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Digitalizáció négy területen hozott jelentős változásokat
Melyik terület hozza a legtöbb pénz?

• Olcsó kommunikáció az eszközök és az 
agrárium szereplői között

• Új lehetőségek az adatkezelésben, 
előállításban, feldolgozásban

• Az automatizáció egyes technológiai 
elemek emberi beavatkozás nélküli 
elvégzését teszi lehetővé

• Elterjed a robotizáció az autonóm, 
probléma megoldásra képes eszközök 
alkalmazása

Kommunikáció Adatkezelés

Automatizáció Robotizáció



A mezőgazdaság változása az utolsó 50 évben jelentősen felgyorsult, a piacon 
már jelen vannak a mezőgazdaság 5.0 elemei, a robotika és a mesterséges 
intelligencia szolgáltatásai is

1.0
„Munkaintenzív”

2.0
„Zöld forradalom”

3.0
„Precíziós gazdálkodás”

4.0
„Smart farming”

•munkaintenzív
•alacsony produktivitás
•működtetése a lakosság 

egyharmadát igényelte

•műtrágya
•növényvédő szerek
•hatékonyabb speciális 

gépek
•drámaian megnövekedett a 

termelékenység

•precíziós műveletek  a 
táblán belüli változások 
követésére, a táblaszintű
beállítások helyett

•állati egyedek kezelését a 
teljes állomány helyett

•automatikus kormányzás, 
pontossága elérte az 1 cm-t 

•érzékelés és szabályzás, 
• termésmennyiség mérése
• változó mennyiségű

kijuttatás (VRT). 
• telemetria/távérzékelés, a 

gazdaságok logisztikai 
folyamatai optimalizálása.

•adatfeldolgozás

•mezőgazdasági műveletek 
külső és belső hálózati 
integrációja

• felhő szolgáltatások, nagy 
mennyiségű adatok 
feldolgozása

•olcsó és fejlett szenzorok
•big data analitikák
•új algoritmusok amelyek az 

adatokat értékes 
információvá alakítják, 
hogy optimalizálják a 
terméket és a termelési 
folyamatot

5.0
„Robot farming”

•emberi jelenlét nélküli 
munkavégzés 

•mesterséges intelligencia, 
tanuló rendszerek

•a növények, állatok igényei 
alapján átalakított 
termelési rendszerek

•Élelmiszeripar, fogyasztók  
igényeinek teljesítése

•beltartalom szabályozás 



A beszállító iparágak gyorsan bővülnek

1.0
„Munkaintenzív”

2.0
„Zöld forradalom”

3.0
„Precíziós gazdálkodás”

4.0
„Smart farming”

• Helyi kézműves ipar • Gépipar
• Vegyipar
• Oktatás

• Gépipar
• Vegyipar
• Oktatás 
• Telekommunikáció
• Informatika -

automatizálás

• Gépipar
• Vegyipar
• Oktatás 

Telekommunikáció
• Informatika –

automatizálás
• Informatika –

adatgyűjtés, 
feldolgozás

• Informatikai –
döntéstámogatás (VIR, 
ERP)

5.0
„Robot farming”

• Gépipar
• Vegyipar
• Oktatás
• Telekommunikáció
• Informatika –

automatizálás
• Informatika –

adatgyűjtés, 
feldolgozás

• Informatikai –
döntéstámogatás (VIR, 
ERP)

• Informatika – MI
• Robotika



Digitalizáció lehetővé teszi a komplex rendszerek átalakítását

• Taylor menedzsment elvei jól alkalmazható bonyolult és kevésbé az komplex 
rendszerekre

• A komplex rendszerek fő jellemzője éppen, hogy a rendszer egészének 
működését nem tudjuk előre jelezni csupán az összetevői (folyamat elemei) 
alapján, mert a részek kölcsönhatásai fontosabbak maguknál a részeknél is

• A folyamat elemek módosítása, hatékonyság növelése nem hoz jelentős 
változást – rendszer korlátok

• A mezőgazdasági termelés komplex rendszer amelyben jelenleg hagyomány és 
tradíció alapú termelés folyik

• A digitalizáció lehetővé teszi a hagyományoktól való elszakadást és új 
komplex rendszerek megalkotását



A hazai agrárágazat digitális fejlesztéséből származó gazdasági előnyök 
jelenleg kihasználatlanok

• A hazai termelés és piac hatékonyabb 
szervezésével, a feldolgozottság 
növelésével a világban lévő fizetőképes 
keresletre való célirányos reagálással a 
magyar élelmiszergazdaságban  a 
mostaninál 60%-kal nagyobb termelési 
potenciál van

• A versenytárs országokban az 
agrárgazdaság hatékonyságához a digitális 
technikák jelentős mértékben járulnak 
hozzá

• A hazai agrárgazdaság digitalizációjának 
főbb jellemzői
• Szigetszerű működés
• Főleg termelő eszköz beruházások 
• Az adat alacsony értéke

Növénytermesztés és állattenyésztés bruttó termelési indexe 
(1960=100%)

Forrás: KSH



A fejlődés legkisebb gátló tényezői (termelői vélemények!)

• A termelők között 
végzett reprezentatív 
felmérés szerint a 
termelők nem tartják 
akadálynak saját és 
munkavállók 
felkészültéségét

• Elégedettek a farm 
menedzsment 
felkészültségükkel 



A fejlődés legnagyobb gátló tényezői (termelői vélemények!)

• A termelők által 
legnagyobb gátló
tényezőnek tartott 
körülmények azonban 
összefüggenek a 
munkavállói 
hatékonysággal

• A gátló tényezők 
érintenek 
folyamatokat 
(értékesítés) és a 
adatokat (piaci árak) 



Digitális Agrár Akadémia előkészítése kapcsán készült „Gazdálkodói 
digitális attitűdök " című kutatás megállapítása

„A hatékonyság növelése tekintetében a megkérdezett vállalkozások 
még a hagyományos agrártechnológiai témakörök szerinti 
fejlesztéseket (gépesítés, tápanyag-gazdálkodás, növényvédelem) 
tartják célravezetőnek, míg
•az adatok gyűjtését és elemzését,
•az új, eddig nem termesztett kultúrák bevezetését,
•a munkaerő képzését
szinte semennyire nem tartották fontos tényezőknek a hatékonyság 
javítására.”



A DAS helyzetértékelése három pillért azonosított, amelyek 
együttműködése képes hatékonyságnövekedést biztosítani

Termelés Üzem Termékpálya

termelési folyamatokat 
támogató eszközök, 
alkalmazások, amelyek 
közvetlenül a 
mezőgazdasági termelés 
egyes tevékenységeit 
segítik automata, vagy fél 
automata 
beavatkozásokkal

üzemi szintű termelés 
irányító rendszerek, 
amelyek a gazdaságok 
vezetéséhez nyújtanak 
információkat, 
döntéstámogatás, illetve 
termelői szinten 
integrálják az egyes 
folyamatokat

termékpálya integrációkat 
támogató rendszerek, 
amelyek támogatják az 
integráció folyamatát, 
mind a termelők, mind az 
integrátorok oldaláról, 
szükség szerint 
kapcsolódnak a termelői 
szintű rendszerekhez



A digitalizáció által eredményezett változások hatásai jelentősen átalakítják az 
agrárágazat technológiai és gazdasági folyamatait, a foglalkoztatást, a 
társadalmi kapcsolatokat

• A digitalizáció kényelmi 
szolgáltatásból, lehetőségből, 
versenytényezővé vált 

• Az agrár digitalizáció elindult az 
Ipar 4.0 fejlődési irányába, 
amely a fogyasztók igényei 
alapján történő
termelésszervezést támogatja

Mezőgazdasági 
termelés

Mezőgazdasági 
üzem Termékpályák

Humánerőforrás 

Kutatás-fejlesztés-innováció

Közigazgatási és közszolgáltatások

Fejlesztéspolitika, támogatások

Jövőkép, célok



„…a jövő élelmiszergazdasága információra és tudásra épül…”
(Magyarország 2017-2050 közötti Élelmiszergazdasági Koncepciója)

Az információk gyűjtésével, feldolgozásával, a technológiai műveletek automatizálásával és robotizálásával 
hozzájáruljon az élelmiszergazdaság, benne a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének növeléséhez a 

rendelkezésre álló környezeti erőforrások hatékony felhasználása mellett

Mezőgazdasági termelés

Precíziós gazdálkodás szélesebb körben 
való alkalmazása (S1)

Mezőgazdasági üzem

Üzem irányítási alkalmazások használata 
a gazdaságok vezetésében, döntések 

előkészítésében (S2)

Termékpályák

Termék nyomonkövetési rendszerek és az 
online üzletkötés fejlesztése (S3)
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A élelmiszergazdasági szereplők digitális kompetenciájának fejlesztése (H1.1)
Digitális agrár szaktanácsadási elérhetővé tétele a termelők részére (H1.2)

Digitális agrár innovációs környezet fejlesztése (H2.1)
Digitális agrár startup ökoszisztéma fejlesztése (H2.2)

Közadatokhoz és digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés költségeinek csökkentése (H3.1)
Jogi dereguláció a digitális technológia lehetőségeinek kihasználásáért (H3.2)
Ágazati adatok gyűjtésének, feldolgozása fejlesztése (H3.3)

Precíziós gazdálkodás elterjedésének támogatása (H4.1)
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Humánerőforrás

Kutatás, fejlesztés, 
innováció

Közigazgatási és 
közszolgáltatások

Fejlesztéspolitika, 
támogatások



A DAS szükségesnek tartja a kormányzat támogatását az agrár digitális 
megoldások terjedésének felgyorsításához

A DAS által javasolt támogatási területek

•A digitális kompetenciák fejlesztése, a szükséges ismeretekhez és adatokhoz 
való hozzájutás támogatása
•Az adatokhoz való hozzáférés, ágazati és üzem szintű adatgazdálkodás 
kialakításának támogatása (Digitális Agrár Rezsicsökkentés)
•A adat alapú döntésekhez szükséges beruházások és szolgálatásokhoz való
hozzájutás támogatása



Digitális Kompetenciák Fejlesztése

• Digitális Agrárakadémia
• A Digitális Agrárakadémia ismeretterjesztő tevékenysége alapozza meg, hogy az ágazat szereplői tudatosan 

alkalmazzák a digitális technológiát, termelési és üzem szinten emelkedjen a jövedelem és a profit 
• A digitális technológia megismerésének, kipróbálásának és a szükséges alapismeretek megszerzésének biztosítása a 

mezőgazdasági termelők és az élelmiszergazdaság más szereplői számára

• „Okos Gazda Program”, mezőgazdasági szakképzés fejlesztése
• Az „Okos Gazda Program” célja a digitális agrárgazdasággal kapcsolatos ismeretek beillesztése minden mezőgazdasági 

szakképzés tananyagába, valamint biztosítani a tanulók gyakorlati ismereteinek megszerzéséhez szükséges oktatók 
képzését, tárgyi feltételeket, bemutató gazdaságokat, partnereket

• Agrár felsőoktatás fejlesztése
• A digitális agrártechnológia, valamint a hozzá kapcsolódó felhasználói és fejlesztői tudásanyagok integrálása a hazai 

felsőoktatási képzésekbe

• Szaktanácsadás fejlesztése
• Az agrár szaktanácsadási rendszer kiterjesztése a digitális területekre, hogy a termelők saját üzemük digitalizálásának 

tervezéséhez és működtetéséhez konkrét, személyre szóló tanácsadást kaphassanak



Digitális Agrárakadémia

• A Digitális Agrárakadémia (DAA) ismeretterjesztő tevékenysége 
alapozza meg, hogy az ágazat szereplői tudatosan alkalmazzák a 
digitális technológiát, termelési és üzem szinten emelkedjen a 
jövedelem és a profit

• A DAS képzési javaslatainak alapja a Digitális Agrár Akadémia a 
digitális megoldásokról készült tananyagok elkészítésével

• A DAA biztosítja az ismeretterjesztő szinttől a szükséges 
tudásanyagokat

• A DAA tervezése jelenleg a NAK vezetésével, az AM, DJP, SZIE 
részvételével zajlik

• Tevékenységek
• Tudásbázis összeállítása
• Portál fejlesztése, üzemeltetése
• E-learning
• Ismeretterjesztő műhelymunkák szervezése
• Digitális Bemutatóüzemek kiválasztása
• Képzők képzése

Digitalizáció lehetőségeinek 
megismerése

Felhasználáshoz szükséges 
alapismeretek megszerzése

Saját üzem fejlesztési terv 
összeállítása



A Digitális Agrár Akadémia elkészült tananyagai

• Precíziós aquakultúra
• Precíziós erdészet
• Precíziós szőlészet
• Drón használat és távérzékelés
• Precíziós gépek üzemeltetése
• Robotok a mezőgazdaságban
• Digitális megoldások a vidékfejlesztésben
• Helyspecifikus tápanyag gazdálkodás 
• Digitális szolgáltatások a mezőgazdaságban
• Prediktív gép karbantartás és szervizelés 

• Agrár digitális alapismeretek (I. Bevezetés/II. 
Összefoglaló)

• Digitális technológia és jog
• Digitális farm menedzsment
• E-kereskedelem és sharing economy az 

agráriumban
• Élelmiszeripar, minőségbiztosítás (digitális 

nyomonkövetési rendszerek)
• Precíziós szántőföldi növénytermesztés
• Precíziós növényvédelem
• Precíziós állattenyésztés
• Precíziós kertészet, szántóföldi és üvegházi
• Precíziós méhészet



Mezőgazdasági szakképzés fejlesztése 
„Okos Gazda Program”

• Az „Okos Gazda Program” célja a digitális agrárgazdasággal kapcsolatos 
ismeretek beillesztése minden mezőgazdasági szakképzés tananyagába, 
valamint biztosítani a tanulók gyakorlati ismereteinek megszerzéséhez 
szükséges oktatók képzését, tárgyi feltételeket, bemutató gazdaságokat, 
partnereket

• Tevékenységek
• Tananyagok fejlesztése
• Digitális alap és szakképzettség biztosítása
• Képzők képzése (horizontális)
• Eszközök és tanüzemek fejlesztése, digitalizálása
• Digitális Agrárakadémia tudásbázis beépítése



Agrár felsőoktatás fejlesztése

• A digitális agrártechnológia, valamint a hozzá kapcsolódó felhasználói és 
fejlesztői tudásanyagok integrálása a hazai felsőoktatási képzésekbe

• Tevékenységek
• Hallgatók képzése, felnőttképzés, szaktanácsadók képzése
• Oktatók felkészítése (horizontális)
• Tananyagok fejlesztése
• Eszközök és tanüzemek fejlesztése, digitalizálása
• Digitális innováció központok fejlesztése
• „Digitális Mintaüzemek” duális képzésbe való bevonása
• „digitális” oktatók, kutatók összegyűjtése
• Digitális Agrárakadémia tudásbázis integrálása



Szaktanácsadás fejlesztése

• Az agrár szaktanácsadási rendszer kiterjesztése a digitális területekre, hogy a 
termelők saját üzemük digitalizálásának tervezéséhez és működtetéséhez 
konkrét, személyre szóló tanácsadást kaphassanak

• A tudásanyag megszerzése mellett a termelők részére a élethelyzetükhöz 
közvetlenül kapcsolódó digitális megoldásokra irányuló szaktanácsadás is 
szükséges

• A SZIE vezetésével több egyetem és a NAK dolgozta ki a digitális agrár 
szaktanácsadással kapcsolatos javaslat csomagot

• Tevékenységek
• 73/2015. (XI. 6.) FM rendelet módosítása, agrárinformatikai terület felvétele
• Digitális agrárszaktanácsadók képzése
• Digitális tudás illesztése a szaktanácsadók képzésébe
• Digitális Agrárakadémia tudásbázisának integrálása



A kellő ismeretekkel rendelkező termelők részére az adatok biztosítják 
a hatékony termelés kulcsát

• A hatékonyság növelő termelői döntésekhez szükségesek a saját és a gazdasági 
és természeti környezet adataihoz való hozzájutás, azok feldolgozása és 
értelmezése

• A DAS az AKI (NAIK), az OMSZ, a BFKH (Lechner Tudásközpont, Nemzeti 
Földügyi Központ) és a NÉBIH bevonásával részletes javaslatot dolgozott ki 
• a kormányzati adatvagyon termelők támogatására történő felhasználására,
• az agrár meteorológiai adatok minőségének javítására és ingyenes elérésére,
• a volt FÖMI adatainak és szolgáltatásainak termelőket érintő portfóliójának elérésére

• A DJP Közadat munkacsoportja további javaslatokat készít elő a témában



Digitális Agrár Rezsicsökkentés

Agrometeorológia
•Agrometeorológiai adatok, előrejelzések ingyenes 
biztosítása az Országos Meteorológiai Szolgálat által
MEPAR digitális alaptérkép
•Digitális alaptérkép biztosítása a termelői és az üzem 
szintű alkalmazások működéséhez, az üzem szintű
adatok térinformatikai tárolásához
Ingyenes GNSS szolgáltatás 
•GNSS szolgáltatás fejlesztése és térítésmentessé
tétele
Növényvédelemi előrejelző szolgáltatás 
továbbfejlesztése
•A növényvédelemi előrejelző szolgáltatás digitális 
tovább fejlesztésével a növényi kártevők és 
betegségek, valamint a gyomnövények terjedésének 
előrejelzése

Szőlővédelmi rendszer
•Országos lefedettségű borvidéki és hegyközségi 
digitális növényvédelmi előrejelző rendszer 
létrehozása a szőlő-bor ágazatban
Talajvédelmi szaktanácsadási rendszer
•A talajok heterogenitásának nem megfelelő
figyelembe vétele alul- és túltrágyázáshoz egyaránt 
vezethet. Az ebből fakadó környezetterhelés és 
jövedelemveszteség csökkenthető, a gazdálkodók 
számára biztosított, nagyfelbontású talajtani 
adatokon alapuló, a termelők adminisztratív 
adatszolgáltatáshoz kapcsolódó automatizált 
tápanyag-utánpótlási szaktanácsadási rendszer és 
webes alkalmazás kiépítésével.
UAV (drón)-szolgáltatás
•Országos szintű UAV-szolgáltatás kialakítása



A DAS 2.0 végrehajtását a következő, már megvalósított projektek 
támogatják

• A digitális technológiákhoz értő, márkafüggetlen agrárinformatikai 
szaktanácsadók képzésének megalapozása (megvalósító: SZIE)

• Digitális Agrárakadémia működésének tervezése, működési terv összeállítása, 
funkciók, szervezeti felépítés, minőségbiztosítási terv, valamint költségvetés 
elkészítése (megvalósító: NAK)

• Agrár Adatintegrációt előkészítő projekt, amelynek célja, hogy felmérje az 
agrár adatokat és információkat, amelyek lehetséges összegyűjtésével, 
feldolgozásával adatok és információk lennének biztosíthatók – lehetőség 
szerint díjmenetesen – az agrár-vállalkozások részére, hozzájárulva azok 
hatékonyságának növeléséhez (megvalósító: AKI)

• Az agrárgazdasági IKT eszköz és alkalmazás penetrációjának növelését szolgáló
hatékony támogatási forma kialakítása, javaslat összeállítása (megvalósító: 
AgroIT Klaszter)
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Stratégiájáról*

Intézkedési terv összeállítása, 2019. szeptember 30-ig
•„Okos Gazda” programok indítása, Digitális Agrár Akadémia létrehozása
•Az agrár-felsőoktatási intézmények lehetőségeinek áttekintése a mezőgazdaság digitális átalakulásának elősegítése 
érdekében
•Az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológiai adatainak és információinak térítésmentes hozzáférhetővé tétele
•A MEPAR adatainak mezőgazdasági termelők számára történő térítésmentes hozzáférhetővé tétele
•„Okos Tesztüzemi Rendszer” kialakítása
•Nemzeti Élelmiszerlánc Adatszolgáltatási Központ létrehozása
•Digitális Élelmiszerlánc Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ létrehozása
•Sharing economy módszerek fejlesztése, a kereskedelmi láncok rövidítése (a blockchain megoldások alkalmazási 
lehetőségeinek vizsgálatával)
•A GNSS szolgáltatás hozzáférhetőségének kiterjesztése, ingyenessé tétele
•Digitális Agrár Innovációs Központ létrehozása a Szent István Egyetemen
•A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok mezőgazdasági gépek és technológiák, megoldások fejlesztésére, kipróbálására 
alkalmas tesztkörnyezetet is magába foglaló digitális agrár- mintagazdasággá történő fejlesztése
•Digitális Élelmiszeripari Stratégia elkészítése

* https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/digitalis-jolet-program/strategiak
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