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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, amikor a pénzügyeiket intézik vagy a mindennapi munkájukat végzik?
Milyen a jövőképük, és terveznek-e beruházásokat a gazdaságban? Folytatódik-e a generációváltás, és milyen lesz a jö-
vőbeni üteme? Merre tart a precíziós gazdálkodás, és melyek voltak a termelést leginkább hátráltató tényezők az idén?

Az AgroStratéga 2022-ben már tizenegyedik 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 több mint 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
 képezik, amely megvásárolható. Ezzel kapcsolatban szívesen adunk tájékoztatást a kiadvány végén található elérhetősé-
geken.

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 2022. augusztus 8. és szeptember 12. 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 84–89%-ban az alapanyag-, gép- és alkatrészbeszerzésben, továbbá az értékesítésben és pénzügyekben dön-
téshozó; valamint 10–13%-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 1465 fő. A piackutatás országosan reprezentatív.

Vizsgált agrárszaklapok (ábécésorrendben): Agrárágazat, Agrár Élet, AgrárUnió, Agrofórum, Agro Napló, Gépmax, Ha-
szon Agrár, Kertészet és Szőlészet, Kistermelők Lapja, Magyar Állattenyésztők Lapja, Magyar Mezőgazdaság, Mezőgaz-
dasági 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/agrarminiszterium, magro.hu, magyarmezogaz-
dasag.hu, mezohir.hu, mvh.allamkincstar.gov.hu, nak.hu, topagrarmagazin.hu 

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, Növényorvosi Nap, Nyugat-
magyarországi Agrárfórum, PREGA Konferencia, Tiszántúli Növényvédelmi Fórum, Zsendülés Kertészeti Konferencia

Vizsgált szakmai pályázatok és díjak (ábécésorrendben): Agrofotó, Az Év Agrárembere, Az Év Bortermelője Magyar -
országon, Az Év Pincészete, Az Év Tanyája, Magyarország Legszebb Birtoka, Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka, Port-
folio  Agrárszektor-díjak

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

A kutatásra jellemző mintaszám: n=1465. Ez azt mutatja, hogy az összes értékelt kérdőív száma 1465 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 1465-ből csak 1425-en válaszoltak, akkor az n=1425, és
a kapott válaszok megoszlása is az 1425-ös bázison történik, tehát az 1425 lesz a 100%). A kerekítésből adódóan előfordulhat, hogy az egyes grafikonokon
megjelenő értékek összege nem pontosan 100%.
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Őstermelő, adószámmal

29%

Őstermelők családi 
gazdasága

48%

Egyéni vállalkozó,
vállalkozói igazolvánnyal

10%

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

12%

Nonprofit szervezet
(pl. kht., költségvetési intézmény)

1%

Mezôgazdasági termelôtevékenységek 
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)

Tevékenységi formák
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)

A válaszadók 13%-a gazdasági szervezetet képvisel (társas vállalkozás és nonprofit
szervezet), 10%-uk egyéni vállalkozó, 77%-uk pedig gazdálkodó (őstermelő és
 őstermelők családi gazdasága).

növénytermesztés
vegyes

gazdálkodás állattenyésztés

72%    22%    6%
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89%
szántóföldi

növénytermesztés

4%
hajtatás

egyéb növény

31%
gyep

12%
szabadföldi
zöldségfélék

16%
gyümölcs

8%
szőlő

1%  
szabadföldi 
 dísznövények, 
 oltvány, faiskola

3%

40%
szarvasmarha 

(húsmarha)

38%
juh, kecske

29%
sertés

25%
baromfi

14%
egyéb állat

12%
ló

17%
szarvasmarha 

(tejelő)

Növénytermesztés 2022-ben
(megoszlás a növénytermesztéssel foglalkozó válaszadók száma alapján, n=1439)

A válaszadók 89%-a foglalkozik szántó-
földi növénytermesztéssel. A kertészeti
növények termesztése és a gyepművelés
ennél jóval kisebb arányban (1–31%) jel-
lemző.

Állattenyésztés 2022-ben
(megoszlás az állattenyésztéssel foglalkozó válaszadók száma alapján, n=406)

A válaszadók 57%-a foglalkozik szarvasmarha (tejelő és húsmarha), 38%-uk kis-
kérődző (juh és kecske), 29%-uk sertés és 25%-uk baromfi tenyésztésével.
Egyéb állatok tenyésztése 14%-ban, lovak tenyésztése pedig 12%-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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Művelt terület 2022-ben
(területkategóriák megoszlása a válaszadók száma alapján, n=1441)

Éves árbevétel (nettó)
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465 fő)

A válaszadók 50%-a 50 hektár feletti, 31%-uk pedig 100 hektár feletti terüle-
ten gazdálkodik. A kérdőívkitöltők által művelt terület nagyságának összege 227 941 hektár.

10–49 hektár között 

36%

300–999 hektár között

8%

50–99 hektár között

18%

1000 hektár felett

3%

100–299 hektár között

20%

10 hektár alatt 

15%
Átlagos

birtokméret:

158
hektár

10 millió Ft alatt

41%

5 milliárd Ft felett 0,3%

1–5 milliárd Ft 2%

501 millió–1 milliárd Ft 2%

201–500 millió Ft 4%

101–200 millió Ft 5%

51–100 millió Ft 12%

11–50 millió Ft 34%

 

A gazdaságok 59%-a 10 millió forintnál nagyobb árbevételt ér el évente, és
14%-uk árbevétele meghaladja a 100 milliós értékhatárt. A válaszadók 3%-a jelölt
meg 1 milliárd forintnál nagyobb éves árbevételt.
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0 fő

46%

100 fő felett 0,4%

51–100 fő 1%

21–50 fő 2%

11–20 fő 2%

6–10 fő 3%

1–5 fő 45%

0 fő

58%

100 fő felett 0,1%

51–100 fő 0,3%

21–50 fő 1%

11–20 fő 2%

6–10 fő 4%

1–5 fő 34%

Állandó foglalkoztatottak létszáma
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)

A gazdaságok 46%-ában nincs állandó foglalkoztatott. Hasonló arányt (45%) képvi-
selnek az 1–5 fős vállalkozások. A mikro-, kis és közepes üzemméret mellett 100 főnél na-
gyobb létszámú gazdaság is szerepel a mintában (0,4%).

Időszaki foglalkoztatottak létszáma
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)

A gazdaságok több mint felében nincs időszaki foglalkoztatott, ugyanakkor több olyan
gazdaság is szerepel a mintában, amely 100 főnél több idénymunkást alkalmaz
(0,1%).
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Országrészek szerinti eloszlás
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)

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%

13%

10% 7%

10%

25%

24%

Dunántúl Kelet-Magyarország

Közép-Magyarország

59%34%

7%

Statisztikai régiók szerinti eloszlás
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)
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Gazdálkodás iránya középtávon (2–3 éven belül) I.
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)

Gazdálkodás iránya középtávon (2–3 éven belül) II.
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)

A gazdálkodók 23%-a a gépesítés színvonalát tervezi fejleszteni, míg minden kilencedik gaz-
dálkodó a birtok méretének növelését tervezi.

A gazdálkodók 24%-a tervezi a gazdaság változatlan formában történő fenntartását. A gaz-
dálkodók 3%-a a gazdaság visszafejlesztését, 4%-a a gazdaság eladását, átadását, illetve
bérbeadását tervezi.

átadja, eladja,
bérbe adja

4%

szinten tartja

24%

fejleszti

69%

visszafejleszti,
megszünteti

3%

A válaszadók 
69%-a  

a gazdaság 
fejlesztésében 
gondolkodik 
középtávon.

technikai, technológiai 
fejlesztés (pl. gépbeszerzéssel)

23%

a gazdálkodás változatlan
formában folyik tovább

24%

a birtok méretének
növelése (pl. termőföld-

vásárlással, földbérlettel)

11%

a gazdaság átadása,
eladása, bérbeadása

4%

a birtok méretének 
növelése + technikai, 
technológiai fejlesztés

35%

a gazdálkodás
visszafejlesztése,

megszüntetése

3%
A válaszadók 

35%-a
a birtok méretének 

növelése mellett annak 
technikai, technológiai 

fejlesztését 
is célul tűzte ki.
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Gazdaság átadás-átvétel
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)

A válaszadók 11%-a esetében történt gazdaság átadás-átvétel az elmúlt 5 évben. A követ-
kező 5 évben tervezett átadás-átvétel aránya ennek két és félszerese (28%).

Megvalósult és tervezett beruházások
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)

18%-nál nem volt 
beruházás

22% nem tervez
beruházást

78% tervez
beruházást

82%-nál volt
beruházás

igen  nem

igen
  n

em

11%-nál történt
átadás-átvétel

28% tervezi az
átadás-átvételt

72% nem
tervezi az

átadás-átvételt

89%-nál
nem történt

átadás-átvétel

nem
  igen

nem  i
ge

n
A válaszadók 82%-ánál volt beruházás az elmúlt 5 évben, és 78%-uk tervez beruházást az
elkövetkező 5 évben.
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A gazdálkodás egyéb körülményei
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)

A válaszadók 17%-a öntözi a területét, 14%-uk használ megújuló energiaforrásokat, és mind-
össze 0,4%-uk hasznosít termálvizet a gazdaságban. A legtöbben (44%) megújuló energia-
források használatát tervezik.

jelenleg nincs és 
nincs is tervben

97%

0,4% 3%

jelenleg nincs, 
de tervben van

van

52% 31%

17%

42%

44%

14%

Öntözés a gazdaság területén
Megújuló energiaforrások 

(pl. napelem) használata a gazdaságban

Termálvíz hasznosítása a gazdaságban
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A talaj termőképességének fenntartása, növelése
érdekében alkalmazott eljárások
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1424)

A válaszadók 97%-a alkalmazott valamilyen, a talaj termőképességének fenntar-
tásához, növeléséhez kapcsolódó eljárást az elmúlt gazdasági évben. Az általuk használt
eljárások közül a legnagyobb arányban az alap-, starter-, fejtrágyázást (84%), a legkisebb arány-
ban pedig a tápoldatozást (10%) említették.

84%

72%

47%

37%

23%

12%

10%

0% 20% 40% 60% 100%10% 30% 50%

alap-, starter-, fejtrágyázás
(műtrágya talajba, talajra szórva)

lombtrágyázás
(műtrágya levélre permetezve)

szervestrágyázás
(istállótrágya, hígtrágya,

baromfitrágya, komposzt)

zöldtrágyázás
(köztes növény, ökológiai
jelentőségű másodvetés)

talajoltás, tarlóbontás
(baktériumtrágya, mikrobiológiai oltóanyag)

kémiai talajjavítás
(meszezés, gipszezés)

tápoldatozás
(műtrágya öntözővízzel kijuttatva)

80%70% 90%

Megjegyzés: A megoszlások összege azért nem 100%, mert a gazdaság egyszerre több eljárást
is alkalmazhat az általa művelt területen.
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A precíziós gazdálkodás eszköztárából alkalmazott
eljárások
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1465)

navigációs rendszer 
(GPS/RTK helyzetmeghatározás, sorvezető)

változó mélységű talajművelés

automatikus kormányzás

változó dózisú tápanyag-utánpótlás
(szerves-/műtrágyaszórás)

automatikus szakaszvezérlés

változó tőszámú vetés

drón alkalmazása
(felvételezés, kijuttatás)

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

hozamtérképezés

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

változó mértékű öntözés
(szórófejvezérlés, szórásmennyiség-vezérlés)

egyik sem

42%

23%

19%

16%

12%

12%

10%

9%

7%

4%

3%

36%

0% 5% 20% 40%10% 15% 25% 35% 45%30% 50%

A válaszadók 64%-a alkalmazott valamilyen precíziós gazdálkodáshoz kapcso-
lódó eszközt vagy eljárást az elmúlt gazdasági évben. A használt eszközök és eljárások
közül a legnagyobb arányban a navigációs rendszert (42%), a legkisebb arányban pedig a vál-
tozó mértékű öntözést (3%) említették.

Megjegyzés: A megoszlások összege azért nem 100%, mert a gazdaság egyszerre több eljárást
is alkalmazhat az általa művelt területen.
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Hátráltató tényezők a gazdaságban
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1465)

92%

80%

31%

24%

18%

15%

11%

11%

9%

7%

1%

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

termelés finanszírozásának nehézségei
(pl. hitel-, támogatáskifizetés késedelme)

egyik sem

növény-, állategészségügyi és -jóléti
intézkedések (pl. járványvédelmi előírások,

korlátozások, hatóanyag-kivonások)

termékek értékesítésének nehézségei
(pl. kereslet hiánya, logisztikai probléma)

koronavírus-járvány 
(pl. karanténhelyzet, megbetegedés)

alapanyagok beszerzésének nehézségei
(pl. áruhiány, logisztikai probléma)

termelőeszköz (pl. erőgép, terményszárító) 
meghibásodása, leállása

munkaerőhiány
(pl. tartósan betöltetlen munkakör, idénymunka)

alacsony felvásárlási árak
(pl. megtermelt termékek, szolgáltatások)

termelési költségek növekedése
(pl. alapanyagárak, munkabérek emelkedése)

kedvezőtlen időjárás
(pl. aszály, jégverés)

A válaszadók 99%-a említett valamilyen hátráltató tényezőt az elmúlt gazdasági évben.
Az említett nehézségek közül a legnagyobb arányban a kedvezőtlen időjárást (92%), a legkisebb
arányban pedig a koronavírus-járvány nehézségeit (7%) említették. A koronavírus-járvány csak
minden 14. gazdaságot érintette közvetlenül (például karanténhelyzet, megbetegedés formájában).

Megjegyzés: A megoszlások összege azért nem 100%, mert a gazdaság egyszerre több hátrál-
tató tényezővel is szembesülhetett.
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A válaszadók megoszlása korcsoport, generáció 
és nem szerint
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)

A megkérdezettek 44%-a a 40–59 év közötti korcsoportba tartozik. A válaszadók egyhar-
mada betöltötte a 60. életévét, és mindössze 8%-a harminc év alatti. Generációs besorolás
alapján a válaszadók 74%-a a Baby Boomer és az X generációba tartozik. 
A válaszadók több mint négyötöde férfi.

Átlag-
életkor:

51 év

30–39 év között

15%

40–49 év között

22%

20 év alatt

0,2%
20–29 év között

8%

70 év felett

11%

60–69 év között

22%

50–59 év között

21%

Baby Boomer*
(58 év felettiek)

X generáció* 
(42–57 év közöttiek)

Y generáció* 
(26–41 év közöttiek)

Z generáció*
(25 év alattiak)

37% 37% 23% 3%

* 
fo

rrá
s:

 s
ta

tis
ta

.c
om

85% : 15%
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Legmagasabb iskolai végzettség
(megoszlás az iskolai végzettséget megadók száma alapján, n=1448)

Legmagasabb szakirányú végzettség
(megoszlás a szakirányú végzettséget megadók száma alapján, n=1405)

A válaszadók 98%-a legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,  
49%-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%  48%  49%

alapfokú   középfokú   felsôfokú

51% 40%9%

A válaszadók 91%-a legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik,
40%-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

89% 11%

84% 13%

88% 10%

87% 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%

40%44% 13%

43%44% 12%

47%40% 10%

43%46% 11%Alapanyag

Gép, alkatrész

Értékesítés

Pénzügyek

Döntéshozatal az alapanyag-, gép- és alkatrész-
beszerzésről, értékesítésről, pénzügyekről – kompe-
tenciamutató I. (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)

Döntéshozatal az alapanyag-, gép- és alkatrész-
beszerzésről, értékesítésről, pénzügyekről – kompe-
tenciamutató II. (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)

A válaszadók 84–89%-a döntéshozó, további 10–13%-uk döntésbefolyásoló az adott
szakterületen.

A válaszadók 40–46%-a önállóan hozza meg a beszerzési, értékesítési és pénz-
ügyi döntéseket, 40–47%-uk mások meghallgatása után dönt.
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Gazdálkodó

80%

Külső szaktanácsadó

0,1%
Funkcionális

részegység vezetője

1%

Szakmai vezető

5%
Gazdasági szervezet vezetője

10%

Beosztott alkalmazott,
közreműködő családtag

4%

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=1465)

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

17%

már elérte a
nyugdíjkorhatárt

és tovább dolgozik

22%
még nem érte el 
a nyugdíjkorhatárt, 
de tervezi a 
munkavégzést

60%

Munkavégzés a nyugdíjkorhatár elérése után
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)

A válaszadók több mint 
négyötöde tervezi a munka-
végzést vagy még dolgozik a
nyugdíjkorhatár elérése után is.
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asztali
számítógép

hordozható
számítógép

GPS

okostelefon
táblagép

2018 2019
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2018 2019 2020 2021 2022

77%

62% 54% 39%45%

54%60%
24% 23%

87%

20222018 2019

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

2020 2021

76%
66%

IKT-eszközök használata
(megoszlás a válaszadók száma alapján, 2018-ban és 2019-ben n=1400, 
2020-ban n=1425, 2021-ben n=1350, 2022-ben n=1465)

2017 volt az első év, amikor az okostelefonok használata (69%) megelőzte az asztali
 gépekét (65%), 2019-ben pedig már a hordozható számítógépekért is gyakrabban nyúltak
a válaszadók (61%). A legtöbbet használt IKT-eszköz továbbra is az okostelefon (87%), mely
még mindig emelkedő trendet mutat.

Internetbank rendszeres használata
(megoszlás a válaszadók száma alapján, 2018-ban és 2019-ben n=1400, 
2020-ban n=1425, 2021-ben n=1350, 2022-ben n=1465)

Az internetbankot igénybe vevők száma eddig lassú növekedést mutatott. 2022-ben a növe-
kedés megtorpant, a válaszadók 76%-a rendszeresen használta. 
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A válaszadók 66%-a legalább hetente látogatja a Facebookot és 57%-uk a YouTube-ot. Az
Instagram (19%) és a LinkedIn (4%) legalább hetente történő látogatása ennél jóval kisebb
arányú. Összességében a legtöbben a Youtube-ot látogatják (90%), ezt követi a Facebook
(78%), az Instagram (38%), majd a LinkedIn (16%).

A válaszadók 69%-a keres privát (ismerősökkel kapcsolatos) tartalmakat a közösségi portá-
lokon. Tízből hat válaszadó a privát mellett üzleti tartalmakat is keres, a közösségi portálokat
egyik típusú tartalom keresésére sem használja a válaszadók 11%-a.

Közösségi portálok látogatási gyakorisága
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1465)

Milyen tartalmakat keres a közösségi portálokon?
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1461)

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

Naponta     Hetente többször      Hetente     Havonta többször     Ritkábban    Nem látogatja

Facebook

YouTube

Instagram

LinkedIn

1% 1%

24%

10% 15% 62%

84%9%

6% 3
%

3
%

21% 12% 14% 20% 10%

12% 5% 2
% 9% 22%

2
%

2
%

50%

egyiket sem keresi

11%

üzleti tartalmakat keres

20%

privát tartalmakat keres

9%

privát+üzleti 
tartalmakat keres

60%

A válaszadók 
négyötöde 
keres üzleti 
tartalmakat 
a közösségi 
portálokon.
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Az okostelefonok használatának növekedésével (adatokat lásd korábban) új alkalmazások
is elterjedtek. Az ingyenes üzenetküldő alkalmazások közül a válaszadók 71%-a használja
a Facebook Messengert, 46%-uk a Vibert, 20%-uk a Skype-ot, 15%-uk a WhatsAppot, 
11%-uk a Google Chatet és mindössze 3%-uk a Snapchatet.

Ingyenes üzenetküldő szolgáltatások használata
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1465)

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

Használja     Nem használja

Facebook 
Messenger

Viber

Skype

WhatsApp

Google Chat

Snapchat 3
%

29%71%

46% 54%

80%20%

15% 85%

89%

97%

11%

A válaszadók 56%-a használt már szakmai mobilapplikációt, további 26% pedig ter-
vezi a használatát. A válaszadók 18%-a elzárkózik a használattól.

Szakmai mobilapplikáció használata
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)

még nem próbálta,
de tervezi a használatát

26%

nem próbálta és nem is
tervezi a használatát

18%

rendszeresen 
használ 

20%

alkalmanként 
használ

32%

egyszer kipróbálta 4%
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Szakmai információforrások használatának 
gyakorisága (megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista,
sorrend a rendszeres használat alapján, n=1465)

A rendszeres és gyakori (összesített) használatot tekintve vezet a személyes kapcsolat, azaz az ismerős, kolléga, szaktanács -
adó (76%). Ezt az információforrást a rendszeres használat szerinti sorrendben megelőzi az e-mailben kapott hírlevél (41%),
az internetes agrárportál (31%) és az internetes agrárfórum (30%).
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

Internetes agrárfórum

Ismerős, kolléga, szaktanácsadó

Nyomtatott agrárszaklap

Internetről letölthető, ingyenes kiadvány

Közösségi portál

Szakkönyv

Postai úton kapott ingyenes hírlevél, kiadvány

Televízióban látható agrárműsor

Szakmai konferencia, kiállítás, bemutató 

Nyomtatott tájékoztató

Nyomtatott agrárszaklap digitális változata

Rádióban hallható agrárműsor

Soha Ritkán Gyakran Rendszeresen

5% 

8% 

9% 

9% 

10% 

11% 

12% 44% 

32% 

32% 

36% 64% 

36% 64% 

20% 80% 

39% 61% 

68% 

68% 

56% 

13% 36% 64% 

13% 45% 55% 

23% 55% 45% 

30% 76% 24% 

30% 64% 36% 

31% 72% 28% 

41% 71% 29% 

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

A szakmai információkat jellemzôen inkább online
(az interneten) vagy inkább nyomtatott formában
(pl. szaklapok, kiadványok) keresi? (n=1465)

45%
 elsősorban

online

inkább
online elsősorban

nyomtatott

35% 5%

inkább
nyomtatott

16%

Az Y generáció* körében 
az online-nyomtatott 
preferencia aránya 

89% : 11%
*n=337
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Szakmai információtípusok keresésének 
gyakorisága
(sorrend a rendszeres keresés alapján, megoszlás a válaszadók száma alapján,
támogatott lista, n=1465)

A rendszeresen és összességében is a legtöbbet keresett szakmai téma továbbra is az időjárás-előrejelzés.
A válaszadók rendszeresen és gyakran keresik még a következő témákat:
• agrárhírek (82%)  
• a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó szakcikkek (77%)  
• piaccal, árakkal kapcsolatos információk (75%)  
• általános gazdasági hírek (71%)  
• támogatási, pályázati lehetőségek (66%)  
• más termelők gyakorlati tapasztalatai (cikkek, beszámolók, fórum) (61%)  
Legkisebb gyakorisággal a szakmai konferenciák, 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

általános gazdasági hírek

támogatási, pályázati lehetőségek

más termelők gyakorlati tapasztalatai (cikkek, beszámolók, fórum)

jogi, adózási, számviteli és pénzügyi tanácsok

mikor és hol lesz szakmai rendezvény, 
kiállítás, bemutató

Soha Ritkán Gyakran Rendszeresen

6% 

12% 

19% 

25% 

29% 

29% 

30% 

37% 

74% 92% 8% 

82% 18% 

77% 23% 

75% 25% 

71% 29% 

66% 34% 

61% 39% 

42% 58% 

28% 72% 

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

34%
elsősorban 

szöveges 

inkább
szöveges

inkább
videós

elsősorban
videós

39%

20%
5%

Az Y generáció* körében 
a szöveges-videós 
preferencia aránya 

70% : 29%
*n=337

A szakmai információkat jellemzően inkább 
szöveges vagy inkább videós formában keresi 
az interneten? (n=1465)

Megjegyzés: A válaszadók 1,5%-a egyik formában sem keres szakmai információkat az interneten. 
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Szakmai rendezvények személyes látogatása 
2022-ben (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)

Szántóföldi, kertészeti bemutató (kültéri)

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

Szakmai kiállítás, vásár

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

Konferencia, egyéb szakmai rendezvény (beltéri)

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

40% 

31% 

17% 

7% 
2% 2% 1% 

33% 

42% 

18% 

5% 
1% 0,3% 1% 

49% 

28% 

12% 
6% 

2% 1% 2% 

2022-ben – vélelmezhetően a járványügyi korlátozások feloldása után ismét megrendezett
szakmai eseményeknek köszönhetően – a válaszadók 60%-a vett részt szántóföldi, kertészeti
bemutatón, 67%-uk szakmai kiállításon, vásáron és 51%-uk konferencián, egyéb szakmai
rendezvényen. Ebben az évben is jellemzően 1-2 alkalommal látogattak meg szakmai
rendezvényeket.
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Szakmai rendezvények virtuális látogatása 2022-ben
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)

Szántóföldi, kertészeti bemutató (kültéri)

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

Szakmai kiállítás, vásár

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

Konferencia, egyéb szakmai rendezvény (beltéri)

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

53% 

21% 
12% 

6% 2% 1% 6% 

64% 

20% 

8% 4% 1% 1% 2% 

56% 

22% 

10% 5% 
2% 1% 3% 

A válaszadók 2022-ben – a járványügyi korlátozások feloldása után – a megelőző évhez
hasonló arányban látogattak meg szakmai eseményeket virtuálisan. 47%-uk szántóföldi,
kertészeti bemutató, 36%-uk szakmai kiállítás, vásár és 44%-uk konferencia, egyéb szakmai
rendezvény esetén élt a lehetőséggel, jellemzően 1-2 alkalommal.
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Honnan tájékozódnak a gazdálkodók?

Milyen csatornákon keresztül gyûjtenek 
szakmai információkat?

Ön is kíváncsi rá?

Ha igen, keresse az AgroStratégákat a 
kiadvány végén található elérhetôségeken!

Szakmai kiállítások és vásárok ismertsége
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1465)

Szakmai kiállítások, vásárok ismertsége 
és látogatottsága
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1465)

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

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

43% 

44% 

45% 

59% 

60% 

71% 

74% 

88% 

90% 

91% 

91% 

92% 

94% 

96% 

6% 

5% 

57% 

56% 

55% 

41% 

40% 

29% 

26% 

12% 

10% 

9% 

9% 

8% 

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

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

4% 

5% 

8% 

8% 

9% 

10% 

24% 

27% 

27% 

28% 

37% 

39% 

39% 

40% 

52% 

63% 

51% 

64% 

63% 

64% 

67% 

61% 

56% 

52% 

57% 

3% 41% 56% 

55% 

41% 

29% 

40% 

26% 

12% 

9% 

6% 

10% 

8% 

9% 

60% 36% 5% 
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Szakmai rendezvények és konferenciák ismertsége
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1465)

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

Ismeri Nem ismeri

23% 

29% 

31% 

37% 

37% 

39% 

42% 

47% 

51% 

61% 

77% 

71% 

69% 

63% 

63% 

61% 

58% 

53% 

49% 

39% 

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

Szakmai rendezvények, konferenciák ismertsége 
és látogatottsága
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1465)

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

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

2% 

3% 

3% 

3% 

4% 

5% 

7% 

7% 

7% 

9% 

22% 

26% 

28% 

34% 

33% 

42% 

32% 

34% 

44% 

52% 

77% 

71% 

69% 

63% 

63% 

53% 

61% 

58% 

49% 

39% 

Ismeri, de nem látogatjaIsmeri és látogatja Nem ismeri

Szakmai pályázatok és díjak ismertsége
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1465)

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

szakmai pályázat, díj 8

Ismeri Nem ismeri

33% 

45% 

50% 

51% 

61% 

65% 

69% 

82% 

67% 

55% 

50% 

49% 

39% 

35% 

31% 

18% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Agrárszaklapok olvasási gyakorisága I.
(sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a válaszadók száma 
alapján, támogatott lista, n=1465)

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága II.
(abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a válaszadók száma 
alapján, támogatott lista, n=1465)

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

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

2% 

3% 

4% 

4% 

5% 

6% 

7% 

7% 

7% 

9% 

15% 

15% 

16% 

18% 

23% 

23% 

25% 

6% 

9% 

7% 

9% 

8% 

15% 

9% 

14% 

10% 

15% 

26% 

22% 

22% 

22% 

28% 

29% 

24% 

22% 

30% 

24% 

27% 

23% 

34% 

20% 

29% 

29% 

32% 

30% 

34% 

31% 

30% 

28% 

30% 

31% 

70% 

59% 

65% 

60% 

64% 

44% 

65% 

50% 

54% 

45% 

29% 

29% 

31% 

30% 

21% 

19% 

19% 

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

35% 

35% 

36% 

40% 

41% 

46% 

50% 

55% 

56% 

69% 

70% 

71% 

71% 

79% 

81% 

82% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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Agrárszaklapok olvasási gyakorisága III.
(sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás az Y generációs válaszadók
száma alapján, támogatott lista, n=337)

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága IV.
(abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás az Y generációs válaszadók
száma alapján, támogatott lista, n=337)

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

 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% 

2% 

3% 

3% 
4% 
4% 

5% 

6% 

6% 

7% 

7% 
10% 

11% 

11% 

16% 

16% 

20% 

6% 

6% 

10% 

11% 
7% 

14% 

8% 

16% 

9% 

22% 
26% 

22% 

24% 

32% 

24% 

27% 

29% 

20% 

29% 

33% 
25% 

28% 

21% 

33% 

26% 

44% 
34% 

36% 

36% 

33% 

37% 

30% 

63% 
1% 5% 23% 71% 

71% 

58% 

53% 
64% 

54% 

65% 

45% 

58% 

28% 
30% 

31% 

29% 

20% 

23% 

22% 

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

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

29% 

29% 

35% 

37% 

37% 

42% 

42% 

46% 

47% 

55% 

69% 

70% 

71% 

72% 

77% 

78% 

80% 
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Agrárszaklapok olvasási gyakorisága V.
(sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás az állattenyésztéssel foglalkozó
válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=406)

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága VI.
(abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás az állattenyésztéssel
foglalkozó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=406)

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

 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% 

2% 

3% 

3% 

3% 

4% 

5% 
9% 

10% 

13% 

14% 

14% 

17% 

17% 

20% 

23% 

9% 

4% 

9% 

10% 

15% 

12% 
17% 

21% 

18% 

19% 

22% 

17% 

26% 

28% 

20% 

24% 26% 

31% 

25% 

22% 

28% 

33% 

27% 
34% 

35% 

33% 

31% 

34% 

30% 

31% 

31% 

27% 

31% 

57% 
1% 6% 23% 70% 

68% 

67% 

59% 

47% 

56% 
40% 

34% 

36% 

36% 

30% 

37% 

26% 

21% 

30% 

20% 

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

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

30% 

32% 

34% 

41% 

43% 

44% 

53% 

60% 

63% 

64% 

64% 

67% 

70% 

70% 

74% 

79% 

80% 
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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

 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% 

2% 

3% 
4% 
4% 

5% 

7% 

7% 

8% 

8% 

12% 

18% 

19% 

22% 

22% 
24% 

30% 
31% 

7% 

5% 
10% 
10% 

11% 

9% 

9% 

15% 

21% 

17% 

31% 

28% 

27% 

28% 
26% 

35% 
31% 

25% 

22% 
33% 

25% 

26% 

25% 

19% 

30% 

37% 

30% 

30% 

36% 

31% 

31% 
32% 

27% 
25% 

65% 

69% 
54% 

61% 

58% 

60% 

65% 

48% 

34% 

41% 

20% 

17% 

20% 

18% 
18% 

8% 
13% 

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

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

31% 

35% 

35% 

39% 

40% 

42% 

46% 

52% 

59% 

66% 

80% 

80% 

82% 

82% 

83% 

87% 

92% 

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága VII.
(sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a legalább 50 hektár területen
gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=714)

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága VIII.
(abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a legalább 50 hektár területen
gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=714)
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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=448)

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága IX.
(sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a legalább 100 hektár
területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=448)

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

 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% 

4% 

5% 

6% 

6% 

6% 

9% 

10% 

13% 

20% 

20% 

23% 

25% 

26% 

32% 

34% 

9% 

10% 

4% 

10% 

8% 

11% 

9% 

16% 

22% 

18% 

32% 

28% 

29% 

27% 

28% 

34% 

29% 

27% 

33% 

22% 

27% 

25% 

30% 

19% 

31% 

36% 

32% 

29% 

36% 

31% 

31% 

30% 

26% 

23% 

61% 

53% 

70% 

57% 

61% 

53% 

65% 

45% 

32% 

37% 

19% 

15% 

16% 

17% 

16% 

8% 

14% 

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

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

30% 

35% 

39% 

39% 

43% 

47% 

47% 

55% 

63% 

68% 

81% 

83% 

84% 

84% 

85% 

86% 

92% 
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Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket
választaná? (megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, 
n=1465)

Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket
választaná? (megoszlás az Y generációs válaszadók száma alapján, 
támogatott lista, n=337)

agrárszaklap 17 0,6%
agrárszaklap 16 1%
agrárszaklap 15 1%
agrárszaklap 14 2%
agrárszaklap 13 3%
agrárszaklap 12 4%
agrárszaklap 11 5%
agrárszaklap 10 5%

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

agrárszaklap 1 18%
agrárszaklap 2 13%
agrárszaklap 3 8%
agrárszaklap 4 7%
agrárszaklap 5 7%
agrárszaklap 6 7%

a teljes
minta

választása

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

agrárszaklap 9 5%
agrárszaklap 8 5%
agrárszaklap 7 6%

agrárszaklap 1 18%
agrárszaklap 2 13%
agrárszaklap 3 8%
agrárszaklap 4 8%
agrárszaklap 5 7%
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=406)

Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket
választaná? (megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó 
válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=714)

agrárszaklap 17 0,7%
agrárszaklap 16 1%
agrárszaklap 15 1%
agrárszaklap 14 1%
agrárszaklap 13 1%
agrárszaklap 12 2%
agrárszaklap 11 3%
agrárszaklap 10 4%

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

agrárszaklap 1 17%
agrárszaklap 2 16%
agrárszaklap 3 11%
agrárszaklap 4 11%
agrárszaklap 5 9%

az 
állattenyész-

téssel
foglalkozók
választása

agrárszaklap 17 0,4%
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 4%
agrárszaklap 7 6%
agrárszaklap 6 6%

agrárszaklap 1 23%
agrárszaklap 2 17%
agrárszaklap 3 9%
agrárszaklap 4 8%
agrárszaklap 5 7%

az 50 
hektár 

feletti területen 
gazdálkodók
választása
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Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket
választaná? (megoszlás a legalább 100 hektár területen gazdálkodó 
válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=448)

agrárszaklap 17 0,5%
agrárszaklap 16 1%
agrárszaklap 15 1%
agrárszaklap 14 1%
agrárszaklap 13 2%
agrárszaklap 12 2%
agrárszaklap 11 2%
agrárszaklap 10 3%

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

agrárszaklap 1 25%
agrárszaklap 2 17%
agrárszaklap 3 9%
agrárszaklap 4 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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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

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

Naponta     Hetente többször      Hetente     Havonta többször     Ritkábban    Nem látogatja

3% 
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4% 

5% 

6% 

7% 

28% 

2% 

5% 

3% 

4% 

5% 

5% 

5% 

7% 

6% 

8% 

8% 

10% 

10% 

12% 

12% 

18% 

4% 

8% 

7% 

6% 

8% 

7% 

7% 

11% 

10% 

11% 

10% 

16% 

14% 

15% 

13% 

13% 

7% 

14% 

11% 

12% 

12% 

9% 

13% 

16% 

14% 

13% 

15% 

17% 

24% 

23% 

19% 

16% 

25% 

30% 

29% 

32% 

34% 

30% 

32% 

30% 

31% 

32% 

31% 

28% 

30% 

27% 

26% 

14% 

61% 

42% 

48% 

44% 

40% 

47% 

41% 

34% 

36% 

33% 

32% 

25% 

17% 

18% 

23% 

11% 

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

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

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

39% 

52% 

53% 

56% 

58% 

59% 

60% 

64% 

66% 

67% 

68% 

75% 

77% 

82% 

83% 

89% 

Agrárportálok látogatási gyakorisága II.
(abszolút sorrend a nem látogatók nélkül, megoszlás a válaszadók száma
alapján, támogatott lista, n=1465)

Agrárportálok látogatási gyakorisága I.
(sorrend a napi látogatás alapján, megoszlás a válaszadók száma alapján,
támogatott lista, n=1465)
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Agrárportálok látogatási gyakorisága IV.
(abszolút sorrend a nem látogatók nélkül, megoszlás az Y generációs
válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=337)

Agrárportálok látogatási gyakorisága III.
(sorrend a napi látogatás alapján, megoszlás az Y generációs válaszadók 
száma alapján, támogatott lista, n=337)

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
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7% 

10% 

3% 

5% 

9% 
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11% 

14% 

12% 

22% 

3% 

8% 
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6% 

8% 

7% 

12% 

12% 

8% 

7% 

11% 

13% 

18% 

18% 

12% 

12% 

9% 

11% 

11% 

12% 

13% 

13% 

15% 

19% 

8% 

11% 

12% 

24% 

15% 

25% 

19% 

14% 

27% 

31% 

34% 

32% 

34% 

31% 

31% 

30% 

32% 

31% 

38% 

33% 

31% 

26% 

29% 

9% 

58% 

42% 

38% 

44% 

37% 

41% 

32% 

26% 

45% 

43% 

28% 

16% 

20% 

12% 

18% 

3% 

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

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

97% 

42% 

55% 

56% 

57% 

58% 

59% 

62% 

63% 

68% 

72% 

74% 

80% 

82% 

84% 

88% 
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Agrárportálok látogatási gyakorisága VI.
(abszolút sorrend a nem látogatók nélkül, megoszlás az állattenyésztéssel
foglalkozó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=406)

Agrárportálok látogatási gyakorisága V.
(sorrend a napi látogatás alapján, megoszlás az állattenyésztéssel foglalkozó
válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=406)

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
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4% 

7% 
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7% 

9% 

8% 

9% 

13% 

14% 

9% 

16% 

14% 

16% 

11% 

8% 

11% 

10% 

11% 

14% 

10% 

11% 

13% 

12% 
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16% 

13% 

20% 

14% 

23% 

15% 

27% 

29% 

31% 

32% 

31% 

28% 

34% 

33% 

28% 

30% 

26% 

31% 

30% 

24% 

21% 

12% 

59% 

45% 

49% 

43% 

40% 
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38% 

36% 

40% 

35% 

27% 

33% 

16% 

28% 

16% 

10% 

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
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90% 
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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=714)

Agrárportálok látogatási gyakorisága VII.
(sorrend a napi látogatás alapján, megoszlás a legalább 50 hektár területen
gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=714)

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
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Agrárportálok látogatási gyakorisága IX.
(sorrend a napi látogatás alapján, megoszlás a legalább 100 hektár területen
gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=448)

Agrárportálok látogatási gyakorisága X.
(abszolút sorrend a nem látogatók nélkül, megoszlás a legalább 100 hektár
területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=448)
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agrárportál 9

agrárportál 10

agrárportál 11

agrárportál 12

agrárportál 13

agrárportál 14

agrárportál 15

agrárportál 16

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

Naponta     Hetente többször      Hetente     Havonta többször     Ritkábban    Nem látogatja

3%

3%

2%

2%

2%

1%

0%

3% 

4% 

4% 

4% 

5% 

6% 

6% 

8% 

30% 

3% 

3% 

6% 

6% 

6% 

7% 

8% 

5% 

7% 

8% 

11% 

10% 

9% 

14% 

14% 

17% 

4% 

8% 

9% 

7% 

7% 

11% 

15% 

8% 

12% 

12% 

14% 

13% 

21% 

15% 

16% 

13% 

10% 

12% 

16% 

13% 

14% 

12% 

16% 

13% 

16% 

17% 

15% 

23% 

17% 

24% 

18% 

16% 

27% 

34% 

36% 

37% 

38% 

33% 

33% 

37% 

34% 

32% 

31% 

33% 

26% 

25% 

25% 

14% 

55% 

42% 

30% 

35% 

32% 

34% 

26% 

35% 

28% 

27% 

25% 

16% 

21% 

15% 

20% 

10% 

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

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

45% 

58% 

65% 

65% 

66% 

68% 

70% 

72% 

73% 

74% 

75% 

79% 

80% 

84% 

85% 

90% 



42Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban © 2022 AgroStratéga

Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket
választaná? (megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott 
lista, n=1465)

Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket
választaná? (megoszlás az Y generációs válaszadók száma alapján, 
támogatott lista, n=337)

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

agrárportál 1 45%
agrárportál 2 12%

a teljes 
minta 

választása

agrárportál 16 0,0%
agrárportál 15 0,3%

agrárportál 14 1%
agrárportál 13 1%
agrárportál 12 1%
agrárportál 11 1%
agrárportál 10 1%

agrárportál 9 1%
agrárportál 8 2%
agrárportál 7 4%
agrárportál 6 4%
agrárportál 5 4%
agrárportál 4 4%
agrárportál 3 5%
agrárportál 2 9%

agrárportál 1 61%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=406)

Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket
választaná? (megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó 
válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=714)

agrárportál 16 0,0%
agrárportál 15 0,3%

agrárportál 14 1%
agrárportál 13 1%
agrárportál 12 1%
agrárportál 11 2%
agrárportál 10 2%

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

agrárportál 1 46%
agrárportál 2 16%

az 
állattenyész-

téssel 
foglalkozók 
választása

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

agrárportál 1 44%
agrárportál 2 13%

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=448)

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

agrárportál 1 43%
agrárportál 2 13%

a 100 
hektár

feletti területen
gazdálkodók 

választása

A válaszadók 64%-a nézett/hallgatott már podcastet, további 17% pedig tervezi. A válasz -
adók 19%-a elzárkózik a podcastektől. 

Podcastek használata
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1465)

még nem próbálta,
de tervezi 

17%

nem próbálta és 
nem is tervezi 

19%

rendszeresen 
néz/hallgat 

8%

alkalmanként 
néz/hallgat

48%

egyszer kipróbálta 8%



Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban © 2022 AgroStratéga45

Televíziós agrárműsorok nézettsége
(sorrend a heti nézettség alapján, megoszlás a válaszadók száma alapján, 
támogatott lista, n=1465)
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agrárműsor 1

agrárműsor 2

agrárműsor 3

Hetente Havonta többször Ritkábban Nem nézi
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elsősorban számítógépen elsősorban tévén

15% 

18% 

22% 

85% 

82% 

78% agrárműsor 1

agrárműsor 2

agrárműsor 3

Az agrárműsorokat jellemzően inkább számítógépen
vagy inkább televízión nézi? (megoszlás az adott műsort nézők 
száma alapján, támogatott lista, n=905, 840 és 959)
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Szakmai partnereink és támogatóink a piackutatásról 
és a társadalmi szerepvállalásról

Felméréseink eredményeinek nagy részét évek óta in-
gyenesen megosztjuk az ágazati szereplőkkel, hozzá-
férést biztosítva 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 szerepvállalásukkal
hozzájárultak a közösen elért eredményekhez. Orszá-
gos felmérésünknek ebben az évben is szakmai part-
nere az AGRYA (Fiatal Gazdák Magyarországi
Szövetsége), a GOSZ (Gabonatermesztők Országos
Szövetsége), a MÁSZ (Magyar Állattenyésztők Szövet-
sége) és a FRUITVEB (Magyar Zöldség-Gyümölcs Szak-
maközi Szervezet és Terméktanács). E négy szakmai
szervezet mellett a HARDI, a NUFARM, a RAPOOL és
a SAATEN-UNION is támogatja a kezdeményezést.
Az alábbiakban a kutatás szakmai partnerei és támo-
gatói számolnak be a piackutatással és a társadalmi
felelősségvállalással kapcsolatos viszonyukról.

Biztos pontok a bizonytalanságban

Dr. Weisz Miklós társelnök
Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége

A Fiatal Gazdák Magyar-
országi Szövetsége 
(A G R Y A ) és az AgroStra-
téga partneri együttműkö-
dése 2022-ben is folytató-
dott, a gazdálkodók infor-
mációszerzési szokásai-
nak alaposabb megisme-
rése céljából. A gene -
rációváltás ösztönzésé-
hez, a fiatal termelők
tevékenységének szakmai
támogatásához nélkülöz-
hetetlen támpontokat ad -
nak a gazdálkodók
körében végzett felméré-

sek eredményei, különösen azok, amelyek a gazda-
sági döntéseik megalapozásához hiánypótló infor-
mációkat tudnak nyújtani.
A mezőgazdaságban dolgozókat érintő kihívások
mintha nem akarnának szűnni. Ha eddig azt gondol-
tuk volna, hogy már nem jöhet újabb, akkor az élet
erre alaposan rácáfolt. Sokak számára a 2022. év

fekete évként fog be-
vonulni az agrártör -
ténelembe. Hosszú
évtizedek óta nem
 látott aszály, mély-
pontokat elérő te r-
 més átlagok, draszti-
kus inputár-emelkedé-
sek, korlátozott elér-
hetőségek, jelentős
árfolyam-ingadozá-
sok és régóta nem
 látott, magas kamat-
szint. Ugyanakkor egyik évről a másikra duplázódó
terményárak, emelkedő támogatási összegek és a
nagyrészt pályázati forrásoknak köszönhető, rekord-
nagyságú beruházási volumen. Gazda legyen a tal-
pán, aki a rengeteg változás közepette sikeresen tud
működni, fejleszteni, továbblépni. 
A helyes, alaposan megfontolt gazdasági döntések-
nek talán soha nem volt ekkora jelentőségük, mint az
idei évben. Dönteni kell sok más mellett beruházá-
sokról, inputbeszerzésekről, terményeladásról, ve-
tésszerkezetről, technológiáról. A döntésekhez pedig
továbbra is megalapozott információk szükségesek,
hiteles forrásokból. Bízunk benne, hogy a kiadvány
ehhez idén is hozzá tud járulni.
A támogatási rendszer 2023-tól is kiszámítható
eleme lesz a gazdálkodásnak. Ami látszik, hogy
ezért cserébe viszont még többet kell majd admi-
nisztrálni. Továbbra sem lesz elég jó gazdának
lenni, még inkább annak is kell látszani. A kihívá-
soknak tehát nem lesz vége, az alkalmazkodóképes-
ség a jövőben is a fejlődés záloga lesz.

Szélsőséges év, riasztó tendenciák

Petőházi Tamás elnök
Gabonatermesztők Országos Szövetsége

A Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ)
2004-es alapítása óta a gabona-termékpályán mozgó
és egyéb kapcsolódó – gabona, olajos (napraforgó,
repce, szója), fehérje és rost – növények termesztésé-
vel foglalkozó tagjainak érdekvédelmét végzi orszá-
gos és európai uniós szinten. 
A szántóföldi növénytermesztés szereplőit 2022-ben
évszázados aszály sújtotta. 1000 milliárd forint feletti

Továbbra sem lesz

elég jó gazdának

lenni, még inkább

annak is kell látszani.
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A visszajelzések 

nyomán javul a 

kommunikációnk 

a gazdálkodókkal.

kár keletkezett abból,
hogy 2 millió tonnával
 kevesebb kalászos és 
4 millió tonnával keve-
sebb kukorica termett. Sok
helyen megfeleződött-
negyedelődött, a délkeleti
országrészben pedig több
helyen szinte teljesen meg-
semmisült a termés. A nap-
raforgó és a repce tekinte-
tében is jelentős terméski -
esés realizálódott. 
A februárban kezdődő
orosz–ukrán katonai konf-
liktus a gabonák világpia-
cát is megváltoztatta. A
magasnak hitt árak tovább
emelkedtek, nemcsak a
ga bonák esetében, hanem
az input árak tekinteté-
ben is.  
Mindennek következtében
a szántóföldi növényter-
mesztés közgazdasági
alapjai, költségszerkezete
teljesen megváltozott. A fo-
lyamat átlátására alkalmas
új információk megszerzé-
sének lehetőségei felérté-
kelődtek és egyre értéke-
sebbé válnak a jövőben.
Egyebek mellett azért tá-
mogatjuk az AgroStratéga

felmérését, mert annak nagyon fontos része a jelenlegi
állapotok megismerése és a rejtett potenciálok fel -
tárása. 
A kutatás eredményeit nyomon követve, az új adatok
bemutatásával és évről évre történő összevetésével
 kirajzolódnak a tendenciák, amelyek ismeretében
 javaslatokat tudunk megfogalmazni tagjainknak és az
ország döntéshozóinak a versenyben maradáshoz
szükséges aktuális tennivalókról.

Most van igazán hozadéka 
a fejlesztéseknek

Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató
Magyar Állattenyésztők Szövetsége

A szokásosnál is nehezebb időket élnek az állatte-
nyésztők. Az önköltség szinte napról napra emelkedik,

ez nem a kiszámíthatóság és tervezhetőség időszaka
most. Akik előrelátók voltak és megtehették, azok már
évekkel ezelőtt belevágtak energetikai fejlesztésekbe,
maguknak termelnek áramot és folyamatosan optima-
lizálják a működésüket. Ők most szerencsés esetben
nulla közeli, szerény jövedelmezőséggel tudnak mű-
ködni. 
Akik eddig ezt nem tették
meg, azok nagyon nehéz
helyzetben vannak, mert a
felhalmozódó veszteség
miatt a támogatott telep-
korszerűsítési pályázatok-
hoz a saját erőt nem
tudják hozzátenni. Pedig
egy korszerű és egy ke-
vésbé korszerű telep fajla-
gos energiaköltsége között
akár több mint kétszeres is
lehet a különbség. 
Az elmúlt időszakban a ta-
karmányra és energiahor-
dozókra fordítandó ösz-
szeg több mint duplájára
emelkedett. Ennyi tartalék
az állattenyésztésben nem
képződött az elmúlt évek-
ben, sőt ennek ellenkezője
történt, a gazdaságok
zöme felélte tartalékát. És
akkor még nem szóltunk a
sokasodó fenntartható-
sági, klímavédelmi és állat-
jóléti előírásokról, amelyek
céljaival egyetértünk, de
azzal nem, hogy ennek
többletköltségét a termelők
fizessék. 
Drága takarmányból nem
lehet olcsó élelmiszert elő-
állítani, ezért úgy néz ki,
egy időre vége ennek a
korszaknak. Ez minden bi-
zonnyal csökkenteni fogja
a jóléti társadalmakban az
utóbbi évtizedekben szé-
gyenletesen nagy arányt elérő élelmiszer-pazarlást. Ez
a jó hír. Az viszont rettenetesen igazságtalan, hogy
az infláció éppen a legkiszolgáltatottabb rétegeket és
országokat sújtja. 
Az EU döntéshozói makacsul ragaszkodnak a szank-
ciós politikához, aminek a hatásai egyre súlyosabb
terhet jelentenek a gazdaság és a lakosság számára.
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Azt nem lehet megjósolni, hogy mikor telik be a pohár
a most még jólétinek nevezhető, de vásárlóerejét és
túlélési képességét fokozatosan elveszítő nyugat-
 európai társadalmakban, azonban egyre több re pe-
dés keletkezik a stabilnak gondolt falakon. Hollandiá-
ban augusztusban lemondott az agrárminiszter, mert
a kormány sötétzöld oldalának rendkívül drasztikus
célkitűzése, hogy felére csökkentsék a nitrogénkibo-
csátást, a holland állattartás harmadának eltűnésével
járna. 
A Magyar Állattenyésztők Szövetségének (MÁSZ) fon-
tos feladata a szakma által megfogalmazott stratégiai
célok elfogadtatása a politikával annak érdekében,
hogy fenntartható, erős és szuverén legyen a honi
 állattenyésztés, egészséges és kiváló minőségű állati
termékkel tudjuk ellátni a magyarokat és az export -
piacainkat. 
A MÁSZ a kommunikációját a Magyar Állattenyésztők
Lapjára alapozva végzi, amelynek segítségével a te-
nyésztők és állattartók első kézből tájékozódhatnak a
szakmájukkal kapcsolatos aktuális újdonságokról, ese-
ményekről, jogszabályokról, támogatásokról, valamint
piaci lehetőségekről. Az AgroStratéga által végzett
 felmérések fontos támpontot és visszacsatolást jelente-
nek számunkra, hogy mennyire sikerül az új ismerete-
ket, híreket átadni, és az állattenyésztők hogyan látják
 jelenlegi helyzetüket, honnan merítik szakmai ismere-
teiket.

A hiteles információkat keressük

Dr. Apáti Ferenc elnök
FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi

Szervezet és Terméktanács

Ahhoz, hogy a magyar zöldség-gyümölcs ágazat a
benne lévő lehetőségeket eredményekre – a gazdák
szempontjából gazdaságos működésre, a fogyasz-
tók szempontjából egészséges és kiváló minőségű
élelmiszerre – váltsa, a szereplők összefogására van
szükség.
A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács az érdekelt szereplők szak-
mai érdekeinek összefogására és képviseletére létre-
hozott civil, szakmaközi szervezet, amelyet az Európai
Unió és Magyarország is elismert. 2018 óta három
tagszervezet – a Magyar Zöldség-Gyümölcs Termelők
Egyesülete (MZGYTE), a Magyar Zöldség-Gyümölcs
TÉSZ-ek és Kereskedők Egyesülete (MZGYTKE), vala-
mint a Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség
(MHKSZ) – szövetségeként működik. A FruitVeB tag-
szervezetei révén a teljes ágazati vertikumot lefedi és

képviseli érdekeit ha -
zai és nemzetközi
szervezetek, az Euró-
pai Unió különböző
igazgatási szervei,
valamint a magyar
agrár-szakpolitika és
-szakirányítás előtt. 
A FruitVeB egyik ki -
emelt célja olyan
 információk, ismere-
tek gyűjtése és át-
adása, melyek révén
a magyar zöldség-
gyümölcs ágazat
 innovatívabbá, ész-
szerűbbé és hatéko-
nyabbá válhat, és
képes lehet a piaci
igényeknek, valamint
a fogyasztói ízlésnek
és elvárásoknak job-
ban megfelelő termé-
kek előállítására,
adott esetben feldol-
gozására és forgal-
mazására. A szerve-
zet igyekszik minden
lehetséges eszközzel
támogatni az ága-
zati szereplők szak-
mai és technológiai
fejlődését, ennek ér-
dekében folyamato-
san figyeli a hazai és
nemzetközi piaci fo-
lyamatokat, valamint
a technológiai trendeket. Az információ hatalom, de
ezzel a hatalommal csak az élhet, akinek a birtokában
van és használni is tudja. A folyamatos információ-
csere és az ismeretek bővítése, az aktualitások gyors
megismerése pedig az effajta hatalom gyakorlásának
nélkülözhetetlen eszköze. 
Szervezetünk érdeke, hogy tagjaink minél gyorsabban
és könnyebben jussanak hozzá hiteles információk-
hoz, ezért örömmel tettünk eleget az AgroStratéga
 felkérésének. Hisszük, hogy ezzel is hozzájárultunk
tagjaink mindennapi tevékenységének sikeréhez,
 hiszen ha a kutatás révén jobban rálátást kapunk arra,
hogy az ágazat szereplői milyen módszereket és csa-
tornákat használnak ismereteik bővítéséhez, a dönté-
seikhez szükséges információk megszerzéséhez, a
későbbiekben fókuszálhatunk ezek fejlesztésére.
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HARDI ismét a mezőgazdasági termelők körében vég-
zett piackutatás mögé áll, mindig is fontosnak tartottuk,
hogy olyan értékes információkat gyűjtsünk össze a
magyar piacról, amelyek számunkra is hasznossá vál-
nak. A kutatás a magyar gazdálkodóknak azt a ki -
emelt rétegét éri el, amely valóban árutermeléssel
foglalkozik, és a növényvédelemben is aktuális tapasz-
talattal rendelkezik. Őket és az ő valódi igényeiket
meg kell ismernünk, hogy az így megismert tudást ké-
sőbb a gazdák hasznára fordíthassuk. 
Hasznos eredménynek bizonyult például, hogy amikor
egy-egy új terméket vezetünk be a piacra, és széles
körben szeretnénk megismertetni a gazdálkodókkal,
akkor a nyomtatott médiumok mellett egyre inkább az
új eszközökre – mobiltelefonokra, online médiumokra
– is érdemes kiemelt hangsúlyt fektetnünk, mert főleg
a fiatalabb felhasználók számára ezek képezik az in-
formációszerzés elsődleges forrását. 
Mindig elcsodálkozom, hogy a különféle közösségi
portálokon mennyi ember látja a hirdetéseinket, ter-
mékismertetőinket és más, a HARDI permetezéstechni-
kával kapcsolatos tartalmakat. Emiatt még nagyobb
felelősséget érzünk, hogy ezeken a felületeken is meg-
felelően tájékoztassuk a gazdákat, akik a segítségünk-
kel a helyes döntést tudják meghozni, és olyan gépet
vásárolhatnak, amely a legmagasabb követelmények-
nek és személyes igényeiknek is megfelel.

Elébe megyünk a változásoknak

Czigány Tibor ügyvezető
Nufarm Hungária Kft.

Az ausztráliai székhelyű
növényvédőszer-gyártó
vállalat 1957-es megalapí-
tása óta piacvezetővé vált
Ausztráliában, harmadik
Ázsiában, de Európában
és a többi kontinensen is
jelentős szereplő. A globá-
lis gyomirtószer-piacon a
Nufarm az ötödik, vezető
helyen áll a fenoxi-herbi-
cidek kereskedelmében, a
glifozát hatóanyag-tar-
talmú termékek gyártó -
inak sorában a második, a réztartalmú szerek piacán
pedig a legismertebb márkák tulajdonosa. 
A hazai leányvállalat története tizennégy éve kezdő-
dött, és napjainkra már több mint kilencven különféle
termék és gyűjtőcsomag forgalomba hozatalához

Az adatok ismerete a 
növényvédelem kulcsát 
jelentheti a jövőben is

Czene Máté értékesítési vezető
HARDI International

A HARDI International
alapfilozófiája a felhasz-
nálói igények teljes körű
 kielégítése minőségi termé-
kekkel, amelyek biztosítják
a növényvédő szerek haté-
kony és precíz kijuttatását.
A dán eredetű vállalatot
1957-ben alapította Hart-
vig Jensen, akinek profesz-
szionális kertészként
minőségi permetezőgépre
volt szüksége, mely meg -
felel az adott kor követel-
ményeinek. A vállalat
gyorsan bővült, Dánia
után más országokban is
forgalmazni kezdte nagy-
szerű és tartós termékeit.
Manapság már minden
földrészen, összesen több
mint száz országban érhe-
tők el a HARDI márka
 termékei. A kínálat a leg -
kisebb kézi permetezőtől a
legnagyobb önjáró szán-
tóföldi gépig minden
 típusú permetezőt magába
foglal. A HARDI kizárólag
permetezéstechnológiával
foglalkozik, és azért vált a

világ egyik vezető márkájává, mert kiemelt szempont
számára, hogy a növényvédelem területén a lehető
legjobbat nyújtsa és mindig az aktuális igényeknek
megfelelő fejlesztéseket helyezze a középpontba.
A HARDI már több mint 25 éve van jelen Magyar -
országon, és az évezred elejétől kezdve a szántóföldi
vontatott permetezők kategóriájában piacvezetőként
több ezer gépet értékesített. Ez a hatalmas géppopu-
láció nagy felelősség a szerviz és a megfelelő műszaki
háttér ellátása szempontjából is. Ennek támogatására
már 2014 óta működik a HARDI Magyarország,
amely teljes körű gyári háttértámogatást nyújt a ma-
gyarországi forgalmazóknak.
Az együttműködésünk az AgroStratégával már-már ha-
gyományszerű. Nem volt kérdés az sem, hogy a
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szükséges engedéllyel ren-
delkezünk. Törekszünk a
környezetünkkel, a partne-
reinkkel és a termékeinket
felhasználókkal is hosszú
távú, jól működő kapcsola-
tok kiépítésére és fenntar-
tására. Az AgroStratéga
szakértőivel például az
alapítás évétől együtt dol-
gozunk, országos felméré-
süket pedig már nyolcadik
alkalommal támogatjuk.
Biztos vagyok benne,
hogy a kutatásból nyert
eredmények nemcsak a
gyártóknak és a forgalma-
zóknak, hanem a szakpo-
litika döntéshozóinak és a
szakmai érdekképviseleti
szerveteknek is sok, nehe-
zen megválaszolható kér-
dését tisztázzák. 
Világossá válik például,
hogy mely médiumokon
keresztül érdemes az infor-
mációkat megosztanunk a

termelőkkel, hogy azok a leginkább a hasznukra vál-
janak. Egyértelműen látszik, hogy évről évre növekszik
a digitális kommunikációs eszközök használata az
ágazatban, és egyre többen tájékozódnak az online
csatornákból is. A pandémia mindannyiunknak meg-
mutatta, milyen gyorsan változhat a minket körülvevő
világ. Ezt pedig csak felerősítik az elmúlt két évben
 tapasztalt világgazdasági és időjárási anomáliák,
 melyeknek az agrárium különösen kitett. Ebben a hely-
zetben még inkább fontosnak tartom, hogy friss infor-
mációink, mért adataink legyenek a környezetünkben
bekövetkezett változásokról annak érdekében, hogy
időben felkészülhessünk rájuk.

A jövő nem kiszámítható, 
de megbecsülhető

Blum Zoltán ügyvezető
RAPOOL Hungária Kft. és SAATEN-UNION 

Hungária Kft.

A SAATEN-UNION Hungária Kft. és a RAPOOL Hun-
gária Kft. részben azonos német tulajdonosi háttérrel
működő nemesítő- és vetőmag-forgalmazó vállalatok,
amelyek a szántóföldi növények szinte teljes választé-

kát kínálják az európai és
köztük a magyar termelők
számára is. Az elmúlt
években mindkét cég je-
lentős növekedést ért el a
hazai piacon, meghatá-
rozó szereplővé váltunk,
és egyes szegmensekben
piacvezető pozíciókkal
rendelkezünk. A nemesí-
tésben látjuk a jövő útját,
ezért a folyamatos innová-
ció kiemelten fontos szá-
munkra. Ez a hozzáállás
azonban „nem csak” új, a
Kárpát-medencei termő -
helyi és klimatikus viszo-
nyokhoz alkalmazkodó
hibridekben vagy fajták-
ban testesül meg; olyan
technológiai fejlesztések-
ben is élen járunk, melyek
biztosítják a hazai gazdák
számára az egyre kiszá-
míthatatlanabbá váló kör-
nyezeti és piaci körülmé-
nyek között a jövedelmező szántóföldi növénytermesztést.  
Az előrelépéshez, a tudatos tervezéshez elengedhetet-
len, hogy független forrásból származó, megalapozott
információk álljanak rendelkezésünkre az ágazatban
tetten érhető változásokról. Együttműködésünk az Ag-
roStratégával hosszabb múltra tekint vissza más terü-
leteken, így biztosan tudjuk, hogy minőségi
eredményekhez jutunk a felmérésnek köszönhetően.
Az elmúlt években mért eredmények alapján változtat-
tunk kommunikációs stratégiánkon, új csatornákat, esz-
közöket használunk, amiről pozitív visszajelzéseket
kaptunk. 
Míg korábban a legnagyobb változást a járvány
idézte elő, amelynek fellángolása hatással volt a
gazdálkodók felhasználói szokásaira is, addig idén
a megugró alapanyagárak, kiemelten a műtrágya és
a gáz árának emelkedése, valamint a jelentős aszály
állítja kihívás elé a termelőket. E hatások nyomon kö-
vetésére is megfelelő eszközt biztosít a felmérés. 
A cél végül is mindig az, hogy a rendelkezésre álló
korlátozott erőforrásainkat a leghatékonyabb módon
vegyük igénybe, ehhez pedig kitűnő alapot biztosíta-
nak a kutatás eredményei, amelyeket érdemes nem-
csak önmagukban, hanem több év távlatából is
értékelni. Az így felismerhető trendek lehetőséget
 teremtenek arra, hogy időben felkészüljünk a bekövet-
kező változásokra és a jövő kihívásaira.
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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.

Pólya Árpád
AgroStratéga
partner

Varanka Mariann
AgroStratéga
partner

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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