadóktól.  Véleményem szerint  a 
szaktanácsadói  munka  hatékonysága  azzal  növelhető,  ha  a  regisztrált 
szaktanácsadók  módszertani  ismereteinek  megléte  és  azok  folyamatos 
fejlesztése a Névjegyzékbe kerülés és bent maradás alapfeltételévé válik.

A  vállalkozáshoz  kötődő  szaktanácsadást  végzők  mind  szakmailag,  mind 
módszertanilag  nagyon  magas  szinten  képzett  szakemberek,  jól  ismerik 
célcsoportjuk anyagi lehetőségeit, a versenytársak piaci helyzetét, és azok piaci 
szokásairól is informáltak. Az általuk nyújtott szolgáltatásokat azonban csak a 
közepes és a nagy árbevétellel rendelkező gazdálkodók képesek igénybe venni.

A  szaktanácsadói  munka  sikerességét  befolyásoló  tulajdonságok  meglétének 
fontosságát  eltérően  értékelték  a  különböző  szaktanácsadók.  A  vizsgálatban 
résztvevő névjegyzéki szaktanácsadók véleménye szerint a szakmai hozzáértés 
határozza  meg  leginkább  munkájuk  sikerességét,  ellentétben  a  vállalkozó 
szervezetekhez  kötődő  szaktanácsadókkal,  akinél  ez  a  tulajdonság  csak  a 
második helyre került. A regisztrált szaktanácsadók által első helyre tett szakmai 
hozzáértés  azért  indokolt,  mert  a  regisztrált  szaktanácsadók  a  szakmai 
továbbképzések  számában,  elérhetőségében,  információ  ellátottságban  messze 
elmaradnak  a  vállalkozáshoz  kötődő  szaktanácsadási  szolgáltatást  végzők 
mögött.  Mind  a  két  tanácsadói  csoportnál  nagyon  előkelő  helyen  volt  a 
kommunikációs készség, és mindkét esetben az üzleti érzék megléte került az 
utolsó helyre. 
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A gazdálkodók által igényelt szolgáltatásokkal kapcsolatos megállapítások 
és javaslatok

A  vállalkozók  meglévő  ismereti  szintjüket  akkor  tudják  növelni,  ha 
folyamatosan fejlesztik azt. A szakmai fejlődés elősegítéséhez nélkülözhetetlen 
a  gazdálkodó  belső  késztetése.  A vizsgálatban  résztvevő  célcsoport  esetében 
megállapítható,  hogy  minél  magasabb  a  gazdálkodók  iskolai  végzettségének 
szintje, annál inkább igénylik a szaktanácsadóval való kapcsolattartást. 

Az  alapfokú  végzettséggel  rendelkező  gazdálkodók  elsősorban  az  ágazati 
tevékenységhez  szorosan  kötődő  szakterületeken  igényeltek  szaktanácsadói 
segítséget. A választható 20 szakterületből mindössze hat témakörben igényeltek 
eddig  szaktanácsadási  szolgáltatást.  Az  alacsony  iskolai  végzettség  okozta 
hátrányokat csak úgy lehet kompenzálni, ha minél több csatornán, minél több 
információ éri el a csoportba tartozó mezőgazdasági vállalkozókat.

A  közép-  és  felsőfokú  végzettséggel  rendelkező  mezőgazdasági  vállalkozók 
szinte  minden,  FVM által  felajánlott  témakörben  kaptak  már  szaktanácsadói 
segítséget. Ez a tény rámutat arra, hogy minél kvalifikáltabb a gazdálkodó, annál 
inkább képes felmérni tudásbeli hiányosságainak következményeit.

A  szakmai  továbbképzések,  tanfolyamok  száma  az  elmúlt  években 
megsokszorozódott.  Ennek elsődleges  oka  a  források elnyeréséhez  szükséges 
feltételek módosulásában keresendő. A kutatás szerint a vizsgálatban résztvevő 
gazdálkodók több mint 90 %-a vett részt továbbképzéseken, függetlenül attól, 
hogy  elegendőnek  tartotta-e  ismereti  szintjét.  Megállapítható,  hogy  azok  a 
gazdálkodók, akik elegendőnek értékelték ismereti szintjüket nagyobb arányban 
jártak el szakmai képzésekre.

Szakismeretük fejlesztéséhez a vállalkozók közel 30 %-a nem kíván anyagilag 
hozzájárulni.  A  gazdálkodók  ismereti  szintjének  növelése  jelenleg  tehát  az 
ingyenes, csoportos programok biztosításával oldható meg.

A  felmérések  alapján  a  gazdálkodók  leginkább  az  értékesítési  lehetőségek 
feltárásával,  az  új  termelést  befolyásoló  rendeletek  megismertetésével,  a 
pályázati  lehetőségekkel,  és  az  európai  uniós  szabályozással  kapcsolatban 
igénylik  a  tájékoztatást.  Ezeken  túlmenően  Magyarországon  a  termelők  a 
technológia  és  a  fajtaváltás  idejét  élik,  ezért  a  termeléshez  szükséges 
technológiai  szakismeret  még  mindig  fontos  szerepet  játszik  az  igényelt 
szolgáltatások rangsorában.
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A vizsgált gazdálkodók közel 80 %-a a saját gazdaságában történő személyes 
konzultációt részesíti előnyben. A szaktanácsadás jelenlegi támogatási rendszere 
azonban ezt  az ismeretátadási  módszert  csak azoknak a regisztrált  gazdáknak 
teszi lehetővé, akiknek árbevétele meghaladja a 3 millió Ft-ot és nem éri el az 50 
millió Ft-ot. 

A mezőgazdasági ismereti rendszer regionális összefüggései

Magyarország régiói eltérő természeti  és humán erőforrásokkal rendelkeznek. 
Ehhez  igazodóan  eltérő  termelési  szerkezet  kialakítására  van  lehetőség.  Az 
eltéréseket  a  szaktanácsadóknak  éves  programjaik  kialakítása  során  célszerű 
figyelembe venni.  A szaktanácsadási  rendszer akkor tölti  be hivatatását,  ha a 
régión belül a gazdálkodók igényeihez igazítja a szaktanácsadók, és az azok által 
menedzselt szakterületek számát.

A mezőgazdasági ismereti rendszert alkotó szervezetek megléte illetve hiánya 
nagymértékben  befolyásolja  azok  megítélését.  Ez  bizonyítja,  hogy  a 
gazdálkodók  igénylik  az  ismereti  rendszert  alkotó  szervezetek  nyújtotta 
információ minél szélesebb körű elérését.

A szaktanácsadók munkájának minősítésében nagy szerepet játszik a régióban 
található szaktanácsadók száma. A problémafeltárások alapján megállapítható, 
hogy az egyes régiókban nem a szakmai tudásukat ítélték meg kedvezőtlenül, 
hanem  a  szaktanácsadók  nehéz  elérhetőségét.  A  hatékony  szaktanácsadás 
alapfeltétele  a  megfelelő  számú  névjegyzéki  szaktanácsadó  biztosítása.  A 
gazdálkodók nagyobb arányban igényelnék az egyéni szaktanácsadást, de anyagi 
helyzetük  nem  teszi  lehetővé  a  szerződéskötéseket.  Ezért  csak  a 
forrásteremtéshez,  a  minőségbiztosítási  rendszerek  kiépítéséhez,  és  a  nagy 
szakértelmet  igénylő  (növényvédelem,  állategészségügy  stb.)  szakterületek 
esetében veszik igénybe munkáját. 

A falugazdász-hálózat és a kamarai tanácsadó hálózat értékelése során feltártam, 
hogy  a  közöttük  lévő  munka  megosztása  nem  javította  a  szaktanácsadási 
struktúra hatékonyságát. A két hálózat akkor tud effektív módon bekapcsolódni 
a  gazdálkodók  szakismereti  szintjének  a  növelésébe,  ha  szétválasztják  a 
közigazgatási  feladatok végrehajtását  a konkrét  szakmai  segítségnyújtástól.  A 
szakemberek  végzettség  szerinti  kiválasztását  a  térség  adottságaihoz  és 
igényeihez kell igazítani.

A  regionális  szaktanácsadási  központok  munkáját  a  vizsgálatban  résztvevő 
gazdálkodók egyaránt jóra értékelték, amely elsősorban az ingyenes csoportos 
szaktanácsadási programok koordinálásában betöltött szerepüknek köszönhető. 
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Az FVM által kijelölt szakmai szaktanácsadási központok és a kutatóintézetek 
értékelésénél  már  meghatározó  tényező  volt  azok  számának  régiónkénti 
alakulása.  Azokban  a  régiókban,  ahol  nagyobb  számban  találhatók  ezek  az 
intézmények,  ott  jóval  kedvezőbb  értékelést  kaptak  a  gazdálkodóktól.  A 
kutatóintézetek által nyújtott magas szintű szolgáltatások országos koordinációja 
még  nem  megoldott,  ami  jelentősebb  anyagi  terhek  vállalását  igényli  a 
gazdálkodóktól.

A  leggyakrabban  igényelt  szakterületek  régiónkénti  alakulása  jelentős 
eltéréseket  mutat.  A  vizsgált  régiók  közül  (a  természeti  és  domborzati 
adottságokhoz  igazodva)  a  Közép-Magyarországi  Régióban  elsősorban  a 
növénytermesztéssel,  növényvédelemmel  és  gépesítéssel  kapcsolatos 
szaktanácsadást  kell  biztosítani.  Az  Észak-Magyarországi  Régióban  a 
növénytermesztés,  a növényvédelem és a pályázatírás iránt van a legnagyobb 
érdeklődés.  Ebben  a  régióban  igényelte  továbbá  a  legtöbb  gazdálkodó  az 
állattenyésztéssel  kapcsolatos  szaktanácsadási  szolgáltatást.  Az  Észak-Alföldi 
Régióban a gyümölcstermesztés kedvező adottságai miatt a kertészeti témakör 
iránt volt a legnagyobb az érdeklődés. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS

A  mezőgazdasági  vállalkozók  ismereteinek  bővítése  érdekében  az  állam 
többszintű  szaktanácsadási  struktúrát  alakított  ki,  mely  az  elmúlt  12  évben 
jelentősen  átalakult,  továbbfejlődött.  Egyre  több  gazdálkodó  ismerte  fel  a 
szaktanácsadásban  rejlő  lehetőségeket,  évről  évre  többen  veszik  igénybe  a 
szolgáltatásokat. Ennek ellenére a szaktanácsadási struktúra nem teszi lehetővé a 
gazdálkodók  igényeinek  teljes  körű  kielégítését.  A  jelenlegi  mezőgazdasági 
ismereti rendszer ezért felülvizsgálatra szorul. A rendszert az ország különböző 
régióiban  eltérő  számú  szervezetek  alkotják,  és  azok  eltérő  hatékonysággal 
vesznek részt a gazdálkodók információ-ellátásában. Az eltérő jelleg önmagában 
nem jelent problémát, viszont az egyes szervezetek hiánya már akadályozhatja 
az igény szerinti információk megszerzését.

Dolgozatomban  a  magyar  mezőgazdasági  ismereti  rendszerben  bekövetkezett 
változásokat, és azok szaktanácsadási rendszerre gyakorolt hatását mutattam be. 
Az  oktatói  és  kutatói  munkám  során  szerzett  tapasztalatok  alapján 
meghatároztam  kutatásaim  célkitűzéseit,  amelyek  kitértek  a  témakörhöz 
kapcsolódó  hazai  és  nemzetközi  szakirodalom  áttekintésére,  a  magyar 
mezőgazdasági  ismereti  rendszer  jelenlegi  helyzetének  és  fejlesztési 
lehetőségeinek vizsgálatára, az eltérő képzettséggel és erőforrással rendelkező 
gazdálkodók által igényelt szolgáltatások körének felmérésére, a szaktanácsadók 
által felajánlott szolgáltatások vizsgálatára és azok összevetésére a gazdálkodók 
igényeivel,  valamint  elemeztem a mezőgazdasági  ismereti  rendszer regionális 
szintű összefüggéseit.

Kutatásaim kiterjedtek azokra az intézményekre és szervezetekre, amelyek az 
agrár-szaktanácsadási  struktúrában  megtalálhatók,  a  regisztrált  névjegyzéki 
szaktanácsadók  tevékenységének  felmérésére,  és  a  vállalkozáshoz  kötődő 
szaktanácsadók  összehasonlító  értékelésére.  Vizsgáltam,  hogy  a  gazdálkodók 
hogyan ítélik  meg  a  szaktanácsadás  jelenlegi  helyzetét,  illetve  milyen igényt 
támasztanak azzal szemben. 

A módszerek  kiválasztásánál  törekedtem arra,  hogy a  legnagyobb mértékben 
igazodjak  a  vizsgált  célcsoportok  jellemzőihez.  A  gazdálkodók  és  a 
szaktanácsadók véleményének felmérésére két módszert ötvöztem. A kötetlen, 
fantáziaserkentő  brain-storming  módszert  a  kiscsoportos  programokon 
alkalmaztam,  majd  ezt  követően  a  kötött  módszerek  közé  sorolt  kérdőíves 
egyéni interjú módszerrel pontosítottam az egyéni véleményeket. A kérdőíveket 
az SPSS 10.0 programmal dolgoztam fel.
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A vizsgálatok következtetéseit négy témakörben tárgyaltam. Következtetéseket 
vontam le a magyar mezőgazdasági ismereti  rendszer jelenlegi  helyzetéről és 
fejlesztésének  lehetőségeiről,  a  szaktanácsadók  által  felajánlott,  és  a 
gazdálkodók által igényelt szolgáltatásokról, továbbá a mezőgazdasági ismereti 
rendszer regionális szintű összefüggéseiről.

Következtetéseim  és  javaslataim  során  megállapítottam,  hogy  a 
szaktanácsadásnak  a  jelenleginél  meghatározóbb  szerepet  kell  betöltenie  a 
magyar  mezőgazdasági  ismereti  rendszerben.  Az  agrár-szaktanácsadásnak  a 
gazdálkodók ismereti szintjének növelésén túl koordináló feladatokat is fel kell 
vállalnia, kezdeményeznie kell a szervezetek közötti kapcsolatok kialakítását és 
hatékonyabbá tételét. 

Értékeltem  a  jelenlegi  agrár-szaktanácsadási  struktúra  legfontosabb 
szervezeteinek  tevékenységét.  Megállapítottam  azokat  a  pontokat,  amelyek 
csökkentik a magyar szaktanácsadási struktúra hatékonyságát. 

Vizsgálataim  szerint  a  Névjegyzéki  szaktanácsadók  területi  és  szakmai 
lefedettsége egyenetlen. Ezek szerint az országnak vannak olyan területei, ahol a 
gazdálkodók  környezetében  nem  található  az  általuk  igényelt  szakterületet 
művelő  regisztrált  szaktanácsadó.  A  struktúra  további  hiányossága,  hogy  a 
benne lévő szervezetek közötti feladatmegosztás a gyakorlatban nem tisztázott, 
illetve ebben párhuzamosságok érzékelhetők.

A  szaktanácsadás  hatékonyságát  csökkentő  tényező  a  szaktanácsadók 
módszertani ismereteinek hiánya. Ez elsősorban annak következménye, hogy a 
Szaktanácsadói Névjegyzékbe és az Agrárkamarai tanácsadói körbe kerülésnek 
nem  feltétele  a  módszertani  ismeretek  megléte.  A  kutatás  feltárta,  hogy  a 
gazdálkodók az ismeretátadási módszerek kombinált alkalmazását igénylik. Ez 
az igény azonban csak a módszertani ismeretek birtokában teljesíthető.

Három, eltérő gazdasági fejlettségi szinten, és területi adottságokkal rendelkező 
régióban  feltártam  a  különböző  képzettséggel  és  erőforrással  rendelkező 
gazdálkodók  által  igényelt  szaktanácsadási  szolgáltatások  körét.  Az  alapfokú 
végzettséggel rendelkező gazdálkodók elsősorban az ágazati tevékenységükhöz 
szorosan kötődő szakterületeken igényeltek szaktanácsadói segítséget. A közép- 
és  felsőfokú  végzettséggel  rendelkező  mezőgazdasági  vállalkozók,  viszont, 
szinte minden szaktanácsadói témakörben kaptak már szaktanácsadói segítséget. 
A  vizsgálatban  résztvevő  célcsoport  esetében  megállapítható,  hogy  minél 
magasabb a gazdálkodók iskolai végzettségének szintje, annál inkább igénylik a 
szaktanácsadóval való kapcsolattartást. 
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A  vizsgált  régiókban  meghatároztam  azokat  a  szakterületeket,  amelyekre  a 
regionális  különbségekből  adódóan  nagyobb  hangsúlyt  kell  fektetni.  A 
szakterületek  meghatározásánál  a  szaktanácsadók  által  felajánlott 
szolgáltatásokat  és  a  gazdálkodók  igényeit  vettem  figyelembe.  Ennek 
eredményeként  lehetővé  válik  az  igényekhez  igazodó,  regionális  szintű 
szaktanácsadási rendszer átalakítása. 
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8. SUMMARY

In  the  cause  of  broadening  the  knowledge  of  agricultural  enterpreneurs,  the 
Hungarian  State  has  devised  a  multilevel  advising  structure  significantly 
changing and continuing to develop for 12 years. More and more farmers have 
recognised the opportunity occuring in extension and they have recourse to these 
services from year to year. In spite of this, farmers’ demands are not fulfilled by 
this advising structure properly. Therefore, this present system of agricultural 
knowledge is called for revision. The system is made up of different number of 
organisations  in  various  regions  of  the  country  and  they  appear  unlike 
effectiveness  in  providing  information.  This  unlike  character  does  not  pose 
problems for itself, but the lack of certain organisations might interfere with the 
access of information.

In my thesis, I demonstrated the changes occured in the system of Hungarian 
agricultural knowledge and its effects to the technical advising structure. On the 
basis of the experience gained during my teaching and research, I defined the 
objectives of my scientific examination that includes the review of Hungarian 
and  international  bibliography,  research  of  the  present  situation  and 
opportunities in imporving extension, appraisal of the range of services required 
by  the  farmers  having  different  natural  resources  and  received  education, 
research  and  comparison  of  the  services  provided  by  the  advisors  with  the 
demands of farmers.  Besides, I examined the regional connections within the 
system of agricultural knowledge. 

My research demonstrated those institutions and organistions that are present in 
the structure of extension, namely the specific activities of registrated advisers 
and the comparative evaluation of advisers connected to enterprises. I examined 
farmers’ view on the matter of present advising system and their demands on 
that. 

In the course of choosing the correct methods, my main ambition was to adjust 
to the characteristic of the target group examined. To appraise opinions of the 
advisers  and  farmers  I  mixed  two  methods.  I  applied  the  loose  method  of 
brainstorming  in  small  group  appraisals,  and  then  corrected  the  individual 
appraisal  interview. I  processed the survey forms with the programme SPSS 
10.0. 

The conclusion  of  the  examinations  were  applied  in  four  issues.  I  drew the 
conclusions in connection with the present situation of the Hungarian system of 
agricultural  knowledge  and  its  regional  connections,  in  addition  I  made 
suggestions  for  the  opportunities  of  development,  services  provided  by  the 
advisers and demanded by the farmers.
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In the course of my conclusions and suggestions, I found that extension ought to 
play a more dominant role in the Hungarian system of agricultural knowledge 
than  the  prevailing  one.  In  an  attempt  of  improving  farmers’  agricultural 
knowledge further, extension ought to take on co-ordinating tasks and start to 
establish and improve relations between organisations.

I appraised the activity of the most important organisations within the present 
structure  of  agricultural  extension.  I  determined  those  points  that  reduce  the 
efficiency of the structure of Hungarian extension. 

According to my examination, regional and professional coverage of registrated 
advisers seems uneven. Consequently, there are regions of the country where 
registrated advisers are not found by farmers who make demands on the specific 
areas of agriculture. Another imperfectness of the structure is that the division of 
tasks within its organisations is not clear in practice referring to the parallels 
perceived. 

Factors reducing the effectiveness of extension evolve from the lack of advisers’ 
methodological knowledge. In the first place, this is the reason of the fact that 
getting  into  the  registrated  advisory  group  of  the  Hungarian  Agricultural 
Chamber  does  not  reqiure  methodological  knowledge.  In  my  examination  I 
found that farmers demand the application of complex extension method. This 
demand can only be satisfied in the full knowledge of methodology. 

In three stages of urban economies, I examined the extension services demanded 
by the farmers  with different  education and natural  resources.  On one hand, 
farmers with primary education demanded extensional help related to the close 
area they manage in agriculture. On the other hand, farmers with secondary and 
university education have received extension in every form of services. In the 
case of the target group, I found that the more educated farmers received, the 
more they demand the co-operation with advisers. 

In the regions examined, I  determined those specific  areas which have to be 
emphasized  because  of  the  regional  differences  occured.  While  defining  the 
methods demanded, I took into consideration the services of the advisers and the 
demands  of  the  farmers.  Consequently,  evolving  of  the  regional  extensional 
system according to demands become possible. 
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M2. Melléklet
Kód:  __ __ __

Tisztelt Válaszadó!

Köszönjük, hogy a Kérdőív kitöltésével, hozzájárul a „Mezőgazdasági Ismereti Rendszer 
értékelése Magyarországon” című tanulmány elkészítéséhez. 

Tóth Krisztina
egyetemi adjunktus

Szent István Egyetem, Szaktanácsadási Tanszék

I. Általános jellemzők

Q.1 Vállalkozásának helye:                                            Megye:

Q.2 Születési éve: Q.3 Neme:       férfi nő

Q.4 Legmagasabb iskolai végzettsége:
Milyen  további  szakmai  képzésben  részesült?  Konkrétan  nevezze  meg:  (pl.: 
vegyszerkezelői szaktanfolyam (2 éves), pályázatíró tanfolyam (4 nap)  stb.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Q.5 Beszél-e Ön idegen nyelvet:                                       igen                              nem

Milyen nyelvet(ket):……………………………………………………………………...

Q.6 Milyennek ítéli életszínvonalát? Karikázza be a megfelelő számot!
létminimum alatt 1
létminimum 2
átlagos 3
átlag feletti 4
kimagasló 5
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II. A vállalkozásával kapcsolatos kérdések

Q.7 Milyen formában gazdálkodik? Tegyen X-et a megfelelő helyre!
őstermelő
vállalkozó
egyéb, éspedig: 

Q.8 Mi indokolta vállalkozásának beindítását? Kérem értékelje az alábbiakat, úgy, 
hogy a 0 nem befolyásolta, az 5 pedig nagyon erős hatást jelentett!
1. iskolai végzettsége 0 / 1/  2/  3/  4/  5
2. gyakorlati tapasztalata 0 / 1/  2/  3/  4/  5
3. családi igény 0 / 1/  2/  3/  4/  5
4. előző munkahelyével elégedetlen volt 0 / 1/  2/  3/  4/  5
5. előző munkahely elvesztése 0 / 1/  2/  3/  4/  5
6. állami támogatások megléte 0 / 1/  2/  3/  4/  5
7. privatizáció beindulása 0 / 1/  2/  3/  4/  5

Q.9 Milyen státuszban végzi tevékenységét? Tegyen X-et a megfelelő helyre!
főállású foglalkozásom
részidős foglalkozásom
nyugdíjas vagyok

Q.10 Adja meg vállalkozásának alapadatait.
Gazdaságának összterülete, bérterülettel 
együtt:

                     ha

szántóföld zöldséges gyümölcsös szőlő erdő egyéb (legelő, 
nádas, tó stb.)

ha ha ha ha ha ha

Q.11 Milyen állatokat tart?
Állatfaj Állatlétszám

szarvasmarha
sertés
baromfi
ló
juh
kecske
nyúl
méh
egyéb:………………………………….
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Q.12  Hogyan  értékeli  termelői  tevékenységének  gép-  és  eszköz  ellátottságát? 
Tegyen X-et a megfelelő helyre!
Teljes egészében bérmunkára szorul
Részben bérmunkára szorul
Nincs szüksége bérmunkára

Q.13 Tagja Ön valamilyen szövetkezetnek, szövetségnek?  Tegyen X-et a megfelelő 
helyre, helyekre!  
szövetkezet

szövetség

egyéb szakmai szervezet

Q.14 Kik dolgoznak a gazdaságában? Tegyen X-et a megfelelő helyre!
egyedül dolgozom
alkalmazott(ak)
családtag(ok)

Q.15 Hogyan értékeli vállalkozása jelenlegi helyzetét? Tegyen X-et a megfelelő 
helyre!
hanyatló
stagnáló
változó
fejlődő
dinamikusan fejlődő
nem tudom

Q.16 Mennyire bízik vállalkozása jövőjében? Tegyen X-et a megfelelő helyre!
Nem bízom, a felszámolására törekszem
Nem bízom, de egyenlőre nincs más lehetőségem
Is-is. Az új lehetőségek, támogatások elérésétől függ 
Abban bízom, javulnak a kilátásaim
Nagyon bízom, fejlesztésekben gondolkodom

Q.17 Van-e vállalkozásának közép, vagy hosszú távú stratégiája? Tegyen X-et!
Igen Nem

Közép távú (3-5 év)
Hosszú távú (6-15 év)

Ha igennel válaszolt nevezze meg:……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….

Q. 18 Tett-e lépéseket a stratégiája megvalósítására? Tegyen X-et!
Igen
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Nem

Q.19 Mennyire elégedett régiójában az alábbi feltételekkel? Karikázza be 
soronként a megfelelőt!

A témakör Mennyire elégedett…..
Teljesen Is-is Egyáltalán 

nem

1. infrastruktúra 5 4 3 2 1
2. információforrások 5 4 3 2 1
3. pályázati források megléte 5 4 3 2 1
4. alapanyag-beszerzés 5 4 3 2 1
5. termékek értékesítése 5 4 3 2 1
6. képzési lehetőségek 5 4 3 2 1
7. humán erőforrás megléte 5 4 3 2 1

III. A vállalkozói ismeretekre vonatkozó kérdések

Q. 20 Elegendőnek tarja-e a gazdálkodáshoz szükséges ismereteit?  Tegyen X-et!
Igen
Nem

Q.21 Jelölje becsült ismereti szintjét az alábbi skálán! Karikázza be!
Az 1= elégtelen, a 10 = kimagasló elméleti és gyakorlati szintet jelöl.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q.22 Mit tesz saját szakmai fejlődése érdekében? Kérem, értékeljen minden 
pontot 0–5 ig!
1. továbbképzi magát 0/  1/  2/  3/  4/  5 
2. szaktanácsadóval tart kapcsolatot 0/  1/  2/  3/  4/  5 
3. különböző szervezetekkel tart kapcsolatot 0/  1/  2/  3/  4/  5 

Q.23 Milyen gyakran vesz részt a szakmai fejlődését segítő programokon? Jelölje 
X-el!
1. rendszeresen részt veszek (évente többször)
2. esetenként részt veszek (évente egyszer)
3. nem veszek részt

Q.24  Mi  a  célja  a  programokon való  részvételének?  Tegyen  X-et  a  megfelelő 
helyre/helyekre!
1. magasabb szintű szakmai tevékenység végzése 
2. állami támogatások megszerzése érdekében
3. versenytársak megismerése érdekében
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Q.25 Hajlandó-e anyagi áldozatot hozni szakmai fejlődése érdekében? Jelölje X-
el!
1. nem hajlandó
2. hajlandó a képzési költség 50%-át vállalni
3 hajlandó a képzési költség 100%-át vállalni.

IV. Információ ellátottságára vonatkozó kérdések

Q.26 Milyen információforrásokat vesz igénybe? Tegyen X-et, az Ön által 
igénybevett forrásokhoz!
1. Napi megyei lapok
2. Napi országos lapok
3. Heti gazdasági lapok
4. Mezőgazdasági szaklapok
5. FVM Hírlevelek
6. Magyar Közlöny
7. Országos TV-csatornák
8. Országos rádiók
9. Internet
10. Szakmai bemutatók, kiállítások
11. Falugazdászok által szervezett  programok
12. Szakmai szervezetek által szervezett előadások
13. Névjegyzékben szereplő szaktanácsadók szolgáltatásai

Q.  27  Mennyire  elégedett  az  Önnel  kapcsolatban  álló  szervezetek  információ 
szolgáltatásával?  Kérem  értékelje  azokat,  amelyekkel  kapcsolatban  van,  az  iskolai 
osztályzásnak megfelelően 1-től 5-ig!
Szervezetek Érték e lé s
1. Kamara
2. Gazdakör
3. Falugazdász Körzetközpont
4. FM Megyei Hivatal
5. Kistérségi Irodák
6. Területfejlesztési Tanács
7. Pénzintézetek
8. Munkaügyi Központ
9. Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
10. Regionális Mezőgazdasági és  Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
11. Mezőgazdasági Szakiskolák
12. Regionális Szaktanácsadási Központok
13. Kutató intézetek
14. Főiskola, Egyetem
15. Integrátorok
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Q.28 Honnan értesül a helyi, a megyei vagy regionális szintű tervekről? Tegyen 
X-et a megfelelő helyre/helyekre!
1. szakmai programokon keresztül
2. hírlevelekből
3. tömegtájékoztatáson keresztül
4. írott sajtóból
5. szaktanácsadótól
6. fejlesztési irodáktól
7.egyéb forrásokból: ……………………………………………..

Q.29 Figyelembe veszik-e az igényeit ezeknek a terveknek a kidolgozásánál? 
Tegyen X-et a megfelelő helyre/helyekre!
1. nem kérik ki a véleményét
2. meghívnak a fórumokkal
3. kikérik a véleményét
4. részt veszek a döntéshozatalban

Q.30 Mennyire elégedett az alábbiakkal? Karikázza be soronként a megfelelőt!
A témakör Mennyire elégedett…..

Teljesen Is-is Egyáltalán 
nem

1. a központi kormányzat 5 4 3 2 1
2. a helyi önkormányzat 5 4 3 2 1
3. információ forrásai 5 4 3 2 1
4. szakértelmem 5 4 3 2 1
5. saját rátermettségem 5 4 3 2 1
6. egyéb tényezők 5 4 3 2 1

V. Információ igényének felmérése

Q.31 Mennyire igényli az alábbi információkat? Értékelje 1-től, 5-ig! 
1. technológiai 0 /  1 /  2 /  3 /  4 /  5
2. műszaki 0 /  1 /  2 /  3 /  4 /  5
3. jogi 0 /  1 /  2 /  3 /  4 /  5
4. pénzügyi, adó 0 /  1 /  2 /  3 /  4 /  5
5. pályázati lehetőségek 0 /  1 /  2 /  3 /  4 /  5
6. értékesítési lehetőségek 0 /  1 /  2 /  3 /  4 /  5
7. marketing 0 /  1 /  2 /  3 /  4 /  5
8. humán erőforrás fejlesztés 0 /  1 /  2 /  3 /  4 /  5
9. vállalatvezetés (menedzsment) 0 /  1 /  2 /  3 /  4 /  5
10. szövetkezési lehetőségek 0 /  1 /  2 /  3 /  4 /  5
11. EU szabályozás 0 /  1 /  2 /  3 /  4 /  5
12. rendeletek, törvények 0 /  1 /  2 /  3 /  4 /  5
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VI. Szaktanácsadásra vonatkozó kérdések

Q.32 Kitől kapott már szakmai segítséget? Tegyen X-et a megfelelő 
helyre/helyekre!
1. ismerősöktől
2. hasonló tevékenységet folytató vállalkozóktól
3. névjegyzékben szereplő szaktanácsadóktól
4. szakiskolák munkatársaitól
5. kutatóintézetek munkatársaitól
6. alapanyag-ellátóktól
7. felvásárlóktól
8. integrátoroktól
9. mezőgazdasági kereskedőktől
10. szövetkezetek munkatársaitól
11. hivatalnokoktól (pl.: falugazdász)

Q.33 Milyen témákban kapott már szaktanácsot? Tegyen X-et a megfelelő 
helyre/helyekre!
növénytermesztés
kertészet
szőlészet- borászat
takarmányozás
gyepgazdálkodás
állattenyésztés
növényvédelem
erdőgazdálkodás
gépesítés
biotermelés
öntözés
vadgazdálkodás
halászat
falusi vendéglátás
új típusú szövetkezet szervezése
vállalat gazdasági
könyvelés, adózás
pályázatírás
termékfeldolgozás
egyéb: …………………………………………..

Q.34 Fizetett-e a szaktanácsadásért? igen          nem
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Q.35 Elégedett volt-e a szaktanácsadás színvonalával? Értékelje 1-től 5-ig az 
iskolai osztályzásnak megfelelően!
1. ismerősöktől
2. hasonló tevékenységet folytató vállalkozóktól
3. szaktanácsadótól
4. szakiskolák munkatársaitól
5. kutatóintézetek munkatársaitól
6. alapanyag-ellátóktól
7. felvásárlóktól
8. integrátoroktól
9. mezőgazdasági kereskedőktől
10. szövetkezetek munkatársaitól
11. hivatalnokoktól (pl.: falugazdász)

Q.36 Állítsa sorrendbe 1-10-ig az alábbi szaktanácsadási módszereket igénye 
szerint? Az 1-es az Ön által leginkább célravezető szaktanácsadási eljárás. 
1. Személyes konzultáció az Ön gazdaságában
2. Személyes konzultáció a szaktanácsadó irodájában
3. Telefonos konzultáció
4. Előadásokon való részvétel
5. Tanfolyamokon való részvétel
6. Szakmai bemutatókon való részvétel
7. Tanulmány utakon való részvétel
8. Szakmai kiadványokból való informálódás
9. Interneten való tájékozódás, tájékoztatás
10. Rádión, televízión keresztül történő tájékoztatás

VII. Egyéb

Q.37 Mennyire elégedett az alábbiakkal? Karikázza be soronként a megfelelőt!
A témakör Mennyire elégedett…..

Teljesen Is-is Egyáltalán 
nem

Mezőgazdasági politikával 5 4 3 2 1
Támogatási rendszerrel 5 4 3 2 1
Pályázati lehetőségekkel 5 4 3 2 1
Hitel lehetőségekkel 5 4 3 2 1
Alapanyag árakkal 5 4 3 2 1
Értékesítési lehetőségekkel 5 4 3 2 1
Képzési lehetőségekkel 5 4 3 2 1
Gazdálkodáshoz szükséges 
információk elérhetőségével

5 4 3 2 1

Jövőbeni kilátásaival 5 4 3 2 1
Anyagi forrásaival 5 4 3 2 1
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Kérdőív

1.  Nevezze  meg  szaktanácsadói  szakterületét.  Tegyen  X-t  az  ön  által  végzet 
tevékenységekhez, maximum 3-at jelöljön meg.

1.1. Szántóföldi növénytermesztés 1.13. Földügyek

1.2. Állattenyésztés 1.14. Állati eredetű termékek feldolgozása

1.3. Kertészet 1.15.Növényi  eredetű  termékek 
feldolgozása1.4. Táj- és kertépítészet 1.16. Zöldség- gyümölcsfeldolgozás

1.5.  Állatorvoslás,  állat-
egészségügy

1.17. Italgyártás

1.6. Erdő és fagazdálkodás 1.18. Dohánytermékek feldolgozása

1.7. Vadgazdálkodás 1.19. Agrárökonómia, gazdálkodás

1.8. Halászat 1.20. Agroturizmus

1.9. Növényvédelem 1.21. Logisztika

1.10. Melioráció, vízgazdálkodás 1.22. Ökológiai gazdálkodás

1.11. Műszaki technika 1.23. Tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem

1.12. Környezetgazdálkodás 1.24. Vidékfejlesztés

2. Milyen szaktanácsadói szervezeteknek a tagja? Tegyen X-t a megfelelő helyekre.

2.1. FVM által vezetett Szaktanácsadói Névjegyzék     
2.2. Szaktanácsadói civil szervezetek (VSZOSZ, ASZE, stb.)

3. Milyen szervezetekkel, intézményekkel, alakított ki munkakapcsolatot? Tegyen X-t 
azokhoz melyekkel munkakapcsolatban áll!

3.1. Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Hivatal

3.7. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

3.2. Földművelésügyi Hivatal 3.8. Gazdálkodók érdekvédelmi 
szervezetei

3.3. Falugazdászok 3.9. Szaktanácsadói civil szervezetek
3.4. Agrárkamara 3.10. Oktatási, kutatási intézmények
3.5. Önkormányzat 3.11. Alapanyag ellátó és szolgáltató 

váll.
3.6. Kistérségi Társulások 3.12. Pénzintézetek
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4. Jelölje meg a szaktanácsadói tevékenységhez szükséges információ forrásait!

Információ források
4.1. Oktatási és kutatási intézmények
4.2. Szakkönyvek
4.3. Más szaktanácsadók
4.4. Továbbképzések
4.5. Saját tapasztalat, saját kutatás
4.6. Tanulmányutak
4.7. Bemutatók
4.8. Kiállítások
4.9. Konferenciák
4.10. Internet
4.11. Szaklapok
4.12. Tömegtájékoztatás

5. Milyen ismeretátadási módszereket alkalmaz a tanácsadás során?

Ismeretátadási módszerek
5.1. Személyes konzultáció az ügyfél gazdaságában
5.2. Személyes konzultáció a szaktanácsadói irodában
5.3. Telefonos konzultáció
5.4. Előadás tartása
5.5. Tanfolyamok szervezése
5.6. Bemutatók szervezése
5.7. Kiscsoportos megbeszélések szervezése
5.8. Tanulmányutak szervezése
5.9. Cikk írás szaklapokban
5.10. Kiadványok, ismertetők készítése 
5.11. Helyi rádió és TV műsorokban szereplés

6. Szaktanácsadói munkája során Ön milyen segédeszközöket használ? Kérem, jelölje 
meg az eszközöket (többet is megjelölhet)!

6. 1. Tábla, vizuáltábla
6. 2. Írásvetítő
6. 3. Videó lejátszó
6. 4. Számítógép + projektor
6. 5. Diavetítő
6. 6. Prospektus
6. 7. Mintacsomagok 
6. 8. Fényképezőgép, videokamera
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7. Milyen gyakorisággal vesz részt szaktanácsadói továbbképzésen?

7. 1. Nem veszek részt
7. 2. Kétévente
7. 3. Évente egyszer
7. 4. Félévente
7. 5. Negyedévente

8. Milyen arányban vállal részt a szaktanácsadói továbbképzés költségeiből? Karikázza 
be a megfelelő választ!

Nem vállal 25 % 50 % 75 % 100 %

9. Tegye sorrendbe azokat a legfontosabb tulajdonságokat, amelyek véleménye szerint 
elengedhetetlenek a szaktanácsadó sikeres munkájához? (5– legfontosabb, - 1 kevésbé 
fontos)

9. 1. Szakmai hozzáértés
9. 2. Kommunikációs készség
9. 3. Meggyőzőkészség
9. 4. Bizalom elnyerésének képessége
9. 5. Üzleti érzék

10.  Tegye  sorrendbe  azokat  a  negatív  tulajdonságokat,  amelyek  lerombolhatják  a 
szaktanácsadó image-ét?  (1 – legrosszabb, 5 - kevésbé rossz)

10. 1. Szakmai hibák
10. 2. Nem megfelelő megjelenés
10. 3. Udvariatlanság
10. 4. Rossz beszédkészség (hadarás, dadogás)
10. 5. Akaratosság, erőszakosság

11.  Jelölje  be  az  Ön  által  5  legfontosabbnak tartott  javaslatot,  melyek  javíthatják 
szaktanácsadói munkáját!

Megnevezés
11. 1. Információhoz jutás támogatása
11. 2. A szaktanácsadás állami támogatásának növelése
11. 3. Ágazatonkénti folyamatos továbbképzések szervezése
11. 4. Továbbképzések aktuális témákban
11. 5. Állami szaktanácsadási szolgálat létrehozása
11. 6. Számítógépes információs rendszer fejlesztése 
11.  7. Állami támogatás módosítása (informatikai, technikai eszközök 
beszerzésének támogatása)
11. 8. Külföldi tanulmányutak támogatása
11.  9.  Szaktanácsadók  tájékoztatása  a  szakmai  lehetőségekről, 
eredményekről
11. 10. Adminisztrációs munka egyszerűsítése
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Kérdőív

 Az üzleti életben alkalmazott hatékony kommunikációról 

1. Tegye  sorrendbe  azokat  a  legfontosabb  tulajdonságokat,  amelyek  elengedhetetlenek  a 
sikeres munkájához?  (5– legfontosabb, 1- kevésbé fontos)

Tulajdonságok Értékelés
Szakmai hozzáértés
Kommunikációs készség
Meggyőzőkészség
Bizalom elnyerésének képessége
Üzleti érzék

2. Tegye  sorrendbe  azokat  a  negatív  tulajdonságokat,  amelyek  lerombolhatják  a 
szaktanácsadó image-t? (1 – legrosszabb, 5 - kevésbé rossz)

Tulajdonságok Értékelés
Szakmai hibák
Nem megfelelő megjelenés
Udvariatlanság
Rossz beszédkészség (hadarás, dadogás)
Akaratosság, erőszakosság

3. Ön  milyen  információs  csatornákon  keresztül  keresi  fel  leginkább  a  potenciális 
partnereket? (5- leggyakrabban , 1- legkevésbé)

Információs csatornák Értékelés
Tudakozó, telefonkönyv alapján
Barátok, ismerősök „ismerősei”, alapján
Látogatott partnerek információi alapján
Spontán felkeresés alapján
Belső információk alapján

4. Ön  szerint  melyek  azok  a  legfontosabb  tényezők,  melyekkel  meggyőzhetőek  a 
potenciális partnerek arról, hogy kipróbálják termékeiket? (5- legmeggyőzőbb, 1- legkevésbé 
meggyőző)

Megnevezés Értékelés
A menedzser szakmai tudása
A menedzser kommunikációs készsége
A kínált termék minősége
A kínált termék ára
A termékkel kapcsolatos szolgáltatások
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5. Munkája során Ön milyen segédeszközöket használ? Kérem jelölje meg a helyes választ.
(többet is megjelölhet)

Megnevezés Jelölés
Prospektus, cégismertető
Számítógép  vagy laptop
Számítógép + projektor
Írásvetítő
Videolejátszó
Tábla, vizuáltábla

6. Ön szerint a felkeresett potenciális partnereknek hány %- a mond nemet az első személyes 
találkozásra? Kérjük jelölje X-el a helyes választ.

ð  - 1-10  %
ð  - 10-15 %
ð  - 15-20 %
ð  - 20-30 %
ð  - 30% <

Válaszadását köszönöm!

Tóth Krisztina
egyetemi adjunktus
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FVM Névjegyzék 2004.

Régió Közép - Mo. Észak- Mo. Észak-Alföld Dél – Alföld
Megye Budapest Pest Nógrád Heves Borsod- Abaúj-

Zemplén
Szabolcs-
Szatmár-Bereg

Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-
Szolnok

Bács- Kiskun Békés Csongrád

Minősített 1 9 3 4 2 6 1 2 10 13 0
Szántóföldi 
növénytermesztés

4 9 7 9 7 13 20 10 12 17 9

Állattenyésztés 3 14 3 2 3 4 13 5 5 11 9
Kertészet 8 8 3 8 2 8 2 3 23 4 6
Táj és kertépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Állatorvoslás, 
állat-egészségügy

0 3 0 0 0 0 5 0 1 0 1

Erdő- és fagazdálkodás 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Vadgazdálkodás 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 3
Halászat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Növényvédelem 5 13 6 7 3 10 8 7 9 11 10
Melioráció, 
vízgazdálkodás

0 0 0 0 1 3 4 2 4 6 0

Műszaki technika 0 1 3 0 0 8 0 4 4 8 1
Környezetgazdálkodás 6 3 1 4 3 1 5 4 9 8 2
Földügyek 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Állati eredet termékek 
feldolgozása

0 2 0 0 0 0 2 2 0 3 1

Növényi eredetű termékek 
feldolgozása

0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 3

Zöldség- 
gyümölcsfeldolgozás

0 3 0 0 0 2 1 0 2 0 1

Italgyártás 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0
Dohány feldolgozás 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Agrárökonómia, gazdálkodás 3 20 4 4 5 9 9 11 14 16 6
Agroturizmus 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0
Logisztika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ökológiai gazdálkodás 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0
Tápanyag-gazdálkodás,
talajvédelem

0 0 0 2 1 1 2 0 1 1 0
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Vidékfejlesztés 0 2 1 1 3 0 0 0 3 0 0

FVM Névjegyzék 2004.

Régió Dél- Dunántúl Közép- Dunántúl Nyugat- Dunántúl
Megye Baranya Somogy Tolna Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr- Moson- Sopron Vas Zala
Minősített 3 0 1 4 1 2 9 1 7
Szántóföldi 
növénytermesztés

9 19 15 13 9 9 23 4 13

Állattenyésztés 8 10 4 4 6 7 9 2 12
Kertészet 4 10 4 4 3 6 2 0 5
Táj és kertépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Állatorvoslás, 
állat-egészségügy

0 0 0 1 1 1 0 0 0

Erdő- és fagazdálkodás 5 1 0 0 0 1 1 0 3
Vadgazdálkodás 2 1 0 1 0 0 0 0 4
Halászat 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Növényvédelem 5 11 9 5 6 6 5 2 6
Melioráció, 
vízgazdálkodás

0 1 0 0 0 0 1 0 1

Műszaki technika 4 2 0 0 0 0 1 1 1
Környezetgazdálkodás 1 2 3 2 1 3 5 1 5
Földügyek 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Állati eredet termékek 
feldolgozása

0 0 0 0 1 0 0 1 0

Növényi eredetű termékek 
feldolgozása

0 1 0 0 0 0 1 1 1

Zöldség- gyümölcsfeldolg. 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Italgyártás 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Dohány feldolgozás 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Agrárökonómia, gazdálkodás 9 10 10 6 2 3 21 6 14
Agroturizmus 0 0 1 1 1 1 4 1 3
Logisztika 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ökológiai gazdálkodás 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tápanyag-gazdálkodás,
talajvédelem

0 1 0 0 1 0 1 0 0

Vidékfejlesztés 4 2 3 1 0 3 1 1 1
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Kamarai tanácsadók végzettségének bemutatása 2004.

Régió Közép - Mo. Észak- Mo. Észak-Alföld Dél – Alföld
Megye Budapest Pest Nógrád Heves Borsod- Abaúj-

Zemplén
Szabolcs-
Szatmár-Bereg

Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-
Szolnok

Bács- Kiskun Békés Csongrád

Tanácsadók száma 2 9 5 8 11 25 19 10 18 15 9
Szántóföldi 
növénytermesztés

4 2 1 1 1 5 4 5

Állattenyésztés 2 1 1 3 3 3 1
Kertészet 1 2 1 1 1 4 3 7
Táj és kertépítés
Állatorvoslás, 
állat-egészségügy

1

Erdő- és fagazdálkodás 1
Vadgazdálkodás 1 2 2
Halászat
Növényvédelem 1 1 1 1 2 5 4 3 1
Melioráció, 
vízgazdálkodás

1

Műszaki technika 1 1 1
Környezetgazdálkodás 1 2 1 1 3 5
Földügyek
Állati eredet termékek 
feldolgozása

1

Növényi eredetű termékek 
feldolgozása
Zöldség- 
gyümölcsfeldolgozás
Italgyártás
Dohány feldolgozás
Agrárökonómia, gazdálkodás 1 3 2 5 2 17 18 6 2 9 2
Agroturizmus
Logisztika
Ökológiai gazdálkodás 1
Tápanyag-gazdálkodás,
talajvédelem

1 1 1

Vidékfejlesztés 1 1 1 1 1
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Kamarai tanácsadók végzettségének bemutatása 2004.

Régió Dél- Dunántúl Közép- Dunántúl Nyugat- Dunántúl
Megye Baranya Somogy Tolna Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr- Moson- Sopron Vas Zala
Tanácsadók száma 7 10 8 8 5 8 7 7 8
Szántóföldi 
növénytermesztés

4 5 3 1 3

Állattenyésztés 2 1 1 1 1 3 4 4
Kertészet 1 2 2 1 1 1 1
Táj és kertépítés
Állatorvoslás, 
állat-egészségügy
Erdő- és fagazdálkodás 1
Vadgazdálkodás 2 1 1
Halászat 1
Növényvédelem 2 3 1 1 2 1 3
Melioráció, 
vízgazdálkodás

1

Műszaki technika 1 2 1
Környezetgazdálkodás 1
Földügyek 1
Állati eredet termékek 
feldolgozása

1

Növényi eredetű termékek 
feldolgozása

1

Zöldség- 
gyümölcsfeldolgozás
Italgyártás
Dohány feldolgozás
Agrárökonómia, gazdálkodás 2 4 4 1 1 2 6 1
Agroturizmus
Logisztika
Ökológiai gazdálkodás 1
Tápanyag-gazdálkodás,
talajvédelem

1 1

Vidékfejlesztés 1 1
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Kamarai tanácsadók végzettségének bemutatása régiónként 2004.

Téma/Régió Közép-Mo. Észak-Mo. Észak-Alföld Dél-Alföld Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl
Tanácsadók száma 11 24 54 42 25 21 22
Szántóföldi 
növénytermesztés

4 3 2 14 9 4 3

Állattenyésztés 2 5 3 4 4 5 8
Kertészet 3 3 7 7 5 3 1
Táj és kertépítés 0 0 0 0 0 0 0
Állatorvoslás, 
állat-egészségügy

0 0 1 0 0 0 0

Erdő- és fagazdálkodás 0 0 0 1 1 0 0
Vadgazdálkodás 1 2 2 0 3 1 0
Halászat 0 0 0 0 1 0 0
Növényvédelem 1 3 7 8 5 2 6
Melioráció, 
vízgazdálkodás

0 0 0 1 1 0 0

Műszaki technika 0 0 3 0 1 0 3
Környezetgazdálkodás 0 3 5 5 1 0 0
Földügyek 0 0 0 0 1 0 0
Állati eredet termékek 
feldolgozása

0 0 0 1 1 0 0

Növényi eredetű termékek 
feldolgozása

0 0 0 0 1 0 0

Zöldség- 
gyümölcsfeldolgozás

0 0 0 0 0 0 0

Italgyártás 0 0 0 0 0 0 0
Dohány feldolgozás 0 0 0 0 0 0 0
Agrárökonómia, gazdálkodás 4 9 41 13 6 6 9
Agroturizmus 0 0 0 0 0 0 0
Logisztika 0 0 0 0 0 0 0
Ökológiai gazdálkodás 0 0 0 1 1 0 0
Tápanyag-gazdálkodás,
talajvédelem

1 1 1 0 1 1 0

Vidékfejlesztés 1 2 1 1 1 1 0
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A névjegyzéki szaktanácsadók és a kamarai tanácsadók által közösen lefedhető szakterületek bemutatása
Téma/Régió K-Mo. Észak-Mo. Észak-Alföld Dél-Alföld Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl
Kamarai tanácsadók 11 24 54 42 25 21 22
Szántóföldi 
növénytermesztés

13 4 23 3 43 2 38 14 43 9 31 4 40 3

Állattenyésztés 17 2 8 5 22 3 25 4 22 4 17 5 23 8
Kertészet 16 3 13 3 13 7 33 7 18 5 13 3 7 1
Táj és kertépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Állatorvoslás, 
állat-egészségügy

3 0 0 0 5 1 2 0 0 0 3 0 0 0

Erdő- és fagazdálkodás 1 0 1 0 0 0 1 1 6 1 0 0 4 0
Vadgazdálkodás 1 1 3 2 1 2 3 0 3 3 1 1 4 0
Halászat 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Növényvédelem 18 1 16 3 25 7 30 8 25 5 17 2 13 6
Melioráció, 
vízgazdálkodás

0 0 1 0 9 0 10 1 1 1 0 0 2 0

Műszaki technika 1 0 3 0 12 3 13 0 6 1 0 0 3 3
Környezetgazdálkodás 9 0 8 3 10 5 19 5 6 1 6 0 11 0
Földügyek 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Állati eredet termékek 
feldolgozása

2 0 0 0 4 0 4 1 0 1 1 0 1 0

Növényi eredetű termékek 
feldolgozása

1 0 0 0 3 0 3 0 1 1 0 0 3 0

Zöldség- gyümölcsfeldolg. 3 0 0 0 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0
Italgyártás 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0
Dohány feldolgozás 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Agrárökonómia, gazdálkodás 23 4 14 9 29 41 36 13 29 6 11 6 41 9
Agroturizmus 1 0 2 0 3 0 0 0 1 0 3 0 8 0
Logisztika 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Ökológiai gazdálkodás 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 0 0 1 0
Tápanyag-gazdálkodás,
talajvédelem

0 1 3 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 0

Vidékfejlesztés 2 1 5 2 0 1 3 1 9 1 1 1 2 0

Fekete szín: Névjegyzéki szaktanácsadókat jelöl, Kék szín: Kamarai tanácsadókat jelöl, Piros szín: az adott régióban le nem fedett szakterületek 
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Szaktanácsadók összehasonlító értékelése

8.1 A legfontosabb tulajdonságok rangsora
Tulajdonságok I. Névjegyzéki 

szaktanácsadók
I.

%-s 
megoszlás

II. 
Vállalkozáshoz

kötődő 
szaktanácsadók

II.
%-s 

megoszlás

Szakmai hozzáértés 165 76,7 73 69,5
Kommunikációs készség 134 62,3 66 62,9
Meggyőző készség 100 46,5 62 59,0
Bizalom elnyerésének 
képessége 127 59,1 79 75,2
Üzleti érzék   72 33,5 35 33,3
Elérhető maximum pontszám: 215    100,0 105 100,0
Esetszám:   43 43 21 21

Értékelés módja: Rangsor felállítása a leginkább befolyásoló tényező 5 pont a legkevésbé 1 pont.

8.2 A negatív tulajdonságok sorrendje
Tulajdonságok I. Névjegyzéki 

szaktanácsadó
k

I.
%-s 

megoszlás

II. 
Vállalkozáshoz

kötődő 
szaktanácsadók

II.
%-s 

megoszlás

Szakmai hiba 161 74,9 92 87,6
Megjelenési hiba 90 41,9 35 33,3
Udvariatlanság 114 53,0 58 55,2
Rossz beszédkészség 87 40,5 81 77,1
Akaratosság 141 65,6 85 81,0
Elérhető maximum pontszám: 215    100,0 105 100,0
Esetszám:   43 21

Értékelés módja: Rangsor felállítása a leginkább romboló tényező 5 pont a 
legkevésbé 1 pont.

8.3 Szaktanácsadási munkasorán alkalmazott oktatástechnikai eszközök
Oktatástechnikai eszközök I. Névjegyzéki 

szaktanácsadók %-s 
megoszlása

II. Vállalkozáshoz
kötődő szaktanácsadók %-s 

megoszlás
Prospektus   20 fő 47% 16 fő 76%
Projektor 34fő 79% 14fő 67%
Videolejátszó 8 fő 18% 4fő 5%
Irásvetítő 20fő 47% 6fő 29%
Vizuáltábla 18fő 43% 12fő 55%
Esetszám:        43 fő         21 fő

Értékelés módja: Jelölje meg mindet, amelyiket használja munkája során. 
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Vállalkozáshoz kötődő szaktanácsadást végzők véleménye

8.4 Információs csatornák értékelése
Információs csatornák A vizsgált célcsoport által 

adott összes pontszám
%-s 

megoszlás
Tudakozó, telefonkönyv 29 27,6
Ismerősök 67 63,8
Partnerek 94 89,5
Spontán felkeresés 56 53,3
Belső információ alapján 69 65,7
Maximum: 105 100,0

Értékelés módja: Rangsor felállítása a legjobb minősítése 5 pont a legrosszabb 1 pont.

8.5 A szolgáltatások igénybevételét meghatározó tényezők értékelése
Tényezők A vizsgált célcsoport által 

adott összes pontszám
%-s 

megoszlás
Szakmai tudás 67 63,8
Kommunikációs készség 62 59,0
Minőség 80 76,2
Ár 61 58,1
Hozzáadott szolgáltatás 45 42,9
Maximum: 105        100,0

Értékelés módja: Rangsor felállítása a leginkább befolyásoló tényező 5 pont a legkevésbé 
1 pont.
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A vizsgált gazdálkodói célcsoport értékelése

9.1 A vizsgálatban résztvevő gazdaságok területi eloszlása
Régió Gazdálkodók száma (fő) Százalékos megoszlás (%)

Közép-Magyarország 51 43,6
Észak-Magyarország 34 29,1
Észak-Alföld 32 27,4
Összesen: 117 100,0

9.2 A vizsgált gazdálkodói célcsoport iskolai végzettség szerinti megoszlás
Legmagasabb végzettsége Gazdálkodók száma (fő) Százalékos megoszlás (%)

8. általános 9 7,8
Középfokú 50 42,7
Felsőfokú 57 49,1
Válaszadók száma 116 0,9
Összesen: 117 100,0

9.3 A vizsgált gazdálkodói célcsoport nyelvtudásának értékelése
Megnevezés Gazdálkodók száma (fő) Százalékos megoszlás (%)

Nem beszél idegen nyelvet 80 68,4
1 idegen nyelvet 29 24,8
2 idegen nyelvet 7 6,0
3 idegen nyelvet 1 0,9
Összesen 117 100,0

9.4 A vizsgált gazdálkodói célcsoport végzettségének jellege
Megnevezés Gazdálkodók száma (fő) Százalékos megoszlás (%)

Nem agrár 36 30,8
Agrár 80 68,4
Nem válaszolt 1 0,9
Összesen: 117 100,0

9.5 A vizsgált gazdálkodói célcsoport státusza
Megnevezés Gazdálkodók száma (fő) Százalékos megoszlás (%)

Főállású 59 50,4
Részmunkaidős 34 29,1
Nyugdíjas 23 19,7
Nem válaszolt 1 0,9
Összesen: 117 100,0

9.6 A vizsgált gazdálkodói célcsoport kikkel dolgozik
Megnevezés Gazdálkodók száma (fő) Százalékos megoszlás (%)

Egyedül 16 13,7
Alkalmazottak 25 21,4
Család tagok 62 53,0
Vegyes 13 11,1
Válaszadók száma 116 0,9
Összesen: 117 100,0
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9.7 A vizsgált gazdálkodói célcsoport gépellátottsága
Megnevezés Gazdálkodók száma (fő) Százalékos megoszlás (%)

Teljes egészében bérmunkára szorul 18 15,4
Részben szorul bérmunkára 56 47,9
Nincs szüksége bérmunkára 43 36,8
Összesen: 117 100,0

9.8 A vizsgált gazdálkodói célcsoport életszínvonala
Megnevezés Gazdálkodók száma (fő) Százalékos megoszlás (%)

Létminimum alatt 1 ,9
Létminimumon 10 8,5
Átlagos 93 79,5
Átlag feletti 13 11,1
Összesen: 117 100,0

9.9 A vizsgált gazdaságok helyzet
Megnevezés Gazdálkodók száma (fő) Százalékos megoszlás (%)

Nem fejlődő 41 35,0
Változásoktól függ 40 34,2
Fejlődő 36 30,8
Összesen: 117 100,0

9.10 A vizsgált gazdaságok stratégiájának értékelése
Megnevezés Gazdálkodók száma (fő) Százalékos megoszlás (%)

Van stratégiája 41 35,0
Nincs stratégiája 76 65,0
Összesen: 117 100,0

9.11 A vizsgált gazdaságok stratégiájának értékelése
Vállalkozás helyzet Van 

stratégiája
Nincs 

stratégiája
Van %-s 
megoszlása

Nincs %-s
megoszlása

Össze
-sen

Nem fejlődő 19 22 46,3 53,7 100%
Változásoktól függ 16 24 40,0 60,0 100%
Fejlődő 33 3 91,6 8,4 100%

9.12 Tett-e lépéseket a stratégiája megvalósítása érdekében
Vállalkozás helyzete Stratégia megléte Tett-e lépéseket Megoszlás (fő) %-s Megoszlás
 Nem fejlődő nincs - 22 100,0
  van nem tett 4 21,1
   tett lépéseket 15 78,9
   Összesen 19 100,0
 Változásoktól függ nincs - 16 100,0
  van nem tett 1 4,2
  tett lépéseket 23 95,8
   Összesen 24 100,0
 Fejlődő nincs - 3 100,0
  van nem 1 3,0
   tett lépéseket 32 97,0
   Összesen 33 100,0
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A gazdálkodás hatékonyságát befolyásoló tényezők regionális értékelése a kutatásban 
résztvevő gazdálkodók véleménye alapján

10.1 Infrastruktúra értékelése

Régió Értékelés Megoszlás 
(fő)

%-s 
megoszlás

Válaszadók %-s 
megoszlása

Kumulativ %

 Közép-
Magyarország

1 6 11,8 12,0 12,0
2 7 13,7 14,0 26,0

  3 23 45,1 46,0 72,0
  4 10 19,6 20,0 92,0
  5 4 7,8 8,0 100,0
  Összesen 50 98,0 100,0
 Észak-
Magyarország

1 7 20,6 21,2 21,2
2 3 8,8 9,1 30,3

  3 12 35,3 36,4 66,7
  4 11 32,4 33,3 100,0
  Összsen 33 97,1 100,0
 Észak-Alföld 1 1 3,1 3,1 3,1
  2 9 28,1 28,1 31,3
  3 12 37,5 37,5 68,8
  4 8 25,0 25,0 93,8
  5 2 6,3 6,3 100,0
  Összesen 32 100,0 100,0

 
10.2 Információforrások értékelése

Régió Értékelés Megoszlás 
(fő)

%-s 
megoszlás

Válaszadók %-s 
megoszlása

Kumulativ %

 Közép-
Magyarország

1 3 5,9 6,0 6,0
2 5 9,8 10,0 16,0

  3 19 37,3 38,0 54,0
  4 14 27,5 28,0 82,0
  5 9 17,6 18,0 100,0
  Összesen 50 98,0 100,0
 Észak-
Magyarország

1 8 23,5 25,0 25,0
2 5 14,7 15,6 40,6

  3 10 29,4 31,3 71,9
  4 9 26,5 28,1 100,0
  Összesen 32 94,1 100,0
 Észak-Alföld 1 1 3,1 3,1 3,1
  2 6 18,8 18,8 21,9
  3 16 50,0 50,0 71,9
  4 9 28,1 28,1 100,0
  Összesen 32 100,0 100,0
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10.3 Alapanyag beszerzés értékelése

Régió Értékelés Megoszlás 
(fő)

%-s 
megoszlás

Válaszadók %-s 
megoszlása

Kumulativ %

 Közép-
Magyarország

1 1 2,0 2,0 2,0
2 2 3,9 4,0 6,0

  3 10 19,6 20,0 26,0
  4 16 31,4 32,0 58,0
  5 21 41,2 42,0 100,0
  Összesen 50 98,0 100,0
 Észak-
Magyarország

1 5 14,7 15,2 15,2
2 4 11,8 12,1 27,3

  3 9 26,5 27,3 54,5
  4 8 23,5 24,2 78,8
  5 7 20,6 21,2 100,0
  Összesen 33 97,1 100,0
 Észak-Alföld 1 1 3,1 3,1 3,1
  2 3 9,4 9,4 12,5
  3 14 43,8 43,8 56,3
  4 10 31,3 31,3 87,5
  5 4 12,5 12,5 100,0
  Összesen 32 100,0 100,0

 
10.4 Termékek értékesítési lehetőségeinek értékelése

Régió Értékelés Megoszlás 
(fő)

%-s 
megoszlás

Válaszadók %-s 
megoszlása

Kumulativ %

 Közép-
Magyarország

1 11 21,6 21,6 21,6
2 6 11,8 11,8 33,3

  3 20 39,2 39,2 72,5
  4 8 15,7 15,7 88,2
  5 6 11,8 11,8 100,0
  Összesen 51 100,0 100,0
 Észak-
Magyarország

1 9 26,5 27,3 27,3
2 8 23,5 24,2 51,5

  3 8 23,5 24,2 75,8
  4 7 20,6 21,2 97,0
  5 1 2,9 3,0 100,0
  Összesen 33 97,1 100,0
 Észak-Alföld 1 4 12,5 12,5 12,5
  2 10 31,3 31,3 43,8
  3 13 40,6 40,6 84,4
  4 4 12,5 12,5 96,9
  5 1 3,1 3,1 100,0
  Összesen 32 100,0 100,0
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10.5 Humán erőforrás értékelése 

Régió Értékelés Megoszlás 
(fő)

%-s 
megoszlás

Válaszadók %-s 
megoszlása

Kumulativ %

Közép-
Magyarország

1 5 9,8 10,2 10,2
2 9 17,6 18,4 28,6
3 14 27,5 28,6 57,1
4 8 15,7 16,3 73,5
5 13 25,5 26,5 100,0

Összesen 49 96,1 100,0
Észak-
Magyarország

1 10 29,4 30,3 30,3
2 8 23,5 24,2 54,5
3 7 20,6 21,2 75,8
4 6 17,6 18,2 93,9
5 2 5,9 6,1 100,0

Összesen 33 97,1 100,0
Észak-Alföld 1 2 6,3 6,3 6,3

2 12 37,5 37,5 43,8
3 12 37,5 37,5 81,3
4 5 15,6 15,6 96,9
5 1 3,1 3,1 100,0

Összesen 32 100,0 100,0

10.6 Képzési lehetőségek értékelése

Régió Értékelés Megoszlás 
(fő)

%-s 
megoszlás

Válaszadók %-s 
megoszlása

Kumulativ %

 Közép-
Magyarország

1 7 13,7 14,3 14,3
2 8 15,7 16,3 30,6

  3 12 23,5 24,5 55,1
  4 16 31,4 32,7 87,8
  5 6 11,8 12,2 100,0
  Összesen 49 96,1 100,0
 Észak-
Magyarország

1 6 17,6 18,2 18,2
2 6 17,6 18,2 36,4

  3 11 32,4 33,3 69,7
  4 8 23,5 24,2 93,9
  5 2 5,9 6,1 100,0
  Összesen 33 97,1 100,0
 Észak-Alföld 1 2 6,3 6,3 6,3
 2 8 25,0 25,0 31,3
  3 11 34,4 34,4 65,6
  4 11 34,4 34,4 100,0

 

164



M10. Melléklet

10.7 Pályázati források értékelése

Régió Értékelés Megoszlás 
(fő)

%-s 
megoszlás

Válaszadók %-s 
megoszlása

Kumulativ %

Közép-
Magyarország

1 10 19,6 20,0 20,0
2 13 25,5 26,0 46,0

  3 16 31,4 32,0 78,0
  4 8 15,7 16,0 94,0
  5 3 5,9 6,0 100,0
  Összesen 50 98,0 100,0
 Észak-
Magyarország

1 7 20,6 20,6 20,6
2 6 17,6 17,6 38,2

  3 13 38,2 38,2 76,5
  4 6 17,6 17,6 94,1
  5 2 5,9 5,9 100,0
 Összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld 1 4 12,5 12,5 12,5
  2 8 25,0 25,0 37,5
  3 8 25,0 25,0 62,5
  4 12 37,5 37,5 100,0
 Összesen 32 100,0 100,0

 
A vizsgált gazdálkodók ismereti szintjének értékelése

10.8 Saját ismereti szint bemutatása
Régió Értékelés Megoszlás 

(fő)
%-s 

megoszlás
Válaszadók 

%-s 
megoszlása

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 11 21,6 21,6 21,6
igen 40 78,4 78,4 100,0

  Összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 8 23,5 23,5 23,5

igen 26 76,5 76,5 100,0
  Összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 22 68,8 68,8 68,8
  igen 10 31,3 31,3 100,0
  Összesen 32 100,0 100,0

 
10.9 A saját ismereti szintjének értékelése 1-10-ig

Régió Értékelés Megoszlás 
(fő)

%-s 
megoszlás

Válaszadók 
%-s 

megoszlása

Kumulativ %

Közép-Magyarország max. 5 13 25,5 25,5 25,5
6-8 31 60,8 60,8 86,3

  9-10 7 13,7 13,7 100,0
  Összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország max. 5 5 14,7 14,7 14,7

6-8 21 61,8 61,8 76,5
  9-10 8 23,5 23,5 100,0
  Összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld
 

6-8 8 25,0 25,0 25,0
9-10 24 75,0 75,0 100,0

  Összesen 32 100,0 100,0
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Az igényelt szaktanácsadói szakterületek régiónkénti megoszlása

Növénytermesztés 
Megnevezés Gazdák száma

(fő)
Gazdálkodók 
%-s
megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarországnem 8 15,7 15,7 15,7
  igen 43 84,3 84,3 100,0
  összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 15 44,1 44,1 44,1
  igen 19 55,9 55,9 100,0
 összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 5 15,6 15,6 15,6
  igen 27 84,4 84,4 100,0
  összesen 32 100,0 100,0

 Kertészet 
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 34 66,7 66,7 66,7
  igen 17 33,3 33,3 100,0
 összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 27 79,4 79,4 79,4
 igen 7 20,6 20,6 100,0
 összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 11 34,4 34,4 34,4
  igen 21 65,6 65,6 100,0
 összesen 32 100,0 100,0

 Szőlészet, borászat 
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 42 82,4 82,4 82,4
  igen 9 17,6 17,6 100,0
 összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 26 76,5 76,5 76,5
  igen 8 23,5 23,5 100,0
  összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 30 93,8 93,8 93,8
  igen 2 6,3 6,3 100,0
 összesen 32 100,0 100,0

 Takarmányozás 
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 47 92,2 92,2 92,2
  igen 4 7,8 7,8 100,0
 összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 28 82,4 82,4 82,4
  igen 6 17,6 17,6 100,0
  összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 30 93,8 93,8 93,8
  igen 2 6,3 6,3 100,0
 összesen 32 100,0 100,0
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Gyepgazdálkodás 
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 47 92,2 92,2 92,2
  igen 4 7,8 7,8 100,0
 összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 33 97,1 97,1 97,1
  igen 1 2,9 2,9 100,0
  összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 30 93,8 93,8 93,8
  igen 2 6,3 6,3 100,0
 összesen 32 100,0 100,0

 Állattenyésztés 
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 45 88,2 88,2 88,2
  igen 6 11,8 11,8 100,0
 összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 25 73,5 73,5 73,5
  igen 9 26,5 26,5 100,0
  összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 28 87,5 87,5 87,5
  igen 4 12,5 12,5 100,0
 összesen 32 100,0 100,0

 Növényvédelem
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 13 25,5 25,5 25,5
  igen 38 74,5 74,5 100,0
 összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 18 52,9 52,9 52,9
  igen 16 47,1 47,1 100,0
  összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 10 31,3 31,3 31,3
  igen 22 68,8 68,8 100,0
 összesen 32 100,0 100,0

 Erdőgazdálkodás 
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 46 90,2 90,2 90,2
  igen 5 9,8 9,8 100,0
 összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 33 97,1 97,1 97,1
  igen 1 2,9 2,9 100,0
  összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 23 71,9 71,9 71,9
  igen 9 28,1 28,1 100,0
 összesen 32 100,0 100,0
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Gépesítés, műszaki technika
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 24 47,1 47,1 47,0
  igen 27 52,9 52,9 100,0
 összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 22 64,7 64,7 64,7
  igen 12 35,3 35,3 100,0
  összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 26 81,3 81,3 81,3
  igen 6 18,8 18,8 100,0
 összesen 32 100,0 100,0

 Biotermesztés
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 45 88,2 88,2 88,2
  igen 6 11,8 11,8 100,0
 összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 29 85,3 85,3 85,3
  igen 5 14,7 14,7 100,0
  összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 28 87,5 87,5 87,5
  igen 4 12,5 12,5 100,0
 összesen 32 100,0 100,0

 Öntözés
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 38 74,5 74,5 74,5
  igen 13 25,5 25,5 100,0
 összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 29 85,3 85,3 85,3
  igen 5 14,7 14,7 100,0
  összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 26 81,3 81,3 81,3
  igen 6 18,8 18,8 100,0
 összesen 32 100,0 100,0

 Vadgazdálkodás
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 49 96,1 96,1 96,1
  igen 2 3,9 3,9 100,0
 összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 33 97,1 97,1 97,1
  igen 1 2,9 2,9 100,0
  összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 31 96,9 96,9 96,9
  igen 1 3,1 3,1 100,0
 összesen 32 100,0 100,0
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Halászat
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 51 100,0 100,0 100,0
 összesen 51 100,0 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 34 100,0 100,0 100,0
  összesen 34 100,0 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 32 100,0 100,0 100,0
 összesen 32 100,0 100,0 100,0

 Falusivendéglátás
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 51 100,0 100,0 100,0
 összesen 51 100,0 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 30 88,2 88,2 88,2
  igen 4 11,8 11,8 100,0
  összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 32 100,0 100,0 100,0
 összesen 32 100,0 100,0 100,0

 Új típusú szövetkezés
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 36 70,6 70,6 70,6
  igen 15 29,4 29,4 100,0
 összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 29 85,3 85,3 85,3
  igen 5 14,7 14,7 100,0
  összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 28 87,5 87,5 87,5
  igen 4 12,5 12,5 100,0
 összesen 32 100,0 100,0

 Vállalatgazdaság
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 41 80,4 80,4 80,4
  igen 10 19,6 19,6 100,0
 összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 28 82,4 82,4 82,4
  igen 6 17,6 17,6 100,0
  összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 28 87,5 87,5 87,5
  igen 4 12,5 12,5 100,0
 összesen 32 100,0 100,0
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Könyvelés, adózás
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 32 62,7 62,7 62,7
  igen 19 37,3 37,3 100,0
 összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 24 70,6 70,6 70,6
  igen 10 29,4 29,4 100,0
  összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 25 78,1 78,1 78,1
  igen 7 21,9 21,9 100,0
 összesen 32 100,0 100,0

 Pályázatírás
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 37 72,5 72,5 72,5
  igen 14 27,5 27,5 100,0
 összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 19 55,9 55,9 55,9
  igen 15 44,1 44,1 100,0
  összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 26 81,3 81,3 81,3
  igen 6 18,8 18,8 100,0
 összesen 32 100,0 100,0

 Termékfeldolgozás
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 44 86,3 86,3 86,3
  igen 7 13,7 13,7 100,0
 összesen 51 100,0 100,0
 Észak-Magyarország nem 30 88,2 88,2 88,2
  igen 4 11,8 11,8 100,0
  összesen 34 100,0 100,0
 Észak-Alföld nem 29 90,6 90,6 90,6
  igen 3 9,4 9,4 100,0
 összesen 32 100,0 100,0

 Egyéb témakör
Megnevezés Gazdák 

száma
(fő)

Gazdálkodók 
%-s

megoszlása

Válaszadók 
%-a

Kumulativ %

 Közép-Magyarország nem 48 94,1 94,1 94,1
  igen 3 5,9 5,9 100,0
 összesen51 100,0 100,0  
 Észak-Magyarország nem 33 97,1 97,1 97,1
  igen 1 2,9 2,9 100,0
  összesen34 100,0 100,0  
 Észak-Alföld nem 32 100,0 100,0 100,0
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Az agrár-szaktanácsadási struktúra szegmenseinek értékelése a vizsgálatban 
résztvevő gazdálkodók véleménye alapján

Névjegyzéki szaktanácsadók 
Régió Értékelés Gazdálkodók 

megoszlása
Válaszadók 

(%)
Kumulativ (%)

(fő) (%)
Közép-Magyarország 3 2 3,9 9,5 9,5

  4 11 21,6 52,4 61,9
  5 8 15,7 38,1 100,0
  Válaszadó 21 41,2 100,0

 Észak-Magyarország 1 4 11,8 28,6 28,6
  2 1 2,9 7,1 35,7
  3 3 8,8 21,4 57,1
  4 3 8,8 21,4 78,6
  5 3 8,8 21,4 100,0
  Válaszadó 14 41,2 100,0

 Észak-Alföld 1 1 3,1 9,1 9,1
  2 1 3,1 9,1 18,2
  3 1 3,1 9,1 27,3
  4 4 12,5 36,4 63,6
  5 4 12,5 36,4 100,0
  Válaszadó 11 34,4 100,0

 FM hivatal-falugazdász körzetközpont
Régió Értékelés Gazdálkodók 

megoszlása
Válaszadók (%) Kumulativ (%)

(fő) (%)
Közép-Magyarország 2 3 5,9 7,9 7,9
 3 7 13,7 18,4 26,3
 4 13 25,5 34,2 60,5
 5 15 29,4 39,5 100,0
 Válaszadó 38 74,5 100,0
Észak-Magyarország 1 4 11,8 13,8 13,8
 2 7 20,6 24,1 37,9
 3 7 20,6 24,1 62,1
 4 5 14,7 17,2 79,3
 5 6 17,6 20,7 100,0
 Válaszadó 29 85,3 100,0
Észak-Alföld 2 2 6,3 8,0 8,0
 3 7 21,9 28,0 36,0
 4 14 43,8 56,0 92,0
 5 2 6,3 8,0 100,0
 Válaszadó 25 78,1 100,0
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Agrár Kamara 
Régió Értékelés Gazdálkodók 

megoszlása
Válaszadók 

(%)
Kumulativ (%)

(fő) (%)
Közép-Magyarország 1 6 11,8 21,4 21,4
 2 4 7,8 14,3 35,7
 3 5 9,8 17,9 53,6
 4 8 15,7 28,6 82,1
 5 5 9,8 17,9 100,0
 Válaszadó 28 54,9 100,0
 Észak-Magyarország 1 12 35,3 46,2 46,2
 2 5 14,7 19,2 65,4
 3 3 8,8 11,5 76,9
 4 2 5,9 7,7 84,6
 5 4 11,8 15,4 100,0
 Válaszadó 26 76,5 100,0
 Észak-Alföld 1 4 12,5 16,7 16,7
 2 6 18,8 25,0 41,7
 3 13 40,6 54,2 95,8
 4 1 3,1 4,2 100,0
 Válaszadó 24 75,0 100,0

 Egyetemek, főiskolák 
Régió Értékelés Gazdálkodók 

megoszlása
Válaszadók 

(%)
Kumulativ 

(%)
(fő) (%)

Közép-Magyarország 1 3 5,9 16,7 16,7
  2 1 2,0 5,6 22,2
  3 4 7,8 22,2 44,4
  4 5 9,8 27,8 72,2
  5 5 9,8 27,8 100,0
  Válaszadó 18 35,3 100,0
 Észak-Magyarország 1 1 2,9 5,0 5,0
  2 5 14,7 25,0 30,0
  3 5 14,7 25,0 55,0
  4 8 23,5 40,0 95,0
  5 1 2,9 5,0 100,0
  Válaszadó 20 58,8 100,0
 Észak-Alföld 1 2 6,3 11,8 11,8
  2 1 3,1 5,9 17,6
  3 5 15,6 29,4 47,1
  4 7 21,9 41,2 88,2
  5 2 6,3 11,8 100,0
  Válaszadó 17 53,1 100,0
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Kutatóintézetek által végzett szaktanácsadás értékelése régiónként
Régió Értékelés Gazdálkodók 

megoszlása
Válaszadók 

(%)
Kumulativ 

(%)
(fő) (%)

Közép- Magyarország 1 4 7,8 19,0 19,0
  2 1 2,0 4,8 23,8
  3 2 3,9 9,5 33,3
  4 9 17,6 42,9 76,2
  5 5 9,8 23,8 100,0
  Válaszadó 21 41,2 100,0
 Észak-Magyarország 1 6 17,6 33,3 33,3
  2 3 8,8 16,7 50,0
  3 4 11,8 22,2 72,2
  4 3 8,8 16,7 88,9
  5 2 5,9 11,1 100,0
  Válaszadó 18 52,9 100,0
 Észak-Alföld 1 3 9,4 16,7 16,7
  2 1 3,1 5,6 22,2
  3 5 15,6 27,8 50,0
  4 6 18,8 33,3 83,3
  5 3 9,4 16,7 100,0
  Válaszadó 18 56,3 100,0

 
Vállalkozáshoz kötődő szaktanácsadás értékelése régiónként
Régió Értékelés Gazdálkodók 

megoszlása
Válaszadók 

(%)
Kumulativ 

(%)
(fő) (%)

Közép- Magyarország 1
  2 1 2,0 3,4 3,4
  3 5 9,8 17,2 20,7
  4 6 11,8 20,7 41,4
  5 17 33,3 58,6 100,0
  Válaszadó 29 56,9 100,0
 Észak-Magyarország 1 2 5,9 13,3 13,3
  2 2 5,9 13,3 26,7
  3 3 8,8 20,0 46,7
  4 5 14,7 33,3 80,0
  5 3 8,8 20,0 100,0
  Válaszadó 15 44,1 100,0
 Észak-Alföld 2 1 3,1 7,1 7,1
  3 3 9,4 21,4 28,6
  4 7 21,9 50,0 78,6
  5 3 9,4 21,4 100,0
  Válaszadó 14 43,8 100,0
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JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AVOP: Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
FAO: Food and Agricultural Organisation of the United Nations - 

az ENSZ Mezőgazdasági Szervezete
FEACO: Vezetési Tanácsadó Szövetségek Európai Föderációja
FM: Földművelésügyi Minisztérium
FVM: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
GATE: Gödöllői Agrártudományi Egyetem, SZIE jogelődje
IIER: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
KSH: Központi Statisztikai Hivatal
MÉM: Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium
MIIR: Mezőgazdasági Ismereti és Információs Rendszer
MIR: Mezőgazdasági Ismereti Rendszer
MSZB: Megyei Szaktanácsadási Bizottság
NAC: Newly Associated Countries
NÉVJEGYZÉK: Az FVM által vezetett regisztrált szaktanácsadók 

névjegyzéke
NUTS: Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques - Európai 

Unió Területi Egységeinek Nomenklatúrája
OMSZB: Országos Mezőgazdasági Szaktanácsadási Bizottság
PHARE: Pologne-Hongrie Aid a la Reconstruction Économique - az 

Európai Közösség előcsatlakozási programja (1989) 
Lengyelország és Magyarország gazdasági 
szerkezetátalakításának elősegítésére

RENE: Rural Extension Network in Europe
RSZK: Regionális Szaktanácsadási Központ
SZIE: Szent István Egyetem, a GATE jogutódja 2000-től
T & V: A képzési és látogatási szaktanácsadás kifejezése angolul: 

Training and Visit System
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	A rendszerváltás előtt a mezőgazdasági ismereti rendszer szervezeteit országos szinten koordinálták, így képesek voltak a „kisszámú” nagyüzemet a szükséges információval ellátni. A rendszerváltást követően az országos koordináció felbomlott, a nagyszámú magángazdaság információ-ellátásához egy új típusú ismereti rendszer kialakítására van szükség. Ebben a rendszerben helyet kell kapniuk mindazoknak a szervezeteknek, amelyeknek nagy szerepük van az ismeretek kialakításában (pl.: felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek), az ismeretek továbbításában (pl.: szaksajtó, tömegkommunikációs eszközök) az ismeretek tárolásában, feldolgozásában (pl.: statisztikai hivatalok, könyvtárak, adatbázisok) és felhasználásában (pl.: kereskedelmi célú szaktanácsadók, termelők). Helyet kell kapniuk a rendszerben azoknak a hivataloknak is, amelyek a termelés szabályozásával, minőségbiztosítással kapcsolatos hatósági intézkedéseket meghozzák.
	Oktatási intézményekre (egyetemekre) alapozott változatnak az alkalmazói abból az alapelvből indulnak ki, hogy az egyetemi és főiskolai karok oktatói és kutatói olyan szaktudással rendelkeznek, amit a gazdálkodók is fel tudnak használni. A rendszer teljesebb változata az USA-ban található, de ilyen rendszer működik Finnországban és Skóciában is. A szaktanácsadási munka megalapozására és lefolytatására egyetemeket jelölnek ki. A módszer elsődleges célja olyan oktatási programok végrehajtása, amelyek segítik a klientúrát problémáik megoldásában úgy, ahogyan az társadalmilag is kívánatos, de ugyanakkor a tanácsot kérő igényeit is kielégíti. Külön hangsúlyt fektet a kutatási eredmények alkalmazására, a problémák felismerésére és megoldására.
	Az összes program a teljes közönségnek szól. Az ügyfelek közé azok az önként jelentkezők tartoznak, akiket érdekel a meghirdetett téma (Reeder, R. L. 1987).

	Magán szaktanácsadás azokban az országokban terjedt el, ahol a termelők igénybe tudják venni, azoknak a magán konzultánsoknak a szolgáltatásait, amelyek speciális szakmai és üzemvezetési ismeretekkel rendelkeznek. A privát tanácsadók azokkal a gazdálkodókkal állnak kapcsolatban, akik hajlandók és képesek megfizetni a kért - általában elég magas - díjtételeket (Antholt, C. 1994). A magán szaktanácsadás formája a kilencvenes évek elején még újszerű volt a magyar gazdálkodóknak, nem igazán értették, hogy az eddig ingyen érkező szakmai segítségért, miért kell fizetni. Napjainkban nem túl nagy számban ugyan de, azok a vállalkozók akik anyagilag megtehetik élnek a tanácsadás ezen formájával (Enese L. 1993, 1997).
	3.3.2 A magyar szaktanácsadási rendszer 1990-től napjainkig
	A megfelelő módszer kiválasztása mindig előzetes egyeztetésre került az igényt felmérő falugazdászokkal. Természetesen az anyagi feltételeket, a téma fontosságát és annak elsajátítási lehetőségeit együttesen mérlegeltük. Az alkalmazott ismeretátadási módszerek alakulását 1999-2003. között a 32. táblázatban mutatom be.


