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A gazdálkodók 61 %-a már az 
internetes agrárfórumot is rend-
szeresen-gyakran használja a 
szakmai kérdések megválaszo-
lása céljából (1. ábra). Ez az ér-
ték 3 százalékpontos emelkedést 
mutat a tavalyi eredményekhez 
viszonyítva. Ezzel szemben szá-
mottevő mértékben csökkent 
a nyomtatott tájékoztatók (pl. 
gyártói prospektus, szórólap) je-
lentősége: egy év távlatában vizs-
gálva –3 százalékpontos, 2012-
vel összehasonlítva pedig már 
–14 százalékpontos a változás. 
Az utóbbi három év eredménye-
it összehasonlítva, nagymértékű 
csökkenés tapasztalható a szak-
mai rendezvényen, kiállításon 
és bemutatón szerzett szakmai 
információk területén is (–9 szá-
zalékpontos a változás).    

A mezőgazdasági termelést jö-
vedelemszerzés céljából folytató 
gazdálkodók információszerzési 
szokásait és jövőre vonatkozó 
terveit vizsgáló AgroStratéga fel-
mérés 2012-ben 1.198 fő, 2013-
ban 1.180 fő, 2014-ben pedig 
1.460 fő ágazati döntéshozó 
megkérdezésén alapult. A min-
ta a mezőgazdaságilag hasznosí-
tott terület közel 90 %-át művelő 
mintegy 180 ezer gazdálkodó 
egységet reprezentálja.

Idei felmérésünket a veze-
tő mezőgazdasági szaklapok 
és portálok egyre bővülő köre 
mellett a Fiatal Gazdák Magyar-
országi Szövetsége (AGRYA) és 
a Gabonatermesztők Országos 
Szövetsége (GOSZ) is segítette 
azzal, hogy a kutatás meghívóját 
eljuttatta tagjai számára. Partne-
reink közreműködését ez úton is 
köszönjük!

A válaszadók négyötöde mind-
három felmérés esetében dön-
téshozó, további 12-17 %-uk 
döntés-befolyásoló a különféle 
alapanyagok (vetőmag, műtrá-
gya, növényvédő szer) és gép, 
eszköz beszerzésében, továbbá a 
termény értékesítésében; ugyan-
akkor a válaszadók mindegyike 
döntéshozó vagy döntésbefolyá-
soló legalább egy szakterületen. 
Tehát az alapanyag és gép, alkat-
rész beszerzési, illetve a termény-
értékesítési döntésben minden 
válaszadó részt vesz. A válasz-
adók közel fele önállóan hozza 
meg a beszerzési és értékesítési 
döntéseket, további egyharma-

duk mások megkérdezése után 
dönt.

A gazdálkodók szakmai tarta-
lom és hitelesség szempontjából 
is értékelték az általuk használt 
információforrásokat. A 4-fokoza-
tú skálán 1 = egyáltalán nem meg-
felelő, 2 = inkább nem megfelelő, 
3 = inkább megfelelő, 4 = teljes 
mértékben megfelelő. 0 pontot 
kaptak a „nem használom” vála-
szok, melyek nem kerültek bele 
az értékelésbe.

A gazdálkodók idei értékelése 
alapján szakmai tartalom és hi-
telesség szempontjából továbbra 
is vezet a szakkönyv, majd az 
ismerős, kolléga, szaktanácsadó 

Friss kutatási adatok a mezőgazdasági termelők 
információszerzési szokásainak változásairól

A hazai gazdálkodók rendszeresen gyűjtenek szakmai információkat e-mailben kapott ingyenes hírle-

velekből is, a személyes kapcsolatok mellett. E két csatorna használatát az internetes agrárportálok és a 

nyomtatott mezőgazdasági szaklapok követik a rendszeresen, illetve gyakran használt információforrá-

sok között. 

1. ábra Rendszeresen-gyakran használt szakmai információforrások (megoszlás a válaszadók száma 

alapján, támogatott lista, 2012-ben n=1.198 fő, 2013-ban n=1.180 fő, 2014-ben n=1.460 fő)
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és a szakmai rendezvények, kiál-
lítások, bemutatók következnek 
(2. ábra). Ezeket a nyomtatott 
szaklapok és az agrárportálok 
követik fej-fej mellett. Tartalom 
és hitelesség szempontjából a 
legkevésbé értékelik a rádiós ag-
rárműsorokat és a postai úton ér-
kezett hírlevelet, kiadványt. Fon-
tos megjegyezni viszont, hogy 
még ezek is a pozitív tartomány-
ban vannak, tehát egyértelműen 
értékkel bíró információhordo-
zók. A tavalyi adatokkal össze-
hasonlítva elmondható, hogy a 
gazdálkodók lényegében sem 
tartalom, sem hitelesség szem-

pontjából nem változtattak ko-
rábbi véleményükön akkor, ami-
kor a szakmai információforráso-
kat értékelték.

A felmérésben résztvevők 
többsége továbbra is aktívnak te-
kinthető a virtuális világban. Az 
e-mailt naponta használók ará-

nya 71 % (ez 3 százalékpontos 
növekedés az egy évvel korábbi 
adathoz képest), a világhálót pe-
dig 84 %-uk keresi fel minden 
nap (ez 2 százalékpontos emel-
kedést mutat a tavalyi adattal ösz-
szehasonlítva). 

Az okostelefont használó gaz-
dák aránya ugrásszerűen, 25 
%-kal emelkedett 2013-hoz ké-
pest: 36 %-ról 45 %-ra növekedett 
(3. ábra). Legnagyobb mérték-
ben azonban a táblagépek hasz-
nálata változott: 2013-ban a gaz-
dák 9 %-a, míg 2014-ben 14 %-a 
használt táblagépet, ami 56 %-os 
növekedést jelent. Ezzel párhu-
zamosan, de közel sem ilyen 
mértékben csökkent az asztali 
számítógépek (77 %-ról 72 %-ra) 
és a GPS használata (40 %-ról 34 
%-ra). A hordozható számítógé-
pek használatának aránya közel 
azonos maradt (2013-ban 56 %, 
2014-ben pedig 55 %).

A hivatásszerűen gazdálkodók 
63 %-a legalább egyszer vásárolt 
már gépet és/vagy alkatrészt az 
interneten keresztül, ezen belül 
17 %-uk rendszeres online vásár-
ló. Emellett 57 %-uk értékesített 
már használt gépet és/vagy alkat-
részt az interneten. 

Így továbbra is érvényes az 
a megállapítás, hogy az agrári-
umban az online kommuniká-
ció erősödése mellett az online 
kereskedelem is terjedőben 
van.

Minden válaszadónknak kö-
szönjük, hogy részt vett a me-
zőgazdasági termelést jöve-
delemszerzési céllal folytatók 
információszerzési szokásait fel-
térképező, országos AgroStratéga 
felmérésben! Aktív közreműkö-
désükre a jövőben is számítunk.

✍ Pólya Árpád, 
✍ Varanka Mariann

www.agrostratega.blog.hu 

2. ábra Szakmai információforrások értékelése tartalom és hitelesség szempontjából (támogatott 

lista, pontértékek az adott információforrást értékelők válaszai alapján*)

3. ábra Eszközhasználat (megoszlás a válaszadók száma alapján, 2013-ban n=1.179, 2014-ben n=1.460 fő)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /HUN <FEFF005b2018005b00500052004f005300500045004b005400550053002d004e0079006f006d00640061002d0032003000310033005d201900200061006c00610070006a00e1006e005d0020005b2018005b005600650073007a0070007200e9006d002d0032003000300038005d201900200061006c00610070006a00e1006e005d0020004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e0079>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


