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1. A TÉMA AKTUALITÁSA

1.1 Az értekezés előzménye, aktualitása

A  mezőgazdasági  vállalkozók  ismereteinek  bővítése  érdekében  az  állam 
többszintű  szaktanácsadási  struktúrát  alakított  ki,  mely  az  elmúlt  12  évben 
jelentősen  átalakult,  továbbfejlődött.  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 jelenleg működő, államilag támogatott és szabályozott, vállalkozói alapon 
működő  szaktanácsadási  rendszer  alapos  felülvizsgálatra  szorul.  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 az 1782/2003. EK 13. cikkében és a 
1783/2003.  EK  rendeleteiben  „Farm  advisory  system”  ként  nevesítve  a 
szaktanácsadást  a  tagországok  számára  kötelezően  működtetendő 
szolgáltatásként határozta meg.

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.

A  Szent  István  Egyetem  Gazdaság  és  Társadalomtudományi  Kar 
Szaktanácsadási Tanszék munkatársaként a hazai, és a nemzetközi projektekben 
(FAO  és  az  EU  felkérésére  végzett  kutatások)  szerzett  tapasztalatok  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.

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

1.2 A kutatás 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 szerveztek 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.
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1.3 Az értekezés fő célkitűzései

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. 

2. A  szaktanácsadók  által  felajánlott  szolgáltatások  értékelése  és 
összevetése 
a gazdálkodók igényeivel.

A  mezőgazdasági  szaktanácsadók  régiónkén  (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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2. 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 fantáziaserkentő  Osborne-féle 

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

módszerek közül a kérdőívek és interjúk módszerét alkalmaztam.

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

Kutatómunkám során áttanulmányoztam a szakterülethez kapcsolódó hazai  és 
nemzetközi  szakirodalmat.  A téma feldolgozása  során nagy hangsúlyt  kaptak 
azok  a  nemzetközi  projektek,  amelyekben  team-tagként  részt  vettem  (FAO-
TCP  /HUN/  8921  Rural  Development  Plan  for  Buják  Region,  Phare  CBC 
Magyarország- Ausztria Kisprojekt Alap, HU 001503-19). 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. 

2.2  A  kötetlen  fantáziaserkentő,  és  a  kötött  szisztematikus  módszerek 
alkalmazása

A gazdálkodók véleményének és igényének felmérésére több módszer ötvözetét 
alkalmaztam. Az  Osborne-féle  brain-storming  módszer  alkalmazása  során  a 
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gazdacsoportok a feladat jellegének megfelelően adatgyűjtő, tervező és zsűriző 
(kritizáló)  szerepet  töltöttek  be.  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). Ezt követően a kötött 
módszerek  közé  tartozó  kérdőíves  felmérés  hozzájárult  a  pontosabb  és 
kiértékelhetőbb információk megszerzéséhez. 

A vizsgált gazdálkodói célcsoport kiválasztásánál 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  kérdőív 
kitöltését.

A  szaktanácsadói  célcsoport  véleményét  szintén  a  szisztematikus,  kérdőíves 
módszerrel,  és  azt  követő  egyéni  interjúval  mértem  fel.  A  vizsgálat  a 
szaktanácsadási struktúrában jelenlévő két szaktanácsadói csoportra terjedt ki. 
Vizsgáltam  az  FVM  által  vezetett  Szaktanácsadói  Névjegyzékben  szereplő 
regisztrált  szaktanácsadók,  valamint  a  vállalkozó  szervezetekhez  kötődő 
szaktanácsadást  végzők körét.  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.  Véleményük  megismeréséhez  az  interjú 
módszert alkalmaztam. 

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

8



3. A KUTATÁS EREDMÉNYEI

3.1 Az agrár-szaktanácsadási rendszer értékelése 

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 mezőgazdasági ismereti rendszerben.

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.

3.2 A szaktanácsadók által nyújtott szolgáltatások értékelése

Magyarországon a Szaktanácsadói Névjegyzékbe kerülés szakmai végzettséghez 
és  gyakorlatban  eltöltött  időhöz  kötött.  Az  FVM  által  meghirdetett  24 
szakterület  közül  legfeljebb  háromban  regisztráltathatja  magát.  Magas,  közel 
30% azoknak az aránya, akik három témakört vállalnak fel.

Az FVM által vezetett Szaktanácsadói Névjegyzékben maradás alapfeltétele az 
évenkénti egy kötelező továbbképzésen való megjelenés, függetlenül attól, hogy 
ki mennyi témakörben regisztráltatja magát. 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  munkájukhoz 
szükséges,  aktuális  információkat  beszerezni,  a  szakmai  rendezvényeket, 
továbbképzéseket  kiválasztani.  Az  FVM által  előírt  éves,  egynapos  kötelező 
továbbképzés  véleményem szerint  jelentős  reformra  szorul,  amennyiben ez  a 
program ténylegesen segíteni kívánja a névjegyzéki szaktanácsadók munkáját. A 
szaktanácsadói  munka hatékonysága továbbá azzal  növelhető, ha a regisztrált 
szaktanácsadók  módszertani  ismereteinek  megléte  és  azok  folyamatos 
fejlesztése a Névjegyzékbe kerülés és bent maradás alapfeltételévé válik.

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 
regisztrált szaktanácsadó. 

Egyes  vállalkozó  szervezetek  a  szaktanácsadás  biztosításával  ösztönzik  a 
mezőgazdasági  vállalkozókat  termékeik  megvételére,  illetve  szolgáltatásaik 
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igénybevételére.  Az  ilyen  jellegű  szaktanácsadási  szolgáltatás  igénybevétele 
esetén a gazdálkodók nem részesülhetnek állami támogatásban. Ennek ellenére 
egyre  több  szaktanácsadási  tevékenységet  folytató  vállalkozás  működik 
Magyarországon. 

A vállalkozó szervezetekhez kötődő szaktanácsadást végzők mind szakmailag, 
mind  módszertanilag  nagyon magas  szinten  képzett  szakemberek.  Az általuk 
nyújtott  szolgáltatásokat  azonban  csak  a  közepes  és  a  nagy  árbevétellel 
rendelkező gazdálkodók képesek igénybe venni.

3.3 A vizsgált gazdálkodói csoport értékelése

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.  A  kutatás  eredménye  alapján 
megállapítható,  hogy  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.  A  vizsgálatban  résztvevő  célcsoport  esetében 
megállapítható, hogy aktív tagjai a MIR rendszernek.

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.  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, annál inkább igényli a szaktanácsadóval való 
kapcsolattartást. 

3.4 A mezőgazdasági ismereti rendszer regionális összefüggései

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  szaktanácsadási  rendszer  akkor  tölti  be  hivatatását,  ha  a  régión  belül  a 
gazdálkodók igényeihez igazítja a szaktanácsadók és az azok által menedzselt 
szakterületek számát.

A  leggyakrabban  igényelt  szakterületek  régiónkénti  alakulása  jelentős 
eltéréseket  mutat.  A  vizsgált  régiók  közül  (a  természeti  és  domborzati 
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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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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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5. 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  információforrásokkal  (földművelésügyi 
hivatalok,  gazdálkodók  érdekvédelmi  szervezetei),  amelyek  a  termelés 
hatékonyságára jelentős hatást fejtenek ki. Ennek elsődleges okát abban látom, 
hogy a névjegyzéki szaktanácsadók nem főállásban végzik ezt a tevékenységet, 
ezért munkaidejük jelentős részét nem tudják az információszerzésre fordítani. 
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A névjegyzéki szaktanácsadók információforrásai 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 
kutató  intézetek,  valamint  a  civil  szervezetek.  A  vizsgálatban  résztvevő 
gazdálkodók  a  gazdálkodás  környezetében  lévő  infrastruktúra  helyzetét 
közepesre,  vagy  jóra  értékelték,  az  alapanyagok  beszerzésével  kapcsolatban, 
pedig 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.  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 
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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  szaktanácsadóknak  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. 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. 

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. 
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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  növelés  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.

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 
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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 a szaktanácsadók 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, pedig, 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. 
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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6. 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. Ezen kívül 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. 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.
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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. 

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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6. 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 becomes possible. 
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