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A hatékonyság növelése érdekében –
fejlesszük a humánkapacitást

• Az élelmiszergazdaságban foglalkoztatottak létszámának 
csökkenése hosszútávon megállíthatatlan folyamat. 

• Kiemelt fontosságú, hogy az egyes tevékenységi köröket – a 
betanított munkástól a mérnöki szintekig – versenyképes tudással 
rendelkező munkaerő lássa el. 

• A világ új tudományos eredményeinek adaptálására csak magas 
tudású szakembergárdára képes.

• Az agrárpolitikának esélyt kell teremtenie arra, hogy a fiatal 
gazdálkodók, a friss munkaerő szerepe növekedhessen, képzettségük 
javulhasson, ezzel a legkorszerűbb tudás bekerülhessen a 
gyakorlatba, a legmodernebb információs- és tudástranszferek 
működjenek. 



• Az agrárképzésben kétségtelenül meglévő súlyos gondokat a 
szakmai közvélemény több területen felerősíti, eltúlozza, de 
ebben az előadásban is döntően kritikai megállapítások 
szerepelnek. 

• Azért mert elsősorban azokra a területekre fókuszál, amelyeket 
jobbá kell tenni, ahol feladatok vannak az agrároktatás 
fejlesztése érdekében. 

• A téma komplexitását is fel kell villantani.
• Már nem azon kell vitatkozni, hogy mi történt az elmúlt 

évtizedekben, hanem arra kell javaslatot tenni, hogy a hatékony, 
versenyképes termeléshez miként lehet a jelenlegi körülmények 
között a legmegfelelőbb szakemberellátást biztosítani.

Néhány alapvetés
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Az árutermelő méretű gazdaságok vezetőinek ma is 
mintegy fele szakképzettség nélkül irányítja a 
gazdaságát. (Hamza et. al., 2017) 

Magyarországon az elmúlt évszázad végére felbomlott
a korábbi összhang a gyakorló gazdálkodás és az 
innovációs háttér között. A világ mezőgazdasági 
változásaihoz a „magyar modell” nem alkalmazkodott.



A technológiai felszereltség hasznosulásában 
meghatározó a humán tőke (∑ képzettség) 
szerepe.
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Az agrároktatás sem függetleníthető a 
társadalomban zajló folyamatoktól.

•Világjelenség
o az iskolán kívül szerzett ismeretek rohamos bővülése;
o az információ robbanás – és erre alapozott társadalmi hatások;
o az értékvesztés; 
o a túlzott anyagiasság; 
o az individualizmus térnyerése; 
o a társadalmi kapcsolatok felbomlása illetve eldurvulása; 
o az erkölcs és a munkamorál lazulása.

•Nem világjelenség:
o a mezőgazdaság alacsony társadalmi presztizse;
o a társadalom átpolitizáltsága;
o az uram-bátyámság. 



Olyan jövőképnek van realitása, amely 
számol a környezte által nyújtott 
lehetőségekkel és korlátokkal.

•A folyamatosan változó társadalmi hatások megszabják az agrároktatás 
kereteit is.

•Nincs értelme az évtizedekkel ezelőtt bevált gyakorlatokkal példálózni.

•A mai viszonyokhoz kell alkalmazkodni.

•A társadalmi környezetet nem fogjuk tudni megváltoztatni, azokat 
elfogadva kell a jövőt tervezni és építeni.
•A gazdasági teljesítményt mérő egy lakosra jutó GDP nagysága az 
oktatásra fordítható pénzügyi lehetőségeket is megszabja. 
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• Az egyetemek, főiskolák bemeneti oldalán romló minőség.
o A tehetséges és szorgalmas tanulók (hallgatók) a tömegképzésben 

elvesztik „komparatív” előnyüket.
o A középiskolai és érettségi teljesítményre épülő „objektív”

felvételi rendszer nem tudja figyelembe venni a pályaalkalmassági 
kritériumokat. 

• A szakiskolák is egyre gyengébb tudású, mentálisan felkészületlenebb 
tanulókat kapnak. 

• Már az általános iskolák első osztályában is egyre súlyosabb 
készségbeli és fegyelmi(!) problémákkal szembesülnek a tanítok

• Az „eredendő bűnt”, a családok szerepvesztése jelenti a 
gyereknevelésben.

Bemeneti oldal - hallgatók



• A leendő oktatók kiválasztási 
rendszere nem minden 
esetben a legtehetségesebb, 
legszorgalmasabb, 
legelhivatottabb jelölteknek 
kedvez. 

• A „főállású” oktatók egy 
hányadánál nem a főállású
munkahely van a fókuszban.

Az oktatás színvonala 



Minőség                 mennyiség



Év Felsőoktatásib) 

szakképzés
Felsőfokúc)

alapképzés (BA, BSc)
Mesterképzésd)

(MA, MSc)
Szakirányú

továbbképzés
PhD-, DLA-

képzés

2011 64 597 430 49 83

2012 114 461 589 115 97

2013 143 602 513 151 57

2014 136 598 616 248 67

2015 135 717 654 235 34

a) ISCED (az oktatás szabványos nemzetközi osztályozási rendszere) képzési terület szerint.
b) Felsőfokú szakképzésben végzettekkel együtt.
c) A főiskolai képzésben végzettekkel együtt.
d) Az egyetemi és osztatlan képzésben végzettekkel együtt.

Forrás: KSH Magyar Statisztikai Évkönyv, 2011–2015, (idézi: Magda et al. 2017)

A mezőgazdasági felsőfokú oktatásban 
végzettek száma



• A statisztikai adatok elemzése alapján egyáltalán nem igazolható, hogy 
Magyarországon agrártúlképzés lenne. 

• Sőt! A csökkenő beiskolázási keretszámok néhány éven belül 
agrárszakember hiány (szakmunkástól a mérnökig) esélyét 
prognosztizálják. (Magda et al., 2017)

• A szakoktatásban a szakmastruktúra javítása érdekében összhangot kell 
teremteni a munkaerőpiaci igények és a munkaerő kínálat között. 

• Az agrárképzésben résztvevők nagy hányada „elszivárog” az ágazatból. 

Minőség                 mennyiség
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• A kreativitás fejlesztését célszerű a középpontba helyezi.  

• Hangsúly a reziliencia fejlesztésére, vagyis fel kell készíteni a hallgatókat, 
tanulókat a kialakult helyzetekhez, a változásokhoz való gyors reagálásra és 
alkalmazkodásra, a stressz- és a sokkhatásból való gyors felépülésre is. 

• A felmerült kérdések rendszerszemléletű megoldása.

• A bolognai rendszerre való átállás visszásságainak kiszűrése, a tantárgyak 
egymásra épülésének megteremtése, gyakori a redundancia kiküszöbölése a 
BSc és az MSc képzések közt. 

• A saját képzési szintjüknek megfelelően „tanuljanak meg tanulni” a tanulók, a 
hallgatók. 

A készségé az elsőbbség



Oktatás – gyakorlat
•A képzés és a gyakorlat közt mély a szakadék, amely mind a szakképzést, 
mind a felsőoktatást jellemzi. 
•A legátfogóbb gyakorlati ismeret megszerzésére a tangazdaságokban, 
tanüzemekben van lehetőség. 

o Arra kell törekedni, hogy állami segítséggel az egyes agrároktatási 
intézmények a képzés igényeit maximálisan kielégítő, magas 
műszaki felszereltségű tangazdaságokkal rendelkezzenek.

•A duális képzés lehetőségeket rejt, de ezt gyengíti:
o a jogszabályok életszerűtlensége, gyakorlati alkalmazhatatlansága, 
o a tanulószerződésekkel járó adminisztráció, 
o a kapacitás-, valamint a gyakorlati képzési lehetőségekkel 

kapcsolatos információhiány, valamint, hogy
o a vállalkozásoknak csak kis része képes megfelelni annak a 

követelménynek, hogy az előírt tevékenységek széles skáláját 
lefedje. 



Tangazdaságok - mintagazdaságok
• A gyakorló gazdaságok mellett tartalommal kell feltölteni a tangazdasági 

és a mintagazdasági programot is.
• A mintagazdaságoknak célszerű hálószerűen lefedni az országot, ezért 

számuknak el kell érni, illetve meg kell haladni legalább az 50-60-at. 
• A mintagazdaságoknak olyan minőségi paraméterekkel kell 

rendelkezniük, amelyek normatívan előírtak és képessé teszik őket a 
példakénti megjelenésre: 
o üzemszerkezetüknek meg kell felelnie a hazai mezőgazdaságot 

jellemző sokszínűségnek, tehát kis-, közép- és nagygazdaságoknak is 
kell közéjük tartozniuk, 

o legyen szerepük kisebb gazdaságok integrálásában, illetve vegyenek 
részt együttműködésekben,

o legyenek bemutató gazdaságok, amelyek oktatási feladatokra is 
készek és alkalmasak.

• Pozitívan ítélhető, hogy az Országgyűlés 2016. évben törvényt alkotott a 
Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról.



Oktatás - kutatás

• Nemzetközi összevetésben is versenyképes felsőoktatás csak akkor 
lehetséges, ha az oktató maga is színvonalas kutató munkát végez. 

• Ha minden globális lenne, a termelés akkor is lokális marad. A lokális 
kihívásokra csak a helyi agrárkutatás tud válaszokat adni. Így az 
agrárkutatásnak is lokálisnak kell lennie, ez pedig esélyt ad az 
egyetemeknek, főiskoláknak. 

• A kutatásnak a „termelés részévé kellene válnia”, gyakorlati haszonnal 
középtávon sem kecsegtető kutatások finanszírozása a felsőoktatásban 
nem lehet kiemelt cél

• A jövőben az egyéni kutatásokkal szemben a komplex szemléletet 
tükröző csoportos, tudományágakat is átfogó kutatásoknak kellene 
nagyobb szerepet kapniuk. Ez a komplexitás ugyancsak adott a 
felsőoktatási intézmények különböző tudományterületeket lefedő
intézeteiben (tanszékein). 



Oktatás - szerkezet

Az agrároktatási - képzési struktúra négy pillérre épül: 

•szakoktatás, 

•felsőoktatás, 

•doktorképzés, 

•szaktanácsadás. 



• Megfontolandó, hogy egy-egy térségben intézményes kapcsolatok jöjjenek 
létre az ott lévő agrárfőiskola vagy -egyetem és az ott működő
agrárszakiskolák között. 

Szakképzés, szakoktatás

• Az agrároktatásért, kutatásért 
felelős felsőoktatási 
intézmények alapfeladata 
természetesen a 
mérnökképzés lenne, de –
legalábbis a szakmai irányítást 
tekintve – hozzá tartozhatna a 
szakmunkás, a középfokú
képzés, a szaktanácsadás és a 
képzőhelyhez kapcsolható
alkalmazott kutatás irányítása 
is.



Ország
Agráros 
egyetem 

száma

Átlagos 
hallgatói 
létszáma)

A képzési terület hány egyetemen jelenik meg?

agrár
gazdaság természet

tudomány
i

műszaki/
mérnöki

bölcsész orvosi/ 
élettani

informa
tikai jogi

Magyarország 12 13 272 12 12 6 10 10 3 8 4

Franciaország 26 12 931 26 20 10 18 7 15 7 7

Hollandia 10 12 464 10 8 8 6 3 4 4 3

Spanyolország 18 26 833 18 17 12 18 16 16 15 15

Ausztria 7 22 455 7 5 5 5 3 6 4 2

Szlovénia 2 29 801 2 2 2 2 2 2 2 2

Csehország 5 10 327 5 4 5 2 3 3 0 1

Lengyelország 11 15 345 11 9 8 8 4 6 5 3

a) Az egész intézmény hallgatói létszáma, nem csak az agrárképzési terület.

Forrás: Palkovics, 2016 (idézi: Magda et al. 2017)

A felsőfokú agrárképzés nemzetközi 
helyzete



Felsőoktatás

• A fajsúlyos érvek a koncentrált agrár-felsőoktatás mellett szólnak. 3-4 
nagy agráregyetem ki tudná elégíteni a felső szintű agrárképzés igényeit. 
A szükséges szervezeti átalakítások során nem a hierarchia („központi 
agráregyetem”) irányába, hanem a koncentráció, az együttműködés és a 
specializálódás irányába célszerű haladni.

• Gondot okoz ugyanakkor az infrastruktúrális ellátottság, ebben a 
tekintetben csak egy-két egyetem felel meg a korszerű képzés 
követelményeinek.

• Minőségi oktatógárdát is csak koncentrált agrár-felsőoktatás lehet 
kialakítani és hatékonyan használni.

• A nemzetközi gyakorlattal megegyezően meg kell teremteni annak 
lehetőségét, hogy külföldi professzorok is bekapcsolódhassanak a 
magyar agrár-felsőoktatásba, emelve annak színvonalát.



Doktorképzés
• A tudományos utánpótlás képzését kell szolgálnia

• Az indivídumot erősíti, nem nevel az együttműködésre a 
csoportos kutatásra. 

o Át kellene gondolni, miként tudunk olyan kutatásokat 
indítani a doktoranduszok számára, amelyek 
együttműködéseken alapulnak, mégis alkalmasak az egyéni 
teljesítmények mérésére. 

• a PhD képzés követelményrendszerét célszerű szigorítani. 

o Ez csak formailag szigorodott és a magukat jól 
adminisztrálóknak kedvez. A tudománymetria követelményei 
nem megkerülhetők, de látni kell, ennek megvannak a maguk 
– nem feltétlen a tudományos teljesítménnyel összefüggő –
eszközei. 



Szaktanácsadás 

• Indokolt a szaktanácsadói hálózat 
szakmai megerősítése az agrár-
felsőoktatási intézmények, 
kutatóintézetek, megfelelő
tudással rendelkező
szakembereivel, sőt bevonhatók 
a középfokú agrároktatás tanárai 
is.

• Az agrár-felsőoktatási 
intézményeknek indokolt 
nagyobb szerepet kapniuk 
(vállalniuk) információs 
rendszerek működtetésében.

• A szaktanácsadás szerepe a jövőben adminisztratív okok miatt is 
felértékelődik. 



• Az agrároktatás az eltelt több mint egy évtizedben teljes 
keresztmetszetében súlyos finanszírozási nehézségekkel küzdött. A 
pénzkivonása nem folytatható tovább.

• Nem az a gond, hogy agrároktatási intézményeink takarékosságra 
kényszerülnek, sőt a közös teherviselés igényéből adódóan ez morális 
kötelességük is. A gondot a következményekkel nem számoló megszorítás, 
a koncepciótlanság jelenti.

• Az agrároktatási intézmények napjainkra többségükben felélték a 
tartalékokat.

• A vezetők ésszerűtlen takarékosságra kényszerülnek. Humán költségeik 
visszafogása a legtehetségesebb (innovatív) munkatársaik teljesítményét 
csökkenti, hisz nekik van lehetőségük mellékállást vállalni, ők kapnak 
külföldi ösztöndíjakat, stb. 

Finanszírozás
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Felhasznált irodalom



Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!


