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AKTUÁLIS

Soká ig tar tot ta magát az a véle mény, mely sze rint

az agrárium más ága za tok hoz képest lema ra dás -

ban van a modern tech no ló gi ák alkal ma zá sa terén,

úgy a ter me lõ esz kö zök, mint a szak mai infor má ció -

gyûj tést szol gá ló kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz -

ná la ta tekin te té ben. Leg utóbb tavaly tavasszal szá -

mol tunk be arról, hogy nemcsak a ter me lés ben

hasz nált esz kö zök moder ni zá lód tak, hanem a min -

den na pi kom mu ni ká ció során hasz nált esz kö zök is. 

Néz zük, mi min den vál to zott azóta!  

A közel múlt ban rob ba nás sze rû fej lõ dést tapasz tal hat tunk a
mobil te le fon-hasz ná lat ban: míg a Nem ze ti Média- és Hír köz lé si
Ható ság ada tai sze rint 1999 ele jén hazánk ban mind össze sen 1,1
mil lió mobil te le fon-elõ fi ze tést tar tot tak nyil ván – bele ért ve az
üzle ti célú elõ fi ze té se ket is –, addig 2012. év végén a KSH ada tai
sze rint 100 lakos ra 117, 2013. év végén pedig 118 mobil te le -
fon-elõ fi ze tés jutott. Az elõ fi ze té sek szá má nak vál to zá sá nál
érde ke seb bek azon ban a hát tér ben meg hú zó dó vál to zá sok. A
havi dí jas elõ fi ze té sek szá ma egy év alatt 2,8 szá za lék pon tos
emel ke dést muta tott, a feltöltõkártyás elõ fi ze té sek rová sá ra. A
vál to zás hát te ré ben az áll, hogy a mobil te le fon-szol gál ta tók az
eddig is kínált több fé le, ked ve zõ havi dí jas elõ fi ze tés mel lett új –
kife je zet ten az okostelefonnal ren del ke zõ ügy fe lek részé re nyúj -
tott – díj cso ma go kat vezet tek be. Ezek kel pél dá ul háló za ton
belü li kor lát lan beszél ge tés re, SMS-küldésre, vala mint meg ha tá -
ro zott nagy sá gú és sebes sé gû adat for ga lom igény be vé te lé re nyí -
lik lehe tõ ség. Ha ehhez hoz zá vesszük azt a tényt, hogy az
okostelefonok és a mobilinternet ter je dé sé nek köszön he tõ en a
mobil há ló zat adat for gal ma egy év alatt 16%-kal bõvült, ak -
kor vilá go san lát ha tó, hogy a mobil te le fo no kat már koránt sem
csak tele fo ná lás ra és szö ve ges üze ne tek (SMS-ek) foga dá sá -
ra-kül dé sé re használjuk.

Az internet hasz ná la tá nak dina mi kus fej lõ dé se tovább
foly ta tó dott. Magyar or szá gon 2,3 mil lió internet-elõfizetés volt
2009. év ele jén, míg 2012. év végén ez a szám már meg kö ze lí tet -
te az 5,5 mil li ót, amely 26%-kal halad ta meg az egy évvel koráb -
bit. 2013. év végén pedig több mint 6,4 mil lió internet-elõfizetés
volt, ami továb bi 19%-os emel ke dést jelent. Ezen belül a veze ték
nél kü li internet hasz ná la ta 2011-rõl 2012-re közel 46%-kal,
2012-rõl 2013-ra pedig továb bi 27%-kal emel ke dett. A vál to zás
leg in kább a mobilinternet továb bi növe ke dé sé nek köszön he tõ.
2013. év végé re az összes internet-elõfizetés 63%-a már a
mobil ka te gó ri á ba tar to zott, így ennek részaránya egy év alatt 5 
százalékponttal lett nagyobb.

Tren dek a hazai és euró pai internet-használatban

A mobil esz kö zök és az internet ter je dé se egy min den ki által
tapasz tal ha tó nem zet kö zi mére tû ten den cia, amely jól lát ha tó
Magyar or szá gon is. Moz ga tó ru gó ja a kom mu ni ká ció hely szí né -
nek tel jes sza bad sá ga és az ebbõl fakadó komfortérzet. 

Az Euró pai Uni ó ban a ház tar tá sok 76%-ának van internet
hoz zá fé ré se. A magyar ház tar tá sok 7 szá za lék pont tal marad tak el 
az uni ós átlag tól 2012-ben. A lema ra dás mér té ke 2010 és 2012
között folya ma to san csök kent.

A szé les sá vú internetkapcsolattal ren del ke zõ ház tar tá sok ará -
nyá nak tekin te té ben már sok kal ked ve zõbb a kép. Az internettel
ren del ke zõ ház tar tá so kon belül Magyar or szá gon a szé les sá vú
elérés ará nya 99%-os, míg az EU-átlag 95%. Ezzel az aránnyal
hazánk a veze tõ orszá gok között sze re pel. 

Tren dek a hazai és euró pai 
kom mu ni ká ci ós esz köz hasz ná lat ban
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2012-ben a magyar lakos ság nagy több sé ge, 74,2%-a hasz nált
internetet. A vál to zás jelen tõs 2010-hez viszo nyít va, ami kor még 
ugyan ez az arány 67,6% volt. 2012-ben a lakos ság 70,6%-a tény -
le ges hasz ná ló volt (3 hóna pon belül internetezett), amely arány
2010 óta 8,4 szá za lék pont tal nõtt. Az Euró pai Unió 2012. évi
átla ga az internetet tény le ge sen hasz ná lók tekin te té ben 74% volt, 
ami mind össze 3,4 szá za lék pont tal halad ta meg a magyar ada tot.
Az uni ós átlag tól való elma ra dá sunk 2011-ben csök kent,
2012-ben pedig nem vál to zott.

A magyar or szá gi vál lal ko zá sok 92%-a hasz nált szá mí tó gé pe -
ket és 89%-a csat la ko zott az internetre 2012-ben. Mivel a szá mí -
tó gép- és internet-használati arány magas, a növe ke dé si ütem
évek óta las sul, illet ve stag nál. Az internethasználat nem zet kö zi
össze ha son lí tá sá ban Magyar or szág 6 szá za lék pont tal maradt el
az EU-27 átla gá tól, utá nunk Bulgária, majd Románia következik.

A 2013-as év for du ló pon tot hozott a mobil esz kö zök pia cán:
év végé re a 18-59 éves internetezõk több mint fele ren del ke zett
okostelefonnal, a táb la gé pek ará nya pedig ugyan eb ben a cso -
port ban egy év alatt több mint három szo ro sá ra nõtt. Egy 2014.
janu ár végén pub li kált, orszá go san rep re zen ta tív kuta tás ada tai
sze rint az okos te le fon-fel hasz ná lók három ne gye de napi szin ten
internetezik készü lé ke segít sé gé vel, egy ne gye dük pedig több
mint 10 általa letöltött alkalmazást használ aktívan.

Néhány éven belül már a máso dik nagy for du ló pont ját éli meg 
a tele kom mu ni ká ci ós ipar ág: mind össze 5-6 éve, hogy a mobil te -
le fo no sok ará nya meg ha lad ta a veze té kes tele fon nal ren del ke zõ
ház tar tá so két, 2013 pedig a mobil pi a con hozott for du la tot. A fel -
mé rés ada tai sze rint a 18-59 éves internetezõk köré ben 2013. év
végé re az okostelefonok ará nya meg ha lad ta a hagyo má nyos
mobil ké szü lé ke két. Míg egy éve a vizs gált cso port tag ja i nak
42%-a ren del ke zett okostelefonnal, mos tan ra már 56%, szemben 
a hagyományos mobiltelefonok 46%-os arányával. 

Az okostelefonok ter je dé se mel lett a táb la gép-hasz ná lat is
dina mi kus növe ke dést mutat: a vizs gált cso port ban 2012-re
1%-ról 5%-ra nõtt az esz köz zel ren del ke zõk ará nya, tavaly pedig
meg há rom szo ro zó dott és év végére elérte a 17%-ot.

Ma már min den na pos lát vány az okostelefonján internetezõ
diák, házi asszony, üzlet em ber. Miért len ne ez más ként az ag rá -
riumban? A digi tá lis esz kö zök hasz ná la tá ban közel sincs olyan
lema ra dás ban a mezõ gaz da sá gi ága zat, mint azt sokan még min -
dig gon dol ják. Lás sunk hát erre néhány érdekes adatot!

A mezõ gaz da sá gi ter me lést jöve de lem szer zés cél já ból foly ta -
tó gaz dál ko dók infor má ció szer zé si szo ká sa it és jövõ re vonat ko -

zó elkép ze lé se it vizs gá ló AgroStratéga fel mé rés 2012-ben
1.198 fõ, 2013-ban pedig 1.180 fõ ága za ti dön tés ho zó meg kér -
de zé sén ala pult. A min ta a mezõ gaz da sá gi lag hasz no sí tott terü let
90%-át mûve lõ mintegy 180 ezer gazdálkodó egységet rep re zen -
tál ja. 

A válasz adók négy ötö de mind két fel mé rés ese té ben dön tés ho -
zó, továb bi 12-16%-uk dön tést befo lyá so ló a külön fé le alap -
anyag ok (vetõ mag, mûtrá gya, növény vé dõ szer) és gép, esz köz
beszer zé sé ben, továb bá a ter mény érté ke sí té sé ben; ugyan ak kor a
válasz adók mind egyi ke dön tés ho zó vagy dön tést befo lyá so ló
leg alább egy szak te rü le ten. Tehát az alap anyag és gép, alkat -
rész beszer zé si, illet ve a ter mény ér té ke sí té si dön tés ben min -
den válasz adó részt vesz. A válasz adók közel fele önál ló an
hoz za meg a beszer zé si és érté ke sí té si dön té se ket, további
egyharmaduk mások megkérdezése után dönt.

A válasz adók esz köz hasz ná la tát ele mez ve elmond ha tó, hogy
az orszá gos átlag tól egy ál ta lán nem marad nak el. Asz ta li szá -
mí tó gé pet 2013-ban – csak úgy, mint 2012-ben – 77%-uk hasz -
nált. 2012-ben 53%, 2013-ban pedig 56% hasz nált hor doz ha tó
szá mí tó gé pet. 2013-ban több mint egy har ma duk (36%) volt
okos te le fon-hasz ná ló, ami közel 50%-os emel ke dést mutat
2012-höz képest. A GPS-használat ará nya egy év alatt 32%-ról
40%-ra emel ke dett. A táb la gé pek hasz ná la ta növe ke dett a leg di -
na mi ku sab ban, ará nyuk egy év alatt – a 18-59 éves internetezõk
köré ben tapasz tal ha tó tren dek nek meg fe le lõ en – meg há rom szo -
ro zó dott. 

Összes sé gé ben tehát kije lent het jük, hogy a gaz dál ko dók által
tar tal mas nak és hite les nek minõ sí tett hagyo má nyos infor má ció -
for rá sok – mint a szak köny vek, a kol lé gák és szak ta nács adók, az
agrár szak lap ok, a szak mai ren dez vé nyek, kiál lí tá sok és bemu ta -
tók – tovább ra is fon to sak a szak mai dön té sek meg ala po zá sa
során, ám ezek mel lett nem sza bad figyel men kívül hagy nunk a
kommunikáció digitális eszközeit és csatornáit sem. 

For rá sok: Eurostat, nmhh.hu, ksh.hu, kutatocentrum.hu,
AgroStratéga piac ku ta tás
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