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A FELMÉRÉS MÓDSZERTANA ÉS A MINTA JELLEMZŐI 

 
A WiseFarmer: Gazdálkodók generációinak összekapcsolása a digitális korban projekt célja, hogy 
összekapcsolja a fiatalabb és az idősebb gazdálkodói generációkat egy olyan program keretében, ami a 
tudáscsere és a magas színvonalú tanulási lehetőségekhez való hozzáférés mellett támogatást és folyamatos 
együttműködést nyújt a kompetenciafejlesztés érdekében, egyrészt a digitális eszközök használatával, 
másrészt pedig a helyi ismeretekre alapozott, hosszú távon nélkülözhetetlen gazdálkodási gyakorlatok 
bemutatásával. 

Mivel a gazdálkodók legfontosabb és legmegbízhatóbb információforrása a többi gazdálkodó, a WiseFarmer 
projekt koncepciója az intergenerációs, párokban történő egymástól tanulásra és a közös tudásgenerálsásra 
épül. A tanulási programban (szaktanácsadók folyamatos iránymutatása mellett) az idősebb gazdálkodók 
fiatalabb társaikkal párban a saját gazdaságukra, térségükre jellemző, problémamegoldás-orientált gyakorlatok 
segítségével egymást mentorálva küzdhetnek le akadályokat, fejleszthetik készségeiket, így a digitális eszközök 
használata sikeresen átvihető a helyi környezetbe, mivel összekapcsolódnak és illeszkednek a helyi gazdálkodói 
ismereteihez és igényeihez. 

A problémamegoldás-orientált feladatok bevált jó gyakorlatok és új digitális megoldások felhasználásával, a 
célcsoport digitális készségeinek, gazdálkodási gyakorlatainak és problémáinak részletes feltárása után 
kerülnek kialakításra. Az igényfelmérés érdekében egy részletes kérdőív készült a gazdálkodói vélemények 
becsatornázásának legfőbb eszközeként, melynek legfőbb célja a tanulási program minél pontosabb testre 
szabása a gazdálkodói szükségletekhez. A projekt partnerei a saját országukban kvalitatív mélyinterjúkat is 
lefolytattak a kérdőív fejlesztése során 2019 októberében és novemberében, melyek segítettek a 
projektpartnerek számára mélyebben megérteni a gazdálkodók különböző szokásait, attitűdjeit valamint 
vélekedését a helyi tudáshálózatok működéséről (az interjúk során használt vezérfonál az 1. számú 
mellékletben található). Az interjúk alanyai hólabda módszerrel kerültek kiválasztásra (sok esetben a 
projektpartnerek szaktanácsadói kapcsolatrendszerének segítségével) mindkét fő célcsoportban, a fiatal és 
idősebb gazdák körében, a helyi ügyek minél pontosabb megértése érdekében. A felmérés ezen szakaszának 
egyik legfőbb tanulsága szerint a gazdálkodók a beszélgetések elején általában arra az álláspontra 
helyezkedtek, az ő gazdaságukban minden többé-kevésbé megfelelően működik, nem fogalmaztak meg 
komoly igényt az innovációk, a digitális megoldások iránt, de az interjúk előrehaladtával, a gazdálkodási 
gyakorlat részletezése, a mindennapi gyakorlatok és kihívások szintjén ez a hozzáállás sok esetben 
megváltozott. Erre az eredményre alapozva a kérdőív digitális megoldásokra (és a hozzájuk kapcsolódó 
igényre), illetve a gazdálkodáshoz kapcsolódó problémákra vonatkozó blokkja jelentősen kibővült, miközben a 
célországok számára egy még részletesebb kérdéssor került kialakításra (a felmérés kérdőíve a 2. számú 
mellékletben található). 

A felmérést a projekt partnerszervezetei bonyolították le, 2019 decemberében és 2020 januárjában. A 
projektpartnerek a saját országaikban eltérő módszereket alkalmaztak a célcsoport elérése érdekében, hogy 
minél több releváns információ gyűlhessen össze, a legfőbb hüvelykujj-szabály az volt a felmérés során, hogy a 
megkérdezettek kiválasztásánál a partnereknek tekintettel kellett lenniük az adott régió mezőgazdasági 
jellemzőire, a gazdálkodók koreloszlására és a gazdaságok típusára.  

Horvátországban két esemény köré szerveződött az adatgyűjtés a Krapina-Zagorje régióban. Az első 
rendezvény egy öt napos, a kecsketenyésztésről, a környezet- és klímavédelemről, valamint az állatjólétről 
tartott kurzusokból álló képzés alkalom volt Zlatarban, amelyen a régióban átlagos gazdaságok képviselői 
vettek részt. (Az átlagos ebben az esetben kicsi (öt hektárnál kisebb), vegyes gazdaságokat jelent, amelyek 
részben önállátásra termelnek). A második rendezvény egy WiseFarmer műhelymunka volt Bedekovčinában, 
ahová inkább a fejlettebb gazdaságok képviselői kerültek meghívásra. Görögországban a felmérés helyszíne 
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Karditsa volt, a kérdőívek személyes interjúk útján végezték el. Karditsa Közép-Görögországban található, félig 
hegyvidéki félig sík tájegység, amely az ország 2 százalékát fedi le (2.636 km2). Elsősorban kis és közepes 
méretű gazdaságok jellemzik, a fő termény a gyapot, amelyet a megművelt területek közel felén (46 százalék, 
az öntözött területek 67 százaléka) termesztenek (búza, kukorica dohány és zöldségek mellett), míg az 
állattenyésztés részaránya igen alacsony. A térségben a szervezett és jól működő szaktanácsadói hálózat 
hiánya, valamint a hagyományos szövetkezetek hanyatlása tapasztalható. A projekt kritériumai alapján (kis és 
családi gazdaságok, fiatalabb és idősebb termelők) beazonosított gazdálkodókat a helyi hivatalok segítségével 
keresték fel. Magyarországon a GAK szaktanácsadói hálózatán keresztül közép- és kelet-magyarországi 
gazdákat kerestek fel az előkészítő interjúk során, míg a SZE elsősorban mintagazdaságokat, valamint az 
egyetem volt és jelenlegi hallgatót kérdezte meg ebben a fázisban, a kérdőíves adatgyűjtés során pedig 
mindkét partner a saját hálózatait mozgósította, beleértve a szaktanácsadók ügyfeleit, a bemutató 
gazdaságokat, valamint a különböző, egyéb szolgáltatásaik (pl. Gazdálkodási Napló) felhasználóit. Romániában 
a Nyugati-alföld régióban történt az adatfelvétel, zömében szintén személyes interjúk formájában. Szerbiában 
az IPN/ISAA három külön régióban (Smederevo - Belgrád térsége, Jagodina - Közép-Szerbia és Prokuplje - Dél-
Szerbia) keresett meg hasonló számban gazdálkodókat az országos szaktanácsadói hálózat segítségével. 
Szlovákiában az elért termelők elsősorban a szlovákiai Fiatal Gazdálkodók Szövetségének, valamint a Nyitrai 
Mezőgazdasági Egyetem Mezőgazdasági Szakértői Klubjának tagjai voltak, akik zömében az ország nyugati 
térségében gazdálkodnak.  

Az online kérdőív a projekt weboldalán keresztül került publikálásra (technikailag a Drupal Forms 
felhasználásával: https://www.wisefarmer.eu/form/o1-questionnaire), a papír alapon lekérdezett válaszokat a 
projektpartnerek szintén az online platformon segítségével rögzítették a felmérés adatbázisába. 
Összességében a hat országból 265 kitöltött kérdőív gyűlt össze (1. ábra). Az adattisztítás és az adatok első, 
áttekintő feldolgozását az AUA végezte, a kutatási összefoglalót pedig a BUAS szerkesztette, az összes többi 
partner közreműködésével.  

 

1. ábra A válaszadók száma országonként 

A válaszadók közel 90 százaléka v férfi, míg 12 százalékuk nő; korcsoportjuk szerint 44 százalékuk idősebb mint 
45 év (11 százalékuk pedig elmúlt 60 éves), 56 százalékuk pedig fiatalabb mint 45 év (18 százalék 30 évnél is 
fiatalabb), így elmondható, hogy az adatfelvétel során az idősebb és a fiatalabb generációt is sikerült 
megszólítani (2. ábra). 
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2. ábra A minta főbb demográfiai megoszlása 

A gazdálkodók iskolázottságát tekintve a legtöbben középfokú végzettséggel (27 százalék) illetve emellett 
valamilyen, szakirányú továbbképzéssel rendelkeznek (18 százalék). Némileg a vártnál nagyobb arányban (33 
százalék) kerültek a felmérésbe olyan termelők, akik felsőfokú tanulmányokat végeztek. Ennek egyik 
magyarázata a szlovák alminta, amelynek célcsoportjára (az elért gazdálkodók elsősorban a helyi Fiatal 
Gazdálkodók Szövetségének, illetve a Nyitrai Mezőgazdasági Egyetemen működői Mezőgazdasági Szakértői 
Klub tagjai) jellemző a magasabb végzettség. A romániai alminta szintén hasonló arányokat mutat, melynek 
oka az, hogy ebben az esetben a fiatalabb válaszadók aránya némileg magasabb (közel 65 százalék fiatalabb 45 
évnél), akik körében jellemző a magasabb iskolázottság. A válaszadók mindössze 11 százaléka rendelkezett 
valamilyen mezőgazdasági szakirányú végzettséggel (3. ábra).  

 

3. ábra A válaszadok megoszlása iskolai végzettség szerint 
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A válaszadók közel fele (46 százalék) saját tulajdonú földön gazdálkodik, szintén 46 százalékuk a saját 
tulajdonában lévő táblák mellett bérel is földterületet. A maradék 7 százalék kizárólag bérelt földön 
gazdálkodik. A vizsgált országokok közül néhánynak ebben a tekintetben is megvannak a maga sajátosságai: 
Szlovákiában például a saját és bérelt területekkel is rendelkező termelők aránya 73 százalék, ami jól tükrözi az 
országra jellemző tendenciát, amely szerint az igen elaprózódott birtokszerkezetben a kisebb földek 
tulajdonosai bérbe adják földjeiket a nagyobb gazdálkodóknak. Romániában ezzel szemben kiemelkedően 
magas azon válaszadók aránya (a megkérdezettek mintegy kétharmada), akik csak saját földjén gazdálkodik, 
melyet a gazdaságok kis mérete és a termelők kora is magyarázhat.  

A mintában szereplő gazdaságok több mint fele kis méretű (54 százalék), 22 százalékuk közepes, míg 24 
százalékuk tekinthető nagynak (a méretkategóriák és a gazdaságtípus meghatározásának részletes 
módszertana a 3. számú mellékletben található). A gazdaságok döntő többsége növénytermesztéssel 
foglalkozik (79 százalék), míg 17 százalékuk tenyészt állatokat, mindössze négy százalékuk vegyes gazdaság, 
vagyis foglalkozik mindkét tevékenységgel egyszerre (4. ábra). 

 
4. ábra A gazdaságok méret és típus szerinti megoszlása a mintában 

A gazdaságok méretbeli megoszlása egyenletes a különböző korcsoportok között. Mindhárom 
méretkategóriában a 46-60 év közötti csoport a legnépesebb, míg a 31-45 év közötti csoportban magasabb a 
közepes gazdaságok aránya, míg a 60 évnél idősebbek körében kifejezetten kevesen működtetnek nagy 
gazdaságot. (1. táblázat).  

Kor / Gazdaságméret Kicsi Közepes Nagy 

18-30 éves 12% 16% 11% 

31-45 éves 26% 35% 26% 

46-60 éves 43% 35% 54% 

60 évnél idősebb 18% 13% 9% 

Összesen 100% 100% 100% 

1. táblázat Gazdaságméret korcsoportok szerint 

A felmérésben szereplő adatok szerint a különböző térségeknek további, egyéni jellegzetességeik vannak. 
Magyarországon és Szlovákiában a kis és közepes gazdaságok aránya 60 százalék, míg ugyanez az arány 
Szerbiában és Görögországban 80 százalék feletti. Ez azt jelenti, hogy a WiseFarmer projekt által megcélzott 

53% 

22% 

25% 

Kicsi Közepes Nagy

79% 

17% 

4% 

Növénytermesztés Állattenyésztés Vegyes
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gazdálkodói körben Szerbiában több kis gazdaság található mint Magyarországon. Az adatok alapján a nem és 
a mezőgazdasági végzettség nincs kapcsolatban a gazdaság méretével, ellentétben az általános iskolázottsági 
szinttel, amely szoros összefonódást mutat: a kis és közepes gazdaságok irányítói középfokú végzettséggel 
rendelkeznek (sok esetben valamilyen szakirányú továbbképzésben is részt vettek), míg a nagy gazdaságok 
vezetői általában diplomások.    
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HELYI TUDÁS ÉS GAZDÁLKODÁSI GYAKORLAT 
 
GAZDÁLKODÁSI TAPASZTALAT ÉS A GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOALTOS ATTITŰDÖK 

 

A gazdálkodási tapasztalat visszatükrözi a minta korösszetételét, a gazdálkodók harmada legalább 20 év 
mezőgazdasági tapasztalattal rendelkezik. Mindemellett a megkérdezettek között sokan kevesebb mint tíz évet 
gazdálkodtak összesen, továbbá 20 százalék azon középkorú vagy idősebb válaszadók aránya, akik gazdálkodási 
tapasztalta tíz évnél kevesebb. A WiseFarmer projekt számára ennek az üzenete az, hogy a fiatal gazdálkodók 
mellett az idősebb termelők között is lehetnek kevesebb gyakorlati tapasztalattal rendelkezők (5. ábra).  

 
5. ábra Gazdálkodással töltött évek száma a válaszadók körében 

A gazdálkodóknak a gazdaságukban dolgozó munkaerőre vonatkozó kérdésre kapott válaszok alapján 
elmondható, hogy a legtöbb gazdaságban maguk a termelők (68 százalék) és a szűkebb családjuk (70 százalék) 
dolgozik, míg idénymunkásokat (19 százalék) vagy állandó alkalmazottakat (21 százalék) mindössze a 
gazdaságok ötödében foglalkoztatnak. Ez az eredmény is rámutat arra, hogy a felmérés elérte az eredetileg 
kitűzött célcsoportot, a kis és családi gazdaságokat.  

A gazdálkodok számára a legfontosabb célok a gazdálkodás során a gazdaság jövedelmezősége és 
fenntarthatósága, melyet szorosan követ a személyes életminőség, illetve a munka és a családi élet közötti 
megfelelő egyensúly kialakítása. Ezek a prioritások hasonló fontosságot mutatnak valamennyi, a felmérésben 
szereplő országban. Az eredmények valószínűsítik, hogy azok az innovációk és digitális megoldások, amelyek a 
fontosabb célok teljesülését támogatják, nagyobb fogadókészségre számíthatnak a gazdák körében (2. 
táblázat).  

Mi a legfontosabb az Ön 
számára a gazdálkodás során? 

Átlag 
(Összesen) 

Átlag 
(Horvátország) 

Átlag 
(Magyarország) 

Átlag 
(Románia) 

Átlag 
(Szerbia) 

Átlag 
(Szlovákia) 

A gazdaság jövedelmezőségé 2,81 (1.) 2,45 (1.) 4,57 (1.) 2,50 (1.) 2,39 (1.) 1,50 (1.) 
A gazdaság fenntarthatósága 3,51 (2.) 3,00 (2.) 4,76 (5.) 3,68 (2.) 3,72 (3.) 1,76 (2.) 
Egyéni életkörülmények, 
életszínvonal 

3,64 (3.) 3,70 (3.) 4,67 (2.) 3,86 (3.) 3,39 (2.) 1,85 (4.) 

A munka és a család egyensúlya 3,92 (4.) 4,07 (4.) 4,71 (4.) 3,98 (4.) 4,47 (4.) 1,79 (3.) 
A gazdálkodás, mint életforma 4,45 (5.) 4,68 (5.) 4,61 (3.) 5,18 (6.) 4,86 (6.) 2,16 (6.) 
Környezettudatosság, 
környezetvédelem 

4,51 (6.) 4,47 (6.) 5,04 (7.) 5,50 (7.) 4,56 (5.) 1,97 (5.) 

10% 

12% 

22% 

23% 

33% 

3 évnél  kevesebb

3-5 év

6-10 év

11-20 év

20 évnél több
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Hagyományőrzés 4,71 (7.) 5,64 (7.) 4,90 (6.) 4,96 (5.) 5,11 (7.) 2,22 (7.) 
2. táblázat Különböző prioritások fontosságának értékei (hétértékű skálán) 

A hagyományőrzés, a gazdálkodás, mint életforma követése, valamint a környezet védelme minden országban 
jelentősen hátrébb sorolódott a prioritások listájában az előbb ismertetett négy céllal szemben. A magyar 
válaszadók különösen racionálisnak és kevésbé tűnnek romantikusnak a gazdálkodásra vonatkozó alapvető 
attitűdjeiket tekintve, míg a szlovák gazdálkodók a többi országra jellemző sorrend mellett jóval kevésbé 
differenciáltak a prioritások között.  

Fontos kérdés, hogy a különböző méretű gazdaságok, illetve az azokat irányító gazdálkodók eltérő 
prioritásokat követnek-e? A méretkategóriák szerinti bontásban számolt átlagértékek alapján nincs jelentős 
változás a különböző csoportok között, bár apróbb eltérések felfedezhetők. A munka és a családi élet közötti 
egyensúly megteremtése fontosabb a közepes méretű gazdaságok irányítói számára, míg a 
környezettudatosság fontosabb a nagyobb gazdasággal rendelkező termelők számára (3. táblázat).  

Gazdaság 
mérete / 

Prioritások 

A gazdaság 
jövedelmező

ségé 

A gazdaság 
fenntartható

sága 

Személyes 
életkörülmé

nyek, 
életszínvonal 

Környezettuda
tosság, 

környezetvéde
lem 

A 
gazdálkodás, 

mint 
életforma 

A munka és 
a család 

egyensúlya 

Hagyomány
őrzés 

Kis gazdaságok 2,65 (1.) 3,57 (3.) 3,39 (2.) 4,20 (7.) 4,08 (5.) 3,90 (4.) 4,14 (6.) 
Közepes 
gazdaságok 

2,28 (1.) 3,24 (2.) 3,59 (4.) 4,62 (7.) 4,55 (6.) 3,24 (2.) 3,93 (5.) 

Nagy 
gazdaságok 

2,49 (1.) 3,34 (2.) 3,34 (2.) 3,91 (5.) 4,30 (6.) 3,60 (4.) 4,83 (7.) 

3. táblázat Különböző prioritások fontosságának értékei, a gazdaság mérete szerint (hétérétkű skálán 

A prioritásokhoz szorosan kapcsolódva a gazdálkodóknak válaszolniuk kellett arra a kérdésre, mennyire 
elégedettek a gazdaságuk jövedelmezőségével, a munkakörülményeikkel, valamint az életminőségükkel 
általában. Az eredmények azt mutatják, hogy ha az általános elégedettség a kérdés, a termelők leginkább a 
„jobbára elégedett” választ adják, mindössze 20 százalék azok aránya, akik nagyon vagy valamennyire 
elégedetlenek az említett aspektusokkal. Kiemelésre érdemes még az eredmény, mely szerint 20 százalék 
nagyon elégedett az életminőséggel (4. táblázat). 

Ön elégedett-e… 

Nagyon 
elégedetlen 

Jobbára 
elégedetlen 

Se nem 
elégedett, 

se nem 
elégedetlen 

Jobbára 
elégedett  

Nagyon 
elégedett 

Összesen 

…a gazdálkodás 
jövedelmezőségével 

2,3% 14% 25,2% 50,9% 7,7% 100% 

…a munkakörülményeivel 2,3% 13,6% 22,6% 47,5% 14% 100% 
…az életminőségével 1,8% 11,8% 17,2% 50,7% 18,6% 100% 

4. táblázat Általános elégedettség a gazdálkodás különböző aspektusaival 

Méretkategóriák szerint is hasonló megoszlás tapasztalható (5. táblázat), a különböző méretű gazdaságok 
vezetői az életminőségükkel a legelégedettebbek (Kis: 3,53 (átlag, ötértékű skálán), Közepes: 3,72, Nagy: 3,77), 
de a kisebb gazdaságok kevésbé elégedettek a jövedelmezőséggel (Kis: 3,08, Közepes: 3,24, Nagy: 3,69) és a 
munkakörülményeikkel (Kis: 3,31, Közepes: 3,62, Nagy: 3,69). 

Ön elégedett-e… Kis gazdaságok Közepes gazdaságok Nagy gazdaságok 
…a gazdálkodás pénzügyi jövedelmezőségével 3,08 3,24 3,69 
… a munkakörülményeivel 3,31 3,62 3,69 
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… az életminőségével 3,53 3,72 3,77 
5. táblázat Általános elégedettség a gazdálkodás különböző aspektusaival, a gazdaság mérete szerint (ötértékű 

skála) 

Szintén fontos a körülmények megismeréséhez az, amire a gazdálkodók a tevékenységükkel kapcsolatban 
kiemelt korlátozó erőforrásként tekintenek (6. ábra). A válaszadók leginkább a pénzt, az anyagi erőforrásokat 
jelölték meg (26 százalék), második helyre (17 százalék) a természeti adottságok (pl. talaj, időjárás) kerültek, 
míg a harmadik korlátozó tényezőnek (16 százalék) az adminisztráció és a bürokrácia bizonyult. A 
válaszlehetőségek közül tíz százaléknál magasabb említést kapott még az idő (13 százalék) és a munkaerőhiány 
(11 százalék).  

Szerbiában a pénz került a leginkább korlátos erőforrások sorában az első helyre (40 százalék), az értékesítési 
nehézségek, az alacsony árak mellett (21 százalék). Érdekes, hogy Magyarországon a gazdálkodók a bürokráciát 
legalább annyira korlátozó tényezőnek tartják, mint a többi ország termelői a pénzt, vagyis a többi 
partnerországban ezt a válaszadók nem tekintik akkora problémának, mint az anyagi erőforrásokat. 
Horvátországban szintén a pénz és a természeti erőforrások (31 százalék) kerültek leggyakrabban említésre, ez 
utóbbi magas arányát indokolja, hogy a természeti adottságok a felmérés által érintett régióban (Hrvatsko-
Zagorje) meglehetősen rosszak, a táj változatos, ám egyenetlen, a talajvíz is sok esetben okoz problémát, és a 
művelhetőség javítását célzó beavatkozások sem jellemzőek. 

 
6. ábra A gazdálkodást leginkább korlátozó tényezők (%) 

A gazdálkodók mintegy 20 százaléka vélekedik úgy, hogy a gazdasága jövedelmet generál mindössze a 
termelésből származó bevételeket tekintve is. A legtöbb válaszadó (63 százalék) megítélése szerint a gazdasága 
csak a pályázatokból, támogatásokból származó jövedelmeket beleszámolva termel profitot, míg 15 százalékuk 
szerint a gazdaságuk veszteséges lenne, ha egyéb, kiegészítő tevékenységből nem származna további bevétele. 
A válaszadók töredéke szerint (3 százalék) gazdálkodási tevékenysége egyértelműen veszteséges (7. ábra). 
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7. ábra A gazdaság érzékelt jövedelmezősége 

A jövedelmezőség megítélésének tekintetében kisebb különbségek fedezhetők fel a különböző méretű 
gazdaságok között. A kis gazdaságok esetében kiemelkedően magas, 25 százalék azok aránya, akik szerint a 
gazdaságuk csak egyéb tevékenységből származó jövedelmükkel együtt rentábilis, miközben 22 százalékuk 
szerint a jövedelmezőség eléréséhez elegendő a termelésből származó bevétel. A közepes gazdaságok 69 
százaléka jövedelmező a termelésből és a kapcsolódó pályázatok, támogatásokból származó jövedelemmel, 
további 28 százalék pedig a termelésből származó jövedelemmel, miközben a nagy gazdaságok döntő 
többségében (86 százalék) a jövedelmezőség eléréséhez szükség van a pályázatokra és a támogatásokra (6. 
táblázat).   

Gazdaságméret 
/ 

Jövedelmezőség 

Nem, de a gazdálkodást segítő 
egyéb tevékenységekből származó 

bevételekkel együtt már igen 

Igen, termelésből 
származóbevétellel, 

valamint pályázatokból, 
támogatásokból érkező 

összegekkel együtt 

Igen, kizárólag a 
termelésből 

elegendő bevétel 
származik 

Kis gazdaságok 25% 53% 22% 
Közepes 
gazdaságok 

3% 69% 28% 

Nagy 
gazdaságok 

3% 86% 11% 

6. táblázat A gazdaság érzékelt jövedelemzősége, a gazdaság mérete szerint 

 

KÖZÖSSÉGI ÉLET ÉS A GAZDÁLKODÁSHOZ HASZNÁLT INFORMÁCIÓFORRÁSOK 

A gazdálkodók által leginkább használt személyes, szakmai információforrások a család (a válaszadók 64 
százaléka vitatja meg a családjával a gazdálkodás kérdéseit) és többi gazdálkodó (mindössze 8 százalék azok 
aránya, akik egyáltalán nem cserélnek eszmét gazdatársaikkal). A felvásárlók, kereskedők és a beszállító cégek 
képviselői a családnál és a barátoknál jelentik az információforrások második „hullámát”, a felmérésben részt 
vevő termelők 45 százaléka szerez gyakran információkat ezektől a szereplőktől. A tanácsadók (függetlenül 
attól, állami vagy magán) ritkábban használt forrásnak számítanak (és szolgáltatásaikat a válaszadók mintegy 
40 százaléka egyáltalán nem veszi igénybe). Ezek az eredmények rávilágítanak a személyes bizalom – illetve a 
helyi környezet és a kapcsolatok – fontosságára, valamint arra, hogy a különböző cégek milyen hatékonyan érik 
el a gazdálkodókat. A tanácsadói szolgáltatások alacsony használatát okozhatja, hogy ezek ritkán kapcsolódnak 
készen felhasználható, professzionális, termékekhez és a termeléshez szorosan kötődő információkhoz, a 

3% 

15% 

63% 

19% 

Nem

Nem, de a gazdálkodást segítő egyéb
tevékenységekből származó
bevételekkel együtt már igen

Igen, termelésből származóbevétellel,
valamint pályázatokból,
támogatásokból érkező összegekkel
együtt
 Igen, kizárólag a termelésből elegendő
bevétel származik
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gazdálkodók ezeket inkább akkor veszik igénybe, amikor valamilyen adminisztratív kötelezettséggel, esetleg 
valamilyen komolyabb, akár stratégiai jellegű problémával szembesülnek (7. táblázat).  

A gazdálkodáshoz leginkább használt információforrásokok 
Nem 
veszi 

igényeb 

Ritkán 
veszi 

igénybe 

Gyakran 
veszi 

igénybe 
Összesen 

állami szaktanácsadási szervezet tanácsadója (falugazdász) 38,9% 34,6% 26,4% 100% 
mezőgazdasági szaktanácsadó – magán (nem kereskedelmi) 40,9% 33,7% 25,5% 100% 
könyvelő 32,4% 30% 37,6% 100% 
beszállító cégek képviselője (gépek, növényvédő szerek, 
műtrágya, vetőmagok stb.) 

16,1% 38,4% 45,5% 100% 

felvásárlók, kereskedők 14,7% 40,2% 45,1% 100% 
család 14,5% 21,5% 64% 100% 
barátok 12,6% 38,2% 49,3% 100% 
más gazdálkodók 8% 51% 41% 100% 

7. táblázat A gazdálkodáshoz leginkább használt információforrásokok 

A gazdálkodóknak válaszolniuk kellett a szakmai kapcsolati hálójukra vonatkozó kérdésekre is (8. ábra). A 
termelők fele általában 1-3 másik gazdával beszéli meg rendszeresen a gazdálkodással kapcsolatos ügyeket, 
míg 31 százalékuk ezt a kört 4-10 főre becsülte. A gazdák 16 százaléka tíznél több termelővel tart rendszeresen 
kapcsolatot, míg mindössze 3 százalék azoknak az aránya, akik elzárkóznak és egyáltalán nem beszélnek a 
gazdálkodásról társaikkal. A gazdálkodók tágabb kapcsolataira vonatkozó kérdésre (Hány olyan telefonszáma 
van, amiket fel tud hívni, ha segítségre van szüksége?) is hasonló válaszok születtek. A gazdálkodók 45 
százaléka nyújt segítséget vagy valamilyen szolgáltatást a többi gazdálkodónak (ez az arány Horvátországban 
67 százalék). Ez utóbbi eredmény az együttműködőképesség szintjének megállapításában is fontos, melyet a 
WiseFarmer projekt tanulási programjának szempontjából is érdemes figyelembe venni.  

 

8. ábra A gazdálkodással kapcsolatos kérdések rendszeres megvitatásának köre, valamint a tanácsért 
megkereshető gazdálkodók száma 

Mivel a tudásátadás egyik legfontosabb színterei a különböző gazdaszervezetek, a kérdőív rákérdezett a 
gazdálkodók tagságára ezekben a (formális vagy kevésbé formális) szervezetekben. Az eredmények (8. 
táblázat) alapján elmondható, hogy a termelők többsége semmilyen szervezethez nem kapcsolódik. Mindössze 
35 százalékuk tag valamilyen nem hivatalos, baráti gazdacsoportban, melyeknek csak negyede találkozik 
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rendszeresen. Sokkal alacsonyabb a tagsági arány a hivatalos gazdálkodói klubokban (10 százalék), az 
egyesületekben és szakszervezetekben (25 százalék) valamint a szövetkezetekben (10 százalék). Ezekben az 
eredményekben tükröződnek a korábbi, szocialista kollektivizálás és szövetkezetek kapcsán felmerülő rossz 
emlékek a partnerországokban, ami a formális együttműködéstől való távolmaradásban nyilvánul meg 
leginkább. Ezek a számok még inkább rámutatnak a WiseFarmer projekt módszertanának fontosságára, egy 
adott térség gazdagenerációinak közös problémák mentén egy közös tanulási programon keresztül történő 
összekapcsolására, mely a személyes kapcsolatokon, a bizalmon és a megoldásorientált megközelítésen 
alapszik. 

Mezőgazdasági 
szervezetek a 

lakhelyének közelében 
Nincs ilyen 

Van, de nem 
veszek részt 
benne, nem 
vagyok tag 

Van, tag 
vagyok, 

alkalmanként 
találkozunk 

Van, tag 
vagyok, 

rendszeresen 
találkozunk 

Összesen 

Nem hivatalos baráti 
társaság 

55,2% 7,9% 27,6% 9,4% 100% 

Gazdálkodók klubja 81,7% 7,9% 3% 7,4% 100% 
Egyesület, szakszervezet 65,8% 9,1% 14,2% 11% 100% 
Szövetkezet 77,6% 12,9% 4% 5,5% 100% 

8. táblázat Részvétel különböző mezőgazdasági szervezetekben, szerveződésekben 

A szakmai információk egy másik fontos forrása a különböző tudásmegosztást, tapasztalatcserét lehetővé tevő 
rendezvények és a képzések (9. ábra). A gazdálkodók mintegy 60 százaléka vesz részt minden évben 
mezőgazdasági bemutatókon, rövid tanulmányutakon, illetve kiállításokon, a termelők mindössze ötöde marad 
teljesen távol ezektől az eseményektől. Ezek a számok is azt mutatják, hogy a gazdálkodók érdeklődnek az 
innovációk iránt, különösen, ha az újdonságok bemutatása gyakorlatiasan történik. A válaszadók mindössze 
harmada vett részt valamilyen rövidebb (1-2 napos) képzésben az elmúlt évben, a hosszabb képzések esetében 
ez az arány még alacsonyabb (18 százalék). A WiseFarmer projekt szempontjából fontos eredmény az, hogy a 
gazdálkodók 71 százaléka soha nem vett részt a digitális készségek fejlesztését célzó képzésben.  

 
9. ábra Részvétel különböző tudásmegosztást, tapasztalatcserét szolgáló eseményeken (%) 
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A GAZDÁLKODÁS SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK, LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK ÉS JÖVŐBENI TERVEK 

 

A gazdálkodás során felmerülő problémák három csoportba kerültek besorolásra, és a gazdálkodóknak aszerint 
kellett ezeket értékelniük, hogy az adott probléma releváns-e a saját gazdaságukban, és ha igen, akkor az adott 
témakörrel kapcsolatos tevékenységek a számára megfelelő módon megoldottak-e. Az egyik legérdekesebb 
tanulsága a felmérésnek, hogy ha a gazdáknak általánosságban kell nyilatkozniuk a gazdálkodásukat limitáló 
tényezőkről, akkor a válaszok túlnyomó többsége a „minden meg van oldva valahogy”-ra szorítkozik, ám a 
részletekre, konkrétumokra rákérdezve kiderül, bizonyos dolgok mégsem működnek teljesen megfelelően (9. 
táblázat, a fő témakörök (szürkével jelölve) minden országban megkérdezésre kerültek, míg a részletesebb 
alábontás csak a pilot/célországokban került a kérdőívbe). A termelés szempontjából legfontosabb és meg nem 
oldott kérdések az időjárás és az öntözéssel kapcsolatos tevékenységek körül csoportosulnak. A piaci 
lehetőségek területén a földhöz jutás és a termékek (megfelelő áron történő) értékesítése a legtöbb problémát 
okozó, nem megoldott kérdés (a gazdálkodók közel 80 százalékának jelent valamilyen szinten nehézséget a 
termékek eladása). Az adminisztrációval és a gazdaság irányításával kapcsolatban a válaszadók többsége 
jelezte, hogy a jogi kérdések és a hivatalokkal történő kapcsolattartás számukra nem megnyugtató módon 
megoldott. 

Fontos kérdés, hogy a különböző méretű gazdaságok különböző problémákkal szembesülnek-e a napi 
működésük során. A 7. táblázatban szereplő adatok méretkategóriánként is elemzésre kerültek, és bizonyos 
témakörökben jelentős eltérések tapasztalhatók, amelyek a kisebb gazdaságoknak több problémát okoznak:  

• termelés (általában, különösen a géphasználat), 
• piaci lehetőségek (általában, és mind a termékek értékesítését, mind pedig a szükséges inputanyagok 

beszerzését), 
• könyvelés, adóügyek és a jogi kérdések. 

 

A gazdálkodással kapcsolatos 
problémák fontossága 

Nem fontos, 
nem 

lényeges 

Nem 
megoldott 

Nem 
megfelelően 
megoldott 

Jól 
megoldott 

Összesen 

Termelés 0% 12% 35% 53% 100% 
technológia– alkalmazott gépek  2% 4% 46% 48% 100% 
technológia– egyéb eszközök/ 
berendezések, épületek használata 

2% 6% 49% 43% 100% 

vízhasználat, öntözés, aszály 3% 48% 33% 15% 100% 
időjárás okozta károk 4% 38% 47% 10% 100% 
növényi betegségek, kártevők 2% 1% 37% 60% 100% 
talajminőség 2% 4% 57% 36% 100% 
elaprózott, kisméretű parcellák 8% 20% 49% 23% 100% 
a munkaerő mennyisége 3% 20% 54% 23% 100% 
a munkaerő minősége 3% 17% 53% 27% 100% 
Piaci lehetőségek 2% 10% 53% 34% 100% 
input beszerzése (kedvező áron) 1% 7% 53% 39% 100% 
mezőgazdasági termékek 
értékesítése (kedvező áron) 

1% 14% 64% 21% 100% 

földhöz jutás 7% 22% 46% 25% 100% 
hitel 13% 7% 46% 34% 100% 
biztosítás  11% 4% 39% 46% 100% 
Adminisztratív ügyek intézése 3% 11% 41% 45% 100% 



 

 

 

                                                                   

 

 

 

17 A helyi gyakorlatok és a digitális eszközök használatának 
áttekintése: a regionális felmérés eredményei  

WiseFarmer 2019-1-HU01-KA204-061083 

gazdaságirányítás (mezőgazdasági 
tevékenységek nyilvántartása) 

0% 7% 39% 54% 100% 

pályázatok, támogatási kérelmek 4% 3% 37% 56% 100% 
pénzügyek, könyvelés, adóügyek 7% 11% 29% 53% 100% 
jogi kérdések 11% 9% 47% 33% 100% 
kapcsolattartás a hivatalokkal 9% 20% 34% 37% 100% 

9. táblázat A gazdálkodással kapcsolatos problémák fontossága 

Néhány témakörben (növényi betegségek, kártevők, talajminőség) a nagyobb gazdaságok több problémát 
jeleztek a kisebb gazdaságoknál, de a különbség a problémák jelentőségét illetően csekély mértékű.  

A „Mi tehetné a gazdaságát sikeresebbé?” kérdésre válaszolva a gazdálkodók több mint 60 százaléka 
választotta azt, hogy a más gazdálkodókkal történő együttműködés az értékesítésben és a beszerzésben, a 
termelők több mint fele jelölte még a tudás, a készségek fejlesztését, illetve a digitális/újabb technológiák 
használatát, mint leginkább fontos tényezőket a sikeresebb gazdálkodás elérésében. A válaszokból kinyerhető 
információ kulcsfontosságú lehet a tanulási program során megoldásra kerülő feladatok kialakításánál (10. 
ábra). 

 
10. ábra Tevékenységek, amelyek sikeresebbé tehetik a gazdálkodást 

A gazdálkodók legfontosabb prioritásai következő öt évre a termelés kiterjesztésére vonatkoznak:: új gépek és 
földterületek vásárlása, de az új, digitális megoldások kipróbálása a gazdaságban is előkelő helyen szerepel, 
ami ígéretes a WiseFarmer projekt által fejlesztendő oktatási program bevezetése szempontjából. Szintén 
fontos eredmény az, hogy a termelők mindössze 6 százaléka nevezte meg a gazdálkodás, a gazdaság 
felszámolását, mint nagyon fontos, vagy fontos célként a közeljövőre nézve, vagyis döntő többségük a 
mezőgazdaságban tervezi a jövőjét (11. ábra).  
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11. ábra Prioritások a gazdálkodásban a következő öt évre 
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DIGITÁLIS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA ÉS AZ INFORMÁCIÓFORRÁSOK 
 
HOZZÁFÉRÉS AZ INFOMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKHOZ 

A leginkább elterjedt eszköz a gazdálkodók körében a mobiltelefon: a válaszadók 85 százaléka rendelkezik ilyen 
eszközzel (akiken belül 17 százalék hagyományos, internetkapcsolat nélküli telefont, 83 százalék pedig 
okostelefont használ). A termelők kétharmada (66 százalék) hallgat rádiót és megközelítőleg hasonló arányban 
(62 százalék) használnak asztali számítógépet vagy laptopot (66 százalék). A gazdálkodók harmada használ 
táblagépet (37 százalék), és 16 százalékuk valamilyen hordozható eszközt (mint az okosóra) is birtokol (10. 
táblázat). A számok egyértelműen rámutatnak arra, milyen eszközöket érdemes figyelembe venni a 
WiseFarmer projekt során.  

Különböző információs és 
kommunikációs technológiákhoz 
történő hozzáférés és használat  

Nincs a 
háztartásban 

Van a háztartásban, 
de nem használom 

Van a 
háztartásban, és 

használom 
Összesen 

Hagyományos TV 24,6% 9,6% 65,8% 100% 
Okos TV 31,8% 13,2% 55,0% 100% 
DVR (Digitális video rögzítő/ DVD/ 
Blu-ray lejátszó) 

52,8% 10,8% 36,4% 100% 

Rádió (digitális vagy AM/ FM)  19,0% 14,7% 66,3% 100% 
Asztali számítógép  27,9% 10,4% 61,8% 100% 
Laptop vagy netbook  21,7% 12,8% 65,5% 100% 
Tablet/táblagép  49,0% 14,3% 36,7% 100% 
Mobiltelefon 3,1% 11,9% 85,0% 100% 
Hordozható vagy valós idejű 
(streaming) médialejátszó 

81,0% 5,7% 13,3% 100% 

E-könyv (e-book) olvasó 89,8% 3, %3 6,9% 100% 
Hordozható technológia (pl. okosóra)  74,3% 9,6% 16,1% 100% 

10. táblázat Különböző információs és kommunikációs technológiákhoz történő hozzáférés és használat 

A válaszadók döntő többségének, 97 százalékuknak van az otthonában internethozzáférése (illetve van a 
háztartásnak legalább egy olyan tagja, akinek van). A gazdálkodók által elérhető internet javarészt mobil 
internet (74 százalék) vagy WiFi-Fi kapcsolat (73 százalék), de a megkérdezettek harmadának van valamilyen 
vezetékes előfizetése is (DSL (21 százalék) vagy kábelmodem (30 százalék)). A termelők 5 százaléka (vélhetően 
az egyéb szolgáltatók által lefedetlen, távoli területeken) használ műholdas internetet, míg a legkorszerűbbnek 
és leggyorsabbnak számító optikai internetre 12 százalékuk háztartása fizet elő (12. ábra). 

A válaszadók 70 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elégedett az internetkapcsolata minőségével. Mindössze 18 
százalék válaszolta azt, hogy akadnak kimaradások a szolgáltatásban, míg 7 százalékuk az elérhető 
sávszélességre panaszkodott, és az internetező gazdálkodók három százaléka találkozik rendszeresen mindkét 
(szolgáltatáskimaradás, alacsony/lecsökkent sávszélesség) problémával. Az infrastruktúra tehát nem tűnik 
jelentősebb korlátozó tényezőnek a digitális eszközök használata során. 



 

 

 

                                                                   

 

 

 

20 A helyi gyakorlatok és a digitális eszközök használatának 
áttekintése: a regionális felmérés eredményei  

WiseFarmer 2019-1-HU01-KA204-061083 

  
12. ábra A használt internetkapcsolat típusa 

A válaszadók 5 százaléka nem használja az internetet, vagyis a gazdálkodók jelentős többsége (95 százalék) 
internethasználó, akik közül 15 százalék csak az otthonában internetezik, míg 80 százalékuk máshol is. A 
nemhasználóktól és a nem rendszeres internethasználóktól megkérdezésre került, véleményük szerint a 
közeljövőben várható-e, hogy rendszeres használóvá válnak. Mindössze 12 százalékuk válaszolt úgy, hogy ezt 
nem tartja valószínűnek, míg 88 százalék szerint elképzelhető, különösen, ha valamilyen támogatást.  

A fenti eredmények azt mutatják, hogy a jelenleg az internethasználatból kimaradó gazdálkodók csak egy szűk 
csoportja számára tudatos döntés az internet mellőzése. A fő kérdés tehát nem az, hogy a termelők használják-
e az internetet, vagy sem, hanem a használat minősége és mennyisége. Ez szintén nyomon követhető a 
következő ábrán (13. ábra), amely azt mutatja, a gazdálkodók először mikor kezdték el használni az internetet: 
60 százalékuk több mint tíz éve internetezik, további 25 százalék pedig legalább öt éve. Ezek a számok azt is 
jelentik, hogy az internet terjedése lassan eléri a szaturációs pontot, vagyis a „digitális szakadék” túloldalán 
egyre kevesebben vannak. Mindeközben a termelők mintegy 15-20 százalékot kitevő csoportja viszonylag új 
felhasználó, akiknek általában segítségre van szükségük ahhoz, hogy kihasználják az internetben rejlő 
lehetőségeket (beleértve a gazdálkodással kapcsolatos használat kiszélesítését is).  

 
13. ábra Az internethasználat kezdetének dátuma a gazdálkodók körében 
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A tervezett program szempontjából lényeges információ, hogy a gazdálkodók az elmúlt évben kértek-e meg 
valakit, hogy segítsen számukra online elintézni (pl. elküldeni egy e-mailt, információt szerezni valamiről, vagy 
megvásárolni/megrendelni valamit). A kisebbség, 44 százalék állította azt, hogy senkitől nem kért ilyen jellegű 
segítséget, vagyis egyben azt is jelzi, hogy a többségnek viszont szüksége van a támogatásra. Egyenlő arányban 
(18-18-18 százalék, összesen 56%) oszlottak meg a válaszok a segítségkérés volumenére vonatkozóan, vagyis 
ugyanakkor csoport kért 1-3 alkalommal, 4-5 alkalommal vagy 5-nél több alkalommal segítséget internetes 
ügyek intézéséhez. Ez az eredmény összecseng az internethasználati mintázatokkal is: a válaszadók 60 
százaléka általában csak az általa megszokott és ismert weboldalakat látogatja és applikációkat használja, vagy 
maximum hetente 1-2 új szolgáltatást próbál ki, amelyet korábban nem ismert.  

A WiseFarmer projektben megvalósítandó tanulási program számára ezek az eredmények összességében az 
jelzik, hogy az alapvető digitális írástudás és internethasználati készségek a legtöbb gazdálkodó számára már 
nem jelentenek nagyobb problémát (mint amennyire tíz éve még jelentettek), a döntő többségüknek már 
vannak tapasztalataik a területen. Ebből következően a projektnek egy átfogó bevezetésen túl (amelynek célja 
a közös szintre hozás) a specifikus szolgáltatásokra és tartalmakra kell fókuszálnia. 

 
A DIGITÁLIS TECHNOLÓGIÁK HASZNÁLATA 

 

A digitális készségek egyik legfontosabb indikátora az online végzett tevékenységek sokfélesége. A gazdálkodók 
által használt alkalmazásokra és internetes szolgáltatásokra, tevékenységekre vonatkozó kérdések a kérdőív 
kiemelt részét képezték (11. táblázat). Az eredmények alapján a legelterjedtebb (legalább hetente végzett) 
tevékenységek a kommunikációhoz kapcsolódnak: a válaszadók több mint kétharmada küld és fogad e-
maileket (72 százalék), és hasonló arányú a csevegőprogramok (72 százalék) és a közösségi média (67 százalék) 
használata is., de az internetes hang- és videóhívások szintén népszerűek (40 százalék). A kommunikáció 
mellett az információszerzés is egy fontos összetevője az online tevékenységeknek. A válaszadók 65 százaléka 
olvas heti rendszerességgel híreket, illetve online újságokat vagy magazinokat, 51 százalékuk használja a helyi 
hírekkel és eseményekkel kapcsolatos információk szerzésére az internetet, míg 58 százalék néz utána 
különböző termékeknek, szolgáltatásoknak. A tranzakcióval járó szolgáltatások tekintetében az internetes bank 
használata a leggyakoribb (56 százalék), ami nem meglepő, hiszen a vidéki térségekben ez a szolgáltatás 
jelentősen csökkenti a tranzakciós költségeket. Említésre érdemes, hogy az online média használata (zene (pl. 
Spotify), televízió (pl. Netflix), videó (pl. Youtube)) szintén igen magas (53 százalék), valamint a gazdálkodók 
fele (51 százalék) használ online térképeket vagy helymaghatározáson alapuló navigációs megoldásokat. 

Internetes tevékenységek Soha Ritkán 
Legalább 

három 
havonta 

Legalább 
hetente 

A 
gazdaság

gal 
kapcsolat

ban is 
Email küldése vagy fogadása 7% 14% 7% 72% 52% 
Azonnali üzenetküldő alkalmazás használata (Facebook Messenger, WhatsApp vagy 
Skype Chat) 

14% 8% 6% 72% 31% 

Közösségi oldalak vagy appok látogatása (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, 
Tumblr vagy Pinterest) 

20% 8% 5% 67% 26% 

Hozzászólás weboldalhoz vagy bloghoz 38 26% 11% 25% 15% 
Telefon- vagy videóhívások kezdeményezése vagy fogadása az interneten keresztül 
(pl. Skype) 

27% 22% 11% 40% 17% 

Saját készítésű tartalom (szöveg, kép, fotó, videó, zene stb.) feltöltése weboldalra, 
megosztás céljából 

38% 25% 11% 26% 15% 

Online vásárlás 18% 27% 26% 29% 37% 
Online értékesítés 38% 28% 15% 19% 21% 
Internetes banki szolgáltatások használata 20% 10% 15% 56% 38% 
Szoftverek és alkalmazások (appok) telepítése 25% 29% 20% 26% 21% 
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Fájlokat átvitele számítógépek és egyéb eszközök (okostelefon, tablet, 
médialejátszó stb.) között 

26% 22% 19% 34% 25% 

Bármilyen szoftver – beleértve az operációs rendszer és biztonsági programok – 
beállításának megváltoztatása 

39% 32% 10% 19% 13% 

Hivatali ügyek online intézése (pl. támogatások igénylése, jogosítvány megújítása, 
adóügyek) 

29% 30% 16% 26% 30% 

Hivatalos nyomtatványok, űrlapok letöltése 18% 28% 22% 31% 37% 
Online tananyagok használata 30% 29% 20% 21% 18% 
Soha 
Rádióállomások hallgatása online 

32% 23% 13% 32% 11% 

Tárhely használata az interneten dokumentumok, képek, zenék, videók vagy egyéb 
fájlok lementése céljából (pl. Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive (korábban 
Skydrive), iCloud, Amazon Cloud Drive) 

32% 17% 14% 37% 14% 

Árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információ keresése 8% 13% 21% 58% 40% 
Egészséggel kapcsolatos információ keresése (sérülés, betegség, táplálkozás, 
egészséges életmód) 

19% 23% 24% 35% 17% 

Online hírek / újságok / hírmagazinok olvasása 10% 12% 14% 65% 33% 
Helyi hírek és események keresése 14% 16% 18% 51% 25% 
Közszolgáltatásokkal kapcsolatos információk keresése a kormányzati oldalakon 
(beleértve az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat is) 

16% 25% 21% 38% 24% 

Fájlok vagy mappák másolása vagy áthelyezése 20% 20% 17% 42% 20% 
Szövegszerkesztő szoftver használata (pl.: Word) 28% 20% 15% 37% 24% 
Táblázatkezelő szoftver használata (pl.: Excel) 32% 22% 10% 36% 25% 
Szoftver használata fotók, videók vagy hangfájlok szerkesztéséhez 36% 28% 9% 27% 13% 
Prezentáció vagy dokumentum készítése szöveg, képek, táblázatok vagy diagramok 
integrálásával 

42% 23% 11% 24% 17% 

Táblázatkezelő speciális funkcióinak használata az adatok kezeléséhez vagy 
elemzéséhez (rendezés, szűrés, képletek használata, diagramok létrehozása) 

43% 25% 9% 23% 17% 

Programozási nyelven kódok írása 74% 16% 3% 7% 6% 
Online médiaszolgáltatások használata (zene (pl. Spotify), tv (pl. Netflix), videó (pl. 
YouTube)) 

19% 15% 13% 53% 21% 

Térkép- vagy műholdas navigáció szolgáltatások használata (pl. útvonaltervezésre) 11% 19% 19% 51% 30% 

11. táblázat Internethasználati szokások és gazdaságspecifikus internethasználat különböző tevékenységek 
szerint 

A gazdálkodóknak meg kellett jelölniük azt is, hogy a felsorolt tevékenységek közül melyek azok, amelyeket a 
gazdálkodással kapcsolatban is végeznek. Általánosságban elmondható, hogy a mezőgazdasági célú használat 
elmarad az általános célú használattól, de számos olyan szolgáltatás és alkalmazás van, amelyet széles körben 
használnak a termelők a gazdálkodásukat segítendő. A gazdálkodók több mint harmada e-mailezik (52 
százalék), keres rá termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információkra (40 százalék), végez online 
banki átutalásokat (38 százalék), tölt le hivatalos űrlapokat (37 százalék), vásárol az interneten (37 százalék) 
olvas híreket (33 százalék) a gazdálkodási tevékenységével kapcsolatban.  

Görögországban általánosságban magasabb használati adatok kerültek megadásra. A legnagyobb eltérés az 
online médiaszolgáltatások használatában volt tetten érhető, különösen, ami a videót illeti (40 százalék), de 
megemlíthető még a hírek olvasása és az információgyűjtés a termékekről, szolgáltatásokról is. A Szlovákiában 
született eredmények az e-mail, az online vásárlás, az internetes bankolás és a táblázatkezelő szoftverek 
használatát illetően magasabbak a teljes minta átlagánál, de az értékek az országban jóval magasabbak, 
mindössze a termékekkel kapcsolatos információkeresés, a hivatalos ügyekkel kapcsolatos információk 
begyűjtése, az online médiaszolgáltatások, valamint a térképek és a műholdas navigációs eszközök használata 
mutat az átlag körüli értékeket. A kimagasló használat oka alapvetően a szlovák alminta magasabb 
iskolázottságában keresendő.  

A mezőgazdasági célú internethasználat a horvát almintában elmarad az átlagostól, ami egyértelműen 
megmutatja a projektben rejlő potenciált. A leggyakoribb tevékenység Horvátországban szintén az e-mailezés. 
Romániában az azonnali üzenetküldő alkalmazások, az e-mail, az internetbank és a műholdas navigáció a 
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leginkább használt szolgáltatások, a teljes minta átlagához képest. Szintén magasabb az online hírek 
fogyasztásának aránya, a helyi és az ügyintézéssel kapcsolatos információk keresése, valamint a streaming 
médiaszolgáltatások használata, ez utóbbit részben az almintába kerültek koreloszlása magyarázza.  

A szerbiai gazdálkodók által adott válaszokból alacsony digitális írástudási szint körvonalazódik, a felsorolt 
szolgáltatások és tevékenységek csak egy szűk körét használják a felmérésbe került termelők az országban: a 
projekt célországait mutató táblázatban (12. táblázat) is jól látható, hogy a mezőgazdasági célú használat 
Szerbiában jóval elmarad a teljes minta átlagától, miközben ennek az ellenkezője igaz Magyarországra.  

Internetes tevékenységek használata a gazdálkodásban Partnerországok 
átlaga 

Szerbia Magyarország 

Email küldése vagy fogadása 51,57% 14,00% 94,00% 
Azonnali üzenetküldő alkalmazás használata (Facebook Messenger, WhatsApp vagy 
Skype Chat) 

31,50% 14,00% 44,00% 

Közösségi oldalak vagy appok látogatása (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, 
Tumblr vagy Pinterest) 

25,98% 17,00% 26,00% 

Hozzászólás weboldalhoz vagy bloghoz 15,35% 6,00% 8,00% 
Telefon- vagy videóhívások kezdeményezése vagy fogadása az interneten keresztül (pl. 
Skype) 

16,93% 3,00% 26,00% 

Saját készítésű tartalom (szöveg, kép, fotó, videó, zene stb.) feltöltése weboldalra, 
megosztás céljából 

15,35% 0,00% 10,00% 

Online vásárlás 37,01% 6,00% 58,00% 
Online értékesítés 21,26% 3,00% 16,00% 
Internetes banki szolgáltatások használata 37,80% 0,00% 62,00% 
Szoftverek és alkalmazások (appok) telepítése 21,26% 0,00% 28,00% 
Fájlokat átvitele számítógépek és egyéb eszközök (okostelefon, tablet, médialejátszó 
stb.) között 

24,80% 3,00% 38,00% 

Bármilyen szoftver – beleértve az operációs rendszer és biztonsági programok – 
beállításának megváltoztatása 

12,60% 3,00% 16,00% 

Hivatali ügyek online intézése (pl. támogatások igénylése, jogosítvány megújítása, 
adóügyek) 

29,92% 3,00% 54,00% 

Hivatalos nyomtatványok, űrlapok letöltése 37,40% 6,00% 74,00% 
Online tananyagok használata 18,11% 3,00% 32,00% 
Soha 
Rádióállomások hallgatása online 

10,63% 3,00% 10,00% 

Tárhely használata az interneten dokumentumok, képek, zenék, videók vagy egyéb 
fájlok lementése céljából (pl. Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive (korábban 
Skydrive), iCloud, Amazon Cloud Drive) 

13,78% 6,00% 22,00% 

Árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információ keresése 39,76% 6,00% 68,00% 
Egészséggel kapcsolatos információ keresése (sérülés, betegség, táplálkozás, 
egészséges életmód) 

17,32% 3,00% 22,00% 

Online hírek / újságok / hírmagazinok olvasása 32,68% 6,00% 54,00% 
Helyi hírek és események keresése 25,20% 3,00% 42,00% 
Közszolgáltatásokkal kapcsolatos információk keresése a kormányzati oldalakon 
(beleértve az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat is) 

24,41% 6,00% 38,00% 

Fájlok vagy mappák másolása vagy áthelyezése 20,47% 3,00% 40,00% 
Szövegszerkesztő szoftver használata (pl.: Word) 24,02% 0,00% 52,00% 
Táblázatkezelő szoftver használata (pl.: Excel) 25,20% 0,00% 52,00% 
Szoftver használata fotók, videók vagy hangfájlok szerkesztéséhez 12,99% 0,00% 16,00% 
Prezentáció vagy dokumentum készítése szöveg, képek, táblázatok vagy diagramok 
integrálásával 

16,54% 0,00% 28,00% 

Táblázatkezelő speciális funkcióinak használata az adatok kezeléséhez vagy 
elemzéséhez (rendezés, szűrés, képletek használata, diagramok létrehozása) 

16,93% 3,00% 26,00% 

Programozási nyelven kódok írása 5,51% 0,00% 0,00% 
Online médiaszolgáltatások használata (zene (pl. Spotify), tv (pl. Netflix), videó (pl. 
YouTube)) 

21,26% 0,00% 18,00% 

Térkép- vagy műholdas navigáció szolgáltatások használata (pl. útvonaltervezésre) 29,92% 9,00% 64,00% 

12. táblázat Mezőgazdaság-specifikus internethasználat a project célországaiban 
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A gazdálkodók szerint a digitális technológia a legtöbbet a termelésben segítheti őket (47 százalék), jóval 
nagyobb arányban gondolják ezt, mint azok, akik a piacra jutás (25 százalék) vagy az adminisztráció (21 
százalék) segítésében látják a technológia legfőbb hasznát (14. ábra). A termelők mindössze hét százaléka véli 
úgy, hogy a digitális megoldások a leginkább a magán- és családi életük alakítását támogatják a legjobban. Ezek 
a válaszok némileg ellent mondanak a felmérés első blokkjában néhány eredményével, ahol a gazdálkodók 
legkevésbé problémás területként a termelést azonosították, míg a piacra jutás, vagy az adminisztráció (vagy 
akár a munka és a magánélet egyensúlya) inkább megoldandó, problémás területként jelent meg. Az egyik 
magyarázat ezekre az eredményekre valószínűleg az, hogy a termelők a digitális technológiát elsősorban a 
precíziós mezőgazdasággal azonosítják, amelyet a precíziós eszközökkel foglalkozó gyártók napjainkban 
intenzíven népszerűsítenek és amelyet sokszor szinonimaként kezelnek a digitális/smart/okos 
mezőgazdasággal. A termelők így sok esetben automatikusan gondolhatják azt, hogy ezek a megoldások főleg 
a termelés terén játszanak szerepet. A felmérés ezen eredménye alapján a WiseFarmer projekt előtt komoly 
lehetőségek nyílnak abban, hogy megismertesse a gazdálkodókat a termelésen kívül elérhető digitális 
megoldásokkal.  

A magyarországi alminta adatai szerint az adminisztráció az, ahol az IKT a legtöbbet segíthet a gazdálkodónak, 
szemben a termeléssel, ami a teljes mintához mérve fordított eredmény, amelyet mindenképpen figyelembe 
kell venni a problémaközpontú feladatok kifejlesztésénél a WiseFarmer tanulási programjában. Az 
adminisztrációt segítő alkalmazások és szolgáltatások (mint például a Gazdálkodási Napló, vagy a Közös 
Agrárpolitika támogatásainak lehívását segítő e-kérelem alkalmazás) iránt jelentős az igény. További említésre 
érdemes kutatási eredmény, hogy a romániai almintában a család és a magánélet fontosságát kiemelő 
gazdálkodók aránya közel 50 százalék, a teljes minta átlagánál jóval magasabb. 

 
14. ábra Területek, ahol az információs és kommunikációs technológiák leginkább segíthetik a gazdálkodót 

Az IKT legkézenfekvőbb előnye a gazdálkodók számára az, hogy könnyebben, gyorsabban juthatnak 
információhoz (az internet lehetséges előnyeire vonatkozó, többszörös választás lehetővé tevő kérdésnél ezt a 
válaszopciót a válaszadók 77 százaléka jelölte meg), míg a válaszlehetőségként felsorolt további előnyöket 
(pénz megtakarítása, gazdálkodással kapcsolatos applikációk használatának lehetősége, könnyebb 
kapcsolattartás másokkal) megközelítőleg hasonló (38-45 százalék között) gyakorisággal jelölték a termelők 
(15. ábra).  

47% 
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15. ábra Az internettől várható legfőbb előnyök 

A kérdőív tartalmazott a digitális megoldásokkal kapcsolatban a mezőgazdasági alkalmazások használatára, 
illetve az azok iránti igényre, érdeklődésre vonatkozó kérdéseket is (13. táblázat). A fő alkalmazás-kategóriák (a 
táblázatban szürke sorokkal jelölve) minden partnerországban megkérdezésre kerültek, míg a részletesebb 
alábontást tartalmazó alkérdések a célországok kérdőíveiben szerepeltek. A fő kategóriák eredményeit 
tekintve hasonló mintázat figyelhető meg: a gazdálkodók negyede-ötöde (18-28 százalék) nem érdeklődik 
egyáltalán az adott csoportokba tartozó megoldások iránt, míg ugyanekkora arányban (18-32 százalékuk már 
használ valamilyen, a kategóriába sorolható technológiát, miközben legnagyobb hányada (megközelítőleg a 
válaszadók fele) nem használja a felsorolt technológiákat, de érdeklődik azok iránt. A mobilalkalmazások 
számítanak a leginkább elterjedtnek a válaszopcióként szereplő megoldások közül, ezeket a termelők, mivel 
általában ebben a kategóriában a legalacsonyabb a belépési korlát, mind az anyagiakat, mind pedig a 
készségeket illetően.  

A horvát alminta eredményeiből kiolvasható, hogy az ott megkérdezettek kiemelten nagy érdeklődést 
mutatnak a piacra jutást segítő megoldások iránt, és az elektronikus közigazgatás iránt is komoly igény 
mutatkozik, miközben a jelenlegi használat szintje igen alacsony. A romániai válaszadók leginkább a 
termelésben alkalmazható megoldások, valamint az adminisztrációt segítő megoldások iránt érdeklődnek, és 
itt mért érdeklődés általában magasabb szintű a digitális technológia iránt, mint a teljes mintában. 

A különböző, mezőgazdaság-specifikus alkalmazások (különösen a precíziós technológiák) használata 
Szerbiában a felmérésben megkérdezettek körében nagyon alacsony, de az érdeklődés itt is erősen jelen van 
ezek iránt a megoldások iránt, a gazdálkodás irányítását támogató, és különösen a piacra jutást elősegítő 
alkalmazások és szolgáltatások iránt kimagasló az igény (70-94 százalék). Az elektronikus közigazgatással 
kapcsolatos szolgáltatások használata szinte egyáltalán nem jellemző a válaszadói körre Szerbiában, viszont az 
érdeklődés ebben az esetben is kimutatható.  
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Gazdálkodási célú alkalmazások és szolgáltatások 
használata, valamint az ezek iránti igény 

Nem 
érdekli 

Nem használja, de 
érdeklődik 

Használja 

Precíziós mezőgazdaság (növénytermesztés) 24 56 20 
automatikus kormányzás (robot pilóta)   37 54 9 
GPS-es sorvezető rendszer 27 53 20 
valós idejű kinematikus (RTK) helymeghatározó rendszer 37 51 12 
Változó Dózisú Kijuttatás (VRA) alkalmazás, kezelési zónák 43 51 6 
Vegetációs index (NDVI) használata az öntözés és a 
betakarítás tervezéséhez 

37 61 2 

egyéb precíziós megoldás 35 61 4 
Mobil applikációk 22 46 32 
geo tracker (nyomkövető) 31 60 9 
parcellaadatok gyűjtése (fotó, videó, hang, lokáció) 22 61 17 
kártevők, gyomok azonosítása 10 70 21 
permetezőgép kalibrálása 21 63 15 
területmérés 12 56 32 
geo tracker 32 59 8 
egyéb mobil applikáció 38 58 4 
Farm management, planning and reporting 22 59 19 
Gazdálkodási napló 7 48 45 
talaj (és levél) mintavételi adatok nyilvántartása 14 54 31 
tápanyag-gazdálkodási terv 11 51 39 
parcellák térképes kezelője (térinformatika) 22 67 11 
földhasználati nyilvántartás (bérlet/ tulajdon) 21 46 33 
nitrátjelentés 18 43 39 
állománynyilvántartás, tenyésztési napló 45 32 23 
input anyagok készletnyilvántartása 31 45 24 
munkagép szerviznapló 29 52 18 
költségek, hozamok és jövedelem nyilvántartása 20 59 21 
egyéb farmmenedzsment megoldás 37 60 3 
Piacra jutás 18 57 25 
alkalmazás közvetlen értékesítésre (rövid lánc) 24 71 5 
árinformációs rendszer 15 75 10 
online piactér (együttműködő termelők általi közös 
értékesítés a jobb feltételek érdekében) 

27 63 10 

mezőgazdasági hirdetések 16 50 34 
egyéb értékesítéssel kapcsolatos megoldás 32 66 1 
Elektronikus közigazgatás 28 47 25 
Támogatásigénylés, e-kérelem 13 57 29 
Ügyfélkapu – digitális kapcsolattartás a hivatalokkal 19 38 43 
egyéb e-közigazgatás 46 43 11 

13. táblázat Gazdálkodási célú alkalmazások és szolgáltatások használata, valamint az ezek iránti igény 

Az agrár területen szerzett végzettség pozitív befolyással lehet a specifikus mezőgazdasági alkalmazások 
használatára, mivel egyfajta „analitikus” szemléletet biztosít a gazdálkodóknak, melynek eredményeként 
döntéseiket inkább a számok, adatok alapján hozzák meg, így a digitális technológiákban közelebb állhatnak a 
menedzsment-stílusukhoz. Ebből a feltételezésből kiindulva a mezőgazdasági végzettség hatása a különböző 
digitális megoldások használatára szintén az elemzés került (14. táblázat). A teljes mintától megkérdezett öt fő 
kategóriát tekintve nem található jelentős eltérés az agrárképzettséggel rendelkező és nem rendelkező 
gazdálkodók között, a különbségek általában 10 százalék alatt maradnak, és az is előfordul, hogy a 
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mezőgazdasági képzésben nem részesülő válaszadók használnak egy bizonyos alkalmazáscsoportot nagyobb 
arányban (például ilyen a gazdaságirányítás eszközei vagy a piacra jutást segítő megoldások), mint az ilyen 
képzésben részt vett társaik. Mint ahogy az az előző táblázatban is látható volt, a különböző alkalmazások 
használata a 20 százalék körül mozog, mindössze a mobilalkalmazások elterjedtsége haladja meg a 30 
százalékos határt. A „már használom” és a „nem használom, de érdeklődöm iránta” válaszok együtt 75-80 
százalékos arányt tesznek ki mindegyik kategóriában (ennél csak az elektronikus közigazgatás esetében 
alacsonyabb némileg ez az érték, illetve a piacra jutáshoz kapcsolható megoldások esetén azok között, akik 
rendelkeznek mezőgazdasági végzettséggel), ez biztos alapot nyújt a témával foglalkozó képzési programok 
számára.  

Gazdálkodási célú alkalmazások és szolgáltatások használata, valamint az ezek 
iránti igény mezőgazdasági végzettség szerinti bontásban 

Mezőgazdasági 
végzettség 

Nincs Van 
Precíziós mezőgazdaság (növénytermesztés) Nem érdekli 25% 15% 
  
  
  

Nem használja, de érdeklődik 55% 65% 
Már használja 20% 20% 
Összesen 100% 100% 

Mobil applikációk Nem érdekli 23% 18% 
  
  
  

Nem használja, de érdeklődik 46% 41% 
Már használja 31% 41% 
Összesen 100% 100% 

Gazdaság irányítása, tervezés és jelentéskészítés Nem érdekli 21% 26% 
  
  
  

Nem használja, de érdeklődik 59% 63% 
Már használja 20% 11% 
Összesen 100% 100% 

Piacra jutás Nem érdekli 16% 35% 
  
  
  

Nem használja, de érdeklődik 58% 47% 
Már használja 26% 18% 
Összesen 100% 100% 

Elektronikus közigazgatás  Nem érdekli 28% 28% 
  
  
  

Nem használja, de érdeklődik 47% 44% 
Már használja 25% 28% 
Összesen 100% 100% 

14. táblázat Gazdálkodási célú alkalmazások és szolgáltatások használata, valamint az ezek iránti igény 
mezőgazdasági végzettség szerint 

A célországok eredményeit áttekintve (vagyis ahol a válaszadóktól megkérdezésre kerültek a 14. táblázatban 
szereplő alkategóriák is, vagyis árnyaltabb kép kapható a konkrétabb és bővebb felsorolásból következően) a 
mezőgazdasági végzettség különös befolyása figyelhető meg a különböző alkalmazások használatára, illetve az 
ezek iránti igényre. A válaszok alapján a különböző szolgáltatások két nagyobb csoportra oszthatók: az első 
csoportba azok az alkalmazások sorolhatók, ahol nincs érdemi különbség az agrárvégzettséggel rendelkező és 
nem rendelkező, míg a második csoportban a mezőgazdasági tanulmányokat folytató termelők esetében 
magasabb használat figyelhető meg. Ez a hatás leginkább az olyan szolgáltatások esetében figyelhető meg, 
mint a műholdas adatok (nyomkövető) és az NDVI használata az öntözésben vagy a betakarítás tervezésében; 
a termeléshez köthető precíziós megoldások, és különösen az elektronikus közigazgatással kapcsolatos 
alkalmazások, valamint az online piacterek használata. Néhány praktikus szolgáltatás esetében (kártevők és 
kórokozók azonosítása, területmérés, a hivatalokkal történő kapcsolattartás) miközben az általános érdeklődés 
sokkal nagyobb az agrárvégzettséggel rendelkezők körében, a jelenlegi használati magasabb, ilyen specifikus 
végzettséggel nem rendelkezők körében (párhuzamosan az ezek után a megoldások iránt nem érdeklődő 
gazdálkodók magasabb arányával). Ezen eredmények alapján azok az alkalmazások, amelyek nem igényelnek a 
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felhasználótól különösebb analitikai szemléletet vagy készségeket, szintén széles körben elterjedhet azon 
termelők körében, akiknek szüksége van rájuk. 

A WiseFarmer projekt szempontjából az egyik legfontosabb kérdés, hogy a fiatalabb és idősebb gazdálkodók 
körében milyen eltérések tapasztalhatók a gazdaság-specifikus alkalmazások használatát és az azok iránti 
igényt tekintve (15. táblázat). Némileg meglepő, hogy nincs alapvető eltérés a korcsoportok (a 45 évnél 
fiatalabbak és a 45 évnél idősebbek) között (3-18 százalék közötti a differencia a fiatalabbak javára, de 
jellemzően 10 százalék alatt marad), ami a jelenlegi használati mutatókat illeti. Ez azt jelenti, hogy a 
gazdálkodók innovatívabb része (mintegy 20-25 százalékuk, kivétel a már korábban is említett, könnyebben 
adaptálható mobilapplikációkat) mindkét korcsoportból használja már a digitális megoldásokat a 
gazdálkodásban.  

Gazdálkodási célú alkalmazások és szolgáltatások használata, valamint az ezek 
iránti igény kor szerinti bontásban 

Kor 
45 év alatt 45 év felett 

Precíziós mezőgazdaság (növénytermesztés) Nem érdekli 15% 36% 
  
  
  

Nem használja, de érdeklődik 64% 46% 
Már használja 21% 18% 
Összesen 100% 100% 

Mobil alkalmazások Nem érdekli 8% 39% 
  
  
  

Nem használja, de érdeklődik 54% 36% 
Már használja 38% 25% 
Összesen 100% 100% 

Gazdaság irányítása, tervezés és jelentéskészítés Nem érdekli 9% 38% 
  
  
  

Nem használja, de érdeklődik 69% 47% 
Már használja 22% 15% 
Összesen 100% 100% 

Piacra jutás Nem érdekli 10% 28% 
  
  
  

Nem használja, de érdeklődik 57% 57% 
Már használja 33% 15% 
Összesen 100% 100% 

Elektronikus közigazgatás Nem érdekli 22% 35% 
  
  
  

Nem használja, de érdeklődik 51% 42% 
Már használja 27% 23% 
Összesen 100% 100% 

15. táblázat Gazdálkodási célú alkalmazások és szolgáltatások használata, valamint az ezek iránti igény kor 
szerint 

A valódi különbség a két korcsoport között az érdeklődés szintjében mutatkozik. A fiatalabb gazdálkodók 
mintegy 20 százalékkal nagyobb arányban érdeklődnek a gazdálkodást segítő digitális technológiák iránt, mint 
idősebb társaik. Az idősebb termelők között ugyanakkor még így sem mondható alacsonynak az érdeklődés: 
több mint 40 százalék azoknak az aránya, akik nyitottak az új technológiák és alkalmazások használatára. Ez az 
érdeklődés egy olyan alap, amire a WiseFarmer projekt tevékenységeit építeni lehet a továbbiakban.  

A célországokra vonatkozó, részletesebb eredményeket a 16. táblázat tartalmazza. A korábban bemutatott 
trendek itt is tetten érhetők, a fiatalabb gazdálkodók a digitális módszereket általában némileg nagyobb 
arányban használják, a legnagyobb különbség a mobil applikációk terén figyelhető meg, de az idősebb 
korcsoportban ezekre a megoldásokra is jelentős igény mutatkozik. Az eredmények megerősítik a mobil 
eszközök használatának fontosságát a képzési program során, amely a WiseFarmer projekt koncepciójának 
egyik alappillérét is jelenti.  
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A piacra jutás kategóriában tapasztalható a legerősebb érdeklődés, amely eredmény összhangban van a 
gazdálkodást terhelő problémákra vonatkozó kérdésekre adott válaszokkal. Szintén fontos, hogy az idősebb 
gazdálkodók a gazdaság irányítását segítő megoldásokat (pl. Gazdálkodási Napló), valamint az elektronikus 
közigazgatási szolgáltatásokat fiatalabb társaiknál nagyobb arányban veszik igénybe. Ezek az eredmények 
egybevágnak más, e-közigazgatási tárgyú kutatásokkal, melyek szerint a közigazgatás által nyújtott digitális 
szolgáltatások legfőbb használói a 40 és 60 év közöttiek (akiknek általában hagyományosan a legtöbb 
elintéznivalója akad a közigazgatással és az állammal). Ez egy újabb dimenziót nyithat a WiseFarmer képzési 
programjában is, hiszen bizonyos esetekben az idősebb gazdálkodók nem csak a gazdálkodási tapasztalatukat, 
hanem a közigazgatással kapcsolatos tapasztalataikat is átadhatják a fiatalabb társaiknak.   

Gazdálkodási célú alkalmazások és szolgáltatások 
használata, valamint az ezek iránti igény kor szerinti 

bontásban a projekt célországaiban 

Nem érdekli 
Nem használja, de 

érdeklődik 
Már használja 

-45 years 
45- 

years 
-45 

years 
45- years -45 years 45- years 

Precíziós mezőgazdaság (növénytermesztés)       
automatikus kormányzás (robot pilóta)   27% 44% 57% 52% 16% 4% 
GPS-es sorvezető rendszer 24% 29% 52% 54% 24% 17% 
valós idejű kinematikus (RTK) helymeghatározó rendszer 35% 38% 49% 53% 16% 9% 
Változó Dózisú Kijuttatás (VRA) alkalmazás, kezelési zónák 37% 47% 60% 45% 3% 8% 
Vegetációs index (NDVI) használata az öntözés és a 
betakarítás tervezéséhez 

26% 44% 71% 54% 3% 2% 

egyéb precíziós megoldás 25% 42% 69% 56% 6% 2% 
Mobil applikációk       
geo tracker (nyomkövető) 21% 38% 67% 55% 12% 7% 
parcellaadatok gyűjtése (fotó, videó, hang, lokáció) 11% 30% 57% 64% 32% 6% 
kártevők, gyomok azonosítása 6% 13% 63% 74% 31% 13% 
permetezőgép kalibrálása 14% 27% 64% 63% 22% 10% 
területmérés 8% 15% 49% 62% 43% 23% 
geo tracker 23% 39% 64% 56% 13% 5% 
egyéb mobil applikáció 21% 50% 76% 45% 3% 5% 
Gazdaság irányítása, tervezés és jelentéskészítés       
Gazdálkodási napló 5% 8% 53% 44% 42% 48% 
talaj (és levél) mintavételi adatok nyilvántartása 9% 19% 60% 50% 31% 31% 
tápanyag-gazdálkodási terv 3% 16% 55% 47% 42% 37% 
parcellák térképes kezelője (térinformatika) 24% 19% 61% 72% 15% 9% 
földhasználati nyilvántartás (bérlet/ tulajdon) 16% 25% 43% 48% 41% 27% 
nitrátjelentés 14% 20% 46% 41% 40% 39% 
állománynyilvántartás, tenyésztési napló 34% 53% 40% 27% 26% 20% 
input anyagok készletnyilvántartása 20% 39% 54% 39% 26% 22% 
munkagép szerviznapló 15% 39% 58% 49% 27% 12% 
költségek, hozamok és jövedelem nyilvántartása 9% 28% 68% 53% 24% 19% 
egyéb farmmenedzsment megoldás 22% 46% 70% 54% 8% 0% 
Piacra jutás       
alkalmazás közvetlen értékesítésre (rövid lánc) 18% 28% 73% 70% 9% 2% 
árinformációs rendszer 9% 19% 82% 70% 9% 11% 
online piactér (együttműködő termelők általi közös 
értékesítés a jobb feltételek érdekében) 

11% 38% 80% 51% 9% 11% 

mezőgazdasági hirdetések 6% 22% 55% 47% 39% 31% 
egyéb értékesítéssel kapcsolatos megoldás 15% 44% 81% 56% 4% 0% 
Elektornikus közigazgatás       
Támogatásigénylés, e-kérelem 5% 19% 69% 49% 26% 32% 
Ügyfélkapu – digitalis kapcsolattartás a hivatalokkal 14% 23% 50% 29% 36% 48% 
egyéb e-közigazgatás 33% 53% 56% 35% 11% 12% 
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16. táblázat Gazdálkodási célú alkalmazások és szolgáltatások használata, valamint az ezek iránti igény kor 
szerinti bontásban a projekt célországaiban 

Nem meglepő, hogy a nagyobb gazdaságok nagyobb arányban használják a digitális technológiát (a 17. táblázat 
tanúsága szerint a nagy méretű gazdaságokban mindegyik alkalmazási kategóriában 50 százalék feletti a 
használati arány), mint a közepes és a kis gazdaságok. A méret szerinti összevetés alapján a legfontosabb 
eredmény, hogy a kis gazdaságokban mért alacsony (a mobil alkalmazások kivételével akár elhanyagolható 
mértékű) használat ellenére az érdeklődés nagy. A kis gazdaságok irányítóinak mintegy 55 százaléka mutat 
érdeklődést a kérdőívben szereplő digitális megoldások iránt, vagyis elmondhatjuk, hogy a kisebb 
gazdaságokat célzó, a digitális megoldások terjedését segítő képzéseknek mindenképpen van létjogosultságuk.  

Gazdálkodási célú alkalmazások és szolgáltatások használata, valamint az 
ezek iránti igény gazdaságméret szerinti bontásban 

Gazdaságméret 
Kicsi Közepes Nagy 

Precíziós mezőgazdaság 
(növénytermesztés) 

Nem érdekli 38% 23% 7% 

  
  
  

Nem használja, de érdeklődik 55% 50% 50% 
Már használja 7% 27% 43% 
Összesen 100% 100% 100% 

Mobile applikációk Nem érdekli 44% 24% 4% 
  
  
  

Nem használja, de érdeklődik 27% 56% 38% 
Már használja 29% 20% 58% 
Összesen 100% 100% 100% 

Gazdaság irányítása, tervezés és 
jelentéskészítés 

Nem érdekli 37% 25% 17% 

  
  
  

Nem használja, de érdeklődik 59% 54% 33% 
Már használja 4% 21% 50% 
Összesen 100% 100% 100% 

Piacra jutás Nem érdekli 29% 26% 9% 
  
  
  

Nem használja, de érdeklődik 60% 48% 52% 
Már használja 10% 26% 39% 
Összesen 100% 100% 100% 

Elektronikus közigazgatás Nem érdekli 37% 35% 12% 
  
  
  

Nem használja, de érdeklődik 41% 46% 35% 
Már használja 22% 19% 54% 
Összesen 100% 100% 100% 

17. táblázat Gazdálkodási célú alkalmazások és szolgáltatások használata, valamint az ezek iránti igény 
gazdaságméret szerint 
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A GAZDÁLKODÓK DIGITÁLIS KÉSZSÉGEI 
 

A digitális készségek mélyebb elemzéséhez az Európai Unió Statisztikai Hivatala, az Eurostat által használt 
módszertana került felhasználásra. A számtógép- és internethasználatra vonatkozó kérdések ugyanabban a 
formában szerepeltek a kérdőívben, ahogyan azt az Eurostat is előírja a tagállamok számára. Ezek a kérdések 
adott tevékenységek végzésének gyakoriságára vonatkoznak, és noha az információs társadalomról szóló 
tematikus felmérés módszertani útmutatója is megállapítja, hogy a válaszadók önbevallásán és saját 
megítélésén alapuló mutatókat érdemes óvatosan kezelni, jelenleg ez a legelfogadottabb és költséghatékony 
módon elvégezhető formája a digitális készségek mérésének kvantitatív felmérések során.  

A digitális készségek, illetve azok különböző szintjeinek meghatározásához az információs (az információ 
azonosításának, megtalálásának, visszakéressenek, tárolásának, rendszerezésének és elemzésének képessége, 
beleértve a relevancia és a közlési szándék megítélését), a kommunikációs (kommunikáció digitális 
környezetben, különböző források megosztása online eszközökkel, kapcsolattartás és együttműködés digitális 
eszközök használatával, bekapcsolódás és részvétel online közösségekben, kulturális különbségek észlelése), 
problémamegoldásra vonatkozó (a digitális szükségletek és megoldási lehetőségek azonosítása, megalapozott 
döntések meghozása arról, hogy milyen célra, milyen szükségletek kielégítéséhez melyek a legmegfelelőbb 
digitális megoldások, konceptuális problémák megoldása digitális módokon, a technológia kreatív használata, 
saját és mások készségeinek fejlesztése, frissítése) és szoftveres/tartalomkészítési (tartalom készítése és 
szerkesztése (a dokumentumoktól kezdve a képeken át a videókig), meglévő tartalmak felhasználása és 
integrálása, kreatív megjelenítési formák létrehozása, programozás, a szellemi tulajdonjog alapvető 
koncepcióinak és előírásainak ismerete és betartása) területeket (komponensekeket) mérik a kiválasztott 
kérdések. Ezek a területek összhangban vannak az EU Digitális Kompetencia Keretrendszerével (DIGCOMP, 
Digital Competence Framework) is. (A digitális készségek indikátorának kalkulációjának pontos módszertana a 
4. számú mellékletben található). 

A felmérésre adott válaszokból kiszámolt digitális készség indikátor alapján elmondható, hogy a válaszadók 
több mint fele (54 százalék) haladó digitális készségekkel rendelkezik, míg a gazdálkodók másik felén belüli 
megoszlás alapján 21 százalék az alacsony, 19 százalék az alapvető készségekkel rendelkező termelők aránya, 
és mindössze 6 százalékukról mondható el, hogy a használt módszertan szerint egyáltalán nem rendelkeznek 
digitális készségekkel (16. ábra).  

A vártnál talán némileg magasabb értékek annak is köszönhetők, hogy a szlovák almintában a válaszadók nagy 
többsége mesterképzésben szerzett diplomával rendelkező mezőgazdasági szakember volt. Másrészt a 
mintába kerülők kiválasztásában a projekt célcsoportja és koncepciója szerint a partnereknek el kellett érniük 
azokat a gazdálkodókat is, akik nagyobb mértékben használják a digitális megoldásokat. A tanulópárok 
megfelelő kialakításához elengedhetetlenül szükséges mindkét tervezett tanulói csoport jellemzőinek, 
sajátosságainak, igényeinek előzetes felmérése. Mindemellett a WiseFarmer projekt alapvető koncepciója 
szerint az alacsony vagy alapvető digitális készségekkel rendelkező gazdálkodók fejlődésének támogatása, nem 
pedig azok képzése, akiknek semmilyen kapcsolata nincs a digitális világgal. Feltételezhető, hogy a minta jól 
reprezentálja a projekt célcsoportjait, a válaszokat mind a fejlett, mind pedig az alacsony, vagy alapvető 
digitális készségekkel rendelkező (akiknek már vannak bizonyos ismereteik a digitális szolgáltatásokról és 
bizonyos szinten digitálisan írástudók, de számos lehetőséget hagynak egyelőre kihasználatlanul) 
mezőgazdasági termelőktől begyűjtésre kerültek, és az eredmények azt mutatják, megközelítőleg fele-fele 
arányban a mintába azok, akik elsősorban a digitális készségeiket, illetve a helyi mezőgazdasági ismereteiket 
vihetik be a tanulási folyamatba a WiseFarmer oktatási programja során. 
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16. ábra A megkérdezett gazdálkodók digitális készségeinek szintje 

Az eredmények partnerországok szerinti megosztása azt mutatja (18. táblázat), hogy Horvátországban a 
legmagasabbak a megkérdezettek digitális készségei (itt a válaszadók 73 százaléka rendelkezik haladó és 27 
százaléka alacsony vagy alapvető digitális készségekkel), míg a görögországi és a szerbiai almintában szereplő 
gazdálkodók ezen a területen elmaradnak a teljes minta átlagától. Míg Görögországban mindhárom 
alacsonyabb készséget mutató csoport nagysága meghaladja az átlagot, míg Szerbiában az alacsony 
készségekkel rendelkező gazdálkodók aránya kiemelkedően magas.  

Digitális készségek 
partnerországonként 

Horvát-
ország 

Görög-
ország 

Magyar-
ország 

Románia  Szerbia Szlovákia 
Teljes 
minta  

 Nincs digitális készség  0% 12% 2% 5% 13% 3% 6% 
 Alacsony digitális 
készségek  

9% 26% 16% 23% 32% 21% 21% 

 Alapvető digitális 
készségek  

18% 26% 24% 20% 11% 18% 20% 

 Haladó digitális 
készségek  

73% 36% 59% 52% 45% 58% 54% 

Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
18. táblázat A digitális készségek partnerországonként 

A felmérés eredményei visszaigazolták a WiseFarmer projekt egyik legfontosabb fundamentumát: az idősebb 
gazdálkodók általában alacsonyabb digitális készségekkel rendelkeznek. A mintába került néhány, digitális 
készségekkel egyáltalán nem rendelkező gazdálkodó az idősebb korcsoportokból került ki, de az alacsony 
készségekkel bíró termelők 65 százaléka is ezekből a csoportokban található (19. táblázat). Ezzel ellentétben a 
haladó digitális készségekkel rendelkező gazdálkodók 73 százaléka tartozik a két fiatalabb korcsoportba (18-30 
éves és 21-45 éves), míg mindössze hat százalékuk idősebb mint 60 éves.  

A digitális készségek szintje 
korcsoportonként 18-30 éves 31-45 éves 46-60 éves 

60 évnél 
idősebb 

Összesen 

 Nincs digitális készség  0% 0% 53% 47% 100% 
 Alacsony digitális készségek  11% 24% 49% 16% 100% 
 Alapvető digitális készségek  13% 37% 40% 10% 100% 
 Haladó digitális készségek  25% 48% 22% 6% 100% 

19. táblázat A digitális készségek szintje korcsoportonként 

6% 

21% 

19% 

54% 

Nincs digitális készség

Alacsony digitális készségek

Alapvető digitális készségek

Haladó digitális készségek
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A gazdálkodási tapasztalat tekintetében a különbség még nagyobb, mint a korcsoportok esetében. Ahogy az a 
20. táblázatban is látható, azok a termelők, akik tíz évnél többet gazdálkodtak, nagyon magas arányban vannak 
azok, akik nem, vagy mindössze alacsony digitális készségekkel rendelkeznek. Mindez azt is jelentheti, hogy 
azok a gazdálkodók, akiknek változatosabb a karriertörténetük (vagyis a gazdálkodáson kívül is szereztek 
munkatapasztalatokat), a digitális készségeik is jobbak, mert több lehetőségük volt olyan környezetben 
dolgozniuk, ahol a digitális megoldásokkal is szorosabb ismeretséget köthettek. A digitális készségek szintje 
mindezek ellenére nem pusztán csak az életkoron, az iskolázottságon és a gazdálkodási tapasztalaton múlik. 

Digitális készségek szintje gazdálkodási 
tapasztalat szerint 

3 évnél 
kevesebb 3-5 év 6-10 év 

11-20 
év 

20 évnél 
több 

Összesen 

Nincs digitális készség  0% 0% 0% 20% 80% 100% 
Alacsony digitális készségek  5% 9% 16% 32% 39% 100% 
Alapvető digitális készségek  12% 5% 32% 10% 41% 100% 
Haladó digitális készségek  13% 16% 22% 25% 24% 100% 

20. táblázat A digitális készségek szintje gazdálkodási tapasztalat szerint 

Az előbb vázolt összefüggés miatt érdemes egy közelebbi pillantást vetni a gazdálkodók életkora és a 
gazdálkodási tapasztalat kapcsolatára (21. táblázat). Nem meglepő módon a legtöbb idősebb termelő hosszú 
gazdálkodási múltra tekinthet vissza (a számokból néha az is kitűnik, hogy néhány fiatalabb gazdálkodó 
gyermekéveit is számításba vette a tapasztalat összegzésénél), és az is elmondható, hogy a többség munkával 
töltött éveit teljes egészében a mezőgazdaság tette ki, mindössze 15-20 százalék azok aránya, akik jóval 
kevesebb gazdálkodási időt jelöltek meg, mint a felnőtt életük/szakmai karrierjük hossza.  

Gazdálkodási gyakorlat 
korcsoportok szerint 18-30 éves 31-45 éves 46-60 éves 60 évnél idősebb 

3 évnél kevesebb 28% 11% 3% 4% 
3-5 év 27% 19% 6% 0% 
6-10 év 22% 31% 14% 8% 
11-20 év 25% 28% 22% 4% 
20 évnél több 8% 11% 55% 84% 
Összesen 100% 100% 100% 100% 

21. táblázat A gazdálkodási gyakorlat korcsoportok szerint 

Az internethasználat kezdete óta eltelt idő, valamint a gazdálkodási tapasztalat összevetése szintén segíthet 
többet megtudni a projekt célcsoportjáról (22. táblázat). A számok azt mutatják, hogy a válaszadók egy 
jelentős része (nagyjából 20 százaléka) öt évnél régebben használja az internetet, miközben alig rendelkezik 
gazdálkodási tapasztalattal. Az adatok alapján az is elmondható, hogy az öt évnél nem régebben internetezők 
döntő többsége a tapasztalt (idősebb) gazdálkodói csoportba tartozik.  

Gazdálkodási gyakorlat / 
az internet használatának kezdete 

0-3 éve 
több mint 3 

éve 
több mint 5 

éve 
több mint 10 

éve 
3 évnél kevesebb 0% 0% 11% 13% 
3-5 év 25% 5% 9% 14% 
6-10 év 0% 21% 28% 22% 
11-20 év 17% 32% 21% 24% 
20 évnél több 58% 48% 30% 27% 

Összesen 100% 100% 100% 100% 
22. táblázat A gazdálkodási gyakorlat az internethasználattal töltött évek szerint 
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Amint azt a témában közölt számos korábbi kutatás megmutatta, a gazdálkodó egyéni jellemzői jelentős 
befolyással bírnak a számítógép- és internethasználat mikéntjére, melyek közül az egyik legerősebb hatást az 
iskolázottság szintje fejti ki, ami jól tetten érhető a WiseFarmer felmérésnek adataiban is. A diplomás 
válaszadók háromegyedére a haladó digitális készségek a jellemző, míg ez az arány a középfokú végzettségűek 
körében valahol 40 és 50 százalék körül mozog, míg az általános iskolát végzettek körében gyakorlatilag 
elhanyagolható a magas digitális készségekkel rendelkezők aránya (23. táblázat).  

Az iskolai végzettség és a digitális 
készségek kapcsolata 

Nincs 
digitális 
készség 

Alacsony 
digitális 

készségek 

Alapvető 
digitális 

készségek 

Haladó 
digitális 

készségek 
 Összesen 

Befejezetlen általános iskola 100% 0% 0% 0% 100% 
Általános iskola 27% 45% 9% 18% 100% 
Középiskola, érettségi nélkül 18% 29% 14% 39% 100% 
Középiskola, érettségivel 7% 27% 23% 44% 100% 
Középfokú szakképzés 2% 23% 26% 49% 100% 
Felsőfokú szakképzés 0% 23% 38% 38% 100% 
Alapszakos diploma (BSc) 0% 6% 23% 71% 100% 
Mesterszakos diploma (MSc) 0% 9% 11% 80% 100% 
Doktori képzés (PhD) 0% 29% 14% 57% 100% 

23. táblázat Az iskolai végzettség és a digitális készségek kapcsolata 

A felmérésből egyértelműen kiderül, hogy az olyan alapvető demográfiai faktorok, mint a kor és az iskolai 
végzettség döntő szerepet játszanak a digitális eszközök használatában: a fiatalabb, magasabb iskolai 
végzettségű gazdálkodók digitális készségei egyértelműen jobbak. Különösen nagy eltérések tapasztalhatók a 
diplomások és diploma nélküliek, illetve az első két és a második két korcsoport (45 év alattiak és 45 év 
felettiek) között. A nagyobb gazdaságok irányítóinak általában szintén több tudásuk van a digitális 
megoldásokról (60 százalékuk rendelkezik haladó digitális készségekkel, míg a kis gazdaságoknál ez az arány 35 
százalék).  

Az a tény, hogy ez gazdálkodónak van-e valamilyen szintű agrárspecifikus végzettsége, az adatok alapján nem 
befolyásolja a digitális készségek szintjét, és érdemes megjegyezni azt is, hogy ez utóbbi nincs kapcsolatban a 
gazdaság érzékelt eredményességével sem. 

Korábbi, IKT-témájú kutatásokból az is tudható, hogy az internethasználatban való tapasztalat, az internetezés 
minél korábbi elkezdése szintén tükröződik a jelenlegi készségek szintjében (17. ábra). A több mint tíz éve 
internetet használók között 72 százalék a haladó készségekkel rendelkező termelők aránya, miközben az 
alacsony, vagy alapvető digitális írástudású válaszadók jelentős része öt évnél nem régebben aktív 
internethasználó. Az eredmények azt mutatják, hogy a WiseFarmer projekt komoly hatást válthat ki azok 
számára fejleszteni a tudásukat, akik nem régen használják az internetet, illetve azok körében, akik rutinos 
használóknak számítanak ugyan, de ez a használat mindössze néhány alkalmazásra korlátozódik.  
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17. ábra A kapcsolat az internethasználat kezdete és a digitális készségek között 

Fontos kiemelni, hogy nincs markáns különbségek az eltérő digitális készségekkel rendelkező gazdálkodók 
között abban, hogy milyen területeken segíthetnének számukra leginkább az információ technológiák: minden 
csoportban a technológia és a termelés került az első helyre, melyet a piacra jutás támogatása követett, majd 
pedig hasonló arányban az adminisztratív teendők következtek (24. táblázat). Minden csoportban tíz százalék 
alatt maradt azok aránya, akik szerint a digitális megoldások leginkább a családi életüket tudnák támogatni, 
illetve a munka és a magánélet egyensúlyban tartását.  

Az IKT által potenciálisan 
támogatott területek / Digitális 

készségek 

Nincs 
digitális 
készség 

Alacsony 
digitális 

készségek 

Alapvető 
digitális 

készségek 

Haladó digitális 
készségek 

Technológia, termelés 47% 37% 63% 45% 
Piacra jutás 33% 30% 12% 28% 
Adminisztráció 13% 28% 17% 20% 
Családi és magánélet 7% 6% 8% 7% 
Összesen 100% 100% 100% 100% 

24. táblázat Az IKT által potenciálisan támogatott területek, digitális készségekek szerint 

A készségeket egyetlen indikátorban összefoglaló mérőszám mellett további információt nyújthat, ha annak 
négy főbb, korábban már ismertetett összetevője (információs műveletek, kommunikáció, problémamegoldás, 
szoftveres alkalmazások/tartalomkészítés) mentén is elemzésre kerül a gazdálkodók internetes aktivitása (25. 
táblázat). A gazdálkodók döntő többsége (75 százalék, illetve efölött) haladó digitális készségekkel rendelkezik 
az első három területen. Ezek az arányok magasabbak, mint az összesített mutató, ami arra enged 
következtetni, hogy a gazdálkodóknak általában legalább egy területen vannak hiányosságaik a négyből, ez a 
hiányosság a leggyakrabban a különböző szoftverek használatában, a tartalomkészítésben jelentkezik. 
Másrészt az adatok alapján azonosítható egy szintén markáns, 20 százalék körüli, alacsony digitális 
készségekkel rendelkező csoportja is a gazdálkodóknak, akik számára az internet használata szinte kizárólag az 
e-mailjeik többé-kevésbé rendszeres ellenőrzését és megválaszolását, valamint internetes információk 
keresését, hírek olvasását jelenti.  
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Az internethasználat területei/ 
Digitális készségek 

Nincs 
digitális 
készség 

Alapvető 
digitális 

készségek 

Haladó 
digitális 

készségek 
Összesen 

Információszerzés, feldolgozás 12% 3% 85% 100% 
Kommunikáció 6% 16% 78% 100% 
Problémamegoldás 11% 14% 75% 100% 
Szoftverhasználat, tartalomkészítés 23% 17% 60% 100% 

25. táblázat A digitális készségek komponensek szerinti bontásban 

Egy további lényeges eredménye a felmérésnek az, hogy azok a gazdálkodók, akiknek haladó digitális 
készségeik vannak, jóval nagyobb arányban nyújtanak szolgáltatást a többi gazdálkodónak (26. táblázat). Mint 
az a táblázatban is látható, az alacsony digitális készségekkel rendelkező termelők mindössze harmada 
szolgáltat a többi gazdálkodónak, míg a digitális területen legképzettebbek körében ez az arány meghaladja az 
50 százalékot. A WiseFarmer projekt szempontjából hasznos lehet, hogy azok a gazdálkodók, akiknek 
magasabbak a digitális készségeik, egyúttal kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel is rendelkezhetnek a 
szolgátlatásnyújtásnak köszönhetően. 

Digitális készségek / 
Szolgáltatás, segítségnyújtás 

Nem nyújt szolgáltatást 
más gazdálkodónak 

Szolgáltat nyújt más 
gazdálkodóknak 

Összesen 

Nincs digitális készség  70% 30% 100% 

Alacsony digitális készségek  67% 33% 100% 

Alapvető digitális készségek  68% 32% 100% 
Haladó digitális készségek  46% 54% 100% 

26. táblázat Szolgáltatásnyújtás és digitális készségek kapcsolata 
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“AGRO-DIGITÁLIS KÉSZSÉGEK” 

 
Mivel a WiseFarmer projekt alapvető célja a digitális készségek szakmai közegben történő fejlesztése (a 
mezőgazdaságban elérhető digitális megoldások segítségével), szükség volt a termelők jelenlegi gyakorlatának 
feltárására a gazdálkodásban jelenleg is használt megoldások tekintetében. Az áttekintéshez az előző 
fejezetben bemutatott digitális készség indikátor egy alternatív módon is kiszámításra került, a kérdőív 
internethasználati blokkjának „a gazdálkodásban is használom” alkérdéseinek felhasználásával (11.és 12. 
táblázat, utolsó oszlop).  

 
18. ábra A mezőgazdasági célú internethasználatból kalkulált agro-digitális készségek  

Ahogy az a 18. ábrán látható, a mezőgazdasággal összefüggő számítógép- és internethasználat jóval 
alacsonyabb az általános célú használatnál. A válaszadók háromnegyede nem, vagy alig használja az internetet 
a gazdálkodással kapcsolatban. A módszertan alapján 16 százalék azoknak az aránya, akik néhány megoldást 
már használnak a termelést támogatandó, míg mindössze 10 százalék azon gazdálkodók aránya, akik a mutatót 
alkotó mind a négy komponensét alkotó területről igénybe vesznek szolgáltatásokat a gazdálkodással 
kapcsolatosan. Ezek az eredmények összhangban vannak a kalkuláció alapját szolgáltató adatokkal (12. 
táblázat, amelyen szintén 20 és 30 százalék között mozog a különböző tevékenységeket végzők aránya). A 
kommunikáció és a problémamegoldás (ezen belül leginkább az olyan tranzakciós szolgáltatások, mint az 
internetbank) a legnépszerűbb tevékenységek, melyeket szorosan követ az információgyűjtés. Ezek az 
eredmények is azt mutatják, hogy a projekt célcsoportját alkotó gazdálkodóknak valóban szükségük van a 
támogatásra abban, hogy a gazdaságukat támogató alkalmazásokat is nagyobb arányban használjanak, az 
általános célú internethasználat mellett.  

Az agro-digitális készségek komponensek 
szerint / Digitális készségek 

Nincs, vagy 
alacsony digitális 

készségek 

Alapvető 
digitális 

készségek 

Haladó 
digitális 

készségek 
Összesen 

Agro-digitális készségek: Információ 57% 12% 31% 100% 
Agro-digitális készségek: Kommunikáció 46% 26% 28% 100% 
Agro-digitális készségek: Problémamegoldás 48% 25% 28% 100% 
Agro-digitális készségek: Szoftverhasználat 66% 12% 22% 100% 

27. táblázat Az agro-digitális készségek komponensek szerint  

74% 

16% 

10% 
Nincs, vagy alacsony digitális
készségek

Alapvető digitális készségek

Haladó digitális készségek
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TANULÁSI JELLEMZŐK ÉS A DIGITÁLIS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A PARTNERORSZÁGOKBAN 

 

Végezetül egy átfogó kép kialakítása vált szükségessé arról, hogy a gazdálkodók hogyan vélekednek digitális 
készségeinek fejlesztésének lehetőségeiről, milyen megoldásokat részesítenének előnyben, és érdeklődnének-
e a WiseFarmer által tervezett képzésforma iránt. A projekt konzorciumának tagjai összegyűjtötték azokat a 
főbb digitális képzési programokat, amelyek a partnerországokban elérhetők. Mint azt az alábbi, 28. táblázat is 
mutatja, a gazdáknak jelenleg korlátozottak a lehetőségek, ha digitális készségeiket szervezett formában 
szeretnék fejleszteni.  

Horvátország Nincs említhető releváns képzési program gazdálkodók számára 

Görögország 

A mezőgazdasággal kapcsolatos, műszaki középfokú képzés első évében (a tanulmányok teljes 
időtartama 3 év) az információs technológiákat hetente 4 órában tanítják. 
A Közös Agrárpolitika égisze alatt futó „Fiatal gazdálkodók” programban résztvevők számára 
tartott, 150 órás képzésben a digitális megoldásokat 12 órán keresztül tanítják (6 óra elmélet + 
6 óra gyakorlat).  

Magyarország 

A Digitális Agrárstratégia (DAS) kertén belül évek óta zajlanak az előkészületek a Digitális 
Agrárakadémia felállítására, amelynek működését támogatandó digitális tananyagok is 
elérhetővé váltak, de a tényleges működés a kutatási jelentés lezárásakor még nem indult el. 
Az AgriTeach 4.0 Erasmus+ projekt keretében curriculum és tananyag került kifejlesztésre az 
mezőgazdasági szakképzésben dolgozó tanárok számára, melynek segítségével frissíthetik 
módszertani ismereteiket az ingyenesen elérhető, ha hálózati tanuláson alapuló „Tanárok a 
Mezőgazdaság 4.0-ért” online kurzus segítségével.  

Szerbia 

Jelenleg Szerbiában nincsenek széles körben elérhető digitális készségeket fejlesztését szolgáló 
programok a gazdálkodók számára, bár néhány szervezetnek vannak ugyan kezdeményezései a 
területen (mint például a GIZ, vagy az újvidéki BioSense Institute programjai, illetve 
tanácsadókat célozva az IPN/ISAA által szervezett és helyi mezőgazdasági minisztérium által 
támogatott képzései). Az éves agrárszaktanácsadási konferencia 2018-as témája a digitalizáció 
és tradíció volt. 

Románia 

Romániában országos vagy regionális szinten nincs a gazdák digitális készségeit fejlesztő 
program, az ilyen tevékenységek projektalapon zajlanak, az Európai Unió fejlesztési 
forrásaiból. Az ESZA finanszírozása projektek csak minimálisan tartalmaznak képzéseket, és az 
általános (román nyelvű) online tananyagok kihasználtsága alacsony. A projektek potenciális 
anyagi támogatását az elmúlt két programozási időszakban az EMVA és az ESZA biztosította, a 
hangsúly pedig általában konkrét technológiák bevezetése és a modern gépek 
működtetésének elsajátítása felé helyeződött át az elmúlt években.  

Szlovákia 

Említésre érdemes a középfokú oktatásban elindított kísérleti terület, az „agromechatronika” 
bevezetésével, melyet egyelőre három mezőgazdasági középiskolában oktatnak. A programot 
a Nyitrai Mezőgazdasági Egyetem, az Agrion Egyesület és Állami Szakképzési Intézet 
közreműködésével fejlesztették ki. A Szlovák Kifizető Ügynökség EMVA forrásokból támogat 
különböző, nonprofit szervezetek által szervezet, gazdákat célzó IKT-képzéseket. A helyi 
mezőgazdasági minisztérium alá tartozó Agroinštitút a gazdálkodók képzését összefogó 
szervezet, amelynek szintén aktív ezen a területen, többek között részt vesz a Farming 4.0: 
Information and Communication Technology for Future Agriculture című Erasmus+ projektben 
is. 

28. táblázat Gazdáknak szóló digitális képzési programok a project partnerországaiban 

A gazdálkodók a digitális készségek általuk leginkább preferált módjára vonatkozó kérdésre a következő 
válaszokat adták: 29 százalékuk számára az online kurzusok a legkívánatosabbak, 19 százalékuk választana 
hagyományos, kontakt képzést, míg 15 százalékuk könyvekből, nyomtatott anyagokból tanulna legszívesebben, 
37 százalékuk fejlesztené készségeit családja, barátai, illetve gazdatársai tudása által (19. ábra).  
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19. ábra A digitális készségek fejlesztésének a gazdálkodók által leginkább preferált formái 

Mindenképpen meg kell említeni, hogy a digitális készségek aktuális szintje jelentősen befolyásolja a preferált 
tanulási formákat (29. táblázat). Azok a gazdálkodók, akiknek nincsenek digitális készségeik, vagy mindössze 
alacsony az ilyen irányú jártasságuk, alapvetően a hagyományos, kontakt jellegű megoldásokat, és az 
egymástól tanulást preferáljak. A haladó digitális készségekkel rendelkezők nagy számban választották az 
online kurzusokat, míg az alapvető digitális készségek szintjén állók elsősorban az egymástól tanulást 
választanák elsősorban a digitális készségeik fejlesztéséhez. Ezek az eredmények megerősítik a WiseFarmer 
projektben tervezett megközelítés létjogosultságát és működőképességét, amely online és az egymástól 
tanulási epizódokra épül, néhány hagyományos találkozóval, képzési alkalommal támogatva. A válaszadók 72 
százaléka jelezte az erre vonatkozó kérdésre egyértelmű érdeklődését a projekt által tervezett képzések iránt, 
további 23 százalékuk „esetleg” részt venne a képzési programban, míg mindössze öt százalék zárkózott el egy 
ilyen lehetőségtől.  

A digitális készségek fejlesztésének 
leginkább preferált formái / 

Digitális készségek 

Nincs digitális 
készség 

Alacsony 
digitális 

készségek 

Alapvető 
digitális 

készségek 

Haladó 
digitális 

készségek 
Online kurzusok 0% 16% 21% 39% 

Hagyományos osztálytermi képzés, 
tréning 

53% 38% 21% 18% 

A témáról szóló könyvekből vagy 
más, nyomtatott 
információforrásból 

7% 16% 21% 14% 

Egymástól (családtagoktól, 
barátoktól, gazdatársaktól) tanulás  

40% 29% 37% 29% 

Összesen 100% 100% 100% 100% 
29. táblázat A digitális készségek fejlesztésének leginkább preferált formái, jelenlegi digitális készségek szerint 

 
  

29% 

19% 
15% 

37% 

Online kurzusok

Hagyományos osztálytermi
képzések, kontakórák

A témáról szóló könyvek vagy
más, nyomtatott
információforrások

Egymástól (családtagoktól,
barátoktól, gazdatársaktól)
tanulás
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A REGIONÁLIS FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE 
 

• A válaszadók közel 90 százaléka volt férfi, míg 12 százalékuk nő; korcsoportjuk szerint 44 százalékuk 
idősebb mint 45 év (11 százalékuk pedig elmúlt 60 éves), 56 százalékuk pedig fiatalabb mint 45 év (18 
százalék 30 évnél is fiatalabb), így elmondható, hogy az adatfelvétel során az idősebb és a fiatalabb 
generációt is sikerült megszólítani. A mintában szereplő gazdaságok több mint fele kis méretű (54 
százalék), 22 százalékuk közepes, míg 24 százalékuk tekinthető nagynak. A gazdaságok döntő 
többsége növénytermesztéssel foglalkozik (79 százalék), míg 17 százalékuk tenyészt állatokat, 
mindössze négy százalékuk vegyes gazdaság, vagyis foglalkozik mindkét tevékenységgel egyszerre. 

• A gazdálkodok számára a legfontosabb célok a gazdálkodás során a gazdaság jövedelmezősége és 
fenntarthatósága, melyet szorosan követ a személyes életminőség, illetve a munka és a családi élet 
közötti megfelelő egyensúly kialakítása. Ezek a prioritások hasonló fontosságot mutatnak valamennyi, 
a felmérésben szereplő országban. Az eredmények valószínűsítik, hogy azok az innovációk és digitális 
megoldások, amelyek a fontosabb célok teljesülését támogatják, nagyobb fogadókészségre 
számíthatnak a gazdák körében 

• A gazdálkodók által leginkább használt személyes, szakmai információforrások a család. A felvásárlók, 
kereskedők és a beszállító cégek képviselői a családnál és a barátoknál jelentik az információforrások 
második „hullámát”, a felmérésben részt vevő termelők 45 százaléka szerez gyakran információkat 
ezektől a szereplőktől. A tanácsadók (függetlenül attól, állami vagy magán) ritkábban használt 
forrásnak számítanak (és szolgáltatásaikat a válaszadók mintegy 40 százaléka egyáltalán nem veszi 
igénybe). Ezek az eredmények rávilágítanak a személyes bizalom – illetve a helyi környezet és a 
kapcsolatok – fontosságára, valamint arra, hogy a különböző cégek milyen hatékonyan érik el a 
gazdálkodókat. A tanácsadói szolgáltatások alacsony használatát okozhatja, hogy ezek ritkán 
kapcsolódnak készen felhasználható, professzionális, termékekhez és a termeléshez szorosan kötődő 
információkhoz, a gazdálkodók ezeket inkább akkor veszik igénybe, amikor valamilyen adminisztratív 
kötelezettséggel, esetleg valamilyen komolyabb, akár stratégiai jellegű problémával szembesülnek. 

• . A gazdálkodók 45 százaléka nyújt segítséget vagy valamilyen szolgáltatást a többi gazdálkodónak (ez 
az arány Horvátországban 67 százalék). Ez utóbbi eredmény az együttműködőképesség szintjének 
megállapításában is fontos, melyet a WiseFarmer projekt tanulási programjának szempontjából is 
érdemes figyelembe venni.  

• A tudásátadás egyik legfontosabb színterei a különböző gazdaszervezetek, de a termelők többsége 
semmilyen (formális vagy kevésbé formális) szervezethez nem kapcsolódik. Ezekben az 
eredményekben tükröződnek a korábbi, szocialista kollektivizálás és szövetkezetek kapcsán felmerülő 
rossz emlékek a partnerországokban, ami a formális együttműködéstől való távolmaradásban 
nyilvánul meg leginkább. Ez rámutat ugyanakkor a WiseFarmer projekt módszertanának fontosságára, 
egy adott térség gazdagenerációinak közös problémák mentén egy közös tanulási programon 
keresztül történő összekapcsolására, mely a személyes kapcsolatokon, a bizalmon és a 
megoldásorientált megközelítésen alapszik. 

• A válaszadók mindössze harmada vett részt valamilyen rövidebb (1-2 napos) képzésben az elmúlt 
évben, a hosszabb képzések esetében ez az arány még alacsonyabb (18 százalék). A WiseFarmer 
projekt szempontjából fontos eredmény az, hogy a gazdálkodók 71 százaléka soha nem vett részt a 
digitális készségek fejlesztését célzó képzésben (ami az ilyen képzések csekély számát figyelembe véve 
nem nevezhető meglepőnek). 

• A termelés szempontjából legfontosabb és meg nem oldott kérdések az időjárás és az öntözéssel 
kapcsolatos tevékenységek körül csoportosulnak. A piaci lehetőségek területén a földhöz jutás és a 
termékek (megfelelő áron történő) értékesítése a legtöbb problémát okozó, nem megoldott kérdés (a 
gazdálkodók közel 80 százalékának jelent valamilyen szinten nehézséget a termékek eladása). Az 
adminisztrációval és a gazdaság irányításával kapcsolatban a válaszadók többsége jelezte, hogy a jogi 
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kérdések és a hivatalokkal történő kapcsolattartás számukra nem megnyugtató módon megoldott. 
Ezek az eredmények fontos támpontot adnak a projekt tananyagának fejlesztéséhez. 

• A leginkább elterjedt eszköz a gazdálkodók körében a mobiltelefon: a válaszadók 85 százaléka 
rendelkezik ilyen eszközzel (akiken belül 17 százalék hagyományos, internetkapcsolat nélküli telefont, 
83 százalék pedig okostelefont használ). A termelők kétharmada (66 százalék) hallgat rádiót és 
megközelítőleg hasonló arányban (62 százalék) használnak asztali számítógépet vagy laptopot (66 
százalék). A gazdálkodók harmada használ táblagépet (37 százalék), és 16 százalékuk valamilyen 
hordozható eszközt (mint az okosóra) is birtokol. A számok egyértelműen rámutatnak arra, milyen 
eszközöket érdemes figyelembe venni a WiseFarmer projekt során.  

• A legelterjedtebb (legalább hetente végzett) internetes tevékenységek a kommunikációhoz 
kapcsolódnak: a válaszadók több mint kétharmada küld és fogad e-maileket (72 százalék), és hasonló 
arányú a csevegőprogramok (72 százalék) és a közösségi média (67 százalék) használata is., de az 
internetes hang- és videóhívások szintén népszerűek (40 százalék). A kommunikáció mellett az 
információszerzés is egy fontos összetevője az online tevékenységeknek. A válaszadók 65 százaléka 
olvas heti rendszerességgel híreket, illetve online újságokat vagy magazinokat, 51 százalékuk használja 
a helyi hírekkel és eseményekkel kapcsolatos információk szerzésére az internetet, míg 58 százalék 
néz utána különböző termékeknek, szolgáltatásoknak. A tranzakcióval járó szolgáltatások 
tekintetében az internetes bank használata a leggyakoribb (56 százalék), ami nem meglepő, hiszen a 
vidéki térségekben ez a szolgáltatás jelentősen csökkenti a tranzakciós költségeket. Említésre 
érdemes, hogy az online média használata (zene (pl. Spotify), televízió (pl. Netflix), videó (pl. 
Youtube)) szintén igen magas (53 százalék), valamint a gazdálkodók fele (51 százalék) használ online 
térképeket vagy helymaghatározáson alapuló navigációs megoldásokat. 

• A felmérésre adott válaszokból kiszámolt digitális készség indikátor alapján elmondható, hogy a 
válaszadók több mint fele (54 százalék) haladó digitális készségekkel rendelkezik, míg a gazdálkodók 
másik felén belüli megoszlás alapján 21 százalék az alacsony, 19 százalék az alapvető készségekkel 
rendelkező termelők aránya, és mindössze 6 százalékukról mondható el, hogy a használt módszertan 
szerint egyáltalán nem rendelkeznek digitális készségekkel. Az eredmények azt mutatják, 
megközelítőleg fele-fele arányban a mintába azok, akik elsősorban a digitális készségeiket, illetve a 
helyi mezőgazdasági ismereteiket vihetik be a tanulási folyamatba a WiseFarmer oktatási programja 
során. 

• A mezőgazdasági célú internethasználat elmarad az általános célú használattól, de számos olyan 
szolgáltatás és alkalmazás van, amelyet széles körben használnak a termelők a gazdálkodásukat 
segítendő. A gazdálkodók több mint harmada e-mailezik (52 százalék), keres rá termékekkel vagy 
szolgáltatásokkal kapcsolatos információkra (40 százalék), végez online banki átutalásokat (38 
százalék), tölt le hivatalos űrlapokat (37 százalék), vásárol az interneten (37 százalék) olvas híreket (33 
százalék) a gazdálkodási tevékenységével kapcsolatban.  

• A nemhasználóktól és a nem rendszeres internethasználóktól megkérdezésre került, véleményük 
szerint a közeljövőben várható-e, hogy rendszeres használóvá válnak. Mindössze 12 százalékuk 
válaszolt úgy, hogy ezt nem tartja valószínűnek, míg 88 százalék szerint elképzelhető, különösen, ha 
valamilyen támogatást. A fenti eredmények azt mutatják, hogy a jelenleg az internethasználatból 
kimaradó gazdálkodók csak egy szűk csoportja számára tudatos döntés az internet mellőzése. A fő 
kérdés tehát nem az, hogy a termelők használják-e az internetet, vagy sem, hanem a használat 
minősége és mennyisége. A termelők mintegy 15-20 százalékot kitevő csoportja viszonylag új 
felhasználó, akiknek általában segítségre van szükségük ahhoz, hogy kihasználják az internetben rejlő 
lehetőségeket (beleértve a gazdálkodással kapcsolatos használat kiszélesítését is). A WiseFarmer 
projektben megvalósítandó tanulási program számára ezek az eredmények összességében az jelzik, 
hogy az alapvető digitális írástudás és internethasználati készségek a legtöbb gazdálkodó számára már 
nem jelentenek nagyobb problémát (mint amennyire tíz éve még jelentettek), a döntő többségüknek 
már vannak tapasztalataik a területen. Ebből következően a projektnek egy átfogó bevezetésen túl 
(amelynek célja a közös szintre hozás) a specifikus szolgáltatásokra és tartalmakra kell fókuszálnia. 
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• A gazdálkodók szerint a digitális technológia a legtöbbet a termelésben segítheti őket (47 százalék), 
jóval nagyobb arányban gondolják ezt, mint azok, akik a piacra jutás (25 százalék) vagy az 
adminisztráció (21 százalék) segítésében látják a technológia legfőbb hasznát. A termelők mindössze 
hét százaléka véli úgy, hogy a digitális megoldások a leginkább a magán- és családi életük alakítását 
támogatják a legjobban. Ezek a válaszok némileg ellent mondanak a felmérés első blokkjában néhány 
eredményével, ahol a gazdálkodók legkevésbé problémás területként a termelést azonosították, míg a 
piacra jutás, vagy az adminisztráció (vagy akár a munka és a magánélet egyensúlya) inkább 
megoldandó, problémás területként jelent meg. Az egyik magyarázat ezekre az eredményekre 
valószínűleg az, hogy a termelők a digitális technológiát elsősorban a precíziós mezőgazdasággal 
azonosítják, amelyet a precíziós eszközökkel foglalkozó gyártók napjainkban intenzíven 
népszerűsítenek és amelyet sokszor szinonimaként kezelnek a digitális/smart/okos mezőgazdasággal. 
A termelők így sok esetben automatikusan gondolhatják azt, hogy ezek a megoldások főleg a termelés 
terén játszanak szerepet. A felmérés ezen eredménye alapján a WiseFarmer projekt előtt komoly 
lehetőségek nyílnak abban, hogy megismertesse a gazdálkodókat a termelésen kívül elérhető digitális 
megoldásokkal. 

• A magyarországi alminta adatai szerint az adminisztráció az, ahol az IKT a legtöbbet segíthet a 
gazdálkodónak, szemben a termeléssel, ami a teljes mintához mérve fordított eredmény, amelyet 
mindenképpen figyelembe kell venni a problémaközpontú feladatok kifejlesztésénél a WiseFarmer 
tanulási programjában. 

• A kérdőív tartalmazott a digitális megoldásokkal kapcsolatban a mezőgazdasági alkalmazások 
használatára, illetve az azok iránti igényre, érdeklődésre vonatkozó kérdéseket is. A fő alkalmazás-
kategóriák (a táblázatban szürke sorokkal jelölve) minden partnerországban megkérdezésre kerültek, 
míg a részletesebb alábontást tartalmazó alkérdések a célországok kérdőíveiben szerepeltek. A fő 
kategóriák eredményeit tekintve hasonló mintázat figyelhető meg: a gazdálkodók negyede-ötöde (18-
28 százalék) nem érdeklődik egyáltalán az adott csoportokba tartozó megoldások iránt, míg 
ugyanekkora arányban (18-32 százalékuk már használ valamilyen, a kategóriába sorolható 
technológiát, miközben legnagyobb hányada (megközelítőleg a válaszadók fele) nem használja a 
felsorolt technológiákat, de érdeklődik azok iránt. A mobilalkalmazások számítanak a leginkább 
elterjedtnek a válaszopcióként szereplő megoldások közül, ezeket a termelők, mivel általában ebben a 
kategóriában a legalacsonyabb a belépési korlát, mind az anyagiakat, mind pedig a készségeket 
illetően. 

• A mezőgazdasági végzettséggel rendelkező gazdálkodók körében az általános érdeklődés nagyobb a a 
farmspecifikus digitális megoldások iránt az agrárvégzettséggel rendelkezők körében, de néhány 
megoldás esetben a nagyobb általános igény mellett a jelenlegi mégis használati magasabb, ilyen 
specifikus végzettséggel nem rendelkezők körében Ezen eredmények alapján azok az alkalmazások, 
amelyek nem igényelnek a felhasználótól különösebb analitikai szemléletet vagy készségeket, szintén 
széles körben elterjedhet azon termelők körében, akiknek szüksége van rájuk. 

 A WiseFarmer projekt szempontjából az egyik legfontosabb kérdés, hogy a fiatalabb és idősebb 
gazdálkodók körében milyen eltérések tapasztalhatók a gazdaság-specifikus alkalmazások használatát 
és az azok iránti igényt tekintve, a gazdálkodók innovatívabb része (mintegy 20-25 százalékuk, kivétel 
a már korábban is említett, könnyebben adaptálható mobilapplikációkat) mindkét korcsoportból 
használja már a digitális megoldásokat a gazdálkodásban. A fiatalabb gazdálkodók mintegy 20 
százalékkal nagyobb arányban érdeklődnek a gazdálkodást segítő digitális technológiák iránt, mint 
idősebb társaik. A célországokban a fiatalabb gazdálkodók a digitális módszereket általában némileg 
nagyobb arányban használják, a legnagyobb különbség a mobil applikációk terén figyelhető meg, de 
az idősebb korcsoportban ezekre a megoldásokra is jelentős igény mutatkozik. Általában több mint 40 
százalék azoknak az aránya, akik nyitottak az új technológiák és alkalmazások használatára. Ez az 
érdeklődés egy olyan alap, amire a WiseFarmer projekt tevékenységeit építeni lehet a továbbiakban. 
Szintén fontos, hogy a kisebb gazdaságok többsége (55 százalék) is nyitott ezekre a technológiákra. 
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 Az idősebb gazdálkodók a gazdaság irányítását segítő megoldásokat (pl. Gazdálkodási Napló), valamint 
az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat fiatalabb társaiknál nagyobb arányban veszik igénybe. 
Ezek az eredmények egybevágnak más, e-közigazgatási tárgyú kutatásokkal, melyek szerint a 
közigazgatás által nyújtott digitális szolgáltatások legfőbb használói a 40 és 60 év közöttiek (akiknek 
általában hagyományosan a legtöbb elintéznivalója akad a közigazgatással és az állammal). Ez egy 
újabb dimenziót nyithat a WiseFarmer képzési programjában is, hiszen bizonyos esetekben az idősebb 
gazdálkodók nem csak a gazdálkodási tapasztalatukat, hanem a közigazgatással kapcsolatos 
tapasztalataikat is átadhatják a fiatalabb társaiknak.   

 A megkérdezettek között 20 százalék azon középkorú vagy idősebb válaszadók aránya, akik 
gazdálkodási tapasztalta tíz évnél kevesebb. A WiseFarmer projekt számára ennek az üzenete az, hogy 
a fiatal gazdálkodók mellett az idősebb termelők között is lehetnek kevesebb gyakorlati tapasztalattal 
rendelkezők. Említésre érdemes, hogy Szerbiában a projekt által elvégzett felmérés egyedinek számít, 
hasonlóan kiterjedt kutatást még nem végeztek a gazdaságok körében. 
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MELLÉKLETEK 
 

1. VEZÉRFONÁL A KVALITATÍV INTERJÚKHOZ 

Gazdálkodási gyakorlat, lokális tudás 

● Beszéljen arról, hogyan kezdett gazdálkodni? (korábbi (szakmai) tapasztalatok, iskolázottság (agár és 
egyéb), gazdálkodással párhuzamos tevékenységek)  

● Mindig ebben a térségben/régióban gazdálkodott? 
● Mekkora a gazdasága? Mennyire "tipikus" az Ön gazdasága a régióban? 
● Mondja el nekünk, hogy mit termeszt (növények és állatok), illetve mik a gazdaságának fő 

tevékenységei, és miért éppen ezek mellett a termékek és tevékenységek mellett dönött? 
● Ha három dolgot/gyakorlatot-technikát kellene megneveznie, amelyek tipikusak a térségének 

mezőgazdaságára, mi lenne ezek? (és miért? pl. hagyomány) 
● Véleménye szerint a térségbeli mezőgazdasági termelők (gazdaságméret, vetéssszerkezet stb.) jól 

megélnek a gazdálkodásból? 
● Személy szerint mennyire elégedett a saját gazdaságával? (általában és gazdasági szempontból) Szeret 

gazdálkodni, vagy inkább tehernek érzi? Ön szerint miért jó a mezőgazdasággal foglalkozni? 
● Gondolkozott már azon, hogy abbahagyja a gazdálkodást és/vagy valami más (a mezõgazdasági 

tevékenységét kiegészítõ vagy teljesen új) tevékenységbe kezd? Ha ez utóbbi, mi a céljai és miért akar 
éppen abba az új irányba haladni? Milyen lehetőségeket lát a jövőben? 

● Mi motiválja elsősorban vezetői döntéseit (gazdasági pénzügyi racionalitás, környezettudatosság, 
társadalmi tényezől, családi igények, termelékenység stb.)? Kinek a véleményét veszi figyelembe a 
döntései meghozatala előtt? 

Problémák, nehézségek, a gazdálkodás menete 

● Véleménye szerint a gépei és különböző eszközei mennyire naprakészek/modernek? új gépeket és 
eszközöket vásárolni/beruházni? Ha igen, mik ezek? Ha nem, miért nem (megfizethetőség, 
gazdaságméret, készségek, támogatás hiánya stb.)? Ismeri azokat az újításokat, amelyekben 
számítógépeket használnak a könnyebb és jobb munka érdekében?  

● Meg tudná mondani a gazdaság fő feladatát egy "átlagos" évben? Melyek a kritikus időszakok vagy 
lépések (például agronómiai, vagy pénzügyi szempontból)? 

● A felsoroltak közül mely területen tapasztal problémákat? 
o Talajmegtermékenység 
o Talajosztályozás 
o Talajelőkészítés 
o Növényfajták 
o Növénytermesztés, termesztéstechnolgia 
o Öntözés 
o Növényi betegségek és kártevők 
o Takarmányozás 
o Állattenyésztés, tenyésztéstechnológia 
o Állati betegségek 
o Marketing 
o Mezőgazdasági eszközök 
o Hozzáadott érték 
o Hitellehetőségek 
o Hatékonység, termelékenység 
o Családi ügyek és munka összeegyeztetése 
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o … 
● Ön szerint van olyan, aki segíthet fent említett kérdésekben / problémákban? Ki lenne az? 
● Ha segítségre van szüksége, szokott másoktól kérni? Ha igen, kiket szokott megkérni? Általában 

megkapja azt a segítséget, amire szüksége van?  

Információforrások, a digitális technológia használata 

● Van rendszeres kapcsolata másik régió gazdálkodóival (esetleg online)? (Ha igen, hány ilyen 
gazdálkodó van és milyen gyakran cserél velük eszmét? Vannak-e rendszeres vagy egyedi/alkalmi 
lehetőségek más helyi gazdákkal való találkozásra? Az együttműködés más gazdákkal túllép-e a 
tapasztalatcserén (pl. közös nyersanyag-beszerzés, gépek használata, értékesítés stb.)? 

● Honnan szerzi általában az információka általában a világ dolgairól? ((helyi) újságok, rádió-TV, 
ismerősök-család/rokonok, internet stb.)  

● Ha Ön használja az internetet, akkor milyen gyakran és hol (például otthon stb.), illetve milyen célból 
(információ, kommunikáció, tranzakció)? Milyen internet elérésére alkalmas eszközöket használ? Van 
saját használatú okostelefonja? 

● Ha internetet használ: mióta használja az internetet? Hogyan értékeli digitális készségeit (kezdő, 
közepes, haladó)? Meg tud csinálni mindent, amit szeretne az interneten (információt szerezhet, 
kapcsolatba léphet valakivel, vagy akár eladhat valamit, vagy benyújthat hivatalos űrlapot)? Ha nem, 
akkor kapcsolatba tud lépni valakivel segítségért? Ki segíthet Önnek, és milyen 
kérdésekben/problémákban segíthetnek? 

● Honnan szerzi általában az információkat a gazdálkodással kapcsolatos kérdésekről? (pl. A korábban 
felsorolt általános források + szakmai folyóiratok/sajtó, portálok/fórumok, tanácsadók, 
kutatóintézetek, egyetemek, szövetkezetek, rendezvények (előadások/találkozók, bemutatók), 
képzések) 

● Használ-e internetet, valamilyen digitális technológiát mezőgazdasági célokra? Van-e olyan szoftver 
vagy alkalmazás, amelyet használ (általános, pl. Excel vagy speciális szoftver). Ha van okostelefonja, 
melyek azok a mezőgazdasággal kapcsolatos alkalmazások, amelyeket az elmúlt évben használt? 
Elégedett az Ön számára elérhető megoldásokkal? Van olyan megoldás, amelyet esetleg szeretne 
használni, de még nem találta meg a megfelelőt? Megkérheti valakit, hogy segítsen Önnek a „digitális 
gazdálkodással” kapcsolatos kérdésekben (Ha igen, kit, milyen célból)? 

● Ha nem használja az internetet: Kipróbálta már valaha az internetet? Miért tartja magát távol az 
internetről (nem érdekli, idős, hiányoznak a készségek, megfizethetőség stb.)? Szeretne (rendszeres) 
felhasználóvá válni? Ha igen, milyen támogatásra van szüksége? 

 

 

● Érdeklné a WiseFarmer projekt képzési programja, illetve ismer olyan gazdákat, akiket igen? Ha nem, 
miért nem? Ön szerint egy ilyen kezdeményezés sikeres/hasznos lehet? Ha nem, miben látja a 
nehézségeket, és hogyan kellene kibővíteni egy ilyen programot a szélesebb körű részvételhez? 
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2. A FELMÉRÉS KÉRDŐÍVE 

A1: “ Gazdálkodói gyakorlatra alapozott helyi tudás” 

1. Hány éve gazdálkodik?  
o  Kevesebb, mint 3 éve  
o  3-5 éve  
o  6-10 éve  
o  11-20 éve  
o  Több, mint 20 éve  

 
2. Ki dolgozik az Ön gazdaságában?  

 Ön  
 családtagok  
 alkalmi munkások  
 alkalmazottak  
 mások is (beleértve a bérmunkát)  

 
3. Mindig ebben a régióban gazdálkodott?  

o  Igen  
o  Nem 

 
4. Mi a legfontosabb Önnek a gazdálkodásban? Kérem, rangsorolja a következőket (1-től 7-ig):  

……: a gazdaság nyereségessége 

……: a gazdaság fenntarthatósága 

……: személyes életszínvonal 

……: környezettudatosság, környezetvédelem 

……: a gazdálkodás, mint életmód 

……: család és munka közötti egyensúly 

……: hagyományőrzés 

 

5. Jövedelmező az Ön gazdasága?  
o Igen, kizárólag a termelésből elegendő bevétel származik  
o Igen, termelésből származóbevétellel, valamint pályázatokból, támogatásokból érkező összegekkel 

együtt  
o Nem, de a gazdálkodást segítő egyéb tevékenységekből származó bevételekkel együtt már igen  
o Nem 

 
6. Mit érez a legkorlátozóbb erőforrásnak gazdálkodása során? 

o idő  
o pénz  
o készségek, helyi ismeretek  
o természeti körülmények (talaj, időjárás)  
o adminisztráció/bürokrácia  
o munkaerőhiány  
o marketing (alacsony termelői árak)  
o életkorom  
o Egyéb… 
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7. Mennyire elégedett az alábbiakkal? 
 Nagyon 

elégedett 
Viszonylag 
elégedett 

Nem elégedett, 
de nem is 

elégedetlen 

Viszonylag 
elégedetlen 

Nagyon 
elégedetlen 

gazdálkodásának 
gazdasági eredményével 

     

munkakörülményekkel      
személyes 
életminőségével 

     

 
8. Mely fő forrásokból jut gazdálkodását segítő szakmai támogatáshoz? 

 Gyakran veszi igénybe Ritkán veszi igénybe Nem veszi igénybe 
állami szaktanácsadási szervezet 
tanácsadója (falugazdász)    

mezőgazdasági szaktanácsadó – magán 
(nem kereskedelmi)    

könyvelő    
beszállító cégek képviselője (gépek, 
növényvédő szerek, műtrágya, 
vetőmagok, stb.) 

   

felvásárlók, kereskedők    
család    
barátok    
más gazdálkodók    

 
  

9. Hány gazdával vitatja meg rendszeresen a gazdálkodási kérdéseket?  
o  0  
o  1-3  
o  4-10  
o  10+ 

 
10. Hány olyan telefonszáma van, amiket fel tud hívni, ha segítségre van szüksége?  

o  0  
o  1-5  
o  6-10  
o  11-25  
o  25+ 

 
11. Van mezőgazdasági szervezet a lakóhelye vonzáskörzetében? 

 Nem Igen, de nem veszek 
részt/nem vagyok tag 

Igen, tag vagyok, 
alkalmanként 
találkozunk 

Igen, tag vagyok, 
rendszeresen 
találkozunk 

Nem hivatalos, baráti 
társaság 

    

Gazdálkodók klubja     
Egyesület - 
Szakszervezet 

    

Szövetkezet     
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12. Van egyéb, szervezett tevékenység, amelyen részt vesz?   

 

 

 
13. Nyújt segítséget / szolgáltatást más gazdálkodóknak?  

o  Nem  
o  Igen (kérem, részletezze a fő szolgáltatásokat/segítségnyújtás módjait)  

 
 

 
14. Részt vesz-e és ha igen, milyen gyakran tapasztalatcsere / kapacitásfejlesztési eseményeken? 

 Legalább évente 3 évente 5 évente Soha 
Kiállítások     
Mezőgazdasági 
bemutatók, terepi 
bemutatók 

    

Termék bemutatók 
(szolgáltatók/inputany
ag beszállítók) 

    

1-2 napos képzések     
Hosszabb időtartamú 
képzések 

    

IKT képzések 
(Információs és 
Kommunikációs 
Technológiák) 

    

 
15. Kérem, jelölje be, hogy az alábbi problémákat mennyire tudja megoldani gazdaságában? 

(Magyarországon és Szerbiában a teljes táblázat, a többi országban a szürke sorok) 

 
Jól 

megoldott 
Nem megfelelően 

megoldott 
Nem 

megoldott 
Nem fontos, nem 

lényeges 
TERMELÉS:     
technológia – alkalmazott gépek     
technológia – egyéb eszközök/berendezések, 
épületek használata     

vízhasználat, öntözés, szárazság     
időjárás okozta károk     
növényi betegségek, kártevők     
talajminőség     
elaprózott/kisméretű parcellák     
a munkaerő mennyisége     
a munkaerő minősége     
PIACI LEHETŐSÉGEK:     
inputok beszerzése (kedvező áron)     
mezőgazdasági termékek értékesítése 
(kedvező áron)     

földhöz jutási lehetőségek     
hitellehetőségek     
biztosítási lehetőségek     
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Jól 

megoldott 
Nem megfelelően 

megoldott 
Nem 

megoldott 
Nem fontos, nem 

lényeges 
ADMINISZTRATÍV ÜGYINTÉZÉS:     
gazdaságirányítás (mezőgazdasági 
tevékenységek nyilvántartása)     

pályázatok, támogatási kérelmek     
pénzügyek, könyvelés, adóbevallások     
jogi kérdések     
kapcsolattartás a hivatalokkal     
 
15/b. Kérem, említsen meg egyéb kérdéseket, melyek fontosak az ön számára a mindennapi gazdálkodási 
problémák megoldásához:  

 

 

 
16. Gondolkodott már azon, hogy mi tehetné gazdaságát sikeresebbé? 

 Együttműködés más gazdálkodókkal a gépek, berendezések megosztásában  
 Együttműködés más gazdálkodókkal a jobb árak elérése érdekében (inputok, értékesítés)  
 Együttműködés más gazdálkodókkal az integráltabb földhasználat érdekében  
 Digitális/új technológiák használata  
 Készségek/tudás fejlesztése  
 Mezőgazdasági tanácsadó támogatásának igénylése  
 Nagyobb piaci kereslet az aktuális mezőgazdasági termékválasztéka iránt  
 A mezőgazdasági termékkínálat átalakítása a piaci igényeknek megfelelően  
 Egyéb… 

 
17. Melyek az elkövetkezendő öt évre szóló gazdálkodási prioritása? 

 Egyáltalán 
nem 

fontos 

Kevésbé 
fontos 

Semleges Fontos Nagyon 
fontos 

Föld vásárlása      
Új gépek vásárlása      
Új eszközök, vagy digitális 
technológiákon alapuló 
megoldások bevezetése 

     

Elmozdulás új gazdálkodási 
irányok (pl. biogazdálkodás) 

     

Gazdálkodást kiegészítő egyéb új 
tevékenység indítása (pl. 
agroturizmus, feldolgozás, 
marketing) 

     

Gazdálkodás befejezése/ 
gazdaság eladása 

     

A gazdaság átadása gyermekének      
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A2: “Digitális eszközök és információforrások használata” 

1. Jelölje meg az alábbi eszközök közül azokat, amelyek megtalálhatóak a háztartásában. Amennyiben 
rendelkezik valamely eszközzel a háztartásában, jelölje meg azt is, hogy melyiket használja Ön 
személyesen. 

 
Van a háztartásban, de 

nem használom 
Van a háztartásban, és 

HASZNÁLOM 
Nincs a 

háztartásban 
Hagyományos TV    
Okos TV (közvetlen internetkapcsolattal 
rendelkező TV készülék)    

DVR (Digitális video rögzítő)/ DVD/ Blu-ray 
lejátszó)    

Rádió (digitális vagy AM/ FM)    
Asztali számítógép    
Laptop vagy netbook    
Tablet - táblagép (mint pl. iPad, Kindle 
Fire)    

Mobiltelefon    
Hordozható vagy valós idejű (streaming) 
médialejátszó    

E-könyv (e-book) olvasó    
Hordozható technológia (pl.: okosóra)    
Egyikkel sem rendelkezem    

 
2. Mobiltelefon használata esetén az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi legjobban az Ön által 

leggyakrabban használt mobiltelefon típusát?  
o Okostelefon (mint pl. iPhone vagy Samsung Galaxy)  
o  Internetkapcsolat nélküli, hagyományos mobiltelefon (nem okostelefon)  
o  Nem tudom 
 

3. Ön vagy bárki más rendelkezik az Ön háztartásában internet-hozzáféréssel?  
o  Igen  
o  Nem 
 

4. Használja Ön személyesen az internetet?  
o  Igen – nem csak otthon, hanem máshol is (pl.: könyvtárban vagy útközben okostelefonnal, stb.)  
o  Igen – csak otthon használom  
o  Nem, nincs internet-hozzáférésem otthon  
o  Nem, egyáltalán nem használok internetet (Ugorjon a 10. kérdéshez!) 
 

5. Milyen típusú internetkapcsolatot használ? (Adja meg az összes használt típust)?  
  Vezeték nélküli, hordozható (3, 4 vagy 5G mobiltelefonon vagy stick)  
  Wi-Fi  
  DSL internet  
  Vezetékes internet  
  Műholdas internet  
  Optikai szálas internet  
  Egyéb… 
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6. A jelenlegi internetszolgáltatás(ok) megbízható(ak), és megfelel(nek) az Ön igényeinek?  
o  Igen  
o  Nem, mert időnként szolgáltatás kiesést tapasztalok  
o  Nem, mert sávszélességgel kapcsolatos problémáim vannak (pl. “túl lassú” az internet)  
o  Nem, a rendelkezésre álló internetkapcsolat(ok) megbízhatatlan(ok) és alacsony kapacitású(ak)  
o  Nem tudom 
 

7. Mikor kezdett el először internetet használni?  
o  0-3 évvel ezelőtt  
o  több, mint 3 évvel ezelőtt  
o  több, mint 5 évvel ezelőtt  
o  több, mint 10 évvel ezelőtt 
 

8. Ha egy átlagos hetére gondol, amikor internet használ, akkor általában kipróbál új dolgokat 
internetezés közben?  
o  Csak azokat a weboldalakat vagy appokat használja, melyeket korábban is használt  
o  Esetleg egy-két új weboldalt vagy appot használ, melyeket nem használt korábban  
o  Sok olyan új weboldalt vagy appot használ, melyeket nem használt korábban  
o  Nem tudom 
 

9. Kérjük, jelölje a listán, hogy milyen típusú tevékenységet végez számítógép használata és/ vagy 
internetezés közben. Kérjük, jelölje azt külön, melyeket használja a gazdálkodás kapcsán is.  

 

Legalább 
hetente 
egyszer 

Legalább 
három 

havonta 
Ritkán Soha 

Gazdálkodással 
kapcsolatban is 

Email küldése vagy fogadása      
Azonnali üzenetküldő alkalmazás használata, úgy mint 
Facebook Messenger, WhatsApp vagy Skype Chat      

Közösségi oldalak vagy appok látogatása (mint pl. 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Tumblr vagy 
Pinterest) 

    
 

Hozzászólás weboldalhoz vagy bloghoz      
Telefon- vagy videóhívások kezdeményezése vagy 
fogadása az interneten keresztül (pl. Skype)      

Saját készítésű tartalom (szöveg, kép, fotó, videó, zene, 
stb.) feltöltése weboldalra, megosztás céljából      

Online vásárlás      
Online értékesítés      
Internetes banki szolgáltatások használata      
Szoftverek és alkalmazások (appok) telepítése      
Fájlokat átvitele számítógépek és egyéb eszközök 
(okostelefon, tablet, médialejátszó stb.) között      

Bármilyen szoftver – beleértve az operációs rendszer és 
biztonsági programok – beállításának megváltoztatása      

Teljes hivatali ügyek online intézése (pl. támogatások 
igénylése, jogosítvány megújítása, adóügyek)      

Hivatalos nyomtatványok letöltése      
Online tananyagok használata      
Rádióállomások hallgatása online      
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Legalább 
hetente 
egyszer 

Legalább 
három 

havonta 
Ritkán Soha 

Gazdálkodással 
kapcsolatban is 

Tárhely használata az interneten dokumentumok, képek, 
zenék, videók vagy egyéb fájlok lementése céljából (pl. 
Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive (korábban 
Skydrive), iCloud, Amazon Cloud Drive) 

    

 

Árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információ 
keresése      

Egészséggel kapcsolatos információ keresése (sérülés, 
betegség, táplálkozás, egészséges életmód)      

Online hírek / újságok / hírmagazinok olvasása      
Helyi hírek és események keresése      
Közszolgáltatásokkal kapcsolatos információk keresése a 
kormányzati oldalakon (beleértve az önkormányzat által 
nyújtott szolgáltatásokat is)  

    
 

Fájlok vagy mappák másolása vagy áthelyezése      
Szövegszerkesztő szoftver használata (pl.: Word)      
Táblázatkezelő szoftver használata (pl.: Excel)      
Szoftver használata fotók, videók vagy hangfájlok 
szerkesztéséhez      

Prezentáció vagy dokumentum készítése szöveg, képek, 
táblázatok vagy diagramok integrálásával      

Táblázatkezelő speciális funkcióinak használata az adatok 
kezeléséhez vagy elemzéséhez (rendezés, szűrés, 
képletek használata, diagramok létrehozása)  

    
 

Programozási nyelven kódok írása      
Online médiaszolgáltatások használata (zene (pl. 
Spotify), tv (pl. Netflix), videó (pl. YouTube))      

Térkép- vagy műholdas navigáció szolgáltatások 
használata (pl. útvonaltervezésre)      

 

10. Amennyiben nem használja (rendszeresen) az internetet, Ön szerint ez meg fog változni a következő 
években? (Más szóval, rendszeresen fogja-e használni az internetet belátható időn belül?)  
o  Igen  
o  Nem. Számomra megfelelő a jelenlegi állapot.  
o  Nem. Nem hiszem, hogy meg fog változni, de szeretném, ha megváltozna.  
o  Elképzelhető (különösen akkor, ha kapok segítséget) 

11. ely területen segíthetnének Önnek legjobban a kommunikációs és információs technológiák?  
o  Technológia, termelés  
o  Piacra jutás  
o  Adminisztráció  
o  Család és magánélet 
 

12. Az alábbiak közül mi lenne a legnagyobb előny az Ön számára, ha jobb digitális készséggel rendelkezne 
és (gyakrabban) használná az internetet?  
  Információ gyors megtalálása (például a gazdálkodásról, hírekről, hobbikról, egészségről, stb.)  
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  Könnyebben és gyorsabban vehetné igénybe a közszolgáltatásokat, vagy intézhetne közigazgatási 
ügyeket (pl. mert nem szükséges hozzá személyes kontaktus, azaz otthonról is online elérhetők 
így))  

  Árak összehasonlítása, legkedvzőbb árú termékek megszerzése és pénzmegtakarítás  
  Kapcsolattartás másokkal (pl.ingyenes telefon- / videohívások kezdeményezése, fényképek 

megosztása)  
  Függetlenebbé válni / Kevésbé függni attól, hogy másokat kérjen meg bizonyos dolgok 

elintézésére (például foglalás, rendelés)  
  Alkalmazások használata a gazdálkodásban  
  Egyik sem / Nem hiszem, hogy lenne valamilyen előnye az online létnek  
  Nem tudom  
  Egyéb… 
 

13. Van olyan a gazdálkodást segítő digitális eszköz (alkalmazás, rendszer, szoftver), melyet már használ, 
vagy érdeklődik iránta? (Magrországon és Szerbiában a teljes táblázat, a töbi országban a szükre 
sorok) 

 
Már 

használom 
Még nem használom, 

de érdekel 
Nem 

érdekel 
Precíziós mezőgazdaság (növénytermesztés):    
automatikus kormányzás (robot-pilóta)    
GPS-es sorvezető rendszer    
valós idejű kinematikus (RTK) helymeghatározó rendszer    
Változó Dózisú Kijuttatás (VRA) alkalmazás, kezelési zónák    
Vegetációs index (NDVI) használata az öntözés és a betakarítás 
tervezéséhez    

egyéb precíziós eszköz    
Mobil appok:    
geo tracker (nyomkövető) – pl. parallel drive assist    
parcellaadatok gyűjtése (fotó, videó, hang, földrajzi helyzet)    
kártevők, gyomok azonosítása    
permetezőgép kalibrálása    
területmérés    
geo tracker    
egyéb mobil app    
Gazdaság irányítása, tervezés és jelentéskészítés:    
gazdálkodási napló (gazdálkodás nyilvántartása - parcellák, 
talajművelés, betakarítás, hozam, állat…)    

talaj (és levél) mintavételi adatok nyilvántartása    
tápanyag-gazdálkodási terv    
parcellák térképes kezelője (GIS)    
földhasználati nyilvántartás (bérlet/ tulajdon)    
nitrátjelentés    
állománynyilvántartás, tenyésztési napló    
input anyagok készletnyilvántartása    
munkagép szerviznapló    
költségek, hozamok és jövedelem nyilvántartása    
egyéb farm management szoftver    
Piacra jutás:    
alkalmazás közvetlen eladásra (rövid lánc)    
árinformációs rendszer    
online piac (együttműködő termelők általi közös értékesítés a    
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Már 

használom 
Még nem használom, 

de érdekel 
Nem 

érdekel 
jobb feltételek érdekében) 
mezőgazdasági hirdetések    
egyéb piacra jutást segítő eszköz    
e-Közigazgatás    
támogatás e-igénylése és jelentéskészítés    
Ügyfélkapu - kapcsolattartás    
egyéb e-Közigazgatás    
 
13/b. Amennyiben az “egyebet” választotta, kérjük, részletezze 

 

 
14. Melyik a legjobb mód az Ön számára a digitális készségek fejlesztéséhez?  

o  Online kurzusok  
o  Hagyományos tantermi képzés  
o  Szakkönyv vagy egyéb nyomtatott anyag elolvasása  
o  Egymástól való tanulás a családtagok, barátok vagy más gazdák részvételével 
 

15. Az elmúlt évben megkért valakit, hogy küldjön e-mailt, szerezzen információt az internetről, vagy 
online vásároljon valamit az Ön nevében?  

o Igen - 1-3 alkalommal  
o Igen - 4-5 alkalommal  
o Igen – több, mint 5 alkalommal  
o Nem  
o Nem tudom 

 
16. HA IGEN - Kérjük, sorolja fel az utolsó három személyhez fűződő kapcsolatát (használjon olyan 

kategóriákat, mint gyermek, tanácsadó, barát, stb.), akinek a segítségét kérte a számítógéppel, 
okostelefonnal vagy az internettel kapcsolatban! 
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„Gazdaság profil” 

1. Kérjük, adja meg a nemét  
o  férfi  
o  nő 

 
2. Mely korcsoporthoz tartozik?  

o  18-30 év között  
o  31-45 év között  
o  45-60 év között  
o  több, mint 60 

 
3. Iskolai végzettség szintje  

  Alapfokúnál alacsonyabb végzettség  
  Alapfokú végzettség  
  Alsó középfokú végzettség  
  Felső középfokú végzettség  
  Középiskola utáni, nem felsőfokú végzettség  
  Rövid ciklusú felsőoktatásban szerzett végzettség  
  Bachelor vagy azzal egyenértékű szint  
  Mester (Master) vagy azzal egyenértékű szint  
  Doktori vagy azzal egyenértékű szint  
 Ha bármilyen típusú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, kérjük, részletezze: …… 

 
4. Region (NUTS2 level)  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units 

 
5. A földterület és az állatállomány mérete a gazdaságban ágazatonként: 

6. Ön a tulajdonos vagy bérli a mezőgazdasági földeket?  
o  tulajdonos  
o  bérlő  
o  mindkettő 

 
7. Szeretne többet hallani a WiseFarmer programról? A WiseFarmer projekt ingyenes lehetőséget biztosít a 

gazdáknak arra, hogy megtanulják egymástól a legjobb helyi gazdálkodási gyakorlatokat és a digitális 
eszközök használatát. A projekt mobil eszközöket, internet-hozzáférést és a WiseFarmer 
szoftvercsomagot is biztosít minden résztvevő számára. 
o  Igen  
o  Talán  
o  Nem  

 
Ha nem, miért nem  

 

 
  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
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3. WISEFARMER GAZDÁLKODÓI TIPOLÓGIA 

A válaszadók gazdálkodási profiljának (gazdaság mérete és jellemző szektora) azonosítása érdekében a 
kérdőíven bekérésre kerültek a növénytermesztési és állattenyésztési adatok, terület hektár és 
állatállomány létszám mennyiségben kifejezve. A növény- és állattenyésztési típusok listájának értékeit az 
EU szabványos SO együttható adatrendszere szerint kértük be, összhangban a FADN (Farm Accounting 
Data Network) módszertanával, biztosítva a jövőbeni interoperabilitást és összehasonlíthatóságot más EU-
szintű kezdeményezésekkel, kutatásokkal és publikációkkal, fenntartva a lehetőségét annak, hogy 
felmérésünk eredményei a későbbiekben igény szerint mélyebb tudományos elemzések alapjául is 
szolgáljanak 

A mezőgazdasági termékek sztenderd termelési értéke (outputja), rövidítve SO, a mezőgazdasági termelés 
átlagos monetáris értéke a gazdaság közvetlen értékesítési árain. Mindegyik termék egy regionális SO 
együtthatóval rendelkezik egy adott referencia-időszak átlagában, ezek összege a farm teljes gazdasági 
méretét képviseli, euróban kifejezve. 

A sztenderd adatkészlet az Europa.eu szerverről érhető el: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/so-coefficients 

A kérdőíven létrehoztunk egy, az üzemi profil adatainak bevitelére szolgáló összetett űrlap részt, oly 
módon, hogy tetszőleges számú sor legyen hozzáadható: 

 

A bemeneti eredményeket (xls fájl) az adatbázis-lekérdezésekhez megfelelő formátumba konvertáltuk. 

Készítettünk egy adattáblát, amely lehetővé tette a termékek típusának és értéküknek a egymáshoz 
rendelését: 

 

A tipológiai eredmény kiszámításához a projektben a teljes FADN módszerhez képest egyszerűsített 
megközelítést alkalmaztunk, amelyet a kutatásunk céljára elégségesnek találtunk.  

A főbb megközelítések: 

• SO együtthatókat alkalmaztunk a növények mennyiségeire (terület mérete hektárban kifejezve) és az 
állatállományra (egyed létszám, vagy a sztenderd SO listában meghatározott egyéb mértékegységek 
szerint). 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/so-coefficients
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• A bemeneti mennyiségek alapján az SO értékeket növényi és állatállomány-kódok / címkék szerint 
csoportosítottuk, és összegüket gazdaságonként a két csoport szerint számoltuk. 

• A takarmánynövényeket az állattartás sztenderd termelési értékének részeként számoltuk el (mivel 
ezek az állatok takarmányforrásaként szolgálnak). 

• A teljes gazdaság sztenderd termelési értékének (SO) kétharmadát kiszámítottuk, és 
összehasonlítottuk a két csoport (növénytermesztés és állattenyésztés) SO összegével, annak 
meghatározása érdekében, hogy a gazdaságok vegyesek vagy specializálódtak. Ha a két csoport 
bármelyikének termelési értéke kevesebb volt a teljes gazdasági SO 2/3-ánál, akkor a gazdaságot 
„vegyesnek” osztályoztuk. 

• A gazdaságok méretének meghatározásakor arra számítottuk, hogy a válaszadók egyéni és családi 
gazdaságok, a foglalkoztatáshoz és a gazdálkodásban való személyes részvételükhöz való 
hozzájárulásuk alapján. Alkalmazott szabály szerint: ha a teljes SO érték <25000 €, akkor a méret 
„kicsi”; ha a teljes SO-érték <65000 €, akkor a méret "közepes"; egyébként a méret „Nagy”. 

A gazdasági tipológia eredményét bemutató lekérdezés áttekintő nézete: 

 

Készítettünk egy olyan szerkezetű excel fájlt is, amelyet hozzáadva a kérdőív xls nyers adatfájljához, importálni 
lehet a statisztikai elemző szoftverbe (SPSS) a kereszttáblázatos lekérdezésekhez.  
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A Drupal 8 Webform rendszer komplex szakaszának szerkesztése: 

 

Az SO lista termék címkéinek szerkesztése a Drupal 8 Webform rendszerben: 
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4. A DIGITÁLIS KÉSZSÉGEKET MÉRŐ INDIKÁTOR KALKULÁCIÓJÁNAK MÓDSZERTANA 

A módszertan forrása az EUROSTAT: Methodological Manual for Statistics on the Information Society. Survey 
year 2015, version 1.0 című kiadványa. 

• Nincs digitális készség: egyiket sem végzi a felsoroltak közül, illetve egy éven belül vagy soha nem 
használta az internetet 

• Alacsony digitális készség: 1-3 területen egyik indikátor sem jellemző rá („Nincs”) 
• Alapvető (basic) digitális készség: egy vagy több területen eléri legalább az alapfokot eléri és nincs 

olyan, terület, ahol egyik indikátor sem jellemző rá 
• Haladó (above basic) digitális készség: mind a négy területen haladó pontszám 

Kompetenciaterület Indikátorok Készség szintje 

Információ 

• Információ keresés termékekről és 
szolgáltatásokról  

• Információszerzés közigazgatási 
weboldalakról, hivatalok internetes 
elérhetőségeiről 

• Egészséggel kapcsolatos információk gyűjtése 
• Fájlok és mappák másolása vagy áthelyezése 
• Fájlok mentése internetes tárhelyre 

Nincs (egyik sem a 
felsoroltak közül) 

Alapfokú (csak egy a 
felsoroltak közül)  

Haladó (legalább kettő a 
felsoroltak közül)  

Kommunikáció 

• e-mailek küldése, fogadás  
• Internetes telefonhívások, video hívások 

lebonyolítása 
• Megjelenés és részvétel közösségi oldalakon 
• Saját készítésű tartalom feltöltése/megosztása 

weboldalakon 
 

Nincs (egyik sem a 
felsoroltak közül) 

Alapfokú (csak egy a 
felsoroltak közül)  

Haladó (legalább kettő a 
felsoroltak közül)  

Tartalomkészítés 

• Szövegszerkesztő program használata [alap] 
• Táblázatkezelő program használata [alap] 
• Szoftver segítségével képek, videók vagy 

hangfelvételek szerkesztése [alap] 
• Elektronikus prezentációk vagy 

dokumentumok készítése, amelyek képeket, 
videókat, ábrákat is tartalmaznak [haladó] 

• Táblázatkezelő összetettebb funkcióinak 
használata [haladó] 

• Számítógépes program írása, speciális 
programozói nyelv használatával [haladó] 

Nincs (egyik sem a 
felsoroltak közül) 

Alapfokú (egy vagy több az 
alappal jelzett tevékenységek 
közül, de egy sem a 
haladókból) 

Haladó (legalább egy a 
haladóval jelzett 
tevékenységekből) 

Problémamegoldás 

Technikai problémák megoldása aldimenzió 
• Fájlok mozgatása a számítógép és más 

eszközök között 
• Program vagy alkalmazás telepítése  
• Szoftverek (beleértve az operációs rendszer és 

biztonsági programok) konfigurációjának 
megváltoztatása, ellenőrzése 

Online szolgáltatások ismertsége aldimenzió 
• Internet bank 
• Termékek és szolgáltatások rendelése vagy 

vásárlása (az elmúlt egy évben)  
• Online értékesítés 
• Internetes oktatási anyagok használata 

Nincs (egyik sem a 
felsoroltak közül) 

Alapfokú (csak az egyik 
aldimenzióból egy vagy több 
tevékenység) 

Haladó (legalább egy 
tevékenység mindkét 
aldimenzióból) 
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