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.XOFVV]DYDNRNWDWiVNpS]pVNpV]VpJIHMOHV]WpVQHYHOpVUHQGV]HUWHFKQROyJLDL
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$ .iURO\ 5yEHUW )ĘLVNROD SDUNMiEDQ QHP |QFpO~DQ GtV]OLN .OHEHOVEHUJ .XQy
V]REUDPHUWDQDJ\HOĘGK|]KDVRQOyDQD6]HU]ĘNQHPFVDNIHOLVPHUWpNDWXGiVD]RN
WDWiVIRQWRVViJiWKDQHPĘNLVV]LQWHDVHPPLEĘONRUV]HUĦRNWDWiVLLQWp]PpQ\WOpW
UHKR]YDV]ROJiOWiNDPH]ĘJD]GDViJRWDQHP]HWpUGHNHLW(OHP]pVHLNEL]RQ\tWMiND
WXGiVVDOHOpUWPH]ĘJD]GDViJLHUHGPpQ\HNHWpVUiYLOiJtWDQDNDIHV]OWVpJHNUHDKD
Q\DWOiVDPXODV]WiVMHOHLUH
$ YLWDLQGtWy JRQGRODWDLW IRO\WDWYD YpOHPpQ\HP V]HULQW PLQGHQHNHOĘWW DEEDQ
V]NVpJHV GĦOĘUH MXWQL KRJ\ PLW pV KRJ\DQ FpOV]HUĦ RNWDWQLNpSH]QL NpV]VpJHNHW
IHMOHV]WHQLDNRUV]HUĦLJpQ\HNDIHOJ\RUVXOWWXGRPiQ\RVKDODGiVDWHFKQROyJLDLIRU
UDGDORPYLOiJiEDQPDMGH]WN|YHWĘHQWLV]Wi]QLKRJ\KROKiQ\KHO\HQRV]WRWWYDJ\
RV]WDWODQNpS]pVEHQVWEYDOyVXOMRQH]PHJ6]HULQWHPRO\DQUHQGV]HUV]ROJiOKDWQi
HUHGPpQ\HVHQDKD]DLPH]ĘJD]GDViJNRUV]HUĦV|GpVpWDPHO\DURKDPRVDQIHMOĘGĘ
YiOWR]yN|UOPpQ\HNQHNPHJIHOHOĘHQRNWDWiVLV]LQWHQNpQWHOWpUĘWDUWDOPLPpO\VpJ
ben oldaná meg az oktatást, az ismeretek intézményes átadását és a képzést, az is
PHUHWHNEHJ\DNRUOiViWYDODPLQWDPDNO|Q|VHQIRQWRVViYiOyNO|QIpOHNpV]VpJHN
IHMOHV]WpVpWDWDQXOiVPHJWDQtWiViWpVDQHYHOpVW$NpV]VpJIHMOHV]WpVEHQNO|Q|V¿
gyelmet érdemel a kreativitás, a kognitív készségek, az alkalmazkodóképesség, a kri
WLNDLDODSiOOiVD]LQIRUPiFLyNiUDGDWDPLDWWPHUWH]HNVHJtWLNDV]NVpJHVWHFKQLNDL
WHFKQROyJLDLEHDYDWNR]iVIHOLVPHUpVpWD]LQIRUPiOyGiVWDNDSFVRODWRNWHUHPWpVpW
~MLVPHUHWHNKH]MXWiVWDWDQXOiVWDJD]GiONRGyDWHUPHOĘDYiOODONR]yQDSUDNpV]Vp
JpW$]RNWDWiVEDQNpS]pVEHQSHGLJDWHFKQLNDLIRUUDGDORPDGLJLWDOL]iFLyDPHVWHU
VpJHVLQWHOOLJHQFLDDSUHFt]LyVDXWRPDWL]iOWHOMiUiVRNWpUQ\HUpVpQHNHOĘPR]GtWiVD
pUGHNpEHQLQGRNROWDPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpVVDMiWRVViJDLYDOIRJODONR]QLYDODPLQW
DWXGiVPHJV]HU]pVpQHNNRUV]HUĦVtWpVpQHN~MOHKHWĘVpJHLYHOV]iPROQL
$IHQQWDUWKDWyKDWpNRQ\YHUVHQ\NpSHVPDJ\DUPH]ĘJD]GDViJNRUV]HUĦRNWDWi
VLNpS]pVLUHQGV]HUpYHOQHPFVDNDKD]DLpOHOPLV]HUV]NVpJOHWPLQĘVpJLpVPHQQ\L
VpJLHOOiWiViWNpSHVEL]WRVtWDQLKDQHPDQHP]HWN|]LNDSFVRODWRNDNHUHVNHGHOHP
HUHGPpQ\HVUpV]WYHYĘMHLVOHKHW$]pOHOPLV]HUHJ\UHÄNHPpQ\HEE´VWUDWpJLDLFLNN

Csete:2NWDWiVNpS]pV~WDM|YĘPH]ĘJD]GDViJDIHOp

BEVEZETÉS
$6]HUNHV]WĘVpJIHONpUpVpUHtUWDPKR]zászólásomat Magda Sándor – Marselek
Sándor – Magda Róbert vitaindító írásához,1 amelyben rendkívül fontos, izgalmas,
sorsformáló témakörrel, az agrárgazdaságEDQWHYpNHQ\NHGĘNNpS]pVpYHOIRJODONR]QDNDPLVRNEDQKD]iQNM|YĘMpWLVpULQWL
gQPDJiEDQDWpPDN|UQDSLUHQGUHWĦ]pVH
LVGLFVpULD6]HU]ĘNHWpVD6]HUNHV]WĘVpJHWVD]KRJ\D6]HU]ĘNW|EEpYWL]HGHV
tapasztalattal rendelkeznek, csak növeli a
kezdeményezésük értékét, hasznosságát.
$ 6]HU]ĘN J\DNRUODWLODJ D VHPPLEĘO
NRUV]HUĦDXGLRYL]XiOLVRNWDWyKHO\VpJJHO
tanüzemekkel, tanszállodával, üvegház]DONRUV]HUĦGLiNV]iOORGiNNDOUHQGHONH]ĘIHOVĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\WKR]WDNOpWUH
DKROPiVLQWp]PpQ\HNHWPHJHOĘ]YHPiU
távoktatással is foglalkoztak. Mindez növeli, hitelessé teszi a vizsgálódás, elemzés,
tényfeltárás értékét, s egyben nehezíti a
hozzászóló, vitázó feladatát.
$V]HU]ĘNRNWDWiVLWpPDN|UEHQJ\DNUDQ
KLYDWNR]WDN HOĘGHLQNUH PLQGHQHNHOĘWW
Széchenyire, aki alacsonyabb termete ellenére a legnagyobb magyarok egyike volt,
HOVĘVRUEDQD]pUWPHUWIHOLVPHUWHKLUGHWWH
DWXGiVDPĦYHOWVpJIRQWRVViJiWpVWHWWLV
DPDJ\DUViJPĦYHOWVpJpQHNIHOHPHOpVppUW
0pOWiQHPOtWKHWĘPpJDNpWEötvös és még
sokan mások.
Ismeretes, hogy Dánia elszenvedve saját
„Trianonját”, elvesztette területének kétharmadát, majd az oktatás segítségével lábalt
NLYHV]WHWWKHO\]HWpEĘO$FiULJ\iPViJDOyO
szabaduló, önállóságának 100. évfordulóját
QQHSOĘ)LQQRUV]iJIHOHPHONHGpVHLVpOĘ
példa. (Amiben az is szerepet játszik, hogy
1
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D¿QQRNWDWiVIĘFpOMDPLQGHQJ\HUHND
PD[LPXPRWKR]]DNLPDJiEyO
Én még elemista voltam a harmincas
években, amikor Szentlászlón (Somogy
megye)2DV]OpV]QĘQDJ\QpQpPQpOQ\DUDOtam. Egyik nap mondta, hogy kimegyünk
a pusztába a tanító házaspár barátaihoz.
Gyerek létem ellenére csodálkoztam, hogy a
pusztában tanítók élnek. Betakarítás utáni
hordás ideje volt, kánikulai meleg, s meglepetésem fokozódott, amikor a pusztában
megláttam a kévékkel megrakott szekeUHNNHODSRFVRO\iEDQKĦV|OĘELYDO\RNDW
Csodálkozásom fokozódott, amikor megpillantottam a semmi közepén az iskola új
épületét, amiben a tanító házaspár a pusztai
cselédek gyerekeit tanította. A tanítók ott
KHO\EHQODNWDN6ĘWPpJHJ\NH]GHWOHJHV
általuk létesített teniszpályával is növelWpNHOiPXOiVRPDW(NNRUKDOORWWDPHOĘször KlebelsbergQHYpWVpUWKHWĘHQH]pUW
is örömmel vettem részt a Károly Róbert
)ĘLVNROD .OHEHOVEHUJ .XQy szobrának
avatóünnepségén. Más alkalommal peGLJpUGHNOĘGpVVHOKDOOJDWWDPDIĘLVNROiQ
a Klebelsberg család helyszínen megjelent
NpSYLVHOĘMpWKlebelsberg Kunó nemcsak az
oktatáson, tanításon, a hazai iskolarendszer
NRUV]HUĦVtWpVpQEĘYtWpVpQpStWpVpQIiUDdozott, hanem külföldi tanulási, kollégiumi
OHKHWĘVpJHNUHLVJRQGROWKlebelsberg sokROGDO~iOGR]DWRVWHYpNHQ\VpJHYDOyV]tQĦD
V]HU]ĘNHWLVLKOHWWHDYLWDFLNNPHJtUiViUD
$WXGiVDPĦYHOWVpJDIHMOĘGpVKDMWyHUHje, a társadalmak, az országok jólétének
HOĘPR]GtWyMD1DSMDLQNEDQPpJLQNiEED
N|]HOM|YĘEHQSHGLJPiUV]LQWHOpWH]QLVHP
lehet a tudományos haladás, a digitalizáció,
az innováció eredményeinek mindennapi
alkalmazása, hasznosítása nélkül. Az ag-

Magda Sándor – Marselek Sándor – Magda Róbert: Az agrárgazdaságban foglalkoztatottak képzettsége és a
M|YĘLJpQ\H*D]GiONRGiVV]±SS
2
Szentlászló község a Zselicség szélén, valamikor „pogány, lázadó, Somogy-országban” található, ahová kivéWHONpQW0yULF]=VLJPRQGLVV]tYHVHQMiUW0DMGEHQDYLV]RQ\ODJNLVWHUOHWĦEiQ\iV]LSDURVDEE%DUDQ\D
megyéhez csatolták. Baranyában, pontosabban Pécs és Komló környezetében még a rendszerváltáskor is mintegy
10 000 bányász dolgozott, élt. Rákosiék 1950-ben, különféle megfontolásokból megyei, járási határkiigazításoNDWKDMWRWWDNYpJUHPDMGNpVĘEEPHJV]QWHWWpNDMiUiVRNDW
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rárgazdaságban mindezt bonyolítja, hogy
ELROyJLDLUHQGV]HUHNUĘOELRPDVV]iUyOWpUEHQLVpJUĘONOtPDYiOWR]iVUyOVWEUĘOYDQ
V]yPHO\HNUHDNpVĘEELHNEHQPpJNLWpUHN
DM|YĘRNWDWiVDNDSFViQ
$&Ë0e6$7$57$/20
g66=+$1*-È5Ï/
$¿J\HOPHWIHONHOWĘpVpUGHPOĘFtPEHQ
a „foglalkoztatottak” kifejezés statisztikai
szempontból pontos, de a hétköznapi szóhasználatban a foglalkoztatott alkalmazottat jelent. Az ágazatban sokan önállóan
JD]GiONRGQDNYiOODONR]QDNPH]ĘJD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWQDN IĘ YDJ\
mellékfoglalkozásban, de nem igazán foglalkoztatottak. Foglalkoztatott alatt a napszámost, az állandó alkalmazottat is értik,
H]pUWFpOV]HUĦD]iUQ\DOWDEEV]yKDV]QiODW
A múlt és jelen részletes leírása, elemzése, értékelése bizonyítja az oktatás fontosságát. A jelen tanulmányban ez uralja a
tartalmat. Az igen gondosan összeállított
vitaindító további vizsgálatokhoz, tanulságokhoz, következtetésekhez is támpontot
Q\~MWGHDM|YĘLJpQ\HD]DQDOt]LVKH]NpSHVW
tartalmában, terjedelmében vérszegény,
mert ez csupán néhány kulcsszó említésére
szorítkozik.
Az helytálló, hogy a múlt tanulságai a
M|YĘ ~WMDLQDN NLN|YH]pVpKH] V]iPWDODQ
támpontot nyújtanak, ami természetesen
D6]HU]ĘNHWGLFVpUL+HO\HVHQWHV]LNKRJ\
a hazai agrárgazdaság rendszerváltozás
HOĘWWLHUHGPpQ\HLEHQDNpS]pVIRQWRVViJiWHPOtWLN,JD]HEEHQMHOHQWĘVV]HUHSHW
játszott a „nyugatról behozott” Lohmann,
CPS, termelési rendszerek stb. is. Ma is
EV]NpNOHKHWQNDUUDKRJ\D]HJ\IĘUH
jutó gabona- és hústermelésben elértük az
USA színvonalát, vagy hogy a szomszédos
országokból ide jártak élelmiszert vásárolni, vagy Margaret Thatcher miniszterelnök
asszony a Nagycsarnokban nézte és dicsérte
a gazdag, színes élelmiszer-kínálatot, s a
KGST cserekereskedelmében rendkívül jól
KDV]QRVXOWDNDPH]ĘJD]GDViJLWHUPpNHN

.iUKRJ\DV]HU]ĘND]]DOPiUQHPIRJlalkoztak, hogy milyen oktatással lehetne,
kellene ezt a volt szintet meghaladni, illetve
D]WKRJ\DUHQGV]HUYiOWR]iVHOĘWWLV]LQWWĘO
ezermilliárd forinttal elmaradó kibocsátást
hogyan lehetne, kellene képzés segítségével
helyrehozni. Az biztos, hogy ebben nem segít
az, hogy az egyéni gazdálkodók 13%-át alig
KDODGMDPHJDN|]pSpVIHOVĘIRN~YpJ]HWWVpJĦHNDUiQ\DKRJ\KD]iQNEDQD]XWiQSyWOiVW
nehezíti az is, hogy igen magas a csupán
nyolc általánost végzettek aránya, vagy hogy
D6]HU]ĘNYL]VJiODWDLV]HULQWFV|NNHQĘD]
DJUiUNpS]pVEHQUpV]WYHYĘNV]iPD
$6]HU]ĘNHUĘVVpJHD]HOPpOHWJ\DNRUODW
összhangjának, egységének következetes
NpSYLVHOHWH0LQGLJNpS]pVUĘONpS]HWWVpJUĘOtUQDNPLNpQWH]DFtPEHQLVV]HUHSHO
Gyakorlati példát is mutattak erre Gyöngyösön, Tas-pusztán, a tanüzemekben és
másutt.
$6]HU]ĘNV]yKDV]QiODWDPLDWWFpOV]HUĦ
hangsúlyozni, hogy a képzés és az oktatás
között az a különbség, hogy míg az oktatás
az ismeretek, a tudnivalók intézményes átadását jelenti, addig a képzés meg is tanítja,
begyakoroltatja azt. Ez természetesen egészen más a traktorosnál, a gépésznél és az
DJUiUPpUQ|NQpO,JD]iQNiUKRJ\D6]HU]ĘN
ezzel, vagyis az oktatás és képzés sajátosságaival, összefüggéseivel, a különféle képzési
V]LQWHNMHOOHP]ĘLYHOOHKHWĘVpJHLYHOQHP
foglalkoztak.
A tudás, az ismeretszerzés, a megismerés
iránti igény feltámasztása fontos szerepet
MiWV]LN D WHUPHOpVL WpQ\H]ĘN IRO\DPDWRV
NRUV]HUĦVtWpVpEHQ
$M|YĘWV]ROJiOyWXGiVQHPFVDNDIHOKDOmozott ismeretek átadására korlátozódik,
KDQHPIHONpV]tWLDKDOOJDWyWDNpVĘEELV]DNPXQNiVWV]DNHPEHUWYDJ\YH]HWĘWLUiQ\ttót a gondolkodásra, mérlegelésre, kritikai
V]HPOpOĘGpVUHpVIRO\DPDWRVWDQXOiVUD
0LQGHEEĘOD]LVN|YHWNH]LNKRJ\D]RNtatás-képzés állandó kihívás a felhalmozott
WXGiVWDSDV]WDODWpVDM|YĘLJpQ\HLQHN való
PHJIHOHOpVN|]|WW

Csete:2NWDWiVNpS]pV~WDM|YĘPH]ĘJD]GDViJDIHOp

A vitaindító írást zavarja az, hogy az öszszefoglaló mellett a vitaírás végén konklúziót közölnek (tanulságot, következtetést,
végkövetkeztetést), amely nem kapcsolódik
szervesen az írás elején közölt összefoglaOiVKR]LOOHWYHDWDUWDORPKR]+DDV]HU]ĘN
ragaszkodnak a vitázó írás elején közölt
alcímhez, vagyis a sokoldalú adatokból,
HOHP]pVHNEĘOPHJIRJDOPD]]iNPHJiOODStWiVDLNDW V HEEĘO N|YHWNH]WHWpVHNHW V
ezek megoldására javaslatokat ajánlanak,
akkor közelebb kerülnek a cím és tartalom
összhangjához, arányaihoz, ahhoz, hogy
bátrabban és behatóbban foglalkozzanak
DM|YĘLJpQ\HLYHO
$6]HU]ĘNYLWDLQGtWyMiQDNPHJtUiViWVDMnos bonyolítja az, hogy az agrárgazdaság
üzemi, vállalkozói, kapcsolati, birtokmozgási, hálózati stb. helyzete, háttere korunkban folyamatosan változó.
$]VHPNDSNHOOĘKDQJV~O\WKRJ\PLUH
milyen nagyságrendre, arányokra gondolQDN DPLNRU RYL LVNRODNHUWHNUĘO IDOXV]|YHWNH]HWHNUĘOV]yOQDN0LUHLUiQ\XOD]
DODSNpS]pV".HUWEDUiWRNUyOYDJ\PLNUĘO
YDQV]y"
'LFVpUHWHVHQHOHP]LNDN|]pSV]LQWĦRNtatást, de nyitott a hogyan tovább. HangV~O\R]RPKRJ\DJRQGRVIHOWiUyHOHP]Ę
munka már önmagában is minden elisPHUpVWPHJpUGHPHOGHDUDQJRV6]HU]ĘNWĘODKRJ\DQWRYiEEUDLVNtYiQFVLOHKHWD]
pUGHNOĘGĘROYDVy
$]DODSpVN|]pSV]LQWĦNpS]pVQpODVWDtisztikai adatok közlése mellett az is fontos, hogy a képzés mire irányult és hogyan
zajlott.
$IHOWiUyPXQNiEDQD6]HU]ĘNPLQGHQ
HOLVPHUpVWPHJpUGHPOĘWHOMHVVpJUHW|UHNvése eleve azzal a kockázattal járt, hogy
QHPPDUDGWNHOOĘHQHUJLiMXNDNpS]pVpVD]
ágazat eredményeinek összekapcsolására
D UHQGV]HUYiOWiV HOĘWWL PDMG XWiQL LGĘszakban, valamint a képzés folytatásának
kérdéseire.
Dicséretes a gazdag adathalmaz és a
V]HPOpOWHWĘiEUiNVRNDViJDGHD]LJD]DW
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szintén követelmény. Csak néhány megjegyzés, ajánlás.
A 2. táblázatban nem a nappali tagozatok
arányáról, hanem a hallgatók arányáról
van szó. Némi hanyagság, hogy hol egész
számokat, hol tizedeseket is közölnek.
A 4. táblázatban a megoszlás helyett részesedést írnak.
Nehezíti az adatok összehasonlíthatóságát, értékelését, hogy ahány táblázat, szinte
DQQ\LIpOHKLYDWNR]RWWLGĘ
A 7. táblázatban gondolkodni kell, hogy
mit is jelent az „agráros egyetem”. Mentség:
PalkovicsraKLYDWNR]QDNDV]HU]ĘN
Az ábrákkal alapgond, hogy a diagramok
QHKH]HQpOYH]KHWĘNDV]UNHDOLJHOWpUĘiUnyalatai miatt. Csoda, hogy a szerkesztés
H]WQHPMDYtWRWWD$V]pWUHSHGĘVHUWpVpVD]
egérvízió szinte felesleges. Az már csak „hab
a tortán”, hogy a Palkovicsra hivatkozó
térkép (6. ábra) hibás, kimaradt például
Mosonmagyaróvár.
$0(=ė*$='$6È*
.256=(5ĥ6Ë7e6e7
(/ė02='Ë7Ï2.7$7È6,
.e3=e6,5(1'6=(57g0g5(1
$ M|YĘ NLKtYiVDL N|]|WW D] HPEHULVpJ
megmaradásának semmi mással nem heO\HWWHVtWKHWĘIHOWpWHOHD]pOHOPLV]HUHOOiWiV
PHQQ\LVpJLpVPLQĘVpJLEL]WRQViJDYDODPLQWD]pGHVYt](]WV]ROJiOMDDNRUV]HUĦV|GĘPH]ĘJD]GDViJDPLWIHQQWDUWKDWyDQ
hatékonyan és versenyképesen szükséges
megoldani. Szerintem az oktatás, képzés,
NpV]VpJIHMOHV]WpVM|YĘWV]ROJiOyOHKHWVpJHV
rendszere az 1. ábrában WHNLQWKHWĘiWDPL
DPH]ĘJD]GDViJEDQWHYpNHQ\NHGĘNIHONpszülését segíti, szolgálja, megkönnyíti, hivatássá formálja. A rendszerben minden
eddiginél tudatosan nagyobb szerephez
jut az oktatáshoz-képzéshez kapcsolódó
készségfejlesztés.
$ M|YĘ IHQQWDUWKDWy KDWpNRQ\ pV YHUVHQ\NpSHVPH]ĘJD]GDViJiWDODSR]yV]ROgáló oktatási-képzési rendszerének min-
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$NRUV]HUğV|GđPH]đJD]GDViJRNWDWiVLUHQGV]HUH
Oktatás

Képzés

1. ábra

Készségfejlesztés, nevelés

Alapszint
.|]pSV]LQW
)HOVĒV]LQW
Tudományos továbbképzési szint

GHQV]LQWMpEHQHOWpUĘHQXJ\DQGHV]HUHSHW
MiWV]DQDNDPH]ĘJD]GDViJVDMiWRVViJDLpV
az egyre fontosabb készségek fejlesztése,
PHO\HNHWW|P|UHQDN|YHWNH]ĘDOFtPHNEHQ
tekintek át.
2.7$7È6$0(=ė*$='$6È*,
7(50(/e66$-È7266È*$,1$.
e6$7(&+12/Ï*,$,
)255$'$/20,*e1<(,1(.
g66=(+$1*2/È6È%$1
Még a tájékozatlan polgár is érzékeli, taSDV]WDOMDKRJ\DPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpV
más, mint mondjuk a gépkocsik összeszerelése futószalagon, vagy valamilyen iparcikk
W|PHJWHUPHOpVH$PH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpV
sajátosságai befolyásolják, sokban meghatározzák a termelés folyamatát, helyét, a
szakemberek szükséges felkészültségét.
A technológiai forradalom, a mesterséges
intelligencia, az automatizáció, a robotizáció,
D]LQQRYiFLyDKHO\VSHFL¿NXVJD]GiONRGiV
~MOHKHWĘVpJHNHWQ\LWQDNpVIRO\DPDWRVDQ
változnak, megújulnak, de ezek csak a me]ĘJD]GDViJLWHUPHOpVVDMiWRVViJDLYDOV]iPRW
vetve hasznosíthatók. A termelési sajátosságok, a technológiai forradalom eredményeinek hasznosítása, valamint a szakemberek
tudásának összehangolása eredményezheti
a cél megvalósulását, a már említett fennWDUWKDWyKDWpNRQ\pVYHUVHQ\NpSHVM|YĘEHQL
PDJ\DUPH]ĘJD]GDViJRW
A technológiai forradalom eredményeiQHNPH]ĘJD]GDViJLKDV]QRVtWiViEDQWHKiW
HJ\UpV]WDPH]ĘJD]GDViJLVDMiWRVViJRNNDO
szükséges számot vetni, másrészt a szakemberek képességeit indokolt ehhez igazítani
és folyamatosan tovább képezni. A precíziós

YDJ\KHO\VSHFL¿NXVJD]GiONRGiVyWD
WDUWyLJHQODVV~WHUMHGpVHLV¿J\HOPH]WHWD
felkészítés, az oktatás fontosságára, mind a
helyi sajátosságok és ráfordítások számbavételére, mind a gazdálkodó ismereteinek
felkészítésére.
Biológiai rendszerek.$PH]ĘJD]GDViJL
RNWDWiVWNpS]pVWDODSYHWĘHQPHJKDWiUR]]D
hogy biológiai rendszerek az ismeretátadás,
majd a gyakorlat tárgya. Ezek összefüggéseinek és kölcsönhatásainak alakulása,
változása, illetve változtatása nem száPtWKDWyWHUYH]KHWĘNDONXOiOKDWyPpUQ|ki pontossággal. A változékonyságot és az
eredményességet, a vállalkozó kockázatát
D]pOĘOpQ\HNDQ|YpQ\HNiOODWRNELROyJLDL
genetikai adottságai, sajátosságai, rugalmassága vagy inkább gyakran rugalmatlansága befolyásolja. A beavatkozás bármilyen rendszerbe mindig nagy hozzáértést,
beható ismereteket kíván, ami különösen
LJD]DPH]ĘJD]GDViJEDQ$V]DNHPEHUIHOkészül arra, hogy a rendszer mely pontjaiban, mikor, mivel, hogyan avatkozhat be,
DEHDYDWNR]iVV]NVpJHVVpJpWPLUĘOYHKHWL
pV]UHpVPLO\HQ~MOHKHWĘVpJHNHWNtQiOD
technológiai forradalom.
A biomassza.$PH]ĘJD]GDViJEDQELRPDVV]iWiOOtWDQDNHOĘDPLIĘLNHUPHOléktermékek, hulladékok, szerves anyagok
tömegét jelenti, melyek felhasználása az
LGĘEHQYiOWR]yELRPDVV]DPLQĘVpJPHOlett rendkívül sokoldalú: élelmiszer, takarPiQ\WDODMHUĘYLVV]DSyWOiVN|QQ\ĦLSDri, hadiipari (furfurol) felhasználású stb.
pVMHOHQWĘVDKXOODGpNpVDYHV]WHVpJ(]
XWyEELDNFV|NNHQWpVHYDODPLQWDPLQĘVpJEL]WRVtWiVDDM|YĘQDJ\NLKtYiVDPHUW

Csete:2NWDWiVNpS]pV~WDM|YĘPH]ĘJD]GDViJDIHOp

PLN|]EHQ URKDPRVDQ QĘ D] HPEHULVpJ
létszáma és élelmiszerigénye, csökken a
WHUPĘWDODM PHQQ\LVpJH PLQĘVpJH pV D]
pGHVYt]VHPHONHGLND]LGĘMiUiVLDQRPiliák gyakorisága, kártétele. A technológiai
forradalom, az innováció rohamos változáVDLQDNHUHGPpQ\HLQHNPH]ĘJD]GDViJLDONDOPD]iVD~MOHKHWĘVpJHNHWQ\LWDELROyJLDL
rendszerekhez való alkalmazkodásban és a
ELRPDVV]DWHOMHVHEEN|UĦKDV]QRVtWiViEDQ
(UUHDWHUPHOĘNV]DNPXQNiVRNLUiQ\tWyNIHONpV]tWpVHPLQGHQHGGLJLWĘOHOWpUĘ
új feladat, és akkor még nem említettük a
tárolás, szállítás, feldolgozás sajátosságait.
Térbeniség.$PH]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\ség – leszámítva az üvegházakat, laboraWyULXPEDQHOĘiOOtWRWWNpV]tWPpQ\HNHWVWE
±PpJVRNiLJWpUEHQ]DMOLNDM|YĘEHQLVDKRO
a távolság, a helyszín megközelítése, küO|QIpOHNOVĘKDWiVRNHOHYHUiIRUGtWiVRNDW
LGĘWNRFNi]DWRWMHOHQWHQHN$GRPERU]DWL
felszíni viszonyok, a „kitettség”, a talajok
milyensége, a tápanyagok visszapótlása, a
Q|YpQ\HNEHWHJVpJHLNyURNR]yLNiUWHYĘL
vagy éppen a méhek tevékenységének elPDUDGiVDDKĘpVFVDSDGpNYLV]RQ\RND
NOtPDpVLGĘMiUiVYiOWR]iVWpQ\HD]H]HNUH
adható válaszok mind-mind alakítják, beIRO\iVROMiNDWpUEHQLVpJHW(]pUWLVDPH]ĘJD]GDViJEDQWHYpNHQ\NHGĘNIHOLVPHUĘHOigazodó, reagáló készsége rendkívül fontos.
$WHUPHOpVLpVDPXQNDIRO\DPDWLGĘEHni szétválása. A biológiai rendszerek sajátosságaival, az asszimiláció folyamatával
magyarázható, hogy például a gabona kiOHQFKyQDSRWIHO|OHOĘV]iQWyI|OGLWHUPHOpVL
folyamatában a munkafolyamatok csak
napokat vesznek igénybe, de ez utóbbiak
G|QWĘV]HUHSHWMiWV]DQDND]HJpV]IRO\Dmatban, s abban is, hogy az új vívmányok
csak egy-egy munka- vagy termelési fázisban alkalmazhatók. Például a különféle
PH]ĘJD]GDViJLJpSHNDXWRPDWL]iOiViEDQ
az alma, körte, szilva válogatásában, csomagolásában, az üveg, a fólia alatt termelt
zöldségek felszedésében, tisztításában, váORJDWiViEDQV]iOOtWiVUDHOĘNpV]tWpVpEHQD]
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iOODWWDUWiVIRO\DPDWDLEDQDKHO\VSHFL¿NXV
gazdálkodásban stb.
Fenntarthatóság. $ PH]ĘJD]GDViJL
termelés természeti környezetben zajlik.
A természeti környezet emberi szükségletek
kielégítésében hasznosított része a terméV]HWLHUĘIRUUiVDPHO\KR]]ipUWĘPyGRQ
Ä~MUDWHUPHOKHWĘ´QHPKDV]QiOyGLNHOVĘW
bizonyos esetekben még fel is javítható.
Egyre fontosabbá válik a talajok óvása,
tápanyaggal való feltöltése, a természetes
vizek és a csapadék elfolyásának akadályozása, a csapadék talajba szivárogtatása,
WiUROiVDD]HUy]LyGHÀiFLyDNDGiO\R]iVD
DKHO\VSHFL¿NXVJD]GiONRGiVVWE
$IHQQWDUWKDWyPH]ĘJD]GDViJ±PLQWHPlítettük – természeti környezetben zajlik,
tJ\DN|OFV|QKDWiVHJ\pUWHOPĦ.|YHWNH]pVNpSSHQDPH]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJ
oktatható új feladata a tágan értelmezett
környezetfenntartás is, amibe a vidéki teOHSOpVN|UQ\H]HWHLVEHOHpUWKHWĘ
A fenntarthatóságból következik az is,
hogy a környezetfenntartás részeként a
zöldfelületek gazdagítása, fásítás, zöldítés
VWELVDYiOWR]iVRNDPH]ĘJD]GDViJLRNWDWiVUpV]pWNpSH]LNV]iPWDODQ~MOHKHWĘVpJHW
kamatoztatva.
$NRUV]HUĦRNWDWiVEDQNpS]pVEHQDPH]ĘHUGĘJD]GDViJHUĘOWHWHWWV]pWYiODV]WiVD
egyre kevésbé indokolt, amit jól jelez a szántóföldi fatermelés és több más fásítással
|VV]HIJJĘ WHYpNHQ\VpJ PH]ĘJD]GDViJL
térnyerése is.
Mindez természetesen szorosan összefügg a vízzel, így az oktatásban-képzésben
szinte mindenben, mindenhol foglalkozni
szükséges a kapcsolódó vízzel, a vízgazdálNRGiVVDODIHQQWDUWKDWyViJDPH]ĘHUGĘgazdaság szervesen kapcsolódó részével.
A klímaváltozás. A klímaváltozás egyaránt érinti az oktatást-képzést, valamint
a technológiai forradalommal járó új leheWĘVpJHNKDV]QRVtWiViW$]LGĘMiUiVLDQRPiliák, a váratlanság, a jelenségek, aváriák,
DIHOPHOHJHGpVDOHKĦOpVVWEIHONpV]OpVW
~M~MV]HUĦPHJROGiVRNDW SpOGiXOGUyQRN

184

GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±

DONDOPD]iViWD]HUGĘpVV]iQWyI|OGLW]HN
helyeinek, fészkeinek jelzésére, árnyékolókat a szedertermelésben, jégverés elleni
YpGĘKiOyNDONDOPD]iViWVWE HOĘUHMHO]pVW
tartalékolást stb. kíván.
.e6=6e*)(-/(6=7e6
1(9(/e6$=2.7$7È6.e3=e6
)2/<$0$7$,%$1
$M|YĘV]DNHPEHUHLQHNRNWDWiViEDQNpSzésében szinte a legfontosabb az ismeretek
átadásához, begyakorlásához kapcsolódó
készségek fejlesztése és a nevelés, mert ezek
PR]GtWMiNHOĘDNRUV]DNRVYiOWR]iVRNQDN
való megfelelést.
Tanuljon meg tanulni! Ez az alapja minden ismeret megszerzésének és a feladatok
megoldásának, ezért minden szinten elkerülhetetlen annak megtanítása, hogy a
tanulók tanuljanak meg tanulni, tudják,
hogyan kell az ismereteket megszerezni,
megérteni, „elraktározni”, gyakorlatban
alkalmazni, kérdések, helyzetek felmerülésekor hová, hogyan fordulhatnak stb.,
DPLUHPpOKHWĘHQDQQ\LUDQ\LOYiQYDOy±EiU
ennek ellenére elhanyagolt –, hogy további
érvelést nem is igényel.
A tudás iránti vágy felkeltése és a tanulni
WXGiVHOVDMiWtWiVDHOWpUĘWDUWDORPPHOOHWW
de az oktatás-képzés minden szintjén alapYHWĘMHOHQWĘVpJĦ
Nem kevésbé fontos a hivatástudat felébresztése, a hallgató motiválása szakmai
FpOMDLQDNHOpUpVpUHPHO\EHQKDMWyHUĘDWiUsadalmilag, egyénileg, családilag hasznos
eredményre törekvés.
Az oktatás minden szintjén, de különösen
DIHOVĘV]LQWHQVUJHWĘaz infokommunikációs eszközökkel való felszereltség, ezek használata, mert a közigazgatási szervekkel,
hivatalokkal, irodákkal, szaktanácsadóval
stb. a kapcsolattartás így oldható meg.
Az informálódás, amiben a gyorsaság
VRUVG|QWĘOHKHWFVDNHOHNWURQLNXV~WRQ
HOpJtWKHWĘNL
A tanulás, továbbtanulás például digitális tankönyvtár segítségével is csak ezúton

oldható meg, átalakítva az oktató-tanuló
kapcsolatát és az új ismeretek elsajátítáViQDNLGĘLJpQ\pWLV
A folyamatos tanulást az is indokolja,
hogy minden dolgozó életében, a szakmai
ismeretekben legalább három gyökeres változásra lehet számítani.
A továbbiakban vázolt készségek kialaNXOiViWVHJtWĘRNWDWyWHYpNHQ\VpJPpO\VpJH
NpS]pVLV]LQWHQNpQWWHUPpV]HWHVHQGLɣHUHQciáltan valósítható meg.
Kreativitás. A kreativitás fontosságának
hangsúlyozása és az erre való késztetés álWDOiEDQIRQWRVGHNO|Q|VHQDPH]ĘJD]daságban sajátos, ahol – mint említettük
– biológiai rendszerekkel foglalkoznak a
szakemberek és semmivel sem helyetteVtWKHWĘpOHOPLV]HUHNHWpVPiVDQ\DJRNDW
hoznak létre. Ennek az alkotóképességnek,
NpV]VpJQHNWHUHPWĘNpSHVVpJQHND]HUĘVttése, a gondolati és megvalósító cselekvés,
a problémamegoldó törekvés, az alkotásra
LUiQ\XOyJRQGRONRGiVDM|YĘV]DNHPEHUHLnek egyik, ha nem a legfontosabb ismérve,
eredményes tevékenységének záloga.
A kreativitás és az intelligencia ugyan
lazán függ össze, de a kreativitáshoz bizonyos intelligenciaszint szükséges. Ezért
az ismeretek kezelésére, felhasználására
NLWpUĘ±PiUN|]pSV]LQWHQLV±RNWDWiV
képzés az intelligenciaszintet is alakítja,
HPHOLHUĘVtWL,JD]KRJ\D]LQWHOOLJHQFLiW
felerészt a gének határozzák meg – az 52
JpQEĘOHWDN|]HOP~OWEDQIHGH]WHNIHO±
de ezek mellett a táplálkozás, az anyaméhEHQOHYĘDQ\DJRNpVDV]OĘLQHYHOĘLKiWWpU
is alakítja az IQ-t.
Kognitív készségek fejlesztése.$]HOĘ]ĘHNKH]KDVRQOyDQQ|YHNYĘMHOHQWĘVpJĦPHUW
DPHJLVPHUĘIXQNFLyNWXGDWRVHUĘVtWpVpUĘO
IHMOHV]WpVpUĘOYDQV]yDPLDIHOJ\RUVXOWYLOiJXQNEDQHJ\UHIRQWRVDEE$M|YĘV]DNHPEHUH
MyPHJ¿J\HOĘpV]OHOĘJRQGRONRGyPpUOHJHOĘ
képesség híján nehezen boldogulhat. Erre is
gondolva, az oktatás, a képzés folyamatában
HJ\V]HUĦJ\DNRUODWRNNpUGpVIHOWHYpVHNVWE
segíthetik a tanulók felkészülését.
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A kompetencia.$]HOĘ]ĘHNWĘOHOWpUĘHQD
hétköznapokban gyakran használt kifejezés
(hozzáértés, hatáskör, illetékesség, alkalmasság, képesség). Az oktatásban annak
kifejezése, mérése, hogy a tanulók tudásukat, készségeiket képesek-e az életben
alkalmazni és további ismeretek szerzésére
felhasználni. Az irányító munkakört elláWyDJUiUV]DNHPEHUNDSFViQD]WFpOV]HUĦ
NLHPHOQLKRJ\DYH]HWĘNpV]VpJHLQHNpV
képességeinek együttese, amely döntést
WiPRJDWypVPHJYDOyVXOiVWVHJtWĘ$]HOĘ]ĘHNEHQHPOtWHWWPH]ĘJD]GDViJLVDMiWRVViJRN
gyakran igényelik az irányító kompetenFLiMiWDKR]]ipUWĘIHOLVPHUpVWpVDJ\RUV
beavatkozást.
Alkalmazkodóképesség. $] HOĘUHOiWy
tudatos alkalmazkodásra való felkészülés iránti igény, a felgyorsult technológiai
IHMOĘGpVDSLDFLW~OWHUPHOpVpVKLiQ\pV
NO|Q|VHQDNOtPDYiOWR]iVWNtVpUĘLGĘMirási anomáliák gyakorisága, váratlansága,
Q|YHNYĘNiUDLDNiURNR]yNDNiUWHYĘNWimadásai a váratlan piaci helyzetek miatt
NHUOWHOĘWpUEH$]HOĘUHOiWyIHONpV]OpV
a lehetséges hatások, az adható válaszok,
DPHJHOĘ]pVDNLYpGpVDNiUFV|NNHQWpVD
szükséges eszközök, tartalékok számbavételével alapozható meg.
Nevelés. Ez ugyan az oktatás-képzés
V]LQWMHLQDUpV]WYHYĘNpOHWNRUDPLDWWLVHOWpUĘGHPLQGHQV]LQWHQIRQWRV$]RNWDWy
akkor jár el helyesen, ha az adott témára,
WpPDN|UUHUiLUiQ\tWMDDKDOOJDWyN¿J\HOmét. Az adott témakör, az oktatott tárgy és
így a szakma megszerettetése is az oktatóNpS]ĘIHODGDWD$¿J\HOHPD]pUGHNOĘGpV
felkeltésén, a témakörök megszerettetésén
keresztül lehet eljutni a hivatástudattal renGHONH]ĘV]DNHPEHUHNNLERFViWiViKR]
Idegen nyelv ismerete. Hazánkban sajnos kevesen beszélnek idegen nyelveket,
az agrárágazatokban pedig még rosszabb a
helyzet. Ráadásul napjainkban csökken az
LGHJHQQ\HOYHWHOVDMiWtWDQLNtYiQy¿DWDORN
száma, a felvételi rendszer pontjai miatt
is, holott ismeretes, hogy csupán idegen-

Q\HOYWXGiVVDONDUULHUWVĘWWXGRPiQ\RV
NDUULHUWLVEHOHKHWHWWIXWQL$M|YĘEHQD]
információhoz jutás, kapcsolattartás, használati utasítások értése, a modernizáció
velejárójaként fokozódik az igény az idegen nyelv ismerete iránt, amire a vitaírást
NH]GHPpQ\H]Ę6]HU]ĘNWHWWHNLVNtVpUOHWHW
DIĘLVNROiQ$GGLJLVDPtJDQ\HOYWDQtWiV
eredményei szélesebb körben érvényesülnek, elvárható, hogy a nyelveket tudók a
közösség érdekében hasznosítsák tudásukat, segítsék a nyelvtanulást.
$=2.7$7È6,6=,17(.5ė/
5g9,'(1
A vitaírásban az oktatási szintekkel is
IRJODONR]QDND6]HU]ĘN
9pOHPpQ\HPV]HULQWDM|YĘUHIHONpV]tWĘ
UHQGV]HUEHQFpOV]HUĦKDQJV~O\R]QLKRJ\
mindhárom szinten, minden további oktatás-képzés befogadásának, eredményesVpJpQHNIHOWpWHOHDV]LQWHQNpQWGLɣHUHQFLiOWiOWDOiQRVDODSPĦYHOWVpJ7|UWpQHOPL
tények, tapasztalatok bizonyítják ennek
fontosságát, alapfeltétel jellegét.
Az alapszint köre rendkívül vegyes lehet.
A betanított munkástól a szakmunkáson,
kisüzemi-családi gazdálkodón, vállalkozón,
IĘpVPHOOpNIRJODONR]iVEDQDKi]N|UO
NHUWpV]NHGĘQNHUWEDUiWRQD]pUGHNOĘGĘ
ÄDPDWĘU|Q´VWEiWWHUMHG(QQHNPHJIHOHOĘHQD]ÄRNWDWiV´DV]yUyODSRNWyODNOXEHOĘDGiVRNRQWDQIRO\DPRNRQpUWpNHVtWĘ
vállalatok betanításán át rendkívül változatos. Van, ahol elég, ha valaki megmutatja
a napszámosnak a feladatát, és van, ahol
igényes tanfolyamon szükséges a gép kezelését, karbantartását, tárolását elsajátítani.
Következésképpen az oktatók köre, színvoQDODLVLJHQYHJ\HVLJHQHOWpUĘOHKHW(EEHQ
DPH]ĘQ\EHQDV]DNWDQiFVDGyNLVV]HUHSKH]
juthatnak, akárcsak a gyakorló gazdák tapasztalatátadása, az oktatási intézmények
tanárainak kisebb tanfolyamai stb.
+DDN|YHWNH]ĘpYHNEHQDKDWPpJLQNiEEDQ\ROFpYLVNROi]iVXWiQD¿DWDORN
majd rendelkeznek a szükséges alapkész-
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VpJHNNHOPĦYHOWVpJJHOpUGHNOĘGĘWXGiVvággyal, abban az esetben a technológiai
forradalom, a tudásalapú gazdaság igényeLKH]LJD]RGyDQD]DODSNpS]pVVRNUpWĦHQ
oldható meg, melynek célja a kreatív tudás
DODSMDLQDNpVDNRUV]HUĦWHFKQROyJLDLVPHreteinek, kezelésének az elsajátítása. Ebben,
mint említettem, a szakmunkásképzésnek,
a különféle tanfolyamoknak, kereskedelmi
cégek betanításának stb. egyaránt szerepe
lehet.
Kérdéses, hogy intézményes szakiskolák
hálózatát, egy vagy több éveset, érdemes-e
létrehozni, vagy csak laza, tanfolyami
rendszerrel is megoldható alsó szinten az
RNWDWiVPLQGHQHNHOĘWWDV]HUWHiJD]yWHYpkenységek, valamint a folyamatos és gyors
változások miatt. Ha a szakiskolákra esik
a választás, akár csak kísérletképpen is,
DNNRUD]iOWDOiQRVPH]ĘJD]GDViJLV]DNPiW
LVDODSR]yPĦYHOWVpJOHKHWD]pUWHOPHVFpO
A középszintenD6]HU]ĘNLVHJ\HVPH]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJLN|U|NEHQKDV]QRVQDNYpOLNDN|]pSIRN~PH]ĘJD]GDViJL
NpS]pVW9DOyV]tQĦKRJ\YHJIyOLDDODWWL
termelésre, a gyümölcstermelés egyes teUOHWHLUHV]ĘOpV]ERUiV]V]DNPiUDLQGRNROW
lehet középfokú képzésre berendezkedni.
Tapasztalatok szerint a jó középfokú inWp]PpQ\±WHKiWQHPPH]ĘJD]GDViJLV]DNN|]pS±NpSHVRO\DQiOWDOiQRVPĦYHOWVpJHW
nyújtani, különféle készségek kibontako]iViWHOĘVHJtWHQLDPHJLVPHUpVDIRO\Dmatos tanulás iránti igényt megalapozni
a tanulókban, hogy remekül helytállnak
DPH]ĘJD]GDViJLIHOVĘIRN~RNWDWiVLLQWp]ményekben is.
A középiskolák, gimnáziumok, hagyoPiQ\RNNDOUHQGHONH]ĘpVSHUVSHNWLYLNXV
PH]ĘJD]GDViJLV]DNN|]pSLVNROiNWHOMHVtWYH
DMRJRVM|YĘWDODSR]yHOYiUiVRNDWHJ\DUiQW
DONDOPDVDNOHKHWQHNDUUDKRJ\IHOVĘIRN~
NpS]pVWPHJNH]GĘ¿DWDORNDWERFViVVDQDN
ki.
Bízva tehát a társadalmi, gazdasági igényeket, elvárásokat szolgáló politikában,
a nemzetközi tapasztalatok példáiban, az

DODSV]LQWĦpVN|]pSV]LQWĦRNWDWiVNpS]pV
J\HUHQGH]ĘGLN$M|YĘWV]ROJiOyDJUiUképzés azonban a tevékenység sajátosságai, az ökológiai és más adottságok miatt
megfontolt közelítést igényel, amit a vitát
NH]GHPpQ\H]ĘNHOHP]ĘtUiViKR]NDSFVROyGyDQD]HOĘ]ĘHNEHQYi]ROWDP
$IHOVĘV]LQW talán fontossága ellenére,
D]DOVyEEV]LQWHNKH]NpSHVWHJ\V]HUĦEEQHN WĦQLN D PHJYiODV]RODQGy D PHJROGDQGyNpUGĘMHOHNHWLOOHWĘHQ$IHOVĘV]LQW
olyan agrárszakembereket bocsásson ki,
akik önállóan gazdálkodhatnak, vállalkozhatnak, kormányzati intézményekben
WHYpNHQ\NHGKHWQHNPH]ĘJD]GDViJLWiUVDságokban, üzemekben irányító munkaköröket láthatnak el, kutathatnak, oktathatnak
stb. Ezen a szinten tehát rendkívül magas
V]tQYRQDO~iOWDOiQRVpVV]DNPDLDODSPĦveltséggel, továbbá a technikai forradalomhoz, a mesterséges intelligencia világához
alkalmazkodó, ezek vívmányait alkotóan
hasznosítani képes, a korszak kihívásaira
DGKDWyYiODV]RNNDOIHOYpUWH]HWWIHMOĘGQL
képes szakemberek kibocsátása szükséges.
A tudományos továbbképzési szinttel
nem foglalkozom, részben mert a vitaindíWyVHPWĦ]WHÄWROOKHJ\UH´DWpPiWUpV]EHQ
mert ez alapos vizsgálatokra támaszkodó, önálló vitát érdemelne. (A divatba jött
0%$NpS]pVUĘOD]pUWPHJHPOtWHPKRJ\
megoszlanak a hazai tapasztalatok. Két
PHJiOODStWiVLVPHUWD]0%$~WD¿]HWpVemeléshez és a hazai képzés olcsóbb, mint
a külföldi.)
$.e3=e65ė/7g0g5(1
Az oktatás és képzés minden szintjén,
pUWHOHPV]HUĦHQDV]LQWHNKH]LJD]RGyDQ
a „holnapra” való felkészítést, az újabb és
újabb körülmények közötti eligazodás készVpJpWWXGQLYDOyLWFpOV]HUĦV]RUJDOPD]QL
A szükséges tananyagok ismerete mellett
DIHOPHUOĘSUREOpPiUDIHODGDWUDDGKDWy
YiODV]PHJNHUHVpVHDNO|QIpOHOHKHWĘVpJHN
kritikai mérlegelése, az adatok, információk
V]ĦUpVHD]H]HNKH]V]NVpJHVWXGQLYDOyN

Csete:2NWDWiVNpS]pV~WDM|YĘPH]ĘJD]GDViJDIHOp

RNWDWiVDEHJ\DNRUOiVDNpS]pVH¿J\HOHPPHODPH]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJHNVDMiWRVViJDLUDDN|YHWHQGĘLUiQ\(EEHQVHJtW
a projektszemlélet, projektmenedzsment,
projektekben való gondolkodás oktatása és begyakorlása. Régen is tanítottuk a
PH]ĘJD]GDViJL]HPWDQW]HPV]HUYH]pV
keretében a tervezés, szervezés tudnivalóit,
csak azóta gyökeres változások egy újfajta
szemléletet, felkészülést, gyakorlatot kívánnak. Például ha a gazdálkodó, vállalkozó
EU-s támogatásra kíván pályázni, akkor
tudjon cselekedni, tudja mi az a Ganttdiagram, tudja alkalmazni, egyszóval projektmenedzsmentben gondolkozzon. Ezt
indokolt képzésként begyakorolni, kisebb
FVRSRUWRNEDQD]HJ\WWPĦN|GpVLNpV]VpJHW
is formálni.
$NpS]pVEHQDM|YĘJ\DNRUODWDLJHQYiOWRzatos lehet, az oktatás tárgyai és a gyakorlatnak való megfelelés igénye miatt. Egyes
tárgyaknál a laborban végzett gyakorlás
vagy éppen a metszet mikroszkóp alatti
YL]VJiOyGiVDLVHOHJHQGĘ0iVWiUJ\DNQiOD]
istállóban végzett naposi, hetesi szolgálat, a
hajnali fejésen való gyakorlás, a présházban
végzett szüreti tevékenység stb. szükséges.
A tangazdaságok, tanüzemek, üvegházak a képzés jól bevált terepei. Igaz, ezek
mintaüzemkénti fenntartása, folyamatos
NRUV]HUĦVtWpVHN|OWVpJHVEHV]HU]pVHNNHO
beruházásokkal jár.
7|EEIHOVĘIRN~LQWp]PpQ\EHQDN|UQ\H]Ę
gazdaságokkal kötnek megállapodásokat és
így oldják meg az üzemi gyakorlat megszer-
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zését. Óváron például 2000 óta mintegy 70
mintagazdaság, mintaüzem nyújt gyakorlaWLNpS]pVUHOHKHWĘVpJHW$PLQWDJD]GDViJRN
részvételével a kar évente összejövetelt tart,
tevékenységüket értékelik, megköszönik,
VĘWD*D]GiONRGiVFtPĦIRO\yLUDWEDQPLQGHUUĘOSXEOLNiOQDNLV$UpV]WYHYĘNEV]NpQ
viselik a mintaüzem címet.
Ismeretes az a megoldás is, amikor a
hallgatók, oktatók kíséretével huzamosabb
LGĘUHÄNLWHOHSOQHN´HJ\HJ\JD]GDViJED
üzembe, ahol folyamatosan részt vesznek
a mindennapi tevékenységben.
A megoldás nagyon sokféle lehet, de a
lényeg mindig ugyanaz, a hallgató az oktatásban szerzett tudás megvalósításával
ismerkedik, begyakorol, megtapasztalva
a nehézségeket és az alkotás örömeit is.
A vitához kapcsolódó írásomnak – mint
jeleztem – nem célja az intézményi rendszerUHOYDOyIRJODONR]iVPRQGYiQHOĘEEYLWi]]XQND]DODSRNUyOD]RNWDWiVUyONpS]pVUĘO
PDMGH]WN|YHWĘHQDV]HUYH]HWLLQWp]PpQ\L
UHQGV]HUUĘO$NH]GHPpQ\H]Ę6]HU]ĘND
valamikori gyöngyösi oktatói munka, az
HPOtWHWWOpWHVtWPpQ\HNWRYiEEiDOHpSOĘ
Gyöngyösi Campus ismeretében felmerül
a témakörrel foglalkozóban a „hogyan toYiEE"´$N|]HOP~OWEDQDIĘLVNROiEyOHJ\Htemmé alakult Eszterházy Károly Egyetem 4
FDPSXViQNDUiQIHOVĘIRN~V]DNNpS]pV
37 alapszak, 14 mesterképzés, 20 osztatlan
tanári szak, 2 doktori iskola tevékenysége
]DMOLN(EEHQHPOHV]HJ\V]HUĦHOKHO\H]QLD
NRUV]HUĦV]tQYRQDODVDJUiUNpS]pVW
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ment, Technological Change, Growth), Q (Agricultural and Natural Resource Economics.
Environmental and Ecological Economics), R (Urban, Rural, Regional, Real Estate and
7UDQVSRUWDWLRQ(FRQRPLFV $WRWDORIRIVFLHQWL¿FVWXGLHVZHUHFODVVL¿HGLQWKHSHULRGXQGHUUHYLHZ6WXGLHVZHUHLGHQWL¿HGXQGHURQHVLQJOHFRGHLQWHUPVRIHɣHFWLYHQHVV
DQGFODULW\RIHYDOXDWLRQ7KLVH[DPLQDWLRQDQGLWVUHVXOWV¿OODJDSEHFDXVHWKHUHDUHQR
GDWDDQGLQIRUPDWLRQDERXWVXFKDFDWHJRULVDWLRQRI+XQJDULDQDUWLFOHVUHODWHGWR¿HOG
of agricultural economics.
7:(17<),567&(1785<&+$//(1*(672/($'(56
By: Nemes, Ferenc
.H\ZRUGVFXOWXUDOGLYHUVLW\GHPRJUDSKLFDQGJHQHUDWLRQDOSUREOHPVHPRWLRQDO
LQWHOOLJHQFHVWUDWHJLFVXFFHVVLRQSODQQLQJ
-(/&ODVVL¿FDWLRQ-

The turbulent and in-depth changes in conditions mentioned in the introduction and
the challenges posed by these to managers mean that renewal and change in human
resources management (HRM) systems is inevitable even if it costs time and money, but
WKHQHZV\VWHP¿WVWKHJLYHQVLWXDWLRQZHOO$VWKHLUHPSOR\PHQWEHFRPHVPRUHDQGPRUH
regular in cutting-edge organisations, others are also compelled to introduce the skillEDVHGPRGHO2QHLPSRUWDQWSUHUHTXLVLWHRIWKLVLVWKDWWKHUHSUHVHQWDWLYHVRI+50FDQ
have a seat at the table where strategic decisions are made. In order to archive this, HR
managers and their colleagues – as put by Dave Ulrich – need to become the top manDJHUV¶VWUDWHJLFSDUWQHUV7KLVZLOOEHPRUHOLNHO\LIDJUHDWQXPEHURI+5PDQDJHPHQW
graduates leave the higher education system, and if a wide circle of managers recognise
the importance of their employment in the private and public sector who face and seek
to meet the turbulent changes of the 21st century.
('8&$7,21$1'75$,1,1*7+(3$7+72:$5'67+($*5,&8/785(2)7+(
FUTURE
By: Csete, László
.H\ZRUGVHGXFDWLRQWUDLQLQJVNLOOGHYHORSPHQWHGXFDWLRQV\VWHPWHFKQRORJLFDO
UHYROXWLRQDJULFXOWXUH
-(/&ODVVL¿FDWLRQ--5

It is not by chance that the statue of Kuno Klebersberg stands in the park of Róbert
Károly College, the authors not only understood the importance of knowledge and education, but similarly to Klebersberg, they too built a state of the art educational institution
from virtually nothing, to serve agriculture and the interests of the nation. Their analyses
are proof of the result of knowledge-based agriculture and shine a light on tensions and
signs of decline.
Carrying on from the ideas of the debate, I believe that it is necessary to decide how and
ZKDWVKRXOGEHWDXJKWZKDWPRGHUQVNLOOVQHHGWREHGHYHORSHGIRUWRGD\¶VDFFHOHUDWHG
VFLHQWL¿FSURJUHVVDQGWHFKQRORJLFDOUHYROXWLRQDQGWRFODULI\ZKHUHLQZKDWIRUPDQG
at how many locations this education or training should come about. I believe that the
local agriculture would be best served with a system that would teach and train students
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through practice, skills development and the teaching of how to learn in the present, ever
FKDQJLQJDQGTXLFNO\GHYHORSLQJHQYLURQPHQW
With regard to skills development, creativity, cognitive skills and adaptability are critLFDOJLYHQWKHFRQVWDQWÀRZRILQIRUPDWLRQDVWKHVHKHOSWKHXQGHUVWDQGLQJRIQHFHVVDU\
technical and technological interventions, collecting information, building contacts,
learning and being up-to-date as farmers, producers or entrepreneurs. In training, we
need to focus on the particularities of agricultural production to facilitate the spread of
DXWRPDWHGSURFHGXUHVDQG¿QGQHZSRVVLELOLWLHVIRUOHDUQLQJDQGNHHSLQJXSWRGDWH
7KHPRGHUQHGXFDWLRQDQGWUDLQLQJV\VWHPRIVXVWDLQDEOHHɤFLHQWDQGFRPSHWLWLYH
+XQJDULDQDJULFXOWXUHFDQSURYLGHQRWRQO\WKHTXDOLW\DQGTXDQWLW\RIGRPHVWLFIRRG
GHPDQGEXWLWFDQDOVREHDQHɣHFWLYHSDUWLFLSDQWLQLQWHUQDWLRQDOUHODWLRQVDQGWUDGH
)RRGLVEHFRPLQJD³WRXJKHU´VWUDWHJLFFRPPRGLW\

