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Bevezetô

A kiadvány, melyet Ön most a kezében tart vagy a képernyőn olvas, egy országos felmérés eredményeit mutatja be.
Többek között a következő kérdésekre kaphat választ belőle. Milyen irányba változott a döntést támogató információs csa-
tornák használata a mezőgazdaságban? Növekedett-e az okostelefont és táblagépet használó gazdák aránya? Látogat-
ják-e a gazdálkodók a közösségi portálokat, bemutatókat, kiállításokat, konferenciákat, ha szakmai információt gyűjtenek?
Mennyire mozognak otthonosan a virtuális térben, ha a pénzügyeiket intézik? Milyen a jövőképük, és terveznek-e beruhá-
zásokat a gazdaságban? Folytatódik-e a generációváltás, és milyen lesz a jövőbeni üteme?

Az AgroStratéga 2019-ben már nyolcadik alkalommal indította útjára azt a kutatást, melynek kérdőíve a mezőgazdasági
termelést hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából folytató egyéni gazdálkodók és cégvezetők szakmai információszerzési
és döntési szokásaival, preferenciáival, valamint jövőképével kapcsolatos kérdéseket tartalmaz.

A hiánypótló kutatást az hívta életre, hogy gyakorlati marketingszakemberként és tanácsadóként válaszokra volt szüksé-
günk. Olyan válaszokra, melyeket az elérhető ágazati elemzésekből, a szektorral kapcsolatos tanulmányokból és szekunder
piackutatási adatokból nem kaptunk meg. Az üzleti tervezés során és a marketingtervek elkészítésekor nem feltételezésekre
hagyatkozunk, hanem mért adatokra, tényekre támaszkodunk. Mivel ezek az adatok más forrásból nem álltak rendelke-
zésünkre, magunk állítottuk elő őket. 

A feladat megoldása nem tűnt egyszerűnek, de azért különösebb akadálya sem volt, hiszen közel 20 éves gyakorlattal
rendelkezünk a kvalitatív és kvantitatív piackutatások területén. Egy online felmérést készítettünk 2010-ben, melyet a jelen-
legihez hasonló formában megismételtünk 2012-ben, majd azt követően minden évben elvégeztünk. 

Hiánypótló felméréseink eredményeit az ágazaton belül több területen is felhasználják, az egyetemi oktatóktól az ágazat
beszállítóinak és vevőinek döntéshozóin keresztül a szakpolitikusokig. Kutatási jelentéseink megállapításai hivatkozásként
bekerülnek szakdolgozatokba, doktori disszertációkba, hazai és külföldi kiadványokba, magyarul és idegen nyelven egy -
aránt. Így jutottunk el az idei felméréshez is, melynek eredményeit tartalmazza a kiadvány. 

A médiafogyasztásra vonatkozó adatok, valamint az egyes évek közötti változások, a trendek egy másik anyag részét ké-
pezik, amely megvásárolható. Ezzel kapcsolatban szívesen adunk tájékoztatást a kiadvány végén található elérhetőségek e n.

Köszönjük a kutatás kérdőívét kitöltőknek, hogy időt szántak rá és válaszaikkal támogatták a felmérés sikerét. Szakmai
partnereinknek, támogatóinknak és a média képviselőinek pedig köszönjük, hogy a kutatás meghívójának célba juttatásával
segítették munkánkat.

Reméljük, érdekesnek és hasznosnak találja a kiadványt. Amennyiben észrevétele, javaslata van, és azt szívesen megosz-
taná velünk, a kiadvány végén található elérhetőségeken bátran megteheti. Előre is köszönjük, ha megtisztel vele.

Üdvözlettel:

Pólya Árpád és Varanka Mariann
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A kutatásról

Az összefoglaló bemutatja az AgroStratéga által 2019. augusztus 16. és szeptember 15. között végzett, a mezőgazdasági
termelést hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából folytató egyéni gazdálkodók és cégvezetők szakmai információszerzési
szokásait és preferenciáit, valamint jövőképét vizsgáló piackutatás legfontosabb eredményeit.

A piackutatáshoz névre szóló meghívót küldtünk:
•  Az AgroStratéga saját, épített adatbázisaira (e-DM)
•  A projektben közreműködő szakmai partnerek és támogatók saját címlistáira (e-DM)

A meghívókon felül a felhívás megjelent több mezőgazdasági portálon (főoldalon kiemelt hírként, bejegyzésként a közös-
ségi portálokon), a szakportálok hírleveleiben, továbbá az AgroStratéga saját szakmai blogjában is.

A kutatás eszköze: interneten kitölthető és beküldhető kérdőív, önálló kitöltés (CASI-módszer). Az első 1000 válaszadó
ajándékot kap (az ajándék mibenlétét előre nem publikáltuk, hogy ne befolyásoljuk a kitöltőket).

A kutatás 81–87%-ban az alapanyag-, gép- és alkatrészbeszerzésben, továbbá az értékesítésben és pénzügyekben dön-
téshozó; valamint 11–14%-ban a döntést befolyásoló személyeket érte el. A mintában kizárólag a hivatásszerűen, azaz
árutermelés céljából gazdálkodók jelennek meg, mivel ők a kutatás célcsoportja. Az adószám nélküli őstermelők, az ön-
ellátásra termelők és a hobbigazdálkodók válaszait nem vettük figyelembe az értékeléskor. Így a minta nem a teljes agrá-
riumról ad képet, hanem a mezőgazdaságilag hasznosított terület döntő hányadát művelő és egységes agrártámogatási
kérelmet benyújtó gazdaságokat reprezentálja. A minta nagysága 1400 fő. A piackutatás országosan reprezentatív.

Vizsgált agrárszaklapok (ábécésorrendben): Agrárágazat, Agrár Élet, Agrárium, AgrárUnió, Agrofórum, Agro Napló,
Gépmax, Haszon Agrár, Kertészet és Szőlészet, Kistermelők Lapja, Magyar Állattenyésztők Lapja, Magyar Mezőgazdaság,
Mezőgazdasági Technika, Mezőhír, NAKlap, Növényvédelem, Profi Mezőgazdasági Gépmagazin, Top Agrár  

Vizsgált agrárportálok (ábécésorrendben): agraragazat.hu, agrarszektor.hu, agrarunio.hu, agroforum.hu, agroinform.hu,
agronaplo.hu, agrotrend.hu, gepmax.hu, haszonagrar.hu, kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium, magro.hu, ma-
gyarmezogazdasag.hu, mezohir.hu, mvh.allamkincstar.gov.hu, nak.hu, ostermelo.com 

Vizsgált szakmai kiállítások és vásárok (ábécésorrendben): AgrárgépShow, AGROmashEXPO, Alföldi Állattenyésztési és
Mezőgazda Napok, Bábolnai Gazdanapok, FarmerExpo, Hajdúsági Expo, Kaposvári Állattenyésztési Napok, Kert-Tech,
MagyarKert, NAK Szántóföldi Napok, OMÉK, Pápai AgrárExpo, Szentlőrinci Gazdanapok, Szőlészet és Pincészet  

Vizsgált szakmai rendezvények és konferenciák (ábécésorrendben): Agrárakadémia Fórum, Agrárium Konferencia, Ag-
rárszektor Konferencia, Kelet-magyarországi Agrárfórum, Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, Magro Kukorica és Búza Kon-
ferencia, Növényorvosi Nap, Nyugat-magyarországi Agrárfórum, PREGA Konferencia, SmartFarm Konferencia, Tiszántúli
Növényvédelmi Fórum, Zsendülés Kertészeti Konferencia

Vizsgált szakmai pályázatok és díjak (ábécésorrendben): Agrofotó, Az Év Agrárembere, Az Év Bortermelője Magyaror-
szágon, Az Év Pincészete, Az Év Tanyája, Magyarország Legszebb Birtoka, Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka

Vizsgált televíziós agrárműsorok (ábécésorrendben): Magyar Gazda, Soroló, Új Mezőgazdasági Magazin

A kutatásra jellemző mintaszám: n=1400. Ez azt mutatja, hogy az összes értékelt kérdőív száma 1400 db. Ugyanakkor egyes kérdéseknél előfordulhat
kisebb bázis (pl. azoknál a kérdéseknél, amelyeknél nem volt kötelező a kitöltés, tehát a válaszadó anélkül is tovább tudott lépni, hogy az adott kérdésre vá-
laszolt volna). Ezekben az esetekben az adott kérdésnél n=… feltüntetésével jelezzük az adott kérdésre válaszolók számát. Az adott kérdésre kapott válaszok
értékelése mindig az adott kérdésre válaszolók bázisán történik (példa: ha egy adott kérdésre az 1400-ból csak 1374-en válaszoltak, akkor az n=1374, és
a kapott válaszok megoszlása is az 1374-es bázison történik, tehát az 1374 lesz a 100%). A kerekítésből adódóan előfordulhat, hogy az egyes grafikonokon
megjelenő értékek összege nem pontosan 100%.
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Őstermelő, adószámmal

38%

Családi gazdálkodó, adószámmal

29%

Egyéni vállalkozó,
vállalkozói igazolvánnyal

17%

Társas vállalkozás
(pl. bt., kft., rt., szövetkezet)

16%

Nonprofit szervezet
(pl. kht., költségvetési intézmény)

1%

Mezôgazdasági termelôtevékenységek 
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

Tevékenységi formák
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

Megjegyzés: A megkérdezésnek idén is célcsoportja volt a kizárólag állattenyésztéssel foglalkozó
gazdaságok köre.

A válaszadók 16%-a gazdasági szervezetet képvisel (társas vállalkozás és nonprofit
szervezet), 17%-uk egyéni vállalkozó, kétharmaduk pedig gazdálkodó (őstermelő
és családi gazdálkodó).

növénytermesztés
vegyes

gazdálkodás állattenyésztés

73%    23%    5%
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86%
szántóföldi

növénytermesztés

5%
hajtatás

egyéb növény

28%
gyep

14%
szabadföldi
zöldségfélék

20%
gyümölcs

10%
szőlő

2%  
szabadföldi 
 dísznövények, 
 oltvány, faiskola

3%

39%
szarvasmarha 

(húsmarha)

38%
sertés

36%
juh, kecske

23%
baromfi 23%

szarvasmarha 
(tejelő)

18%
egyéb állat

14%
ló

Növénytermesztés 2019-ben
(megoszlás a növénytermesztéssel foglalkozó válaszadók száma alapján, n=1376)

A válaszadók 86%-a foglalkozik szántó-
földi növénytermesztéssel. A kertészeti
növények termesztése és a gyepművelés
ennél jóval kisebb arányban (2–28%) jel-
lemző.

Állattenyésztés 2019-ben
(megoszlás az állattenyésztéssel foglalkozó válaszadók száma alapján, n=384)

A válaszadók 63%-a foglalkozik szarvasmarha (tejelő és húsmarha), 38%-uk ser-
tés, 36%-uk kiskérődző (juh és kecske) és 23%-uk baromfi tenyésztésével. Az
egyéb állatok 18%, lovak tenyésztése pedig 14%-ban jellemző.

Megjegyzés: A megoszlások összege azért nem 100%, mert a gazdaság egyszerre több állatfaj
tenyésztésével is foglalkozhat.

Megjegyzés: A megoszlások összege azért
nem 100%, mert a gazdaság egyszerre több
kultúracsoport termesztésével is foglalkozhat
az általa művelt területen.
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Mûvelt terület 2019-ben
(területkategóriák megoszlása a válaszadók száma alapján, n=1374)

Éves árbevétel (nettó)
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400 fő)

A válaszadók 49%-a 50 hektár feletti, 31%-uk pedig 100 hektár feletti terüle-
ten gazdálkodik. A kérdőívkitöltők által művelt terület nagyságának összege 257 314 hek-
tár.

10–49 hektár között 

37%

300–999 hektár között

9%

50–99 hektár között

18%

1000 hektár felett

4%

100–299 hektár között

18%

10 hektár alatt 

14%
Átlagos

birtokméret:

187
hektár

10 millió Ft alatt

48%

5 milliárd Ft felett 0,6%

1–5 milliárd Ft 1%

501 millió és 1 milliárd Ft 3%

201–500 millió Ft 4%

101–200 millió Ft 5%

51–100 millió Ft 8%

11–50 millió Ft 31%

 

A gazdaságok 52%-a 10 millió forintnál nagyobb árbevételt ér el évente, 
és 14%-uk árbevétele meghaladja a 100 milliós értékhatárt is. A válaszadók 
48%-a jelölt meg 10 millió forintnál kisebb éves árbevételt. 
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0 fő

44%

250 fő felett 0,2%

101–250 fő 1%

51–100 fő 1%

21–50 fő 3%

11–20 fő 2%

6–10 fő 5%

1–5 fő 44%

0 fő

50%

250 fő felett 0,1%

101–250 fő 0,1%

51–100 fő 1%

21–50 fő 1%

11–20 fő 3%

6–10 fő 7%

1–5 fő 38%

Állandó foglalkoztatottak létszáma
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

A gazdaságok 44%-ában nincs állandó foglalkoztatott. Ugyanekkora arányt képviselnek az
1–5 fős vállalkozások. A mikro-, kis és közepes üzemméret mellett 250 főnél nagyobb
létszámú nagyvállalat is szerepel a mintában (0,2%).

Időszaki foglalkoztatottak létszáma
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

A gazdaságok felében nincs időszaki foglalkoztatott, ugyanakkor több olyan gazdaság
is szerepel a mintában, amely 100 főnél több idénymunkást alkalmaz (0,3%).
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Országrészek szerinti eloszlás
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

A válaszadók száma és az általuk művelt terület nagysága szempontjából is kiugró arányú
a két alföldi régió, illetve a keleti országrész.

Észak-Magyarország

Észak-Alföld

Dél-Alföld

Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl

Közép-Magyarország

Dél-Dunántúl

11%

12%

10% 6%

11%

27%

22%

Dunántúl Kelet-Magyarország

Közép-Magyarország

61%33%

6%

Statisztikai régiók szerinti eloszlás
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)
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Gazdálkodás iránya középtávon (2–3 éven belül) I.
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

Gazdálkodás iránya középtávon (2–3 éven belül) II.
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

Egynegyedük a gépesítés színvonalát tervezi fejleszteni, míg minden nyolcadik gazdálkodó
a birtok méretének növelését tervezi.

A gazdálkodók több mint ötöde tervezi a gazdaság változatlan formában történő fenntartá-
sát. A gazdálkodók 2%-a a gazdaság visszafejlesztését, 4%-a a gazdaság eladását, átadá-
sát, illetve bérbe adását tervezi.

átadja, eladja,
bérbe adja

4%

szinten tartja

22%

fejleszti

72%

visszafejleszti,
megszünteti

2%

Tízből hét
válaszadó

középtávon a 
gazdaság

fejlesztésében
gondolkodik.

technikai, technológiai 
fejlesztés (pl. gépbeszerzéssel)

25%

a gazdálkodás változatlan
formában folyik tovább

22%

a birtok méretének
növelése (pl. termőföld-

vásárlással, földbérlettel)

12%

a gazdaság átadása,
eladása, bérbe adása

4%

a birtok méretének 
növelése + technikai, 
technológiai fejlesztés

35%

a gazdálkodás
visszafejlesztése,

megszüntetése

2%
A válaszadók 
több mint 

harmada a birtok 
méretének növelése 

mellett annak technikai, 
technológiai fejlesz-

tését is célul 
tűzte ki.
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Gazdaság átadás-átvétel
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

A válaszadók 11%-a esetében történt gazdaság átadás-átvétel az elmúlt 5 évben. A követ-
kező 5 évben tervezett átadás-átvétel aránya ennek több mint a duplája (26%).

Megvalósult és tervezett beruházások
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

14%-nál nem volt 
beruházás

18,5% nem tervez
beruházást

81,5% tervez
beruházást

86%-nál volt
beruházás

igen  nem

ig

en
  n

em

11%-nál történt
átadás-átvétel

26% tervezi az
átadás-átvételt

74% nem
tervezi az

átadás-átvételt

89%-nál
nem történt

átadás-átvétel

nem
  igen

nem  i
ge

n
A válaszadók 86%-ánál volt beruházás az elmúlt 5 évben, és 81,5%-uk tervez beruházást
az elkövetkező 5 évben is.
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A gazdálkodás egyéb körülményei
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

A válaszadók 19%-a öntözi a területét, 9%-uk használ megújuló energiaforrásokat és mind-
össze 1%-uk hasznosít termálvizet a gazdaságban. A legtöbben (44%) megújuló energiafor-
rások használatát tervezik.

jelenleg nincs és 
nincs is tervben

26%

44%47%

96%

9%

1% 3%

19%

55%

jelenleg nincs, 
de tervben van

van

Öntözés a gazdaság területén
Megújuló energiaforrások 

(pl. napelem) használata a gazdaságban

Termálvíz hasznosítása a gazdaságban
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A precíziós gazdálkodás eszköztárából alkalmazott
eljárások
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1400)

      navigációs rendszer 
(GPS/RTK helyzetmeghatározás, sorvezető)

automatikus kormányzás

automatikus szakaszvezérlés

változó mélységű talajművelés

változó tőszámú vetés

változó dózisú tápanyag-utánpótlás 
(szerves-/műtrágyaszórás)

változó mértékű növényvédőszer-kijuttatás 
(szórófejvezérlés, szórásmennyiség-vezérlés)

változó mértékű öntözés 
(szórófejvezérlés, szórásmennyiség-vezérlés)

hozamtérképezés

szenzorok alkalmazása
 (talaj-, növény-, környezeti érzékelők)

egyéb eszköz, eljárás

egyik sem

0% 10% 20% 30% 40% 50%

A részletes adatok megvásárolhatók.
Keresse az AgroStratégákat a kiadvány végén található elérhetőségeken!
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A válaszadók megoszlása korcsoport, generáció 
és nem szerint
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

A megkérdezettek 45%-a a 40–59 év közötti korcsoportba tartozik. A válaszadók 28%-a
 betöltötte a 60. életévét, és mindössze minden tizennegyedik harminc év alatti. Generációs
besorolás alapján a válaszadók több mint háromnegyede a Baby Boomer és
az X generációba tartozik. A válaszadók több mint négyötöde férfi.

Átlag-
életkor:

50 év

30–39 év között

19%

40–49 év között

24%

20 év alatt

0,2%
20–29 év között

7%

70 év felett

6%

60–69 év között

22%

50–59 év között

22%

Baby Boomer*
(55 év felettiek)

X generáció* 
(39–54 év közöttiek)

Y generáció* 
(23–38 év közöttiek)

Z generáció*
(22 év alattiak)

40% 36% 22% 1%

*f
or

rá
s:

 s
ta

tis
ta

.c
om

84% : 16%



Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban © 2019 AgroStratéga15

Legmagasabb iskolai végzettség
(megoszlás az iskolai végzettséget megadók száma alapján, n=1389)

Legmagasabb szakirányú végzettség
(megoszlás a szakirányú végzettséget megadók száma alapján, n=1354)

A válaszadók 98%-a legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,  
52%-uk pedig felsőfokú képzésben is részt vett.

Megjegyzés: Az iskolai és a szakirányú végzettség magas szintjét a válaszadók döntéshozói
 pozíciója és a vezetô beosztásúak magas aránya támasztja alá (lásd késôbb). 

alapfokú   középfokú   felsôfokú

2%  46%  52%

alapfokú   középfokú   felsôfokú

A válaszadók 91%-a legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik,
43%-uk pedig felsőfokú szakképzésben is részt vett.
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Megjegyzés: A válaszadók mindegyike döntéshozó vagy döntésbefolyásoló legalább egy szak -
területen.

Döntéshozó    Döntésbefolyásoló

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alapanyag

Gép, alkatrész    

Értékesítés

Pénzügyek

87% 11%

81% 14%

85% 11%

85% 12%

Én döntöm el, és a döntést önállóan hozom meg    Én döntöm el, de előtte közösen megbeszéljük
Másvalaki dönt, de előtte közösen megbeszéljük    Másvalaki dönt, és a döntést önállóan hozza meg

0% 20%10% 40% 60% 80%30% 50% 70% 90% 100%

41%46% 11%

39%42% 14%

42%43% 12%

45%40% 11%

Alapanyag

Gép, alkatrész

Értékesítés

Pénzügyek

Döntéshozatal az alapanyag-, gép- és alkatrész-
beszerzésről, értékesítésről, pénzügyekről – kompe-
tenciamutató I. (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

Döntéshozatal az alapanyag-, gép- és alkatrész-
beszerzésről, értékesítésről, pénzügyekről – kompe-
tenciamutató II. (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

A válaszadók 81–87%-a döntéshozó, további 11–14%-uk döntésbefolyásoló az adott
szakterületen.

A válaszadók 40–46%-a önállóan hozza meg a beszerzési, értékesítési és pénz-
ügyi döntéseket, 39–45%-uk mások meghallgatása után dönt.
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Gazdálkodó

77%

Külső szaktanácsadó

1%
Funkcionális

részegység vezetője

1%

Szakmai vezető

6%
Gazdasági szervezet vezetője

11%

Beosztott alkalmazott,
közreműködő családtag

5%

Megjegyzés: A megkérdezésnek nem volt célcsoportja azon nyugdíjasok köre, akik nem dolgoz-
nak. Ezért a kérdőív ezen kérdésével is megszűrtük a válaszadókat.

A válaszadó gazdaságban betöltött szerepe,
foglalkozása (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

Gazdálkodó: pl. őstermelő, családi gazdálkodó, egyéni vállalkozó
Gazdasági szervezet vezetője: pl. cégvezető, ügyvezető, igazgató, elnök
Szakmai vezető: pl. növénytermesztési ágazatvezető, növényvédelmi szakirányító, termelés-
irányító, telepvezető, tanüzemvezető
Funkcionális részegység vezetője: pl. műszaki vezető, gépészeti vezető, beszerzési/érté-
kesítési vezető, gazdasági vezető, főkönyvelő

A kutatás – az előzetesen kitűzött céloknak megfelelően – jellemzően a gazdálkodókat és a
vezető beosztásúakat érte el.

még nem érte el a
nyugdíjkorhatárt,

de nem tervezi
a munkavégzést

22%

már elérte a
nyugdíjkorhatárt

és tovább dolgozik

19%
még nem érte el 
a nyugdíjkorhatárt, 
de tervezi a 
munkavégzést

59%

Munkavégzés a nyugdíjkorhatár elérése után
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

A válaszadók közel négy -
ötöde tervezi a munkavégzést
vagy még dolgozik a nyugdíj-
korhatár elérése után is.
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asztali
számítógép

hordozható
számítógép

GPS

okostelefon
táblagép

2015 2016 2017 2018

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

2015 2016 2017 2018

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

2015 2016 2017 2018

2019

2019

2019

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

44% 43%

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

80%

70%

100%

90%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

61%61%
20% 25%

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

58%

81%

60%68%

2015 2016 2017 2018

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

2019

70%
58%

IKT-eszközök használata
(megoszlás a válaszadók száma alapján, 2015-ben n=1448, 2016-ban n=1665,
2017-ben, 2018-ban és 2019-ben n=1400)

2017 volt az első év, amikor az okostelefonok használata (69%) megelőzte az asztali gépe-
két (65%), 2019-ben pedig már a hordozható számítógépekért is gyakrabban nyúltak a vá-
laszadók (61%). A legtöbbet használt IKT-eszköz az okostelefon (81%), mely még mindig
emelkedő trendet mutat.

Internetbank használata (megoszlás az internetbankot rendszeresen
használó válaszadók száma alapján, 2015-ben n=1448, 2016-ban n=1665, 
2017-ben, 2018-ban és 2019-ben n=1400)

Az internetbankot igénybe vevők száma lassú növekedést mutat, 2019-ben tíz válaszadóból
hét rendszeresen használta. 
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A válaszadók 61%-a legalább hetente látogatja a Facebookot és 55%-uk a YouTube-ot. Az
Instagram (17%) és a LinkedIn (5%) legalább hetente történő látogatása ennél jóval kisebb
arányú. Összességében a legtöbben a Youtube-ot látogatják (90%), ezt követi a Facebook
(75%), az Instagram (34%), majd a LinkedIn (16%).

Az okostelefonok használatának növekedésével (adatokat lásd az előző oldalon) új alkalma-
zások is elterjedtek. Az ingyenes üzenetküldő alkalmazások közül a válaszadók több mint
fele (61%) használja a Facebook Messengert, 41%-uk a Vibert, 22%-uk a Skype-ot, 10%-uk
a WhatsAppot, 9%-uk a Google Hangoutsot és mindössze 2%-uk a Snapchatet.

Közösségi portálok látogatási gyakorisága
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1400)

Ingyenes üzenetküldő szolgáltatások használata
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1400)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Naponta     Hetente többször      Hetente     Havonta többször     Ritkábban    Nem látogatja

Facebook

YouTube

Instagram

LinkedIn

39%

18%

8% 14% 66%

84%10%

5
%

5
%

4
%

22% 14% 16% 19% 10%

15% 6% 4% 10% 25%
2

%
2

%
2

%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Használom     Nem használom

Facebook 
Messenger

Viber

Skype

WhatsApp

Google 
Hangouts

Snapchat 2
%

39%61%

41% 59%

78%22%

10% 90%

92%

98%

9%
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Szakmai információforrások használatának 
gyakorisága
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, sorrend a rendszeres 
használat alapján, n=1400)

A rendszeres és gyakori (összesített) használatot tekintve holtversenyben vezet az e-mailben
kapott ingyenes hírlevél, kiadvány (77%) és az ismerős, kolléga, szaktanácsadó (77%). Utób-
bit a rendszeres használat szempontjából megelőzi az e-mailben kapott hírlevél, kiadvány
(44%) és az internetes agrárportál (30%) is. 
A grafikon jobb oldalán látható fekete színű számok a rendszeresen, gyakran értékek összegét, a bal oldaliak pedig a soha, ritkán értékek összegét jelölik.

E-mailben kapott ingyenes hírlevél, kiadvány

Internetes agrárportál

Ismerős, kolléga, szaktanácsadó

Internetes agrárfórum

Nyomtatott agrárszaklap

Internetről letölthető, ingyenes kiadvány

Szakkönyv

Szakmai rendezvény, kiállítás, bemutató

Postai úton kapott ingyenes hírlevél, kiadvány

Nyomtatott tájékoztató

Közösségi portál 

Nyomtatott agrárszaklap digitális változata

Televízióban látható agrárműsor

Rádióban hallható agrárműsor

Soha

23% 77%44%

29% 72%30%

24% 77%29%

37% 63%29%

31% 69%28%

51% 50%16%

53% 47%14%

53% 47%13%

59% 42%13%

49% 51%12%

72% 28%11%

63% 38%

32%

8%

68%

20%

8%

80% 4%

Ritkán Gyakran Rendszeresen

0% 20%–20%–40%–60%–80%–100% 40% 60% 80% 100%

36%
 elsősorban

online

inkább
online elsősorban

nyomtatott

38%
4%

inkább
nyomtatott

22%

Az Y generáció* körében 
az online-nyomtatott 
preferencia aránya 

83% : 17%
*n=309

A szakmai információkat jellemzôen inkább online
(az interneten) vagy inkább nyomtatott formában
(pl. szaklapok, kiadványok) keresi? (n=1400)
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Szakmai információtípusok keresésének gyakorisága
(sorrend a rendszeres keresés alapján, megoszlás a válaszadók száma alapján, 
támogatott lista, n=1400)

Rendszeresen és összességében is a legtöbbet keresett szakmai téma az idôjárás-elôrejelzés.
A válaszadók rendszeresen és gyakran keresik még a következő témákat:
• agrárhírek (80%)
• a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó szakcikkek (77%)
• piaccal, árakkal kapcsolatos információk (72%)
• általános gazdasági hírek (66%)
• támogatási, pályázati lehetőségek (65%)
• más termelők gyakorlati tapasztalatai (cikkek, beszámolók, fórum) (63%)
Legkisebb gyakorisággal a szakmai rendezvények, kiállítások, bemutatók helyét és időpontját, illetve a jogi, adózási, szám-
viteli és pénzügyi tanácsokat keresik a gazdálkodók.

A grafikon jobb oldalán látható fekete színű számok a rendszeresen, gyakran értékek összegét, a bal oldaliak pedig a soha, ritkán értékek összegét jelölik.

időjárás-előrejelzés

agrárhírek

a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó szakcikkek

piaccal, árakkal kapcsolatos információk

támogatási, pályázati lehetőségek

általános gazdasági hírek

más termelők gyakorlati tapasztalatai (cikkek, beszámolók, fórum)

jogi, adózási, számviteli és pénzügyi tanácsok

mikor és hol lesz szakmai rendezvény, 
kiállítás, bemutató

Soha

8%

20%

23%

28%

35%

34%

37%

59%

68%

Ritkán Gyakran Rendszeresen

0% 20%–20%–40%–60%–80%–100% 40% 60% 80% 100%

72% 92%

32% 80%

28% 77%

26% 72%

25% 65%

23% 66%

17% 63%

12% 41%

7% 32%

A szakmai információkat jellemzôen inkább
szöveges vagy inkább videós formában keresi 
az interneten? (n=1400)

35%
elsősorban 

szöveges 

inkább
szöveges inkább

videós

elsősorban
videós

46%
16%

3%

Az Y generáció* körében 
a szöveges-videós 
preferencia aránya 

78% : 22%
*n=309
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Szakmai rendezvények látogatása 2019-ben
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

32%

Szántóföldi, kertészeti bemutató (kültéri)

26%

0 1x 2x 3x 4x 5x >5x

20%

11%
4% 2%

5%

Szakmai kiállítás, vásár

0 1x 2x 3x 4x 5x >5x

17%

44%

25%

9%
3% 1% 2%

Egyéb szakmai rendezvény, konferencia (beltéri)

0 1x 2x 3x 4x 5x >5x

33%
27%

17%
10%

5% 3%
6%

2019-ben a válaszadók 74%-a vett részt szántóföldi, kertészeti bemutatón, 83%-uk szakmai
kiállításon, vásáron és 67%-uk egyéb szakmai rendezvényen, konferencián. Ebben az évben
is jellemzően 1-2 alkalommal látogattak meg szakmai rendezvényeket.
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Szakmai kiállítások és vásárok ismertsége
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1400)

Szakmai kiállítások, vásárok ismertsége 
és látogatottsága
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1400)

0% 20% 40% 60% 80%10% 30% 50% 70% 90% 100%

97% 3%

95% 5%

94% 6%

93% 7%

91% 9%

10%

11%

90%

89%

79% 21%

77% 23%

67% 33%

64% 36%

55% 45%

52% 48%

50% 50%

szakmai kiállítás és vásár 1

szakmai kiállítás és vásár 2

szakmai kiállítás és vásár 3

szakmai kiállítás és vásár 4

szakmai kiállítás és vásár 5

szakmai kiállítás és vásár 6

szakmai kiállítás és vásár 7

szakmai kiállítás és vásár 8

szakmai kiállítás és vásár 9

szakmai kiállítás és vásár 10

szakmai kiállítás és vásár 11

szakmai kiállítás és vásár 12

szakmai kiállítás és vásár 13

szakmai kiállítás és vásár 14

Ismeri Nem ismeri

0% 20% 40% 60% 80%10% 30% 50% 70% 90% 100%

30%68% 3%

45%48% 7%

52% 5%

65%

63%

64%

6%

10%

11%

9%66%

65% 23%

56% 33%

69% 21%

42% 48%

46% 45%

55%9%

10%

10%

11%

11%

12%

25%

25%

28%

29%

43%

36%

45%5% 50%

szakmai kiállítás és vásár 1

szakmai kiállítás és vásár 2

szakmai kiállítás és vásár 3

szakmai kiállítás és vásár 4

szakmai kiállítás és vásár 5

szakmai kiállítás és vásár 6

szakmai kiállítás és vásár 7

szakmai kiállítás és vásár 8

szakmai kiállítás és vásár 9

szakmai kiállítás és vásár 10

szakmai kiállítás és vásár 11

szakmai kiállítás és vásár 12

szakmai kiállítás és vásár 13

szakmai kiállítás és vásár 14

Ismeri, de nem látogatjaIsmeri és látogatja Nem ismeri



24Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban © 2019 AgroStratéga

Szakmai rendezvények és konferenciák ismertsége
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1400)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

szakmai rendezvény, konferencia 1
szakmai rendezvény, konferencia 2
szakmai rendezvény, konferencia 3
szakmai rendezvény, konferencia 4
szakmai rendezvény, konferencia 5
szakmai rendezvény, konferencia 6
szakmai rendezvény, konferencia 7
szakmai rendezvény, konferencia 8
szakmai rendezvény, konferencia 9

szakmai rendezvény, konferencia 10
szakmai rendezvény, konferencia 11
szakmai rendezvény, konferencia 12

59% 41%
51% 49%

49% 51%
49% 51%

48% 52%
46% 54%

43% 57%
39% 61%
39% 62%

34% 66%
32% 68%

25% 75%

Ismeri Nem ismeri

Szakmai rendezvények, konferenciák ismertsége 
és látogatottsága
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1400)
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szakmai rendezvény, konferencia 1
szakmai rendezvény, konferencia 2
szakmai rendezvény, konferencia 3
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szakmai rendezvény, konferencia 10
szakmai rendezvény, konferencia 11
szakmai rendezvény, konferencia 12

36%10% 54%
40%9%

8%
6%
6%
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5%
4%
3%
3%
3%
2%

51%
40% 52%

53% 41%
43% 51%
38% 57%

46% 49%
28% 68%

35% 62%
36% 61%

32% 66%
23% 75%

Ismeri, de nem látogatjaIsmeri és látogatja Nem ismeri

Szakmai pályázatok és díjak ismertsége
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1400)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

szakmai pályázat, díj 1

szakmai pályázat, díj 2

szakmai pályázat, díj 3

szakmai pályázat, díj 4

szakmai pályázat, díj 5

szakmai pályázat, díj 6

szakmai pályázat, díj 7

85% 15%

71% 29%

67% 33%

64% 36%

60% 40%

51% 49%

51% 49%

Ismeri Nem ismeri
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Agrárszaklapok olvasási gyakorisága I.
(sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a válaszadók száma 
alapján, támogatott lista, n=1400)

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága II.
(abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a válaszadók száma 
alapján, támogatott lista, n=1400)

agrárszaklap 1
agrárszaklap 2
agrárszaklap 3
agrárszaklap 4
agrárszaklap 5
agrárszaklap 6
agrárszaklap 7
agrárszaklap 8
agrárszaklap 9

agrárszaklap 10
agrárszaklap 11
agrárszaklap 12
agrárszaklap 13
agrárszaklap 14
agrárszaklap 15
agrárszaklap 16
agrárszaklap 17
agrárszaklap 18

 Rendszeresen  Gyakran Ritkán           Nem olvassa
 (minden lapszámot) (a lapszámok többségét) (a lapszámok kisebbik hányadát)

3% 
3% 
5% 
5% 
6% 
7% 
8% 
9% 

10% 
11% 
12% 
15% 
18% 
21% 
22% 

27% 
30% 
32% 

9% 
7% 
10% 
9% 
8% 
9% 

18% 
10% 

18% 
15% 

16% 
24% 

22% 
26% 

26% 
28% 

30% 
27% 

30% 
22% 

28% 
24% 
26% 

19% 
30% 

27% 
32% 

33% 
33% 

32% 
27% 

31% 
24% 

25% 
24% 
25% 

58% 
68% 

57% 
62% 

60% 
66% 

44% 
53% 

40% 
41% 
39% 

29% 
32% 

23% 
27% 

20% 
16% 
16% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

32% 
34% 

38% 
40% 

43% 
43% 

47% 
56% 

59% 
60% 
62% 

68% 
71% 

73% 
77% 

80% 
84% 
84% agrárszaklap 1

agrárszaklap 2
agrárszaklap 3
agrárszaklap 4
agrárszaklap 5
agrárszaklap 6
agrárszaklap 7
agrárszaklap 8
agrárszaklap 9

agrárszaklap 10
agrárszaklap 11
agrárszaklap 12
agrárszaklap 13
agrárszaklap 14
agrárszaklap 15
agrárszaklap 16
agrárszaklap 17
agrárszaklap 18
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Agrárszaklapok olvasási gyakorisága III.
(sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás az Y generációs válaszadók
száma alapján, támogatott lista, n=309)

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága IV.
(abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás az Y generációs válaszadók
száma alapján, támogatott lista, n=309)

agrárszaklap 1
agrárszaklap 2
agrárszaklap 3
agrárszaklap 4
agrárszaklap 5
agrárszaklap 6
agrárszaklap 7
agrárszaklap 8
agrárszaklap 9

agrárszaklap 10
agrárszaklap 11
agrárszaklap 12
agrárszaklap 13
agrárszaklap 14
agrárszaklap 15
agrárszaklap 16
agrárszaklap 17
agrárszaklap 18

 Rendszeresen  Gyakran Ritkán           Nem olvassa
 (minden lapszámot) (a lapszámok többségét) (a lapszámok kisebbik hányadát)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

4% 

5% 
5% 
6% 
6% 
7% 
7% 
8% 
8% 
10% 

13% 
17% 
18% 

21% 
24% 
24% 

28% 

11% 

6% 
9% 
7% 
9% 

17% 
12% 

17% 
10% 

26% 

16% 
25% 

26% 

26% 
29% 

35% 
24% 

29% 

21% 
25% 

20% 
23% 

27% 
33% 

30% 
21% 

39% 

38% 
28% 

34% 

29% 
30% 

27% 
30% 

56% 

68% 
61% 

67% 
62% 

50% 
48% 
45% 

61% 
25% 

11% 10% 24% 56% 
33% 
31% 

22% 

24% 
17% 
14% 

18% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

agrárszaklap 1
agrárszaklap 2
agrárszaklap 3
agrárszaklap 4
agrárszaklap 5
agrárszaklap 6
agrárszaklap 7
agrárszaklap 8
agrárszaklap 9

agrárszaklap 10
agrárszaklap 11
agrárszaklap 12
agrárszaklap 13
agrárszaklap 14
agrárszaklap 15
agrárszaklap 16
agrárszaklap 17
agrárszaklap 18 32% 

33% 
38% 
39% 
39% 

44% 
44% 

50% 
52% 

55% 
67% 

69% 
75% 
76% 

78% 
82% 
84% 

86% 
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Agrárszaklapok olvasási gyakorisága V.
(sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás az állattenyésztéssel foglalkozó
válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=384)

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága VI.
(abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás az állattenyésztéssel
foglalkozó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=384)

agrárszaklap 1
agrárszaklap 2
agrárszaklap 3
agrárszaklap 4
agrárszaklap 5
agrárszaklap 6
agrárszaklap 7
agrárszaklap 8
agrárszaklap 9

agrárszaklap 10
agrárszaklap 11
agrárszaklap 12
agrárszaklap 13
agrárszaklap 14
agrárszaklap 15
agrárszaklap 16
agrárszaklap 17
agrárszaklap 18

 Rendszeresen  Gyakran Ritkán           Nem olvassa
 (minden lapszámot) (a lapszámok többségét) (a lapszámok kisebbik hányadát)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3% 
3% 

4% 
4% 
4% 
7% 
11% 
12% 
15% 
15% 

18% 

21% 
22% 

8% 
11% 

5% 
11% 
13% 

16% 
20% 
19% 
16% 

24% 

15% 

19% 
23% 

22% 
22% 

22% 
30% 
27% 

26% 
32% 
33% 
32% 

32% 

29% 

26% 
31% 

68% 
65% 

68% 
54% 

57% 
51% 

38% 
36% 
37% 

29% 
15% 24% 32% 30% 

38% 
20% 25% 24% 31% 

34% 
24% 

25% 27% 26% 23% 
30% 30% 24% 15% 

35% 23% 26% 16% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

agrárszaklap 1
agrárszaklap 2
agrárszaklap 3
agrárszaklap 4
agrárszaklap 5
agrárszaklap 6
agrárszaklap 7
agrárszaklap 8
agrárszaklap 9

agrárszaklap 10
agrárszaklap 11
agrárszaklap 12
agrárszaklap 13
agrárszaklap 14
agrárszaklap 15
agrárszaklap 16
agrárszaklap 17
agrárszaklap 18 32% 

32% 
35% 

43% 
46% 

49% 
62% 
62% 
63% 
64% 

66% 
69% 
70% 
71% 

76% 
77% 

84% 
85% 
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agrárszaklap 1
agrárszaklap 2
agrárszaklap 3
agrárszaklap 4
agrárszaklap 5
agrárszaklap 6
agrárszaklap 7
agrárszaklap 8
agrárszaklap 9

agrárszaklap 10
agrárszaklap 11
agrárszaklap 12
agrárszaklap 13
agrárszaklap 14
agrárszaklap 15
agrárszaklap 16
agrárszaklap 17
agrárszaklap 18

 Rendszeresen  Gyakran Ritkán           Nem olvassa
 (minden lapszámot) (a lapszámok többségét) (a lapszámok kisebbik hányadát)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3% 
4% 
5% 
5% 
6% 

9% 
9% 

10% 
14% 
15% 
18% 
19% 
21% 

26% 
30% 

34% 
35% 
37% 

11% 
6% 
8% 
10% 
12% 

8% 
18% 

9% 
21% 

15% 
18% 

29% 
25% 

29% 
29% 

32% 
26% 

34% 

32% 
23% 

25% 
26% 

31% 
18% 

31% 
25% 

33% 
33% 

34% 
31% 

29% 
30% 
23% 

20% 
23% 

20% 

54% 
67% 

62% 
59% 

52% 
64% 

41% 
56% 

32% 
37% 

31% 
21% 

25% 
15% 

18% 
14% 

16% 
9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

agrárszaklap 1
agrárszaklap 2
agrárszaklap 3
agrárszaklap 4
agrárszaklap 5
agrárszaklap 6
agrárszaklap 7
agrárszaklap 8
agrárszaklap 9

agrárszaklap 10
agrárszaklap 11
agrárszaklap 12
agrárszaklap 13
agrárszaklap 14
agrárszaklap 15
agrárszaklap 16
agrárszaklap 17
agrárszaklap 18 33% 

36% 
38% 

41% 
44% 

46% 
48% 

59% 
63% 

68% 
69% 

75% 
79% 

82% 
84% 
85% 
86% 

91% 

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága VII.
(sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a legalább 50 hektár területen
gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=676)

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága VIII.
(abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a legalább 50 hektár területen
gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=676)
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Agrárszaklapok olvasási gyakorisága X.
(abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a legalább 100 hektár
területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=426)

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága IX.
(sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a legalább 100 hektár
területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=426)

agrárszaklap 1
agrárszaklap 2
agrárszaklap 3
agrárszaklap 4
agrárszaklap 5
agrárszaklap 6
agrárszaklap 7
agrárszaklap 8
agrárszaklap 9

agrárszaklap 10
agrárszaklap 11
agrárszaklap 12
agrárszaklap 13
agrárszaklap 14
agrárszaklap 15
agrárszaklap 16
agrárszaklap 17
agrárszaklap 18

 Rendszeresen  Gyakran Ritkán           Nem olvassa
 (minden lapszámot) (a lapszámok többségét) (a lapszámok kisebbik hányadát)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

4% 
4% 
5% 
6% 
7% 
9% 
10% 
10% 

15% 
17% 

18% 
19% 
21% 

25% 
30% 
32% 

34% 
35% 

11% 
5% 
10% 

12% 
13% 

9% 
8% 

19% 

23% 
15% 

20% 
30% 
28% 

31% 
33% 
27% 

35% 
36% 

34% 
23% 

27% 
26% 

31% 
16% 
22% 

30% 

33% 
34% 

35% 
30% 
27% 

30% 
23% 

23% 

19% 
20% 

51% 
68% 

58% 
57% 

49% 
65% 

61% 
41% 

29% 
34% 

27% 
22% 
23% 

15% 
14% 

17% 

13% 
10% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

agrárszaklap 1
agrárszaklap 2
agrárszaklap 3
agrárszaklap 4
agrárszaklap 5
agrárszaklap 6
agrárszaklap 7
agrárszaklap 8
agrárszaklap 9

agrárszaklap 10
agrárszaklap 11
agrárszaklap 12
agrárszaklap 13
agrárszaklap 14
agrárszaklap 15
agrárszaklap 16
agrárszaklap 17
agrárszaklap 18 32% 

35% 
39% 

42% 
43% 

49% 
51% 

59% 
66% 

71% 
73% 

77% 
78% 

83% 
85% 
86% 
87% 

90% 
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Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket
választaná? (megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, 
n=1400)

Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket
választaná? (megoszlás az Y generációs válaszadók száma alapján, 
támogatott lista, n=309)

agrárszaklap 18 1%
agrárszaklap 17 1%
agrárszaklap 16 1%
agrárszaklap 15 2%
agrárszaklap 14 2%
agrárszaklap 13 3%
agrárszaklap 12 4%
agrárszaklap 11 4%
agrárszaklap 10 4%
agrárszaklap 9 5%
agrárszaklap 8 6%
agrárszaklap 7 6%

agrárszaklap 1 18%
agrárszaklap 2 14%
agrárszaklap 3 8%
agrárszaklap 4 7%
agrárszaklap 5 7%
agrárszaklap 6 6%

a teljes
minta

választása

agrárszaklap 18 1%
agrárszaklap 17 1%
agrárszaklap 16 1%
agrárszaklap 15 2%
agrárszaklap 14 2%
agrárszaklap 13 3%
agrárszaklap 12 4%
agrárszaklap 11 4%
agrárszaklap 10 5%

agrárszaklap 9 6%
agrárszaklap 8 6%
agrárszaklap 7 6%

agrárszaklap 1 15%
agrárszaklap 2 13%
agrárszaklap 3 9%
agrárszaklap 4 9%
agrárszaklap 5 8%
agrárszaklap 6 6%

az 
Y generáció
választása
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Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket
választaná? (megoszlás az állattenyésztéssel foglalkozó válaszadók 
száma alapján, támogatott lista, n=384)

Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket
választaná? (megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó 
válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=676)

agrárszaklap 18 1%
agrárszaklap 17 1%
agrárszaklap 16 1%
agrárszaklap 15 1%
agrárszaklap 14 2%
agrárszaklap 13 2%
agrárszaklap 12 2%
agrárszaklap 11 3%
agrárszaklap 10 4%

agrárszaklap 9 4%
agrárszaklap 8 6%
agrárszaklap 7 7%

agrárszaklap 1 14%
agrárszaklap 2 14%
agrárszaklap 3 11%
agrárszaklap 4 11%
agrárszaklap 5 10%
agrárszaklap 6 7%

az 
állattenyész-

téssel 
foglalkozók 
választása

agrárszaklap 18 1%
agrárszaklap 17 1%
agrárszaklap 16 1%
agrárszaklap 15 2%
agrárszaklap 14 2%
agrárszaklap 13 2%
agrárszaklap 12 2%
agrárszaklap 11 3%
agrárszaklap 10 4%

agrárszaklap 9 4%
agrárszaklap 8 4%
agrárszaklap 7 5%

agrárszaklap 1 22%
agrárszaklap 2 14%
agrárszaklap 3 11%
agrárszaklap 4 8%
agrárszaklap 5 7%
agrárszaklap 6 7%

az 50 
hektár

feletti területen
gazdálkodók 

választása



32Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban © 2019 AgroStratéga

Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket
választaná? (megoszlás a legalább 100 hektár területen gazdálkodó 
válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=426)

agrárszaklap 18 1%
agrárszaklap 17 1%
agrárszaklap 16 2%
agrárszaklap 15 2%
agrárszaklap 14 2%
agrárszaklap 13 2%
agrárszaklap 12 3%
agrárszaklap 11 3%
agrárszaklap 10 4%

agrárszaklap 9 4%
agrárszaklap 8 5%
agrárszaklap 7 5%

agrárszaklap 1 23%
agrárszaklap 2 12%
agrárszaklap 3 11%
agrárszaklap 4 7%
agrárszaklap 5 7%
agrárszaklap 6 6%

a 100 
hektár

feletti területen
gazdálkodók 

választása

Honnan tájékozódnak a gazdálkodók?

Milyen csatornákon keresztül gyûjtenek 
szakmai információkat?

Ön is kíváncsi rá?

Ha igen, keresse az AgroStratégákat a 
kiadvány végén található elérhetôségeken!
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Naponta     Hetente többször      Hetente     Havonta többször     Ritkábban    Nem látogatja

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

agrárportál 1

agrárportál 2

agrárportál 3

agrárportál 4

agrárportál 5

agrárportál 6

agrárportál 7

agrárportál 8

agrárportál 9

agrárportál 10

agrárportál 11

agrárportál 12

agrárportál 13

agrárportál 14

agrárportál 15

agrárportál 16

5% 

5% 

6% 

20% 

4% 

4% 

4% 

3% 

5% 

6% 

5% 

4% 

5% 

4% 

7% 

10% 

11% 

12% 

12% 

20% 

9% 

8% 

9% 

5% 

10% 

12% 

8% 

10% 

8% 

10% 

13% 

15% 

15% 

15% 

12% 

13% 

13% 

14% 

12% 

9% 

15% 

17% 

15% 

10% 

12% 

15% 

15% 

19% 

21% 

22% 

21% 

16% 

30% 

28% 

30% 

27% 

33% 

31% 

32% 

27% 

28% 

31% 

29% 

30% 

26% 

29% 

28% 

18% 

43% 

45% 

44% 

54% 

36% 

32% 

38% 

48% 

45% 

37% 

33% 

25% 

22% 

16% 

22% 

13% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

agrárportál 1

agrárportál 2

agrárportál 3

agrárportál 4

agrárportál 5

agrárportál 6

agrárportál 7

agrárportál 8

agrárportál 9

agrárportál 10

agrárportál 11

agrárportál 12

agrárportál 13

agrárportál 14

agrárportál 15

agrárportál 16 46% 

52% 

55% 

55% 

56% 

57% 

62% 

63% 

64% 

67% 

68% 

75% 

78% 

78% 

84% 

87% 

Agrárportálok látogatási gyakorisága II.
(abszolút sorrend a nem látogatók nélkül, megoszlás a válaszadók száma
alapján, támogatott lista, n=1400)

Agrárportálok látogatási gyakorisága I.
(sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás a válaszadók száma
alapján, támogatott lista, n=1400)
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Agrárportálok látogatási gyakorisága IV.
(abszolút sorrend a nem látogatók nélkül, megoszlás az Y generációs
válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=309)

Agrárportálok látogatási gyakorisága III.
(sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás az Y generációs válaszadók 
száma alapján, támogatott lista, n=309)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Naponta     Hetente többször      Hetente     Havonta többször     Ritkábban    Nem látogatja

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

agrárportál 1

agrárportál 2

agrárportál 3

agrárportál 4

agrárportál 5

agrárportál 6

agrárportál 7

agrárportál 8

agrárportál 9

agrárportál 10

agrárportál 11

agrárportál 12

agrárportál 13

agrárportál 14

agrárportál 15

agrárportál 16

13% 

3% 

3% 

4% 

6% 
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Agrárportálok látogatási gyakorisága VI.
(abszolút sorrend a nem látogatók nélkül, megoszlás az állattenyésztéssel
foglalkozó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=384)

Agrárportálok látogatási gyakorisága V.
(sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás az állattenyésztéssel foglalkozó
válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=384)
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Agrárportálok látogatási gyakorisága VIII.
(abszolút sorrend a nem látogatók nélkül, megoszlás a legalább 50 hektár
területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=676)

Agrárportálok látogatási gyakorisága VII.
(sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás a legalább 50 hektár
területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=676)
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Agrárportálok látogatási gyakorisága IX.
(sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás a legalább 100 hektár
területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=426)

Agrárportálok látogatási gyakorisága X.
(abszolút sorrend a nem látogatók nélkül, megoszlás a legalább 100 hektár
területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=426)
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Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket
választaná? (megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott 
lista, n=1400)

Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket
választaná? (megoszlás az Y generációs válaszadók száma alapján, 
támogatott lista, n=309)

agrárportál 16 1%
agrárportál 15 2%
agrárportál 14 2%
agrárportál 13 2%
agrárportál 12 2%
agrárportál 11 2%
agrárportál 10 3%

agrárportál 9 3%
agrárportál 8 3%
agrárportál 7 4%
agrárportál 6 5%
agrárportál 5 8%
agrárportál 4 8%

agrárportál 1 36%
agrárportál 2 10%
agrárportál 3 9%

a teljes 
minta 

választása

agrárportál 16 0,3%
agrárportál 15 1%
agrárportál 14 1%
agrárportál 13 2%
agrárportál 12 2%
agrárportál 11 2%
agrárportál 10 2%

agrárportál 9 2%
agrárportál 8 2%
agrárportál 7 3%
agrárportál 6 3%
agrárportál 5 7%
agrárportál 4 7%
agrárportál 3 9%
agrárportál 2 9%

agrárportál 1 49%

az  
Y generáció 
választása
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Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket
választaná? (megoszlás az állattenyésztéssel foglalkozó válaszadók 
száma alapján, támogatott lista, n=384)

Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket
választaná? (megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó 
válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=676)

agrárportál 16 1%
agrárportál 15 1%
agrárportál 14 1%
agrárportál 13 2%
agrárportál 12 3%
agrárportál 11 3%
agrárportál 10 3%
agrárportál 9 3%
agrárportál 8 4%
agrárportál 7 5%
agrárportál 6 5%
agrárportál 5 6%
agrárportál 4 7%

agrárportál 1 36%
agrárportál 2 14%
agrárportál 3 8%

az 
állattenyész-

téssel 
foglalkozók 
választása

agrárportál 16 1%
agrárportál 15 1%
agrárportál 14 2%
agrárportál 13 2%
agrárportál 12 3%
agrárportál 11 3%
agrárportál 10 3%
agrárportál 9 3%
agrárportál 8 3%
agrárportál 7 4%
agrárportál 6 5%
agrárportál 5 8%
agrárportál 4 8%

agrárportál 1 33%
agrárportál 2 13%
agrárportál 3 8%

az 50 
hektár

feletti területen
gazdálkodók 

választása
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Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket
választaná? (megoszlás a legalább 100 hektár területen gazdálkodó 
válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=426)

agrárportál 16 0,2%
agrárportál 15 1%
agrárportál 14 2%
agrárportál 13 2%
agrárportál 12 3%
agrárportál 11 3%
agrárportál 10 4%
agrárportál 9 4%
agrárportál 8 4%
agrárportál 7 4%
agrárportál 6 6%
agrárportál 5 6%
agrárportál 4 7%

agrárportál 1 34%
agrárportál 2 13%
agrárportál 3 8%

a 100 
hektár

feletti területen
gazdálkodók 

választása

Honnan tájékozódnak a gazdálkodók?

Milyen csatornákon keresztül gyûjtenek 
szakmai információkat?

Ön is kíváncsi rá?

Ha igen, keresse az AgroStratégákat a 
kiadvány végén található elérhetôségeken!
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Televíziós agrárműsorok nézettsége
(sorrend a heti nézettség alapján, megoszlás a válaszadók száma alapján, 
támogatott lista, n=1400)
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12% 

14% 

19% 

88% 

86% 

81% 

Az agrárműsorokat jellemzően inkább számítógépen
vagy inkább televízión nézi? (megoszlás az adott műsort nézők 
száma alapján, támogatott lista, n=890, 897 és 993)
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Szakmai partnereink és támogatóink a piac-
kutatásról és a társadalmi szerepvállalásról

Felméréseink eredményeinek nagy részét évek óta ingyene-
sen megosztjuk az ágazati szereplőkkel, hozzáférést bizto-
sítva az érintettek széles köre számára, elősegítve ezzel az
információcserét, ami az ágazat továbbfejlődésének egyik
fontos feltétele. Szakmai partnereinknek és támogatóinknak
köszönjük, hogy a kezdeményezés mellé álltak és szerep-
vállalásukkal hozzájárultak a közösen elért eredményekhez.
Országos felmérésünknek ebben az évben is szakmai part-
nere az AGRYA (Fiatal Gazdák Magyarországi Szövet-
sége), a GOSZ (Gabonatermesztők Országos Szövetsége)
és a MÁSZ (Magyar Állattenyésztők Szövetsége). Idén új
partnerünk a FRUITVEB (Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakma-
közi Szervezet és Terméktanács). E négy szakmai szervezet
mellett az EUROCHEM, a HARDI, a NUFARM, a RAPOOL
és a SAATEN-UNION is támogatja a kezdeményezést. Az
alábbiakban a kutatás szakmai partnerei és támogatói szá-
molnak be a piackutatással és a társadalmi felelősségválla-
lással kapcsolatos viszonyukról.

Fiatalok, információ, jövő

Dr. Weisz Miklós társelnök
Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége

A Fiatal Gazdák Magyaror-
szági Szövetsége – AGRYA
több éve partnerként dolgo-
zik együtt az AgroStratégá-
val. Közös felmérések kereté-
ben vizsgáltuk a fiatal gaz-
dálkodók helyzetét, a kerté-
szeti ágazatban működő fia-
tal termelőket, a gazdaságok
átadásának nehezítő körül-
ményeit. Valamennyi munká-
ból kiadvány is készült,
amelyek reményeink szerint
jó alapot adhatnak további
felmérésekhez, kutatásokhoz
a témában, illetve fiatal gaz-

dálkodókat érintő szakpolitikai döntések meghozatalához.
A közös projektjeinkre jellemző, hogy azokban az informá-
ciók, a tudás megszerzésének, átadásának, felhasználásá-
nak vizsgálata kiemelt szerepet kapott. 
A hazai mezőgazdaságot körülvevő hatalmas információs
halmazban túl sok a zaj. Számtalan csatornán keresztül el-
túlzott mértékű hír, adat, információ árad a termelők felé,
akik nehéz helyzetben vannak, amikor különbséget szeret-

nének tenni a szakmai-
lag megalapozott és a
marketingcéllal készült
anyagok között. A jövő
mezőgazdaságot érin -
tő kihívásai nagyrészt
ismertek, ám a terme-
léshez kapcsolódó elvá-
rások és nehézségek
mellett a gazdálkodóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk
az agrárszabályozás és a támogatási rendszer változásaira
is. A mindennapi szakmai döntések meghozatalához nélkü-
lözhetetlen számukra a hiteles információk gyűjtése és fel-
dolgozása. Ehhez pedig látni kell, hogy az érintettek milyen
forrásokból és milyen eszközökön keresztül jutnak informá-
ciókhoz. A mostani, legfrissebb felmérés ebben tud útmuta-
tóul szolgálni.
Érdemes átnézni, összehasonlítani a korábbi évek felméré-
seit, mert fontos és érdekes változások olvashatók ki például
a gazdálkodók beruházási szándékai vagy a nyugdíjkorha-
tár elérése után tervezett munkavégzés esetében. A generá-
cióváltás, a gazdaságok átadása mint kiemelt téma az
utóbbi néhány évben beépült az agrárszakmai-közéleti kom-
munikációba. Ez már részsiker. Most jöhetnek a folyamatot
segítő intézkedések.

Közösen keressük a fejlesztés 
lehetőségeit

Petőházi Tamás elnök
Gabonatermesztők Országos Szövetsége

A Gabonatermesztők Orszá-
gos Szövetsége (GOSZ)
2004-es alapítása óta a ga-
bona-termékpályán mozgó és
egyéb kapcsolódó – gabona,
olajos (napraforgó, repce,
szója), fehérje és rost – növé-
nyek termesztésével foglal-
kozó tagjainak érdekvédel-
mét végzi országos és euró-
pai uniós szinten. A tavaly
megválasztott új elnökség
sokkal nyomatékosabban kí-
vánja kezelni a 2021-ben in-
duló új uniós költségvetési
lehetőségek kérdését, kiemel-

A termelők számára

nélkülözhetetlenek a 

hiteles információk.
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ten foglalkozik a szántóföldi
növénytermesztés versenyké-
pességének növelésével, foly-
nak az ezzel kapcsolatos
háttérmunkák. Ezek kapcsán
végzett számításaink szerint a
magyar szántóföldi növény-
termesztésnek hektáronként
100-150 000 forint többletár-
bevételre lenne szüksége,
hogy a 2020 utáni időszakra
is nyugodtan készülhessünk.
Ennek teljesítése nem lehetet-
len, hiszen a gazdaságok
 fejlettebb, felső 10-15 száza-
léka már most ezen a szinten
dolgozik. Tehát a cél elérése
érdekében még az átlag
körül teljesítőknek kell felzár-
kózniuk a jobbakhoz. 

Újdonság továbbá, hogy a Vetőmag Szövetség Szakmaközi
Szervezet és Terméktanáccsal 13 éve indult közös projek-
tünkben immár részt vesz a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara, így a posztregisztrációs kísérletekben kiemelkedően
szereplő fajták és hibridek ajánlati fajtalistára kerülhetnek.
Nemcsak őszi búzában és kukoricában, hanem repcében is
elindultak a kísérletek.
Az innováció, a szaktanácsadás és a tudástranszfer min-
denki számára felértékelődik a közeljövőben, amiben szin-
tén támogatnunk kell tagjainkat. Az input anyagok és a
szolgáltatások csak tudástranszferrel együtt tehetik az agrá-
rium szereplőit versenyképesebbé. 
Egyebek mellett azért támogatjuk az AgroStratéga felméré-
sét, mert annak nagyon fontos része a jelenlegi állapotok
megismerése és a rejtett potenciálok feltárása. Azért is kö-
vetjük nyomon a kutatás eredményeit, mert az új adatok
megismerésével és évről évre történő összevetésével kirajzo-
lódnak a tendenciák, amelyek alapján javaslatokat tudunk
megfogalmazni tagjainknak és az ország döntéshozóinak a
versenyben maradáshoz szükséges aktuális tennivalókról.

Nagyobb hozzáadott érték 
előállítása a cél

Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató
Magyar Állattenyésztők Szövetsége

A Magyar Állattenyésztők Szövetségét (MÁSZ) a sertés-,
szarvasmarha-, ló- és juhtenyésztők faji szövetségei alapítot-
ták 1995-ben azzal a céllal, hogy a magyar állattenyész-
tőknek országos szinten egységes érdekképviseletük legyen. 
Az állattenyésztés hatalmas fejlődésen ment keresztül az el-

múlt két és fél évtizedben,
amióta a tenyésztőszerveze-
tek megalakultak. Az ipar-
szerű állatitermék-előállítást
világszerte egyre intenzíveb-
ben, egyre nagyobb telepe-
ken, egyre kevesebb fajtával,
illetve hibriddel végzik. Ma
már a világ legtávolabbi
pontjáról lehet tenyészállatot,
embriót vagy szaporítóanya-
got beszerezni – az állat-
egészségügyi előírások
szigorú betartása mellett –,
ugyanakkor a nemesítés
egyre szűkebb kör kezébe
kerül. Ennek oka elsősorban az, hogy a folyamatos kutatást
és fejlesztést kívánó állatnemesítés anyagi- és szellemitőke-
igénye mind nagyobb méreteket ölt, amit csak a jól képzett
és rátermett szakértőkkel rendelkező, kellően nagy méretű
állatállománnyal, fejlett infrastruktúrával és szolgáltatási pa-
lettával dolgozó tenyésztőszervezetek (sertés és baromfi ese-
tén inkább vállalkozások) tudnak maguknak megengedni. 
Magyarországon a tenyész-
tésnek évezredes hagyomá-
nya van. Íjászaink és huszá-
raink lovai, a szürke marha
mint prémiumminőséget adó
jószág vagy a szimentáliból
kitenyésztett magyar tarka,
de a mangalica sertés vagy a
magyar merinó juh is mind-
mind a maguk idejében világ-
színvonalat jelentettek. Az
elmúlt 25 évben is születtek
kimagasló teljesítmények a
hazai állattenyésztésben. Né-
hány példa: holstein-fríz állo-
mányunk a világ élvonalához
tartozik, a kettős hasznú ma-
gyar tarka hústermelésben fe-
lülmúlja a szimentáli csoport fajtáit, lipicai lovainkkal
fogatvilágversenyek sorát nyerték, a mangalicahús felkerült
több Michelin-csillagos étterem étlapjára, a magyar méz mi-
nősége kimagasló, a nálunk tenyésztett csincsilla préme a
legértékesebb a világon. 
Van tehát tétje annak, hogy sikerül-e megőrizni és jól elad-
hatóvá tenni az idehaza tenyésztett állatainkat. Célunk,
hogy Magyarországon szakmai és közgazdasági értelem-
ben is erős lábakon álljon, jól szervezett és sikeres legyen a
tenyészállat-előállítás. Jól felépített tenyésztésszervezési
 rendszerrel olyan egyedi minőségű tenyészállat- és állatiter-
mék-előállításra nyílik lehetőség, amit az igényes piacok

Az erős és 

jól szervezett 

tenyészállat-

előállítás kitörési

pontja lehet 

a magyar 

agráriumnak.

A növénytermesztés-

nek hektáronként
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hogy a 2020 utáni

időszakra is nyugod-

tan készülhessünk.
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 keresnek. Ez az a kitörési pont, amellyel a magyar állatte-
nyésztés hosszú távon sikeres lehet. 
A Magyar Állattenyésztők Lapján keresztül a tenyésztőket és
állattartókat első kézből tájékoztatjuk a szakmájukkal kap-
csolatos aktuális újdonságokról, eseményekről, jogszabá-
lyokról, támogatásokról, valamint piaci lehetőségekről. Az
AgroStratéga által végzett felmérések fontos támpontot és
visszacsatolást jelentenek számunkra, hogy mennyire sikerül
az új ismereteket, híreket átadni, és az állattenyésztők ho-
gyan látják jelenlegi helyzetüket, honnan merítik a szakmai
ismereteiket. 

A tudás hatalom

Dr. Domján Erika ügyvezető igazgató
Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és 

Terméktanács

A Magyar Zöldség-Gyümölcs
Szakmaközi Szervezet és Ter-
méktanács (FruitVeB) a ma-
gyar zöldség-gyümölcs ága-
zat országos hatáskörű szak-
maközi szervezete. A Fruit-
VeB 2018 óta tagszervezetek
szövetségeként működik, tag-
jai a Magyar Zöldség-Gyü-
mölcs Termelők Egyesülete
(MZGYTE), a Magyar Zöld-
ség-Gyümölcs TÉSZ-ek és Ke-
reskedők Egyesülete, valam  i nt
a Magyar Hűtő- és Konzerv -
ipari Szövetség (MHKSZ). A
tagszervezetek az ágazati

 vertikum egészét képviselik; a FruitVeB tagjai a termelők, kis-
és nagykereskedők, exportőrök, importőrök, termelők érté-
kesítő szervezetei (tészek), valamint a feldolgozók közül
 kerülnek ki.
A FruitVeB tevékenységének elsődleges célja a magyar zöld-
ség-gyümölcs ágazat képviselete a hazai és a nemzetközi
zöldség-gyümölcs fórumokon, valamint szakmai háttér biz-
tosítása az ágazatot érintő kormányzati döntések előkészí-

téséhez. A FruitVeB nemzet-
közi és hazai konferenciák,
előadások, tanulmányutak
szer vezésével támogatja az
ágazat szereplőinek szakmai
és technológiai fejlődését, a
hazai zöldség-gyümölcs fo-
gyasztás ösztönzését, minő-
ségbiztosítási rendszerek
 kiépítését, elterjedését, vala-
mint a termelők által létreho-

zott termelői szervezetek működését. A FruitVeB kiemelt szak-
mai tevékenységéhez tartozik az információszolgáltatás a
FruitVeB tagjai és a szakmai közvélemény számára, vala-
mint ágazati adatok és információk gyűjtése, feldolgozása
és elemzése.
Szervezetünk tagjaink jobb információellátottsága érdeké-
ben szívesen tett eleget az AgroStratéga felkérésének, azt
remélve, hogy az együttműködés hozzájárul a tagjaink szá-
mára nélkülözhetetlen tudás megszerzéséhez, átadásához
és felhasználásához. Reméljük, hogy a kutatás eredményei
segítségével pontosabb képet kapunk arról, a zöldség-gyü-
mölcs ágazatban dolgozók milyen csatornákon jutnak friss
információkhoz, valamint hogyan hasznosítják ezeket min-
dennapi munkájukban. 

Innovatív megoldások a fenntart-
ható gazdálkodásért

Balássy Ákos kelet-közép-európai vezető, cégvezető
EuroChem Agro és EuroChem Agro Hungary Kft. 

Az EuroChem a globális
 piacvezető műtrágyagyártó
cégek egyike. A vállalatcso-
port tevékenysége a bányá-
szattól a műtrágyák gyártá-
sáig, logisztikájáig és értéke-
sítéséig terjed. Szántóföldi és
kertészeti kultúrákhoz, gyü-
mölcs- és szőlőtermesztéshez
kínál korszerű tápanyag-után-
pótlási megoldásokat. A világ
három olyan műtrágyagyártó-
jának egyike, amely mindhá-
rom elsődleges tápelemforrás-
sal rendelkezik. Az Euro-
Chem nitrogén- és foszfáttar-
talmú műtrágyái közé kiváló minőségű mono- és NPK-műtrá-
gyák, valamint lassan feltáruló, speciális műtrágyatermékek
tartoznak.
Alapanyagaink származása ismert, termékeink jó minősé-
gűek.
Cégünk erős alapanyaggyár-
tói háttere mellett nem hanya-
golja el az innovatív megol-
dásokat sem, és felismerte,
hogy a kitűnő alapanyagok
mellett újszerű és egyedi meg-
oldásokat is kínálnia kell. Pré-
mium, kontrollált nitrogénfel-
táródású műtrágyáink eseté-
ben segítünk a termelőnek

Tagjaink a munkájuk-

hoz szükséges 

legfrissebb informáci-

ókhoz jutnak.

A visszajelzések 

nyomán javul a 

kommunikációnk 

a gazdálkodókkal.
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Ez a hatalmas géppopuláció nagy felelősség a szerviz és a
műszaki háttérellátás szempontjából. Ennek támogatására
2014 óta működik a HARDI Magyarország, amelyben
Nagy László kollégám műszaki vezetőként, én pedig keres-
kedelmi vezetőként nyújtok
gyári háttértámogatást a ma-
gyarországi forgalmazóknak.
Az együttműködésünk az Ag-
roStratégával nem új keletű.
Nem volt kérdés az sem,
hogy a HARDI a mezőgazda-
sági termelők körében végzett
piackutatás mögé áll, mert
fontosnak tartjuk, hogy olyan
információkat gyűjtsünk a pi-
acról, amelyek a cégünknek
is hasznára válnak. A kutatás a magyar gazdálkodóknak
azt a releváns rétegét éri el, amely valóban árutermeléssel
foglalkozik, és a növényvédelemben is mindennapi tapasz-
talattal rendelkezik. Őket és az ő igényeiket meg kell ismer-
nünk, hogy az így nyert tudást később kamatoztatni tudjuk.
Hasznos eredménynek bizonyult például, hogy amikor egy-
egy terméket bevezetünk a piacra és az imidzsét felépítjük,
a nyomtatott médiumok mellett egyre inkább az új eszkö-
zökre – mobiltelefonokra, táblagépekre – is érdemes hang-
súlyt fektetnünk, mert főleg a fiatalabb felhasználók számára
ezek képezik az információszerzés elsődleges forrását.
Elgondolkodtatónak tartom, hogy a különféle közösségi por-
tálokon mennyi ember látja a hirdetéseinket, termékismerte-
tőinket és más, a HARDI permetezéstechnikával kapcsolatos
tartalmakat. Emiatt még nagyobb felelősséget érzünk, hogy
ezeken a felületeken is megfelelően tájékoztassuk a gazdá-
kat, akik a segítségünkkel a helyes döntést tudják meghozni,
és olyan gépet vásárolhatnak, amely a legmodernebb köve-
telményeknek és személyes igényeiknek is megfelel.

A termelőkről kapott információk-
kal a termelőket szolgáljuk

Salamon György ügyvezető
Nufarm Hungária Kft.

Az ausztráliai székhelyű növényvédőszer-gyártó vállalat
1957-es megalapítása óta piacvezetővé vált Ausztráliában,
harmadik Ázsiában, de Európában és a többi kontinensen
is jelentős szereplő. A globális gyomirtószer-piacon a Nu-
farm az ötödik, vezető helyen áll a fenoxi-herbicidek keres-
kedelmében, a glifozát hatóanyag-tartalmú termékek
gyártóinak sorában a második, a réztartalmú szerek piacán
pedig a legismertebb márkák tulajdonosa. 
A vállalat európai részlege a 2018-as üzleti évben erősen
teljesített, forgalma 19%-kal emelkedett. Az eredményt a Surf

beépíteni a terméket a technológiájába, növelve ezzel
annak gazdaságosságát.
Az EuroChemnél világszerte kiváló szakemberek dolgoznak,
a legmodernebb technológiákat és fejlesztéseket alkalmaz-
zuk. Az a célunk, hogy reális feltételek mellett jó minőségű,
innovatív termékeket biztosítsunk, és az ezekkel kapcsolatos
információkat hatékonyan eljuttassuk a felhasználókhoz.
 Kiemelten fontosnak tartjuk a naprakész szakmai tanács -
adást, amely lehetővé teszi partnereink segítését, hogy
 hosszú távon fenntartható, eredményes gazdálkodást
folytathas sanak. 
Az AgroStratégával való együttműködés hozzásegít minket
ahhoz, hogy folyamatosan nyomon követhessük az ágazat-
ban kialakuló trendeket, változásokat, és pontos visszajelzést
kapjunk a gazdálkodók szemléletéről, tapasztalatairól és
igényeiről. Ezen visszajelzések alapján lehetőségünk nyílik
arra, hogy még hatékonyabban és még jobb eszközökkel
tudjunk velük kommunikálni, valamint az igényeiknek még
inkább megfelelő termékeket és technológiákat tudjunk fej-
leszteni és kínálni.

Felelősséggel tartozunk 
a gazdáknak

Villám Ferenc értékesítési vezető
HARDI International

A HARDI International alapfi-
lozófiája a felhasználói igé-
nyek kielégítése minőségi
termékekkel, amelyek biztosít-
ják a növényvédő szerek ha-
tékony és precíz kijuttatását.
A nemzetközi céget 1957-
ben alapította Hartvig Jensen,
akinek kertészként minőségi
permetezőgépre volt szük-
sége. A vállalat gyorsan bő-
vült, és Dánia után más
országokban is forgalmazni
kezdte termékeit, jelenleg
több mint száz országban ér-
hető el a HARDI márka. A kí-

nálat a legkisebbtől a legnagyobb önjáró szántóföldi gépig
minden típusú permetezőt magába foglal. A HARDI kizáró-
lag permetezéstechnológiával foglalkozik, és azért vált a
világ egyik vezető márkájává, mert kiemelt szempont szá-
mára, hogy a növényvédelem területén a lehető legjobbat
nyújtsa és mindig a fejlesztéseket helyezze a középpontba.
A HARDI több mint 25 éve van jelen Magyarországon, és a
2000-es évek elejétől a szántóföldi vontatott permetezők ka-
tegóriájában piacvezetőként több ezer gépet értékesítettünk.

Az igények 

megismerésével 

nyert tudást később

kamatoztatni tudjuk.



és a Century portfóliók felvá-
sárlása alapozta meg, mivel
mindkét csomag jól szerepelt,
és jelentősen hozzájárult a
vállalat pozíciójának megerő-
sítéséhez. A Surf és a Century
mellett a Nufarm alapportfóli-
ója is szépen erősödött. A
magyar leányvállalat több
mint egymilliárdos forgalom-
növekedést könyvelhetett el
ebben az időszakban, amit a
2019-es pénzügyi évben mint -
egy kétmilliárddal (+47%) si-
került megfejelni. 

A hazai leányvállalat története tizenkét éve kezdődött, és
napjainkra már több mint hatvan különféle termék és gyűjtő-

csomag forgalomba hozata-
lához szükséges engedéllyel
rendelkezik. Az alapítás óta
eltelt időben nemcsak a ter-
mékválaszték, hanem a mun-
katársak létszáma is
jelentősen növekedett. Az ő
segítségükkel pedig törek-
szünk a környezetünkkel, a
partnereinkkel és a termékein-
ket felhasználókkal is hosszú
távú, jól működő kapcsolatok

kiépítésére és fenntartására. Az AgroStratéga szakértőivel
például az alapítás évétől együtt dolgozunk, országos fel-
mérésüket pedig már ötödik alkalommal támogatjuk. Biztos
vagyok benne, hogy a kutatásból nyert eredmények a gyár-
tóknak és a forgalmazóknak is sok, nehezen megválaszol-
ható kérdését tisztázzák. Világossá válik például, hogy mely
médiumokon keresztül érdemes az információkat megoszta-
nunk a termelőkkel, hogy azok a leginkább a hasznukra vál-
janak. Egyértelműen látszik, hogy évről évre növekszik a
digitális kommunikációs eszközök használata az ágazat-
ban, és egyre többen tájékozódnak az online csatornákból
is. Ám véleményem szerint a jövőben is elsődlegesek ma-
radnak a személyes kapcsolatok, és továbbra sem mondha-
tunk le a nyomtatott médiumokról. 

Válaszokat kapunk a jövő 
kihívásaira

Blum Zoltán ügyvezető
RAPOOL Hungária Kft. és SAATEN-UNION Hungária Kft.

A SAATEN-UNION Hungária Kft. és a RAPOOL Hungária
Kft. részben azonos német tulajdonosi háttérrel működő ne-

mesítő- és vetőmag-forgal-
mazó vállalatok, amelyek a
szántóföldi növények szinte
teljes választékát kínálják az
európai és köztük a magyar
termelők számára is. Az el-
múlt években mindkét cég je-
lentős növekedést ért el a
hazai piacon, meghatározó
szereplővé váltunk, és egyes
szegmensekben piacvezető
pozíciókkal rendelkezünk. A
nemesítésben látjuk a jövő
útját, ezért a folyamatos inno-
váció kiemelten fontos szá-
munkra. Ez a hozzáállás azonban „nem csak” új, a
Kárpát-medencei termőhelyi és klimatikus viszonyokhoz al-
kalmazkodó hibridekben vagy fajtákban testesül meg; olyan
technológiai fejlesztésekben is élen járunk, melyek biztosítják
a hazai gazdák számára az egyre kiszámíthatatlanabbá
váló környezeti és piaci körül-
mények között a jövedelmező
szántóföldi növénytermesztést.
Az előrelépéshez, a tudatos
tervezéshez elengedhetetlen,
hogy független forrásból szár-
mazó, megalapozott informá-
ciók álljanak rendelkezésünk -
re az ágazatban tetten érhető
változásokról. Ezért is már
több alkalommal támogattuk
a kutatást. Együttműködésünk
az AgroStratégával hosszabb múlt ra tekint vissza más terü-
leteken, így biztosan tudjuk, hogy minőségi munkával előál-
lított minőségi eredményekhez jutunk a mezőgazdasági
tevékenységet hivatásszerűen folytató gazdálkodókkal ké-
szült felmérésnek köszönhetően. A megismert információkat
pedig aktívan használjuk a mindenkori marketing- és kom-
munikációs stratégiánk, de még a termékfejlesztési terveink
kialakításakor is. 
És nem csupán Magyarországon látjuk hasznát az évről évre
bővülő adatsoroknak. Mivel releváns információkról van szó,
amelyek sokat elárulnak a gazdálkodók ról, a magyar piac-
ról nyert reprezentatív eredményeket az európai központ felé
is továbbítjuk, amely beépíti azokat a régiós, de az európai
szintű kommunikációs stratégiáiba is. A cél végül is mindig
az, hogy a rendelkezésre álló korlátozott erőforrásainkat a
leghatékonyabb módon vegyük igénybe, ehhez pedig kitűnő
alapot biztosítanak a  kutatás eredményei, amelyeket érde-
mes nemcsak önmagukban, hanem több év távlatából is ér-
tékelni. Az így felismerhető változások, trendek lehetőséget
teremtenek arra, hogy időben felkészüljünk a bekövetkező
változásokra és proaktív módon készüljünk a jövő kihívásaira. 

Törekszünk a 

korlátozott 

erőforrások 

leghatékonyabb 

igénybevételére.
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A környezetünkkel

jól működő, hosszú

távú kapcsolatok ki-

építésére és fenntar-

tására törekszünk.



Az AgroStratéga márkát 2009-ben alapítottuk azzal a céllal, hogy professzionális stratégiai
tanácsadással segítsük a hazai agráriumban működő vállalkozásokat a piaci versenyben.

Erősségünk, hogy a marketing és az üzleti tervezés mellett otthonosan mozgunk a mező-
gazdaság számos szakterületén is, így gyorsan átlátjuk partnereink helyzetét, megértjük
igényeiket és működő megoldásokat dolgozunk ki a felmerült problémákra.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy gyakorlati szakemberek lévén az elemzésen alapuló
stratégiákban, az egyértelmű és betartható irányelvekben, a működő akciótervekben, to-
vábbá a kivitelezhető kampánytervekben hiszünk. Ennek szellemében tervezzük meg és
hajtjuk végre a piackutatási projekteket is.
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Mérnök és közgazdász, szakterülete a mezőgazda-
ság és a marketing. A Pannon Egyetem Georgikon
Karán szerzett agrárkémikus-agrármérnöki diplomát,
majd tanulmányait pénzügyi, később marketingszak-
irányon folytatta a Pécsi Egyetem Közgazdaságtudo-
mányi Karán. 

Mintegy másfél évtizedet dolgozott hazai és nemzet-
közi cégeknél, értékesítési, illetve marketingterületen.
Munkája során vezetési feladatokat látott el a közép-
európai régió magyar és külföldi piacain. Az Ötlethíd
Kft. alapítója és ügyvezetője, az AgroStratéga márka
társalapítója és vezető tanácsadója. Jelenleg piacku-
tatással és marketing-tanácsadással, továbbá üzleti -
stratégia-tervezéssel és projektvezetéssel foglalkozik.

Rendszeres kapcsolatot tart fenn az agrárium szerep-
lőivel, az ágazat beszállítóival és vevőivel egyaránt.
Szakcikkei és szakértői hozzászólásai megjelennek a
vezető mezőgazdasági szaklapokban és szakportálo-
kon. Emellett konferenciák szakmai előadója, műhely-
munkák résztvevője és moderátora.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Ka-
mara tagja, annak megalakulása óta. Több mint 30
éve tagja a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesületnek.  

Közgazdász, szakterülete a marketing, a stratégiai ter-
vezés és a kommunikáció. Az Oxford Open University
BCM végzettségét szerezte meg üzleti menedzsment-
ből, valamint tanulmányokat folytatott ügyviteli, reklám-,
médiatervezési, piackutatási és vezetéselméleti terüle-
teken. 

Közel egy évtizedet foglalkozott marketinggel nemzet-
közi cégeknél, majd a reklámszakmában helyezkedett
el. A kreatív munka mellett stratégiai és kommunikációs
tanácsadást is végzett. 2001 óta a B2B Communica-
tions Kreatív és Kommunikációs Ügynökség Kft. alapító
ügyvezetője, 2009-től pedig az AgroStratéga márka
társalapítója és tanácsadója is. Jelenleg piackutatással
és marketing-tanácsadással, továbbá üzletistratégia-
tervezéssel és kommunikációs kampányok kivitelezé-
sével foglalkozik. 

Projektvezetőként és tanácsadóként gyakorlatot szer-
zett a termékek és a szolgáltatások marketingjében,
mind a szervezeti, mind a fogyasztói piacon. A me-
zőgazdaságon kívül jól ismeri az FMCG-marketing,
valamint a piackutatások, a sales promotion és a PR
területét is. Felkérésre többször tartott szakmai előadá-
sokat konferenciákon, valamint moderátorként részt
vett nemzetközi szervezetfejlesztési projektben is.
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