
Információszerzés
és döntéstámogatás 
az agráriumban
Piackutatási jelentés, 2017



Szakmai partnerek

Támogatók

AgroStratéga

© A kiadvány részleteiben vagy teljes egészében szabadon másolható, továbbadható, terjeszthetô a szerzôk írásbeli engedélye
nélkül, azonban csak a forrás (AgroStratéga) és a szerzôk (Pólya Árpád és Varanka Mariann) megjelölésével.

Az AgroStratéga márkát két tapasztalt tanács -
adó alapította 2009-ben, azzal a céllal, hogy
professzionális stratégiai tanács adással segít-
sék a hazai agráriumban mûködô vállalkozá-
sokat a piaci versenyben. Erôsségünknek tart-
juk, hogy a marketing és az üzleti tervezés
mellett ottho nosan mozgunk a mezôgazdaság
számos szakterületén is, így gyorsan átlát juk
partnereink helyzetét, megértjük igényeiket,
és mûködô megoldásokat dolgozunk ki a fel-
merült problémákra.
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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 és a technika legújabb vívmányainak alkalmazása a mezőgazdaságban? Növekedett-e az okostelefont
és táblagépet használó gazdák aránya? Látogatják-e a bemutatókat, kiállításokat, konferenciákat, ha szakmai információt
gyűjtenek? Mennyire mozognak otthonosan a virtuális térben, ha a pénzügyeiket intézik? Készek-e az együttműködésre,
ha közös beszerzésről vagy értékesítésről van szó? Milyen a jövőképük, és terveznek-e beruházásokat a gazdaságban?
Folytatódik-e a generációváltás, és milyen lesz a jövőbeni üteme?

Az AgroStratéga 2017-ben már hatodik 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. Hiánypótló felméréseink eredményeit az ágazaton belül
több területen is felhasználják, az egyetemi oktatóktól az ágazat beszállítóinak és vevőinek döntéshozóin keresztül a szak-
politikusokig. Kutatási jelentéseink megállapításai hivatkozásként bekerülnek szakdolgozatokba, doktori disszertációkba,
hazai és külföldi kiadványokba, magyarul és idegen nyelven egyaránt. 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 elérhetősége-
ken.

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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Tartalom

A kutatásról
Az összefoglaló bemutatja az AgroStratéga által 2017. szeptember 1–24. között végzett, a me zôgazdasági termelést hi-
vatásszerûen, azaz árutermelés céljából folytató egyéni gazdálkodók és cégvezetôk szakmai információszerzési szokásait
és preferenciáit, valamint jövôképét vizsgáló piackutatás legfontosabb eredményeit.

A piackutatáshoz névre szóló meghívót küldtünk:
• Az AgroStratéga saját, épített adatbázisaira (e-DM)
• A projektben közremûködô szakmai partnerek és támogatók saját címlistáira (e-DM)
A meghívókon felül a felhívás megjelent több mezôgazdasági portálon (fôoldalon kiemelt hírként, bejegyzés a közösségi
portálokon), a szakportálok hírleveleiben, továbbá az AgroStratéga saját szakmai blogjában is.

A kutatás eszköze: interneten kitölthetô és beküldhetô kérdôív, önálló kitöltés (CAWI-módszer). Az elsô 1000 válaszadó
ajándékot kap (az ajándék mibenlétét elôre nem publikáltuk, hogy ne befolyásoljuk a kitöltôket).

A kutatás 79–84%-ban a különféle alapanyagok (vetômag, mûtrágya, növényvédô szer) és gép, eszköz  be szerzésében,
továbbá a termény értékesítésében a döntéshozó; valamint 13–16%-ban a döntést befolyásoló személyeket érte el. A min-
tában kizárólag a hivatásszerûen, azaz árutermelés céljából gazdálkodók jelennek meg, mivel ôk a kutatás célcsoportja.
Az adószám nélküli ôstermelôk, az önellátásra termelôk és a hobbigazdálkodók válaszait nem vettük figyelembe az érté-
keléskor. Így a minta nem a teljes agráriumr ól ad képet, hanem a mezôgazdaságilag hasznosított terület döntô hányadát
mûvelô és egységes agrártámogatási kérelmet benyújtó gazdaságokat reprezentálja. A minta nagysága 1400 fô. A piac-
kutatás országosan reprezentatív.

Vizsgált agrárszaklapok (ábécésorrendben): Agrárágazat, Agrár Élet, Agrárium, AgrárUnió, Agrofórum, Agro Napló, Állat-
tenyésztés, Gépmax, Haszon Agrár, Kertészet és Szôlészet, Kistermelôk Lapja, Magyar Állattenyésztôk Lapja, Magyar Me-
zôgazdaság, Magyar Mezsgye, Mezôgazdasági Technika, Mezôhír, NAKlap, Növényvédelem, Ôstermelô, Profi
Mezôgazdasági Gépmagazin  

Vizsgált agrárportálok (ábécésorrendben): agraragazat.hu, agrarelet.hu, agrarium7.hu, agrarszektor.hu, agrarunio.hu,
agroforum.hu, agroinform.hu, agronaplo.hu, agrotrend.hu, farmit.hu, gabonamarket.hu, gepmax.hu, haszonagrar.hu, kor-
many.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium, magro.hu, magyarmezogazdasag.hu, mezohir.hu, mvh.allamkincstar.gov.hu,
nak.hu, ostermelo.com, profimagazin.hu, technika.gmgi.hu  

Vizsgált szakmai kiállítások és vásárok (ábécésorrendben): AgrárgépShow, AGROmashEXPO, Alföldi Állattenyésztési és
Mezőgazda Napok, Bábolnai Gazdanapok, FarmerExpo, Hajdúsági Expo, Kaposvári Állattenyésztési Napok, Magyar-
Kert, 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, SmartFarm Konferencia, Tiszántúli Növényvédelmi Fórum

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  

A kutatásra jellemzô mintaszám: n=1400. Ez azt mutatja, hogy az összes értékelt kérdôív száma 1400 db. Ugyanakkor egyes kérdéseknél elôfordulhat
kisebb bázis (pl. azoknál a kérdéseknél, amelyeknél nem volt kötelezô 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 1386-an válaszoltak, akkor az n=1386, és
a kapott válaszok megoszlása is az 1386-os bázison történik, tehát az 1386 lesz a 100%). A kerekítésbôl adódóan elôfordulhat, hogy az egyes grafikonokon
megjelenô értékek összege nem pontosan 100%.

A válaszadók gazdaságára vonatkozó adatok 5 –13
A válaszadók személyére vonatkozó adatok 14–19
Szakmai információszerzésre vonatkozó adatok 20–40
Közösségi portálok, üzenetküldő szolgáltatások és internetbank használatára, 
valamint IKT-eszközellátottságra vonatkozó adatok 41–43
Szakmai partnereink és támogatóink a piackutatásról és a társadalmi szerepvállalásról 43–46
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85%

2% szabadföldi
dísznövények,
oltvány, faiskola

5% hajtatás

szántóföldi
növénytermesztés

30% gyep

20% gyümölcs

14% szabadföldi
zöldségfélék

11% szőlő

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

Növénytermesztés 2017-ben
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

Megjegyzés: A megkérdezésnek nem volt célcsoportja a kizárólag állattenyésztéssel fog lal ko zó
gazdaságok köre. Ezért a kérdôív elején elhelyezett kérdésekkel szûrtük meg a vá lasz adókat.

Megjegyzés: A megoszlások összege azért
nem 100%, mert a gazdaság egyszerre
több kultúracsoport termesztésével is foglal-
kozhat az általa mûvelt területen.

A válaszadók 85%-a foglalkozik szántó-
földi növénytermesztéssel. A ker té-
szeti növények termesztése és a gyep -
mûvelés ennél jóval kisebb arányban
(2–30%) jellemzô.

növénytermesztés
állattenyésztés
és növénytermesztés 

73%     27%
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Átlagos
birtokméret:

208 
hektár

10–49 hektár között 

32%

300–999 hektár között

10%

50–99 hektár között

16%

1000 hektár felett

6%

100–299 hektár között

16%

10 hektár alatt 

20%

1–10 millió Ft

37%

Nem kívánok válaszolni  5%

5 milliárd Ft felett 0,1%

1–5 milliárd Ft 2%

501 millió és 1 milliárd Ft 3%

201–500 millió Ft 4%

101–200 millió Ft 5%

51–100 millió Ft 6%

1 millió Ft alatt 

14%

11–50 millió Ft

25%

Átlagos
árbevétel:

137
M Ft

Mûvelt terület 2017-ben
(területkategóriák megoszlása a válaszadók száma alapján, n=1400)

A válaszadók 48%-a 50 hektár feletti, 32%-uk pedig 100 hektár feletti terüle-
ten gazdálkodik. A kérdôívkitöltôk által mûvelt terület nagyságának összege 290 638 hektár. 

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

A válaszadók mindössze 14%-a jelölt meg 1 millió forintnál kisebb éves árbevételt, míg  
37%-uk árbevétele 1 és 10 millió Ft közötti. A gazdaságok 45%-a 10 millió
 forintnál nagyobb árbevételt ér el évente, és 14%-uk árbevétele meghaladja
a 100 milliós értékhatárt is. 

Megjegyzés: A mûvelt terület, a létszám és az árbevétel adatai is mutatják a mezôgazdasági
 termelés elaprózottságát.
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Állandó alkalmazottak létszáma
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

Idôszaki alkalmazottak létszáma
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

A gazdaságok több mint felében nincs állandó alkalmazott, de a mikro-, kis és közepes üzem-
méret mellett 250 fônél nagyobb létszámú nagyvállalat is szerepel a mintában
(0,4%).

0 fő

52%

Nem kívánok válaszolni 1%

250 fő felett 0,4%

101–250 fő 1%

51–100 fő 2%

21–50 fő 3%

11–20 fő 3%

6–10 fő 4%

1–5 fő 34%

0 fő

58%

Nem kívánok válaszolni 1%

250 fő felett 0,1%

101–250 fő 0,1%

51–100 fő 1%

21–50 fő 2%

11–20 fő 3%

6–10 fő 6%

1–5 fő 29%

A gazdaságok több mint felében nincs idôszaki alkalmazott, ugyanakkor több olyan
gazdaság is szerepel a mintában, amely 100 fônél több idénymunkást alkalmaz
(0,3%).
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Őstermelő, 
adószámmal 

40%

Családi gazdálkodó,
adószámmal

26%

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

16%

Egyéni vállalkozó,
vállalkozói igazolvánnyal

15%

Nonprofit szervezet
(pl. kht., költségvetési

intézmény)

2%

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

Fontos megjegyezni, hogy a mintában kizárólag a hivatásszerûen, azaz árutermelés céljából gaz-
dálkodók jelennek meg, mivel ôk a kutatás célcsoportja. Az adószám nélküli ôstermelôk, az ön-
ellátásra termelôk és a hobbigazdálkodók válaszait nem vettük figyelembe az értékeléskor. Így a
minta nem a teljes agráriumról ad képet, hanem a mezôgazdaságilag hasznosított terület döntô
hányadát mûvelô és egységes agrártámogatási kérelmet benyújtó gazdaságokat reprezentálja.

A válaszadók 18%-a gazdasági szervezetet képvisel (társas vállalkozás és nonprofit
szervezet), 15%-uk egyéni vállalkozó, kétharmaduk pedig gazdálkodó (ôstermelô
és családi gazdálkodó).
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Országrészek szerinti eloszlás
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

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

12%

12%

12% 6%

10%

24%

24%

Észak-Magyarország

Észak-Alföld

Dél-Alföld

Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl

Közép-Magyarország

Dél-Dunántúl

Dunántúl Kelet-Magyarország

Közép-Magyarország

58%36%

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)

Közel egynegyedük a gépesítés színvonalát tervezi fejleszteni, míg minden nyolcadik gaz-
dálkodó a birtok méretének növelését tervezi. 

A gazdálkodók közel negyede tervezi a gazdaság változatlan formában történô fenntartását.
Minden ötvenedik válasz vonatkozott a gazdaság visszafejlesztésére, és ugyanekkora arány-
ban tervezik a gazdálkodók a gazdaság eladását, átadását, illetve bérbe adását.

átadja, eladja,
bérbe adja

2%

szinten tartja

23%

fejleszti

72%

visszafejleszti,
megszünteti

2%
A 

válaszadók 
közel 

háromnegyede 
középtávon 
a gazdaság 

fejlesztésében 
gondolkodik.

technikai, technológiai 
fejlesztés (pl. gépbeszerzéssel)

24%

a gazdálkodás változatlan
formában folyik tovább

23%

a birtok méretének
növelése (pl. termőföld-

vásárlással, földbérlettel)

13%

a gazdaság átadása,
eladása, bérbe adása

2%
a birtok méretének 
növelése + technikai, 
technológiai fejlesztés

36%

a gazdálkodás
visszafejlesztése,

megszüntetése

2%
A válaszadók 

36%-a 
a birtok méretének 

növelése mellett 
annak technikai, 

technológiai 
fejlesztését 

is célul tűzte ki.
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A gazdálkodás egyéb körülményei
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

A válaszadók 19%-a öntözi a területét, 4%-uk használ megújuló energiaforrásokat és mind-
össze 1%-uk hasznosít termálvizet a gazdaságban. A legtöbben (41%) megújuló energiafor-
rások használatát tervezik.

jelenleg nincs és 
nincs is tervben

26%

41%55%

97%

4%

1% 2%

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

Volt-e beruházás a gazdaságban az elmúlt 5 évben?

A válaszadók 80%-ánál volt beruházás az elmúlt 5 évben, és 81%-uk tervez beruházást az
elkövetkezô 5 évben.

80%
beruházott 
az elmúlt 
5 évben

20%-nál
nem volt

beruházás

80%-nál 
volt beruházás

19% nem
tervez

beruházást

81% tervez
beruházást

igen

nem

81%
tervez

beruházást
a következő

5 évben

Tervben van-e beruházás a gazdaságban az elkövetkezô 5 évben?
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Gazdaság átadás-átvétel
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

Történt-e gazdaság átadás-átvétel az elmúlt 5 évben?

Közel minden 8. válaszadó esetében történt gazdaság átadás-átvétel az elmúlt 5 évben,
ugyanakkor minden 5. válaszadó esetében várható a gazdaság átadása-átvétele az elkö-
vetkezô 5 évben.

Tervben van-e a gazdaság átadása-átvétele az elkövetkezô 5 évben?

12% 
gazdaság 

átadás-átvétel 
történt az 

elmúlt
5 évben

nem történt
átadás-átvétel

88%

történt 
átadás-átvétel
12%

21% 
gazdaság 

átadás-átvétel 
van tervben
a következő

5 évben
igen

nem

nem tervezi az
átadás-átvételt

79%

tervezi az 
átadás-átvételt
21%
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A válaszadók korcsoport szerint
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

A megkérdezettek 46%-a a 40–59 év közötti korcsoportba tartozik. Minden ötödik
válaszadó betöltötte a 60. életévét, minden tizenkettedik harminc év alatti.

Átlag-
életkor:

49 év

84% : 16%

30–39 év között

19%

40–49 év között

23%

20 év alatt

0,1%
20–29 év között

8%

70 év felett

5%

60–69 év között

22%

50–59 év között

23%
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Legmagasabb iskolai végzettség
(megoszlás az iskolai végzettséget megadók száma alapján, n=1387)

Legmagasabb szakirányú végzettség
(megoszlás a szakirányú végzettséget megadók száma alapján, n=1347)

A válaszadók 98%-a legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 
52%-uk pedig felsôfokú 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

10%      47%     43%

A válaszadók 90%-a legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik,
43%-uk pedig felsôfokú szakképzésben is részt vett. 
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A válaszadó gazdaságban betöltött szerepe, 
foglalkozása
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

Gazdálkodó: pl. ôstermelô, családi gazdálkodó, egyéni vállalkozó
Gazdasági szervezet vezetôje: pl. cégvezetô, ügyvezetô, igazgató, elnök
Szakmai vezetô: pl. növénytermesztési ágazatvezetô, növényvédelmi szakirányító, 
termelésirányító, telepvezetô, tanüzemvezetô
Funkcionális részegység vezetôje: pl. mûszaki vezetô, gépészeti vezetô, 
beszerzési/értékesítési vezetô, gazdasági vezetô, fôkönyvelô

Gazdálkodó

77%

Külső szaktanácsadó

1%
Funkcionális

részegység vezetője

2%

Szakmai vezető

7%
Gazdasági

szervezet
vezetője

10%

Beosztott
alkalmazott,

közreműködő
családtag

4%

A kutatás – az elôzetesen kitûzött céloknak megfelelôen – jellemzôen a gazdálkodókat és a
vezetô beosztásúakat érte el.
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még nem érte el 
a nyugdíjkorhatárt, 
de tervezi a 
munkavégzést

62%

még nem érte el
a nyugdíjkorhatárt,

de nem tervezi a
munkavégzést

21%

már elérte a
nyugdíjkorhatárt és

tovább dolgozik

18%

még nem nyugdíjas,
de tervezi 64%

még nem nyugdíjas,
de nem tervezi 18%

már nyugdíjas és
tovább dolgozik 17%

még nem nyugdíjas, 
de tervezi 50%

még nem nyugdíjas,
de nem tervezi 29%

már nyugdíjas és
tovább dolgozik 21%

Vezetők
(n=257)

Gazdál-
kodók

(n=1082)

még nem nyugdíjas,
de tervezi 75%

még nem nyugdíjas,
de nem tervezi 25%

már nyugdíjas és
tovább dolgozik* 0,5%

még nem nyugdíjas, 
de tervezi 57%

még nem nyugdíjas,
de nem tervezi 19%

már nyugdíjas és
tovább dolgozik 24%

40+
évesek
(n=1018)

18–39
évesek
(n=382)

A válaszadók négyötöde tervezi a munkavégzést vagy még dolgozik a nyugdíjkorhatár
elérése után is.

A gazdálkodók négyötöde tervezi a munkavégzést vagy még dolgozik a nyugdíjkorhatár
elérése után is. A vezetők esetében ez az érték 71%.

A 18–39 éves válaszadók 75%-a tervezi a munkavégzést vagy még dolgozik a nyugdíjkor-
határ elérése után is. A 40 év felettiek esetében ez az érték 81%.

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

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

*például rokkantnyugdíjas
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Döntéshozó    Döntésbefolyásoló

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

Vetőmag, szaporítóanyag

Műtrágya

Termény

Gép, alkatrész

Növényvédő szer

84% 13%

82% 13%

80% 15%

79% 16%

83% 13%

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% 40% 60% 80% 100%

Vetőmag, szaporítóanyag

Műtrágya

Termény

Gép, alkatrész

Növényvédő szer

47% 37% 13%

48% 36% 13%

46% 37% 13%

46% 34% 15%

34%46% 16%

Döntéshozatal az alapanyag- és eszközbeszerzésrôl,
terményértékesítésrôl – kompetenciamutató I.
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

A válaszadók 79–84%-a döntéshozó, további 13–16%-uk döntésbefolyásoló az adott
 szakterületen.

Döntéshozatal az alapanyag- és eszközbeszerzésrôl,
terményértékesítésrôl – kompetenciamutató II.
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

A válaszadók közel fele önállóan hozza meg a beszerzési és értékesítési dön -
té seket, bô egyharmaduk mások meghallgatása után dönt.

Megjegyzés: A válaszadók mindegyike döntéshozó vagy döntésbefolyásoló legalább egy szak -
területen.
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A válaszadók háromnegyede (76%) jellemzôen önállóan szerzi be a termeléshez szükséges
alapanyagokat, mindössze 5%-uk beszerzései folynak termelôi csoporton, 4%-uk beszerzései
pedig beszerzési és értékesítési csoporton keresztül. A gazdatársakkal közösen történô be-
szerzések aránya 14%.

A válaszadók többségében (78%) önállóan értékesítik a termékeiket (64%-uk kereskedôknek,
feldolgozóknak, 14%-uk pedig közvetlenül a fogyasztóknak értékesít), mindössze 13%-uk
 ér té kesítései folynak termelôi csoporton keresztül.

Termelési alapanyagok beszerzése
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

Értékesítési csatornák
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

önállóan 76%

egyéb 2%

beszerzési és értékesítési
csoporton (BÉSZ) keresztül 4%

termelői csoporton 
(TÉSZ) keresztül 5%

néhány gazdatárssal
közösen 14%

önállóan,
kereskedőknek,
feldolgozóknak
64%

egyéb 2%

néhány gazdatárssal 
együttműködve 7%

termelői csoporton 
(TÉSZ, BÉSZ) keresztül 13%

önállóan, közvetlenül
a fogyasztóknak

 14%

Egyéb: integrátoron, 
szolg á ltatón, többféle 
csatornán keresztül

Egyéb: integrátoron, több-
féle csatornán keresztül
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Szakmai információforrások használatának 
gyakorisága
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, sorrend a rendszeres 
használat alapján, n=1400)

Az e-mailben kapott ingyenes hírlevél, kiadvány rendszeres használatának gyakorisága
(40%) közel azonos a tavaly mért értékkel (41%). Ezzel az információforrással a rendszeres
és gyakori (összesített) használat tekintetében megegyezik az ismerős, kolléga, szaktanács -
adó (74%). Ugyanakkor a rendszeres használat szempontjából a nyomtatott agrárszaklapok
(30%) megelőzik az ismerős, kolléga, szaktanácsadó (28%) forrást. 

Az internetes agrárportálokat a válaszadók azonos mértékben (28%) használják rendszeres
információforrásként, mint az ismerőst, kollégát, szaktanácsadót. A rendszeres és gyakori
(összesített) használat tekintetében azonban az ismerős, kolléga, szaktanácsadó (74%) meg-
előzi az agrárportálokat (72%).  

A válaszadók 61%-a az internetes agrárfórumot is rendszeresen, gyakran használja a szak-
mai kérdések megválaszolása céljából, ez az érték közel azonos a tavaly mérttel (62%).  

Legkisebb gyakorisággal továbbra is a rádióban hallható agrárműsorokat és a közösségi
portálokat használják szakmai információszerzésre 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.

E-mailben kapott ingyenes hírlevél, kiadvány

Nyomtatott agrárszaklap

Internetes agrárportál

Ismerős, kolléga, szaktanácsadó

Internetes agrárfórum

Szakmai rendezvény, kiállítás, bemutató

Postai úton kapott ingyenes hírlevél, kiadvány

Szakkönyv

Internetről letölthető, ingyenes kiadvány

Nyomtatott tájékoztató

Televízióban látható agrárműsor

Nyomtatott agrárszaklap digitális változata

Közösségi portál 

Rádióban hallható agrárműsor

Soha

26% 74%40%

70%30%

72%28%

74%28%

61%26%

57%18%

45%15%

54%15%

51%13%

55%13%

33%9%

36%9%

23%8%

21%5%

30%

28%

26%

39%

43%

55%

46%

49%

45%

67%

64%

77%

79%

Ritkán Gyakran Rendszeresen

0% 20%–20%–40%–60%–80%–100% 40% 60% 80% 100%
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Szakmai rendezvények látogatása 2017-ben
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1400)

30%

Szántóföldi, kertészeti bemutató (kültéri)

26%

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

20%
12%

5% 2%
6%

Szakmai kiállítás, vásár

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

19%

39%

28%

9%
2% 1% 2%

Egyéb szakmai rendezvény, konferencia (beltéri)

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

34%

25%

16%
9%

6% 3%
8%

2017-ben a válaszadók 74%-a vett részt szántóföldi, kertészeti bemutatón, 81%-uk szakmai
kiállításon, vásáron és 66%-uk egyéb szakmai rendezvényen, konferencián. Jellemzôen 1-2
alkalommal látogattak meg szakmai rendezvényeket ebben az évben. 
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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% 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

 Ismeri    Nem ismeri

96% 4%

94% 6%

94% 6%

92% 8%

89% 11%

88% 12%

85% 15%

81% 19%

76% 24%

65% 35%

65% 35%

56% 44%

55% 45%

0% 20% 40% 60% 80% 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

 Ismeri és látogatja   Ismeri, de nem látogatja   Nem ismeri

66% 30% 4%

40%54%

42%

6%

51% 8%

64%30% 6%

63%

63%

26% 11%

25% 12%

64%21% 15%

65%11% 24%

55%11% 35%

44%11% 45%

71%10% 19%

46%10% 44%

57%9% 35%

A részletes adatok megvásárolhatók.
Keresse az AgroStratégákat a kiadvány végén található elérhetőségeken!
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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

 Ismeri    Nem ismeri

45% 55%

44% 56%

43% 57%

43% 57%

43% 57%

42% 58%

38% 62%

36% 64%

29% 71%

28% 72%

Szakmai rendezvények, konferenciák ismertsége 
és látogatottsága
(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

35%9% 57%

37%6%

6%

5%

5%

4%

57%

36% 58%

39% 57%

40% 55%

40% 56%

35% 62%

33%3%

3%

64%

26%2% 71%

1% 72%27%

 Ismeri és látogatja   Ismeri, de nem 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

 Ismeri    Nem ismeri

80% 20%

62% 38%

59% 41%

50% 50%

40% 60%

39% 61%

34% 66%
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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)

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
agrárszaklap 19
agrárszaklap 20

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

4%

7% 29% 62%

72%

65%

58%

63%

70%

47%

51%

41%

50%

43%

44%

39%

31%

23%

28%

23%

23%

15%

1%

2%

7%

10%

8%

6%

17%

11%

16%

13%

15%

16%

16%

20%

26%

23%

25%

25%

25%

18%

22%

27%

23%

19%

27%

28%

32%

26%

31%

29%

30%

29%

28%

24%

26%

25%

19%

3%

5% 8%

6%

6%

6%

9%

10%

11%

11%

11%

11%

15%

20%

23%

25%

26%

27%

40%

13% 82%

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

85%
77%
77%
77%

72%
69%

61%
59%

57%
56%

53%
50%

49%
42%

38%
37%

35%
31%

28%
18%

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
agrárszaklap 19
agrárszaklap 20
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Agrárszaklapok olvasási gyakorisága III.
(sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a 18–39 éves 
válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=382)

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága IV.
(abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a 18–39 éves
válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=382)

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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agrárszaklap 13
agrárszaklap 14
agrárszaklap 15
agrárszaklap 16
agrárszaklap 17
agrárszaklap 18
agrárszaklap 19
agrárszaklap 20

 Rendszeresen  Gyakran Ritkán           Nem olvassa
 (minden lapszámot) (a lapszámok többségét) (a lapszámok kisebbik hányadát)
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Agrárszaklapok olvasási gyakorisága V.
(sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a vegyes gazdálkodást
folytató válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=380)

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága VI.
(abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a vegyes gazdálkodást 
folytató válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=380)
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agrárszaklap 13
agrárszaklap 14
agrárszaklap 15
agrárszaklap 16
agrárszaklap 17
agrárszaklap 18
agrárszaklap 19
agrárszaklap 20

 Rendszeresen  Gyakran Ritkán           Nem olvassa
 (minden lapszámot) (a lapszámok többségét) (a lapszámok kisebbik hányadát)
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Rendszeresen  Gyakran Ritkán           Nem olvassa
 (minden lapszámot) (a lapszámok többségét) (a lapszámok kisebbik hányadát)
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Agrárszaklapok olvasási gyakorisága VII.
(sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a legalább 10 millió Ft 
éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=630)

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága VIII.
(abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft
éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=630)
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Agrárszaklapok olvasási gyakorisága X.
(abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a legalább 50 hektár 
területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=673)

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága IX.
(sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a legalább 50 hektár
területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=673)

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

 Rendszeresen  Gyakran Ritkán           Nem olvassa
 (minden lapszámot) (a lapszámok többségét) (a lapszámok kisebbik hányadát)
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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 a 18–39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=382)

agrárszaklap 20 0,1%

agrárszaklap 19 1%

agrárszaklap 18 1%

agrárszaklap 17 1%

agrárszaklap 16 1%

agrárszaklap 15 1%

agrárszaklap 14 1%

agrárszaklap 13 3%

agrárszaklap 12 4%

agrárszaklap 11 4%

agrárszaklap 10 5%

agrárszaklap 9 5%

agrárszaklap 1 14%

agrárszaklap 2 11%

agrárszaklap 3 11%

agrárszaklap 4 9%

agrárszaklap 5 9%

agrárszaklap 6 8%

agrárszaklap 7 7%

agrárszaklap 8 6%

a teljes 
minta 

választása

agrárszaklap 20 0,0%

agrárszaklap 19 0,3%

agrárszaklap 18 1%

agrárszaklap 17 1%

agrárszaklap 16 1%

agrárszaklap 15 1%

agrárszaklap 14 2%

agrárszaklap 13 3%

agrárszaklap 12 3%

agrárszaklap 11 4%

agrárszaklap 10 4%

agrárszaklap 9 4%

agrárszaklap 1 13%

agrárszaklap 2 13%

agrárszaklap 3 12%

agrárszaklap 4 11%

agrárszaklap 5 10%

agrárszaklap 6 7%

agrárszaklap 7 6%

agrárszaklap 8 4%

a 18–39 év 
közöttiek 
választása
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Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket
választaná? (megoszlás a vegyes gazdálkodást folytató válaszadók
száma alapján, támogatott lista, n=380)

Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket
választaná? (megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft éves árbevételt 
elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=630)

agrárszaklap 20 0,0%

agrárszaklap 19 1%

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 5%

agrárszaklap 1 13%

agrárszaklap 2 12%

agrárszaklap 3 11%

agrárszaklap 4 9%

agrárszaklap 5 9%

agrárszaklap 6 8%

agrárszaklap 7 7%

agrárszaklap 8 7%

a vegyes
gazdálkodást

folytatók 
választása

agrárszaklap 20 0,0%

agrárszaklap 19 1%

agrárszaklap 18 1%

agrárszaklap 17 1%

agrárszaklap 16 1%

agrárszaklap 15 1%

agrárszaklap 14 1%

agrárszaklap 13 1%

agrárszaklap 12 2%

agrárszaklap 11 2%

agrárszaklap 10 3%

agrárszaklap 9 3%

agrárszaklap 1 21%

agrárszaklap 2 15%

agrárszaklap 3 12%

agrárszaklap 4 10%

agrárszaklap 5 8%

agrárszaklap 6 8%

agrárszaklap 7 4%

agrárszaklap 8 4%

a 10 millió Ft
feletti éves

árbevételűek
választása
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Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket
választaná? (megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó 
válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=673)

Honnan tájékozódnak a gazdálkodók?

Milyen csatornákon keresztül gyûjtenek 
szakmai információkat?

Ön is kíváncsi rá?

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

agrárszaklap 20 0,0%

agrárszaklap 19 0,5%

agrárszaklap 18 1%

agrárszaklap 17 1%

agrárszaklap 16 1%

agrárszaklap 15 1%

agrárszaklap 14 1%

agrárszaklap 13 2%

agrárszaklap 12 3%

agrárszaklap 11 3%

agrárszaklap 10 3%

agrárszaklap 9 3%

agrárszaklap 1 20%

agrárszaklap 2 15%

agrárszaklap 3 14%

agrárszaklap 4 10%

agrárszaklap 5 8%

agrárszaklap 6 8%

agrárszaklap 7 5%

agrárszaklap 8 4%

az 50 hektár
feletti területen
gazdálkodók
választása
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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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Naponta     Hetente többször      Hetente     Havonta többször     Ritkábban    Nem látogatja
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Naponta     Hetente többször      Hetente     Havonta többször     Ritkábban    Nem látogatja
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Agrárportálok látogatási gyakorisága IV.
(abszolút sorrend a nem látogatók nélkül, megoszlás a 18–39 éves 
válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=382)

Agrárportálok látogatási gyakorisága III.
(sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás a 18–39 éves válaszadók 
száma alapján, támogatott lista, n=382)
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Agrárportálok látogatási gyakorisága VI.
(abszolút sorrend, a nem látogatók nélkül, megoszlás a vegyes gazdálkodást 
folytató válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=380)

Agrárportálok látogatási gyakorisága V.
(sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás a vegyes gazdálkodást 
folytató válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=380)

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

Naponta     Hetente többször      Hetente     Havonta többször     Ritkábban    Nem látogatja

19% 22% 12% 13% 17% 16%

14% 15% 14% 13% 24%20%

9% 14% 17% 18% 22% 20%

8% 12% 11% 18% 23% 29%

6% 9% 9% 16% 36%24%

5% 8% 11% 16% 36%25%

4% 11% 11% 18% 30%26%

25%4% 6% 11% 14% 41%

4% 6% 5% 11% 51%23%

3% 4% 7% 13% 48%24%

3% 7% 8% 12% 46%26%

2%

1%0%

0%

0%
1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%3% 6%

3%

5% 5% 6% 24% 58%

2% 9%4% 15% 48%22%

4%

4%

5%

3% 4%

5%2% 12%

1%

5% 11% 23% 56%

8%8% 15% 26% 42%

16% 26% 40%

4%

12%

9% 29% 53%

8% 23% 61%

27% 53%

6% 17% 75%

19% 70%

7% 21% 68%

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
agrárportál 17
agrárportál 18
agrárportál 19
agrárportál 20
agrárportál 21
agrárportál 22

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
agrárportál 17
agrárportál 18
agrárportál 19
agrárportál 20
agrárportál 21
agrárportál 22

84%
80%

76%
71%

70%
64%
64%

60%
59%

58%
54%

52%
52%

49%
47%
47%

44%
42%

39%
32%

30%
25%

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

Naponta     Hetente többször      Hetente     Havonta többször     Ritkábban    Nem látogatja

20% 19% 12% 13% 19% 16%

10% 13% 16% 17% 24%21%

9% 13% 18% 20% 23% 18%

7% 14% 14% 16% 23% 26%

5% 6% 6% 10% 51%23%

5% 8% 8% 11% 45%23%

4% 11% 14% 17% 29%24%

25%4% 11% 14% 17% 29%

4% 8% 10% 16% 34%28%

3% 6% 6% 12% 49%24%

3% 7% 7% 15% 40%27%

3%

3%1%

1%

1%
1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

2% 7%

6%

5% 8% 13% 26% 46%

2% 10%8% 16% 37%27%

6%

4%

7%

3% 4%

5% 7%

11% 15% 25% 40%

5%4% 12% 26% 51%

13% 24% 45%

4%

9%

9% 21% 61%

8% 23% 62%

18% 68%

4% 7% 20% 67%

17% 71%

10% 26% 55%

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
agrárportál 17
agrárportál 18
agrárportál 19
agrárportál 20
agrárportál 21
agrárportál 22

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
agrárportál 17
agrárportál 18
agrárportál 19
agrárportál 20
agrárportál 21
agrárportál 22

84%
82%

76%
74%

71%
71%

66%
63%

60%
60%

55%
55%
54%

51%
49%
49%

45%
39%

38%
33%

32%
29%

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

Agrárportálok látogatási gyakorisága VIII.
(abszolút sorrend, a nem látogatók nélkül, megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft 
éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=630)

Agrárportálok látogatási gyakorisága VII.
(sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft 
éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=630)
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Agrárportálok látogatási gyakorisága X.
(abszolút sorrend a nem látogatók nélkül, megoszlás a legalább 50 hektár 
területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=673)

Agrárportálok látogatási gyakorisága IX.
(sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás a legalább 50 hektár 
területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=673)

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

Naponta     Hetente többször      Hetente     Havonta többször     Ritkábban    Nem látogatja

22% 18% 11% 14% 18% 17%

10% 14% 15% 15% 26%21%

9% 13% 16% 19% 23% 20%

8% 14% 12% 16% 25% 26%

5% 6% 5% 9% 52%22%

5%

5%

11% 12% 17% 31%24%

8% 8% 11% 44%23%

26%4% 11% 15% 16% 28%

4% 7% 10% 15% 36%28%

4% 7% 8% 15% 39%27%

4% 5% 7% 11% 48%26%

3%

3%1%

1%

1%
1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

3% 6%

6%

6% 10% 15% 28% 37%

3% 8%5% 14% 45%26%

6%

4%

2%

3%

3%

4%

5% 7%

11% 16% 26% 39%

5%

5%

4% 11% 27% 50%

21% 61%

8%6%

8%

12% 25% 47%

8% 23% 61%

19% 67%

4% 7% 21% 66%

18% 71%

9% 27% 54%

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
agrárportál 17
agrárportál 18
agrárportál 19
agrárportál 20
agrárportál 21
agrárportál 22

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
agrárportál 17
agrárportál 18
agrárportál 19
agrárportál 20
agrárportál 21
agrárportál 22

83%
80%

74%
74%

72%
69%

64%
63%

61%
61%

56%
55%

53%
52%

50%
48%

46%
39%
39%

34%
33%

29%
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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 a 18–39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=382)

agrárportál 22 0,2%
agrárportál 21 0,3%
agrárportál 20 0,4%

agrárportál 19 1%
agrárportál 18 1%
agrárportál 17 2%
agrárportál 16 2%
agrárportál 15 2%
agrárportál 14 2%
agrárportál 13 2%
agrárportál 12 2%
agrárportál 11 3%
agrárportál 10 4%
agrárportál 9 4%
agrárportál 8 4%
agrárportál 7 4%

agrárportál 1 32%
agrárportál 2 8%
agrárportál 3 8%
agrárportál 4 7%
agrárportál 5 7%
agrárportál 6 4%

a teljes
minta

választása

agrárportál 22 0,0%
agrárportál 21 0,3%
agrárportál 20 0,3%

agrárportál 19 1%
agrárportál 18 1%
agrárportál 17 1%
agrárportál 16 2%
agrárportál 15 2%
agrárportál 14 2%
agrárportál 13 2%
agrárportál 12 2%
agrárportál 11 2%
agrárportál 10 2%
agrárportál 9 2%
agrárportál 8 3%
agrárportál 7 3%

agrárportál 1 45%
agrárportál 2 8%
agrárportál 3 8%
agrárportál 4 6%
agrárportál 5 5%
agrárportál 6 4%

a 18–39 év
közöttiek
választása
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Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket
választaná? (megoszlás a vegyes gazdálkodást folytató válaszadók 
száma alapján, támogatott lista, n=380)

Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket
választaná? (megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft éves árbevételt 
elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=630)

agrárportál 22 0,3%
agrárportál 21 0,3%
agrárportál 20 0,3%

agrárportál 19 1%
agrárportál 18 1%
agrárportál 17 1%
agrárportál 16 1%
agrárportál 15 2%
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 1 31%
agrárportál 2 13%
agrárportál 3 8%
agrárportál 4 7%
agrárportál 5 6%
agrárportál 6 5%

a vegyes 
gazdálkodást 

folytatók
választása

agrárportál 22 0,2%
agrárportál 21 0,3%
agrárportál 20 0,3%
agrárportál 19 0,5%

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

agrárportál 1 30%
agrárportál 2 11%
agrárportál 3 10%
agrárportál 4 8%
agrárportál 5 7%
agrárportál 6 5%

a 10 millió Ft
feletti éves 

árbevételűek 
választása
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Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket
választaná? (megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó 
válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=673)

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

agrárportál 22 0,2%
agrárportál 21 0,5%
agrárportál 20 0,5%

agrárportál 19 1%
agrárportál 18 1%
agrárportál 17 1%
agrárportál 16 1%
agrárportál 15 1%
agrárportál 14 2%
agrárportál 13 2%
agrárportál 12 3%
agrárportál 11 3%
agrárportál 10 3%
agrárportál 9 4%
agrárportál 8 4%
agrárportál 7 4%

agrárportál 1 31%
agrárportál 2 10%
agrárportál 3 9%
agrárportál 4 9%
agrárportál 5 6%
agrárportál 6 5%

az 50 hektár
feletti területen
gazdálkodók
választása

29%
elsősorban 

szöveges 

inkább
szöveges

inkább
videós elsősorban

videós
49%

16%
4%

A 18–39 évesek* körében a szöveges-videós preferencia aránya 
79% : 21%

*n=382

A válaszadók döntôen a szöveges szakmai tartalmakat keresik, 2%-uk viszont egyik
formában sem keres szakmai információkat az interneten.
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Szakmai információtípusok keresésének gyakorisága
(sorrend a rendszeres keresés alapján, megoszlás a válaszadók száma alapján, 
támogatott lista, n=1400)

A 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 (80%)  
• piaccal, árakkal kapcsolatos információk (72%)  
• támogatási, pályázati lehetőségek (65%)  
• általános gazdasági hírek (65%)  
• más termelők gyakorlati tapasztalatai (cikkek, beszámolók, fórum) (62%)  

Legkisebb gyakorisággal a szakmai rendezvények, kiállítások, bemutatók helyét és időpontját, illetve a jogi, adózási, szám-
viteli és pénzügyi tanácsokat keresik a gazdálkodók.

29%
 elsősorban

online

inkább
online elsősorban

nyomtatott

39%
6%

A 18–39 évesek* körében az online-nyomtatott preferencia aránya 
80% : 20%

*n=382

inkább
nyomtatott

26%

időjárás-előrejelzés

agrárhírek

a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó szakcikkek

támogatási, pályázati lehetőségek

piaccal, árakkal kapcsolatos információk

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

9%

20%

20%

35%

28%

35%

38%

60%

62%

Ritkán Gyakran Rendszeresen

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

68% 91%

34% 80%

31% 80%

28% 65%

25% 72%

23% 65%

17% 62%

11% 40%

10% 38%

A szakmai információkat jellemzôen inkább online
(az interneten) vagy inkább nyomtatott formában
(pl. szaklapok, kiadványok) keresi? (n=1400)
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Közösségi portálok látogatási gyakorisága
(megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1400)

A válaszadók 60%-a legalább hetente látogatja a Facebookot, és 48%-uk a YouTube-ot. Az
Instagram (10%) és a LinkedIn (3%) legalább hetente történő látogatása ennél jóval kisebb
arányú. Összességében a legtöbben a YouTube-ot látogatják (85%), ezt követi a Facebook
(73%), az Instagram (25%), majd a LinkedIn (14%).

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

Az okostelefonok használatának növekedésével (adatokat lásd a következő oldalon) új al-
kalmazások is elterjedtek. Az ingyenes üzenetküldő alkalmazások közül a válaszadók több
mint fele (52%) használja a Facebook Messengert, 34%-uk a Vibert, 30%-uk a Skype-ot,
10%-uk a Google Hangoutsot, 8%-uk a WhatsAppot és mindössze 1%-uk a Snapchatet.

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

Naponta     Hetente többször      Hetente     Havonta többször     Ritkábban    Nem látogatja

Facebook

YouTube

Instagram

LinkedIn

41%

16% 20% 12% 17% 21% 15%

75%

86%10%

13%3
%

2
%

2
%

1-1-1%

2
%

6
%

13% 6% 4% 9% 27%

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

Használja        Nem használja

Facebook 
Messenger

Viber

Skype

Google 
Hangouts

WhatsApp

Snapchat

8% 92%

99%

90%10%

30% 70%

66%34%

52% 48%

1
%
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IKT-eszközök használata
(megoszlás a válaszadók száma alapján, 2015-ben n=1448, 2016-ban 
n=1665, 2017-ben n=1400)

táblagép (tablet)hordozható számítógép
(laptop/notebook)

asztali számítógép

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
GPSokostelefon 

(internet-hozzáféréssel 
rendelkező mobil)

2016 20172015

68% 66% 65% 61% 60% 62%
58% 61%

69%

44%
39%

46%

20% 22% 24%

táblagép (tablet)hordozható számítógép
(laptop/notebook)

asztali számítógép

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

GPSokostelefon 
(internet-hozzáféréssel 

rendelkező mobil)

2016 20172015

59% 59% 57%

71% 70% 73% 76% 77%

89%

48% 45% 48%

28% 30% 33%

IKT-eszközök használata
(megoszlás a 18–39 éves válaszadók száma alapján, 2015-ben n=598, 
2016-ban n=587, 2017-ben n=382)

Nem használja, 
és nem is tervezi

Alkalmanként
használja

Rendszeresen
használja

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Nem használja, de tervezi, 

hogy kipróbálja
Egyszer

kipróbálta

2016 20172015

58%
64% 65%

19%
14% 15%

1% 2% 1%

8% 7% 7% 14% 13% 13%

Internetbank használata
(megoszlás a válaszadók száma alapján, 2015-ben n=1448, 2016-ban 
n=1665, 2017-ben n=1400
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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 Szövetsége)
és a GOSZ (Gabonatermesztők Országos Szövetsége). E
két szakmai szervezet mellett az AGRÁRIN, a HARDI, a NU-
FARM, a RAPOOL, a SAATEN-UNION és a TAKARÉKBANK
is támogatja a kezdeményezést. Az alábbiakban a kutatás
szakmai partnerei és támogatói számolnak be a piackuta-
tással és a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos vi-
szonyukról.

Pozitív jövőképet látunk
Dr. Weisz Miklós társelnök

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA)

A Fiatal Gazdák Magyaror-
szági Szövetsége – AGRYA
több mint húsz éve működő,
generációs alapon szerve-
ződő szakmai szervezet,
amelyben a fiatal gazdák
megtalálhatják korosztályos
közösségüket. A generáció-
váltás ösztönzéséhez, a fiatal
gazdálkodók tevékenységé-
nek szakmai támogatásához
nélkülözhetetlen támpontokat
adnak a gazdálkodók köré-
ben végzett felmérések ered-
ményei. Kezdetben a KSH-
val, majd később kibővítve a
partnerséget az AgroStraté-
gával több közös projektet si-
került már megvalósítani és
az eredményeit publikálni. A
legutóbbi például a kertészeti

ágazatban tevékenykedő fiatal gazdálkodók jellemzőit mu-
tatta be, vizsgálva többek között az értékesítési módokat, a
beruházási hajlandóságot és az együttműködés jellemzőit.
Jelenleg zajlik a gazdaságátadáshoz, nemzedékváltáshoz
kapcsolódó közös felmérés elemzése is, amelynek eredmé-
nyeiről hamarosan be tudunk számolni.

A sikeres közös munkák alapján nem kérdés, hogy a gaz-
dálkodók információszerzési szokásait vizsgáló felmérésben
is már évek óta együttműködünk.
Minden olyan elemzést hasznosnak tartunk, amely a gaz-
dálkodók tudásátadásának megismeréséről nyújt informáci-
ókat. A tudás megszerzésének, a gyakorlati tapasztalatok
megosztásának módja alapvetően befolyásolja az innová-
ciók elterjedését, ezáltal a versenyképességet. Fontos tehát
megismerni, hogy a gazdálkodók milyen forrásokból, milyen
gyakorisággal szerzik meg a gazdálkodáshoz szükséges in-
formációkat.
Ezen túl az előző évi kutatási eredményekből két dolgot min-
denképp érdemes kiemelni: az egyik a gazdálkodók beru-
házási szándékaira vonatkozó adatok. A kapott
eredmények alapvetően pozitív jövőképet tükröznek, mivel
a gazdák zöme beruházásokat tervez, fejleszteni szeretne.
Ez a tendencia még inkább jellemző a fiatal gazdálkodói
korosztály esetében. 
Kevésbé ad okot optimizmusra viszont a másik fontos ered-
mény, amely szerint a gazdaságok átadása csúszik, nem
zajlik zökkenőmentesen. Ez megerősíti azt, hogy az agrár-
nemzedékváltás segítésére több figyelmet kell fordítani egy-
részt a jogi-adminisztratív akadályok lebontásával, másrészt
az érintettek tudatos felkészülésével. 

A gabonatermesztők érdekeit 
fogjuk ös s ze

Vancsura József elnök
Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ)

A Gabonatermesztők Orszá-
gos Szövetségét, a GOSZ-t
2004-ben a Gabona Termék-
tanács megszűnésével hoztuk
létre mi, alapítók. Ebből a
gondolatból nőtte ki magát a
gabonaágazat termelőinek
alapítói akarata, amelynek
következtében 2004. július
14-én megtörtént a cégbíró-
sági bejegyzés. Így jött létre
a gabona-termékpálya és
egyéb kapcsolódó – gabona,
olajos (napraforgó, repce,
szója), fehérje és rost – növé-
nyek termelőinek szakmai
 érdekképviseleti fóruma. Tag-
jaink növénytermesztéssel
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kapcsolatos érdekvédelmét látjuk el, ami egyben magában
foglalja a termelői érdekek megjelenítését az ágazati, vala-
mint európai uniós szabályozásban. Kiállunk tehát tagjaink
mellett az érdeksérelmekkel, valamint más gazdasági sze-
replőkkel folytatott gazdasági kapcsolataikban a hátrányos
megkülönböztetésekkel szemben. 
Az EU-csatlakozás kezdeti időszakában elkezdtünk dolgozni
azon, hogy a magyar valóságnak megfelelően a gabona-
termesztők valódi érdekeit összefogjuk. Birtokmérettől füg-
getlenül képviseltük és képviseljük az összes gazdálkodó
érdekét. Mostanra szakmai szervezetünk közel 3000 taggal
működik, akik együttesen csaknem másfél millió hektár terü-
lettel rendelkeznek. 
A szövetség feladatai közé tartozik, hogy segítsük a jövőke-
resést. Ennek alapfeltétele a jelen részletes ismerete, amiben
biztosan támaszkodhatunk az AgroStratéga-felmérés ered-
ményeire. Napirenden van tagjaink szakmai és gazdálko-
dási tudásának fejlesztése, rendszeres tájékoztatása a nö-
vénytermesztéssel kapcsolatos valamennyi közérdekű infor-
mációról. A gabona-termékpályán szövetségünk biztosítja
az egységes gabonatermesztői érdekek megjelenítését, fo-
kozva ezáltal a termelők érdekérvényesítő képességét. 
A szakmai és kereskedelmi ismereteink növelése is elenged-
hetetlen, hogy a nagyon várt generációváltás zökkenőmen-
tesen megvalósulhasson. Az új generációnak nemcsak
itthon, hanem Brüsszelben is aktívabbnak kell lennie. EU-tag-
ságunk első szakasza lezárult, most már a finomhangolásra
kell az energiánkat fordítani. Az újdonság varázsát fel kell,
hogy váltsa a mindennapos EU-n belüli lét és érvényesülés
szükségessége, ennek érdekében támogatjuk a piackutatást
szakmai partnerként már évek óta. Fontosnak tartjuk, hogy
a tendenciákból tájékozódva a mindenkori döntéshozóknak
olyan javaslatokat tudjunk kidolgozni, amelyek tovább segí-
tik a magyar agrárium felzárkózását a legmodernebb nyu-
gat-európai szintre.

Irány az internet!
Mátrai Zoltán ügyvezető igazgató

Agrárin Kft.

Az Agrárin Kft. 1995-ben
alakult osztrák–magyar ve-
gyes vállalatként, és a kezde-
tektől élen járt a legmoder-
nebb informatikai technoló-
giák hazai meghonosításá-
ban. Az azóta eltelt több mint
húsz év alatt tevékenységi kö-
rünk, munkatársaink és part-
nereink száma, valamint
forgalma is bővült. Mára a
magyar agrárinformatikai,

agrárelektronikai és mérés-
technikai piac meghatározó
szereplőjévé váltunk. Piacve-
zetők vagyunk az öntözés-
szabályozás és az agrometeo-
rológiai szolgáltatások terüle-
tén, mint a növényvédelmi és
az időjárás-előrejelzés. Ma-
gyarország egyik legismertebb sertéstelepi információs rend-
szere, a RÖFI is cégünkhöz kötődik. 
Mérnökeink a vállalati infrastruktúrába illeszkedő egyedi
szoftvereket alakítanak ki, az infokommunikációs megoldá-
sok legtöbbjét bevonják fejlesztéseinkbe, internetes alkalma-
zásainkba. Kollégáink munkáját médiaportálok, az agrár-
médiához köthető alkalmazások is fémjelzik.
Cégünk évek óta üzleti partnere az AgroStratéga csoport-
nak, amellyel több területen is hatékonyan tudunk együttmű-
ködni. Az agrártrendeket vizsgáló kutatásuk hiánypótló, és
értékét tovább növeli, hogy szakértőiknek kivételesen jó rá-
látásuk van az ágazatra. A magyar mezőgazdaságban
egyedülállónak tekinthető médiapiaci felmérésüket pedig szí-
vesen támogatjuk, mert az eredményeit közvetlenül is hasz-
nosítani tudjuk. Különösen értékes információkhoz jutunk így,
hiszen az eltelt hat év alatt a tendenciák is jól kirajzolódnak,
és nemcsak a termelők szokásainak változását tudjuk pon-
tosabban nyomon követni, hanem a médiaszolgáltatók fej-
lődését, értékét is. Érdekes megtapasztalni például az online
médiumok előretörését. Így a megismert eredmények alapján
el tudjuk dönteni, hogy a webes felületeken túl mely nyomta-
tott termékekben érdemes még magunkról, új fejlesztéseink-
ről hírt adnunk. Valószínűnek tartom, hogy a felmérés ada-
taira támaszkodva egyre több hirdető fog változtatni a mar-
ketingstratégiáján.
Társaságunknál közvetlenül is érzékeljük az online megoldá-
sok térnyerését: egyre többen használják webáruházunkat,
veszik igénybe modern eszközeinket, és használják szoftve-
reinket mindennapi tennivalóik során. Speciális termékeink-
nek köszönhetően pedig a munkavégzésük sokkal ponto-
sabbá és hatékonyabbá válik.

A mobileszközökre is hangsúlyt 
kell fektetnünk

Villám Ferenc értékesítési vezető
HARDI International 

A HARDI International alapfilozófiája a felhasználói igények
kielégítése minőségi termékekkel, amelyek biztosítják a nö-
vényvédő szerek hatékony és precíz kijuttatását. A nemzet-
közi vállalatcsoport idén évfordulót ünnepelhet, hiszen
éppen hatvan éve, 1957-ben alapította Hartvig Jensen, aki-
nek kertészként minőségi permetezőgépre volt szüksége. A
cég gyorsan bővült, és Dánia után más országokban is for-
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galmazni kezdte termékeit, je-
lenleg több mint száz ország-
ban érhető el HARDI márka.
A kínálat a legkisebbtől a leg-
nagyobb önjáró szántóföldi
gépig minden típusú permete-
zőt magába foglal. A HARDI
kizárólag permetezéstechno-
lógiával foglalkozik, és azért
vált a világ egyik vezető már-
kájává, mert kiemelt szem-
pont számára, hogy a nö-
vényvédelem területén a le-
hető legjobbat nyújtsa és
mindig a fejlesztéseket he-
lyezze a középpontba.
A HARDI több mint 25 éve
van jelen Magyarországon,
és a 2000-es évek elejétől a
szántóföldi vontatott permete-
zők kategóriájában piacveze-
tőként több ezer gépet
értékesítettünk. Ez a hatalmas

géppopuláció nagy felelősség a szerviz és a műszaki hát-
térellátás szempontjából. Ennek támogatására 2014 óta mű-
ködik a HARDI Magyarország, amelyben én kereskedelmi
vezetőként, Nagy László kollégám pedig műszaki vezetőként
nyújt gyári háttértámogatást a magyarországi forgalma -
zóknak.
Az együttműködésünk az AgroStratégával nem új keletű.
Nem volt kérdés az sem, hogy a HARDI a mezőgazdasági
termelők körében végzett piackutatás mögé áll, mert fontos-
nak tartjuk, hogy olyan információkat gyűjtsünk a piacról,
amelyek a cégünknek is hasznára válnak. A kutatás a ma-
gyar gazdálkodóknak azt a releváns rétegét éri el, amely
valóban árutermeléssel foglalkozik, és a növényvédelemben
is mindennapi tapasztalattal rendelkezik. Őket és az ő igé-
nyeiket meg kell ismernünk, 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.

Fejlődik a digitális kommunikáció
Salamon György ügyvezető

Nufarm Hungária Kft.

A Nufarm egy ausztráliai
székhelyű növényvédőszer-
gyártó vállalat, amely 1957-
es megalapítása óta piacve-
zetővé vált Ausztráliában,
harmadik Ázsiában, de Euró-
pában és a többi kontinensen
is jelentős szereplője a nö-
vényvédő szerek piacának. A
globális gyomirtószer-piacon
az ötödik, vezető helyen áll a
fenoxi-herbicidek kereskedel-
mében, a glifozát hatóanyag-
tartalmú termékek gyártóinak
sorában pedig jelenleg máso-
dik a világon. A vállalat emel-
lett jelentős pozíciót vívott ki magának a réztartalmú szerek
piacán is, hiszen ott a legismertebb márkák tulajdonosa
éppen a Nufarm. Az anyacég a fejlesztések során új ható-
anyag- és termékkombinációk, a korábbiaknál környezetkí-
mélőbb formulációk, továbbá felhasználóbarát csomagolá-
sok megvalósítására koncentrál, melyek a gyakorló szakem-
berek számára is értéket képviselnek. 
A hazai leányvállalat története éppen tíz éve kezdődött és
napjainkra már több mint hatvan különféle termék és gyűjtő-
csomag forgalomba hozatalához szükséges engedéllyel ren-
delkezik. Az alapítás óta eltelt évtizedben nemcsak a
termékválaszték, hanem a munkatársak létszáma is növeke-
dett. Ma már kilencfős területi csapattal és teljes kiszolgáló
háttérrel működünk. Ahogyan a környezetünkkel, úgy a part-
nereinkkel és a termékeinket felhasználókkal is hosszú távú,
jól működő kapcsolatok kiépítésére, valamint fenntartására
törekszünk. Az AgroStratéga szakértőivel például az alapí-
tás évétől együtt dolgozunk, országos felmérésüket pedig
már második alkalommal támogatjuk. Meggyőződésem,
hogy a kutatás eredményei minden érintett érdekeit szolgál-
ják. A termékeinkkel kapcsolatos ajánlásainkat például a
gazdálkodók által leginkább használt és kedvelt információs
csatornákon juttatjuk el hozzájuk. Jó látni, hogy évről évre
növekszik a digitális kommunikációs eszközök használata
az ágazatban, és egyre többen tájékozódnak az online csa-
tornákból is. Emellett azonban továbbra is igény van a sze-
mélyes kapcsolatokra és a papíralapú eszközökre, melyekre
szintén nagy hangsúlyt fektetünk. Kiadványainkban részle-
tesen szólunk a permetezés technológiájáról, amit az egyes
termékekre vonatkozó konkrét ajánlásokkal egészítünk ki.
Hiszen a kijuttatástechnológia alapjaiban határozza meg a
növényvédő szerek hatékonyságát, végeredményben a vé-
dekezés sikerességét.
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Az információkat aktívan
használjuk

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

A SAATEN-UNION Hungária
Kft. és a RAPOOL Hungária
Kft. részben azonos német tu-
lajdonosi háttérrel működő
nemesítő- 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 körülmények között a jövedelmező
szántóföldi növénytermesztést.  
Az előrelépéshez, a tudatos tervezéshez elengedhetetlen,
hogy független forrásból származó, megalapozott informá-
ciók álljanak rendelkezésünkre az ágazatról és az abban
tetten érhető változásokról. Ezért is már nem az első alka-
lommal támogatjuk a kutatást. Együttműködésünk az Ag-
roStratégával hosszabb múltra tekint vissza más területeken,
így biztosan tudjuk, hogy minőségi munkával előállított mi-
nőségi eredményekhez jutunk a mezőgazdasági tevékeny-
séget hivatásszerűen folytató gazdálkodókkal készült
felmérésnek köszönhetően. 
A megismert információkat aktívan használjuk a mindenkori
marketing- és kommunikációs stratégiánk, de még a termék-
fejlesztési terveink kialakításakor 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.

Képben vagyunk az agrárpiaci 
folyamatokkal

Fórián Zoltán vezető agrárszakértő
Takarék Agrár Központ

Szorosan összeforrt az agrá-
riummal a Takarékok élete,
működése. Nemcsak megha-
tározó finanszírozói vagyunk
a gazdáknak, de olyan teljes
körű kiszolgálást is nyújtunk
számukra, amely hozzájárul
ahhoz, hogy sikerrel fejlesz-
szék üzemeiket. Ennek közép-
pontjában a szakmaiság, a
személyes jelenlét, az innová-
ció és a hozzáadott érték áll. 
Tudatos stratégia van amö-
gött, hogy a pénzintézetek
közül a Takarékok hoztak
létre először saját agrárszak-
mai műhelyt. A Takarék Ag-
 rár Központ nemcsak a kollé-
gák megfelelő agrárfelké-
szültségéről gondoskodik, hanem az ügyfelek piaci eliga-
zodását is segíti elemzésekkel, előrejelzésekkel, tanácsadás-
sal. Az egyedülállóan széles vidéki hálózat, a személyes kap-
csolatok és a rugalmasság jó eszközök az innovatív, szak mai -
ságon alapuló agrárfinanszírozási partnerség kialakításához.
A Takarékok rajta tartják ujjukat a mezőgazdaság ütőerén.
Sikereink egyik fontos alapja, hogy folyamatosan képben le-
gyünk az agrárpiaci folyamatokkal, sőt mi több, tudjuk,
 hogyan gondolkodnak, mire készülnek az agráriumban te-
vékenykedők. Ezért hívtuk életre immár egy évvel ezelőtt a
Takarék Agrárhangulati Indexet, amelynek negyedéves, rep-
rezentatív felmérését az AgroStratéga végzi. Partnerünk
saját felmérése számunkra jól kiegészíti indexünk eredmé-
nyeit, ezért is támogatjuk a kezdeményezést. 
Az is bizonyítja a Takarékok agrárpiaci elkötelezettségét,
hogy minden olyan kezdeményezés mellé odaállunk, amely
segíti a mezőgazdaság, a gazda munkáját, megkönnyíti
életét. Ezen egyedülálló felmérés eredményei nemcsak a me-
zőgazdaságot kiszolgáló ágazatoknak, hanem maguknak
az ágazat szereplőinek is fontos jelzések. A piackutatási
adatok fontos iránymutatók például a termékfejlesztésünk
számára, de piaci stratégiánk kialakításában is építünk
rájuk. Jó például szolgál a Vidékfejlesztési Programmal (VP)
kapcsolatos beruházási szándék, amelyről időben értesülve
a Takarék Csoport tagjai felkészülten várták a fokozódó fi-
nanszírozási igényt. Elsőként, már áprilisban piacra léptünk
a VP-előleg felvételi lehetőségéhez kapcsolódó garanciater-
mékünkkel, és a pályázati nyertesek teljes körű kiszolgálását
is biztosítani tudjuk.

A cél, hogy a rendel-

kezésre álló korláto-

zott erőforrásainkat

a leghatékonyabb

módon vegyük

igénybe. 

A kutatási adatok
fontos iránymutatók

a termékfejlesztésünk
számára, de piaci

stratégiánk kialakítá-
sában is építünk

rájuk.



AgroStratéga-tanácsadók

Pólya Árpád 1970-ben született. Mérnök és közgazdász, szakterülete a marketing, az üzleti
 tervezés, a mezôgazdaság és a növényvédelem. A keszthelyi Pannon Egyetemen szerzett
 agrárkémikus-agrármérnöki diplomát, majd tanulmányait pénzügyi, késôbb marketingszakirányon
folytatta a Pécsi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán. 

Közel másfél évtizedet dolgozott hazai és nemzetközi cégeknél, értékesítési, illetve marketing -
területen. Munkája során vezetési feladatokat látott el a közép-európai régió magyar és külföldi
 piacain. 

Társaival együtt 2004-ben alapította az Ötlethíd Gazdaságfejlesztô, Mérnöki és Oktatási
 Ta   nác s  adó, Szolgáltató Kft.-t, amelyben vezetési és marketing-tanácsadással, valamint üzleti tervezéssel foglalkozik. 
A cég ügyvezetôje. 

Projektvezetôi és tanácsadói munkája során gyakorlatot szerzett mind a termékek, mind a szolgáltatások értékesítése és
marketingje terén. Tapasztalatai elsôsorban a szervezeti piacról származnak. Rend szeres kapcsolatot tart fenn az agrárium
szereplôivel, az ágazat beszállítóival és vevôivel egyaránt. Szakcikkei és szakértôi hozzászólásai megjelennek a vezetô
mezôgazdasági szaklapokban és szakportálokon. Emellett konferenciák szakmai elôadója, mûhelymunkák résztvevôje és
moderátora.

A Magyar Növényvédô Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja, annak megalakulása óta. Több mint 30 éve tagja a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek.

Nôs, feleségével és kisfiával Budapesten él. Szabadidejében kirándul, búvárkodik vagy síel, továbbá szôlészettel és
 borászattal foglalkozik. 

Varanka Mariann 1968-ban született. Az Oxford Open University BCM végzettségét  szerezte
meg üzleti menedzsmentbôl, szakterülete a marketing, a stratégiai tervezés és a kommunikáció.
Tanulmányokat folytatott ügyviteli, reklám-, médiatervezési, piackutatási és vezetéselméleti terüle-
teken, angol és magyar nyelven egyaránt. 

Közel egy évtizedet tevékenykedett marketingterületen, nemzetközi cégeknél, multikulturális kör -
nye zetben. Ezt követôen a reklámszakmában helyezkedett el, ahol fôként nemzetközi ügyfeleknek,
illetve azok hazai képviseleteinek dolgozott; a kreatív munka mellett stratégiai és kommunikációs
tanácsadással foglalkozott. 

A B2B Communications Kreatív és Kommunikációs Ügynökség Kft.-t 2001-ben alapította családi vállalkozásként, amelyben
vezetési, marketing- és kommunikációs tanácsadással, valamint üzleti tervezéssel foglalkozik. A cég ügyvezetôje.

Projektvezetôként és tanácsadóként gyakorlatot szerzett a termékek és a szolgáltatások marketingjében, mind a szervezeti,
mind a fogyasztói piacon. Ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik az FMCG-marketing, valamint a piackutatások, a
sales promotion és a PR területén is. Felkérésre többször tartott szakmai elôadásokat konferenciákon, valamint moderátor-
ként részt vett nemzetközi szervezetfejlesztési projektben is. 

Dunakeszin él. Szabadidejében kertészkedik, olvas vagy teniszezik, továbbá élénken foglalkozik a gasztronómiával. 

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy gyakorlati szakemberek lévén az elemzésen alapuló stratégi-
ákban, az egyértelmû és betartható irányelvekben, a mûködô akciótervekben, továbbá a kivitelez-
hetô kampánytervekben hiszünk. 
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