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1. A KUTATÁS ELİZMÉNYEI, CÉLKIT ŐZÉS 

 

 

Az emberi tıke elmélet megjelenése (Becker (1964)) óta az oktatás 

teljesítményét, gazdasági növekedésre gyakorolt hatását számos 

publikációban (Hanushek - Kimko (2000), Romer (1990), Benhabib - 

Spiegel (1994)) elemezték, mennyiségi és minıségi (Hanuschek, Wössmann 

(2007), Barro-Lee (2000), Krueger - Kumar (2003)) tényezık alapján. A 

kutatások azonban a különbözı képzési területeket összevontan, általánosan 

vizsgálják (Krueger (1997), Lazear (1999), Bassanini - Scarpetta (2001)). 

Az egyes ágazatokra jellemzı sajátosságok feltárása hiányos a 

szakirodalomban (McElwee (2005)).  

 

A vállalkozói készségek taníthatók (Van der Sluis és Van Praag (2007)), 

ezért oktatásukat a közösségi oktatásfejlesztési irányelvekben (Európai 

Bizottság (2006)) minden képzési területen javasolják. Az oktatás emberi 

tıke minıséget javító hatása a vállalkozói készségek esetében is érvényesül.  

 

A vállalkozói készségek komplex rendszert alkotnak (Mikko és Jarkko 

(2008)). A kapcsolódó készségek általánosan (Man, Lau, Chan (2002), 

Krueger (2005), Schiebel (2002)), és a legtöbb gazdasági ágazatra 

vonatkozóan (Wolf, Schoorlemmer (2007)) is meghatározottak. Mérésük, 

összehasonlításuk azonban a mai napig nem megoldott. A vállalkozói 

készségek és a gazdasági növekedés közötti pozitív irányú kapcsolat csak a 

gazdasági ágazatokra együttesen bizonyított (Carree és Thurik (2005)).  

 

A vállalkozói tevékenység eredményességét befolyásoló személyes 

tényezık valamint készségek általánosan (Man, Lau, Chan (2002), Schiebel 
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(2002), Northouse (2004), Makó, Csizmadia, Illésy (2005)), és az 

agrárszektorra vonatkozóan is jól meghatározottak (Wolf, Schoorlemmer 

(2007), Mikko és Jarkko (2008)). Az agrárágazatban szükséges 

vállalkozói készségek mérése sem a szakirodalomban sem pedig a 

különbözı nemzetközi adatbázisokban nem szerepel. Továbbá hiányzik 

az agrár-vállalkozói tevékenység, a készségek és a nemzetgazdasági 

teljesítmény között kapcsolat jellemzése, elemzése. Ezért vizsgálatuk és 

értelmezésük szükséges, hozzájárulva ezzel a szektor versenyképességét 

növelı lehetıségek feltárásához. 

 

A disszertáció alapvetı célja felmérni az egyes európai uniós tagországok 

lakosságának agrár-vállalkozói készségszintjét. Ennek érdekében az elsı 

célkitőzés az agrár-vállalkozói készség modell elkészítése. Ez szemlélteti 

az agrárszektorban elengedhetetlen vállalkozói készségeket valamint azok 

súlyát és egymásra épülı rendszerét.  

 

Az Európai Unió tagországainak agráriumát jellemzı technológiai 

különbségek elemzésével a szakirodalom széles körben foglalkozik. 

Ellenben nincsenek olyan források, amelyek alapján megállapítható lenne az 

egyes országok elınye, illetve hátránya a mezıgazdasági vállalkozói 

készségszint tekintetében. A dolgozat második célkitőzése a rendelkezésre 

álló felmérések alapján olyan adatbázis fejlesztése, ami alkalmas az 

agrár-vállalkozói készségszint mérésére. 

 

Az elkészített adatbázis alapján a disszertáció harmadik célkitőzése egy 

olyan mutató kidolgozása, amely segítségével összehasonlíthatóvá válik 

az Európai Unió tagországaira jellemzı agrár-vállalkozói készségszint. 

A mutató felhasználásával az országok 15 évesnél idısebb teljes 



- 3 - 

népességére, illetve a 15-30 évesek korcsoportjára elkülönítve szükséges 

összehasonlítást végezni, mivel az egyes országok jövıbeli teljesítménye 

szempontjából a fiatalabb korosztály készségszintje a meghatározó. 

 

A vállalkozói készségek és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat 

meglétének vizsgálata, továbbá a kapcsolat szorosságának elemzése az 

agrárszektorra vonatkozóan nem szerepel a szakirodalomban, ezért a 

dolgozat negyedik célkitőzése az erre vonatkozó vizsgálatok elvégzése és az 

eredmények értelmezése.  

 

Ötödik célkitőzés az Európai Unió országainak csoportosítása az 

agrárvállalkozói-készségszint és a gazdasági teljesítmény adatai 

alapján. A csoportok kialakítása alkalmas az országok közös jellemzıinek, 

illetve különbözıségeinek feltárására. 

 

 

2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A szakirodalmi elızmények alapján összeállítottam az agrárszektorban 

szükséges vállalkozói készségek modelljét, az alábbi lépéseket követve: 

– Az Európai Unió egészére meghatározott agrár-vállalkozói 

készségek és a magyarországi szakirányú képzést meghatározó 

követelményrendszer összevetése. 

– A két forrás mindegyikében szereplı készségek kiválasztása, az 

eltérı csoportosításból eredı különbségek feloldása. 

– Az agrár-vállalkozói készség-modellbe beépítésre kerülı 

készségelemek, készségcsoportok meghatározása. 

– A modell felépítése. 
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A meghatározott agrár-vállalkozói készségek mérésére alkalmas adatbázis 

hiánya miatt a meglévı, nemzetközi statisztikai felmérések adatainak 

felhasználásával új adatbázis fejlesztése volt szükséges. Két külön 

adatbázist készítettem a 15 évesnél idısebb teljes lakosság, valamint a 15-30 

év közöttiek készségszintjének vizsgálatára. Mivel a felmérések eredményei 

különbözı skálákon mérik az egyes országok teljesítményét, ezért a 

változók standardizált értékeit használtam az elemzéshez. 

 

Az országok agrár-vállalkozói készségszint minısítéséhez az agrár-

vállalkozói készségszint indexet (AVKSZI) készítettem, felhasználva 

Lorenz (2007) által publikált elméletet. Mivel a fiatal korcsoport alap- és 

középszintő oktatása már nagyobb hangsúlyt helyez a modellben 

meghatározott készségek fejlesztésére, ezért az index értékét a teljes 

népességre vonatkozóan a 15 évesnél idısebbekre, és a 15-30 éves 

korosztályra külön-külön vizsgáltam, a kialakított adatbázisoknak 

megfelelıen.  

 

Az AVKSZI és a bruttó hazai termék vásárlóerı-egységben (Gross 

Domestic Product at purchasing power parity, GDP PPS) kifejezett (Kozma 

és Falusné (2002)), egy fıre jutó értéke közötti kapcsolat irányát az 

országok adatai alapján pontdiagram készítésével és kovariancia 

számítással lehet meghatározni (Kerékgyártó, Mundruczó, Sugár (2001)). 

Az AVKSZI és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat szorossága 

korrelációanalízissel jellemezhetı. A vizsgálatokhoz a Pearson-féle 

korrelációs koefficienst alkalmaztam Kerékgyártó, Mundruczó, Sugár 

(2001) szerint. 
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A két szegmensben számított index alapján az európai uniós országok 

csoportosíthatók. A klaszterelemzés, –mint a csoportosítás módszere– a 

teljes népesség és a fiatal korcsoport adatait együttesen veszi figyelembe. 

Felosztó hierarchikus klaszterezési algoritmus alkalmazásával 

egyértelmően csoportokba rendezhetık a vizsgálatba bevont országok. Az 

eljárás során egy elem és egy klaszter távolságát az adott elem, valamint az 

összes klaszterelem közötti átlagos távolságként (Between Groups módszer) 

határoztam meg (Székelyi-Barna (2005)). A klaszterezés eredményét 

dendogram szemlélteti (ld. 13. oldal, 6. ábra). 

 

 

3. EREDMÉNYEK 

 

3.1. Az agrár-vállalkozói készség modell 

 

A Gazdálkodók vállalkozói készségeinek fejlesztése (Developing the 

Entrepreneurial Skills of Farmers, ESoF) címő program felmérésével 

meghatározott, az Európai Unió minden tagországára vonatkozó agrár-

vállalkozói készségek, valamint a magyarországi Országos Képzési Jegyzék 

2008. kapcsolódó moduljai alapján az agrár-vállalkozói készség 

modelljébe beépített készségek: 

1. Szakmai készségek (az egyes szakterületekhez szükséges szakma 

specifikus készségek összessége); 

2. Infokommunikációs technológia (IKT) használata (a számítástechnikai 

eszközök, szoftverek valamint az internet használata); 

3. Olvasás-szövegértési készség; 

4. Matematikai készség; 
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5. Kommunikációs készség és az idegen nyelv használatának készsége; 

6. Pénzügyi, adminisztrációs készségek; 

7. Fizikai készségek (pl. testi erı, kézügyesség); 

8. Információgyőjtés, tervezés, lehetıségek felismerésének készsége; 

9. Problémamegoldó készség; 

10. Elemzés, visszacsatolás készsége; 

11. Logikus gondolkodás készsége; 

12. Kreativitás; 

13. Eredményorientáltság; 

14. Általános tanulási készség. 

 

A meghatározott készségek alapján kialakított agrár-vállalkozói készség 
modellt az 1. ábra szemlélteti. 
 

Tanulási készség;
fizikai készségek

Információgyőjtés, tervezés, lehetısék 
felismerésének készsége; 
kommunkációs készség; 

idegen nyelv használatának készsége; 
pénzügyi, adminisztrációs készségek

Olvasás-szövegértési készség;
matematikai készségek;

IKT készségek;
szakmai készségek

Kreativitás;
eredményorien-

táltság; logikus gon-
dolkodás; proglémameg-
oldó készség; elemzés,  
visszacsatolás készsége

 
1. ábra. Agrár-vállalkozói készségek piramis modellje, saját eredmény 
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A vállalkozói készségek hierarchikus rendszerének szemléltetésére Argyle 

(1990) alapján a piramis modell alkalmazható, mivel a felsıbb szinteken 

felsorolt készségek megfelelı fejlesztése a lentebb szereplık kellı 

fejlettsége nélkül nem lehetséges. Ezért az egyes országok agrár-vállalkozói 

készségszintjének összehasonlításánál a piramis alsóbb szintjein felsorolt 

készségek meghatározók. Az egyes készségek modellben elfoglalt helyét az 

European Training Foundation (2003) elemzésére támaszkodva határoztam 

meg. A piramis modell alsó két szintjén lévı készségek fejlesztése 

Magyarországon kiemelt feladat, mivel a vidéki lakosság készségszintje 

jelentısen elmarad a más tagországban mért teljesítménytıl. 

 
 

3.2. Az agrár-vállalkozói készségszint mérésére fejlesztett adatbázis  

 

A 15 évesnél idısebb teljes lakosság agrár-vállalkozói készségszintjének 

elemzésére kidolgozott adatbázisba a következı változókat választottam 

a megvizsgált forrásokból: 

– Egyének aránya, akik használtak már internetes keresıket a 100 fı/km2-
nél ritkábban lakott területeken. 

– Egyének aránya, akik küldtek már e-mailt csatolt fájl melléklettel a 100 
fı/km2-nél ritkábban lakott területeken. 

– Egyének aránya, akik már másoltak vagy vágtak ki fájlt, mappát a 
számítógépen a 100 fı/km2-nél ritkábban lakott területeken. 

– Egyének aránya, akik már telepítettek új eszközöket a számítógépükre, a 
100 fı/km2-nél ritkábban lakott területeken. 

– Egyének aránya, akik inkább önfoglalkoztatóként dolgoznának. 

– Egyének aránya, akik legalább 2 adatot jól tudtak országuk GDP, 
infláció és munkanélküliségi adataiból. 

– Egyének aránya, akik fontosnak tartják személyes vagy szakmai 
okokból, hogy tájékozódjanak az európai politika és közügyek iránt.  
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– Egyének aránya, akik meggondolják, hogy az interneten keresztül más 
EU tagállamból vásároljanak terméket vagy szolgáltatást, ha az olcsóbb 
vagy jobb minıségő. 

– Egyének aránya, akik már hallottak, vagy olvastak a Közös 
Agrárpolitikáról és tudják is pontosan, hogy mi az. 

– Átlagos pontszám, Document felmérés 

– A mezıgazdasági- és halászati szakképzettségőek, a kézmővesek és az 
ezekhez kapcsolódó kereskedelmi tevékenységet folytatók közül azok 
aránya, akik részt vettek valamilyen képzésben az elmúlt évben. 

– Egyének aránya, akik képesek a pénzügyi szolgáltatásokhoz hozzáférni. 

– Legszívesebben hitelkártyával fizet 100 EUR-t meghaladó értékő 
vásárlásnál más EU tagországban. 

– Egyének aránya, akik fontosnak tartják, hogy saját döntéseket hozzanak 
és szabadok legyenek. 

– Egyének aránya, akik fontosnak tartják, hogy sikeresek legyenek és az 
emberek ezt elismerjék. 

– Egyének aránya, akiknek fontos, hogy új ötleteken gondolkozzanak és 
kreatívak legyenek. 

– Egyének aránya, akiknek vannak megtakarításai arra, hogy idıs 
korukban kényelmesebben éljenek. 

 

A 15 és 30 év közötti korcsoportra vonatkozó adatbázisban szereplı 

változók: 

– Átlagos pontszám az olvasás-szövegértési készség mérésében a 15000 
fınél kisebb lakosságú településeken. 

– Átlagos pontszám a matematikai készség mérésében a 15000 fınél 
kisebb lakosságú településeken. 

– Átlagos pontszám a problémamegoldó készség mérésében a 15000 fınél 
kisebb lakosságú településeken. 

– Tanulók (ISCED 1-6) aránya a 15-24 éves lakosságban. 

– Tanulók aránya a 25-29 évesek között. 

– Egyének aránya, akik használtak már információgyőjtéshez internetes 
keresıket. 

– Egyének aránya, akik küldtek már e-mailt csatolt fájl melléklettel. 

– Egyének aránya, akik készítettek már weboldalt. 
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– Egyének aránya, akik már másoltak vagy kivágtak fájlt vagy mappát a 
számítógépen. 

– Egyének aránya, akik már telepítettek új eszközöket a számítógépükre, 
pl. nyomtatót. 

– Egyének aránya, akik elsısorban rendszeres munkával jutnak pénzhez. 

– Egyének aránya, akik érdeklıdnek lakóhelyének politikai és közügyei 
iránt. 

– Mezıgazdasági és állatorvosi területeken tanulók aránya ISCED 5-6 
szinteken az összes tanulón belül. 

– Egyének aránya, akik fontosnak tartják, hogy saját döntéseket hozzanak 
és szabadok legyenek. 

– Egyének aránya, akiknek fontos, hogy új ötleteken gondolkozzanak és 
kreatívak legyenek. 

– Egy tanuló által átlagosan tanult idegen nyelvek száma. 

 
 

3.3. Az Agrár-vállalkozói készségszint index 

 

A kialakított adatbázis alapján, a teljes népességre számított agrár-

vállalkozói készségszint index értékei a 2. ábra szerint alakulnak. 
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2. ábra. Agrár-vállalkozói készségszint index értékei a 15 évesnél idısebb lakosság 
körében, saját eredmény 
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Az index értékeibıl kitőnik, hogy a legmagasabb agrár-vállalkozói 

készségszintet Ausztria, Dánia és Hollandia éri el. Legkisebb pedig 

Portugáliában, Magyarországon és Lengyelországban mutatható ki.  
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3. ábra. Agrár-vállalkozói készségszint index értékei a 15-30 éves korcsoportban, 
saját eredmény 

 

Agrár-vállalkozói készség index értékei a 15-30 éves korcsoportban a  

 

3. ábra szerint alakulnak. Az ábra alapján megállapítható, hogy Dánia, 

Finnország továbbá Hollandia rendelkezik a legmagasabb készségszinttel. 

Legalacsonyabb értéket Olaszországban, Írországban és Portugáliában mutat 

az index. Magyarországra vonatkozóan a 15-30 éves korcsoportban 

kedvezıbb eredmények adódnak, mint a teljes lakosság tekintetében. Ennek 

oka, hogy a 15-30 évesek teljesítménye számos vizsgált készség esetén már 

az európai uniós átlag közelében van. 
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3.4. Az agrár-vállalkozói készségszint és a gazdasági teljesítmény 
kapcsolata 

 
Az agrár-vállalkozói készségszint index, és az egy fıre jutó  

vásárlóerı-egységben kifejezett GDP kapcsolatát a 4. ábra szemlélteti. 
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4. ábra. Az AVKSZI és az egy fıre jutó vásárlóerı-egységben kifejezett GDP 
kapcsolata a 15 évesnél idısebb lakosság adatai alapján, saját eredmény 

Kovariancia analízis alapján pozitív kapcsolat mutatható ki a tényezık 

között, vagyis az AVKSZI magasabb értéke nagyobb egy fıre jutó GDP 

PPS értékkel jár együtt. A számítás eredményét az 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat. Kovariancia analízis a teljes népesség adatai alapján, saját 
eredmény 
 Egy fıre jutó GDP 

vásárlóerı-egységben, 
(EU27=100), 2006. 

AVKSZI_  
teljes 

Egy fıre jutó GDP vásárlóerı- 
-egységben, (EU27=100), 2006 

680,6914  

AVKSZI_teljes 9,2842 0,1999 
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A vizsgált tényezık között a számításaim alapján szignifikáns pozitív 

lineáris korreláció, erıs sztochasztikus kapcsolat van 0,01-es 

megbízhatósági szinten. A teljes népességre vonatkozó eredményt a  

2. táblázat tartalmazza.  

2. táblázat. Korrelációs tábla a teljes népesség adatai alapján, saját 
eredmény 

 AVKSZI_teljes 
Egy fıre jutó GDP PPS 
(EU27=100), 2006 

Pearson korreláció 
Szignifikancia szint 
Elemszám 

0,795** 

0,000 
18 

**  Szignifikáns korreláció 0,01-es szinten, egyoldalú teszt 

 

A 15-30 éves lakosság esetén szintén pozitív kapcsolat mutatható ki a 

készségszint és az egy fıre jutó vásárlóerı-egységben kifejezett GDP 

között. A két tényezı országonkénti értékeit az 5. ábra szemlélteti. 
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5. ábra. Az AVKSZI és az egy fıre jutó vásárlóerı-egységben kifejezett GDP 
kapcsolata a 15-30 évesek korcsoportjában, saját eredmény 
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Kovariancia analízis alapján a 15-30 évesek korcsoportjában is pozitív, 

bár a teljes lakossághoz képest gyengébb kapcsolat áll fenn a tényezık 

között. A számítás eredményét a 3. táblázat mutatja. 

3. táblázat. Kovariancia analízis a 15-30 éves korosztály adatai alapján, 
saját eredmény 
 Egy fıre jutó GDP 

vásárlóerı-egységben, 
(EU27=100), 2006. 

AVKSZI_ 
15_30 

Egy fıre jutó GDP vásárlóerı- 
-egységben, (EU27=100), 2006. 

666,67  

AVKSZI_15_30 5,7777 0,2046 
 
A 15-30 évesek korcsoportjában számított korrelációs együttható értéke  

(4. táblázat) szintén pozitív, szignifikáns korreláció, közepesen erıs 

sztochasztikus kapcsolat tükröz 0,05-os megbízhatósági szinten. 

4. táblázat. Korrelációs tábla a 15-30 éves korosztály adatai alapján, saját 
eredmény 

 AVKSZI_15_30 
Egy fıre jutó GDP 
PPS (EU27=100), 
2006 

Pearson korreláció 
Szignifikancia szint 
Elemszám 

0,494* 

0,019 
18 

* Szignifikáns korreláció 0,05-ös szinten, egyoldalú teszt 

 

Összefoglalva, mindkét korcsoportban kimutatható kapcsolat a 

számított AVKSZI értékei és az egy fıre jutó GDP PPS között. A 

kapcsolat irányából következıen megállapítható, hogy a jobb agrár-

vállalkozói készségszint nagyobb gazdasági teljesítménnyel jár együtt. 

A szakirodalomban korábban bizonyított, általánosan vizsgált vállalkozói 

készségek és a gazdasági növekedés összefüggésén túl, tehát sikerült az 

agrárszektorra szőkített elemzések esetén is pozitív kapcsolatot kimutatni a 

tényezık között. 
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3.5. Az európai uniós országok csoportosítása az agrár-vállalkozói 
készségszint alapján 

 

Az elemzésbe bevont országokat a két szegmens készség indexe és az 

alkalmazott egy fıre jutott GDP PPS mutató értéke alapján a hierarchikus 

klaszterezés eljárással a 6. ábra szerint csoportosítható. 

 
* * * *  H I E R A R C H I K U S  K L A S Z T E R   A N A L Í  Z I  S * * * *  

 
 

Dendrogram az átlagos távolság alapján (Between Groups módszer) 
 
                                     Újraszámított távolság a klaszterek összekapcsolásánál 
 
      O R S Z Á G               0                  5                 10                15                20                25 
            Sorszám  +---------+---------+--------- +---------+---------+ 
 
Magyarország    13   òûòø 

Szlovákia       18   ò÷ ùòòòòòø 

Lengyelország   11   òòò÷     ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 

Csehország       3   òûòø     ó                                       ó 

Portugália      15   ò÷ ùòòòòò÷                                       ó 

Szlovénia       19   òòò÷                                             ó 

Olaszország     12   òø                                               ó 

Spanyolország   16   òôòòòòòòòø                                       ó 

Görögország      8   ò÷       ó                                       ó 

Dánia            4   òø       ó                                       ó 

Svédország      17   òú       ùòòòòòòòòòø                             ó 

Ausztria         1   òôòø     ó         ó                             ó 

Hollandia        9   ò÷ ó     ó         ó                             ó 

Egyesült K.      5   òø ùòòòòò÷         ó                             ó 

Finnország       6   òú ó               ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 

Belgium          2   òôò÷               ó 

Franciaország    7   òú                 ó 

Németország     14   ò÷                 ó 

Írország        10   òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
  

6. ábra. Dendogram a hierarchikus klaszterezés alapján, saját eredmény 

A két klaszteres csoportosításhoz képest, három klaszter esetén az országok 

94,74%-a, négy klaszter esetén 78,95 %-a maradt ugyanabban a klaszterben. 

Így a vizsgált országokat két klaszterbe érdemes csoportosítani az  

5. táblázat szerint. 
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5. táblázat. Klaszteranalízis eredménye 2 klaszter esetén, saját eredmény 

 

A 7. ábra a klaszterezés alapján elkülönített két országcsoport 

elhelyezkedését mutatja Európa térképén. 

 
7. ábra. A két klaszterbe sorolt országok elhelyezkedése, saját eredmény 

Az elsı klaszterbe került országok gazdasági teljesítménye és agrár-

vállalkozói készségszintje is kedvezıbb a második klaszterben 

szereplıkéhez képest. A két klaszter alapján megállapítható, hogy Portugália 

kivételével a 2004. május 1-jén együtt csatlakozott országok képezik a 

második klasztert. Az Európai Unió régebbi tagállamai alkotják az elsı 

  1-es klaszterbe 
tartozó országok 

 
  2-es klaszterbe 

tartozó országok 
 
  Vizsgálatban 

nem részt vevı 
országok 
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klasztert. Az Európai Unióhoz késıbb csatlakozott országok hátrányban 

vannak az uniós versenyben az agrár-vállalkozói készségszint index 

alapján. 

 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A disszertációban megfogalmazott célkitőzések szerint a kapcsolódó 

szakirodalom, az európai uniós ajánlások és a rendelkezésre álló adatbázisok 

alapján meghatározhatók továbbá rendszerezhetık az agrárszektorban 

szükséges vállalkozói készségek. Az agrár-vállalkozói készségek 

hierarchikus egymásra épülése miatt jellemzésükre a piramis modell 

alkalmas. 

 

Az elérhetı statisztikai adatok alapján elkészített új adatbázis és az abból 

számított agrár-vállalkozói készségszint index alkalmas a szektorban 

való eredményes piaci mőködéshez szükséges vállalkozói készségek 

meglévı szintjének mérésére. 

 

A 15 évesnél idısebb teljes népesség és a 15-30 évesek korcsoportjának 

agrár-vállalkozói készségszintje eltérı. Az országok két szegmensbıl 

számított indexe különbözı sorrendet eredményez. Vagyis egyes 

országokban a fiatalok készségszintje nagyobb, mint a 15 évesnél idısebb, 

teljes lakosság körében. Magyarország ezen európai uniós tagországok közé 

tartozik. Egyes országok jövıbeli agrárszektorban várható vállalkozói 

teljesítménye kedvezıbb lehet a fiatal korcsoport jelenlegi teljesítménye 

alapján.  
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Az egy fıre jutó vásárlıerı-egységben számított bruttó hazai termék és az 

AVKSZI között a 15-30 évesek csoportjában kevésbé erıs korreláció 

mutatható ki, mint a teljes népesség vizsgálata során. A fiatal korcsoport 

készségszintjének hatása a jövıbeli gazdasági teljesítményben, piaci 

versenyelınyben válik érzékelhetıvé.  

 

Kapcsolat mutatható ki az agrár-vállalkozói készségszint és a gazdasági 

teljesítmény egyes országokra vonatkozó adatai alapján. A bruttó hazai 

termék alakulását befolyásoló számos tényezı egyike lehet az 

agrárszektorhoz tartozók vállalkozói készségszintje is, amelynek hatása a 

szektor egészének teljesítményén keresztül érvényesül. 

 

Az agrár-vállalkozói készségszint index és az egy fıre jutó vásárlóerı 

paritáson kifejezett GDP értéke alapján a régi és új európai uniós 

tagállamok között jelentıs különbség mutatható ki. Az Európai Unióhoz 

késıbb csatlakozott tagországok az agrár-vállalkozói készségszint alapján, 

hátrányban vannak a régebbi tagállamokkal szemben. Ez hozzájárul a 

közösségen belül tapasztalható versenyhátrányukhoz.  



- 18 - 

5. ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

 

 

1. Elkészítettem az agrárszektorban szükséges vállalkozói készségek 

modelljét az európai uniós és magyarországi sajátosságok figyelembe 

vételével. 

 

2. Az agrár-vállalkozói készségek mérését, az országok összehasonlítását 

lehetıvé tevı adatbázist fejlesztettem. 

 

3. Az adatbázis alapján egy új, az agrár-vállalkozói készségszint indexnek 

elnevezett, az agrárszektorban szükséges vállalkozói készségszint 

mérésére, az európai uniós tagországok közötti különbségek feltárására 

és a piaci versenyben elınnyel rendelkezı országok meghatározására 

alkalmas mutatót dolgoztam ki. 

 

4. A létrehozott agrár-vállalkozói készségszint index felhasználásával az 

agrár-vállalkozói készségszint és a gazdasági teljesítmény közötti 

kapcsolat kimutatható az Európai Unió területén.  
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6. JAVASLATOK 

 

 

A rendelkezésre álló statisztikai adatok kibıvítése, újabb adatbázisok 

létrehozása szükséges az agrárszektorhoz kapcsolódó vállalkozói 

készségszint mélyebb elemzéséhez, idıbeli változásának megfigyeléséhez. 

A jelenlegi adatok nem teszik lehetıvé a fejlıdési folyamatok követését, és 

nem minden vállalkozói készségre vonatkozóan tartalmaznak információt.  

 

Az Európai Unió vállalkozás- és vidékfejlesztési politikája ellenére, sem a 

vállalkozói készségek, sem pedig az agrárszektor teljesítményét befolyásoló, 

nem gazdasági tényezık mérésére vonatkozó felmérés nem készült. A 

rurális térségek lakosságára vonatkozó adatok hiányosságait pótolná, ha a 

közös uniós felmérések (pl. Eurobarometer) mintavételezése szélesebb 

körő lenne. Ekkor kellıen reprezentatív minta mérné a vidéki lakosság és az 

agrárszektorban tevékenykedık készségeit is. 

 

Az agrár-vállalkozói készségeket érintı, gyakorlati képzés fejlesztéséhez 

szükséges lépések meghatározása lehetséges a készségszint jelenlegi 

állapotának felmérése alapján. Az agrár-vállalkozói készségszint indexhez 

felhasznált adatok szerint az egyes tagországokban eltérı készségek 

kiemelt fejlesztése szükséges, differenciált képzési programok révén. Az 

agrárképzés sajátosságaihoz alkalmazkodó, vállalkozói készségfejlesztı 

program kialakítását segíthetik az európai uniós irányelvek is, de a nemzeti 

sajátosságok figyelembe vétele nem mellızhetı. 

 

Az elkészített agrár-vállalkozói készség modell alapján Magyarországon a 

különbözı szintekre besorolt készségek jelenleginél korábbi 
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életszakaszban kezdıdı fejlesztése javasolt. Kivételt jelentenek ez alól a 

szakmai készségek. A készségszint kívánatos mértékő fejlesztéséhez az 

oktatási rendszer minden szintjén gyakorlat orientált képzés szükséges. 

Magyarországon a piramis modell alsó két szintjére besorolt készségek 

fokozott fejlesztése indokolt, mivel ezek többségében a vidéken élı fiatalok 

teljesítménye gyengébb, mint más európai uniós tagországokban. 

 

Az agrár-vállalkozói készség jelenlegi szintjének fejlesztése az élethosszig 

tartó tanulás programjain belül megvalósítható. Ennek oka, hogy a 

mezıgazdaságban munkát vállalók, vállalkozók átlagéletkora folyamatosan 

növekszik. A fiatal gazdálkodók arányának csökkenése miatt nem várható a 

vállalkozói készségszint átlagos emelkedése az iskolarendszerbıl jelenleg és 

a jövıben kikerülı, a szektorba belépı, új munkavállalók és munkáltatók 

kedvezı készségszintje alapján sem. 
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