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V I TA

0XWDWyV]iPRNDUiQ\RNpVWUHQGHN
D]DJUiUIHOVĘRNWDWiVEDQ
0ʇʜ˛ʕʜʇʐʖʉʛ˙ʔʉʛʋ'ʝʘʋʆ±.ʑʘʝʖʕ*ʇʔʉʇʎʛ
.XOFVV]DYDNNpS]pVDJUiURNWDWiVIHOVĘRNWDWiVPH]ĘJD]GDViJGXiOLVNpS]pV
-(/NyG444

g66=()2*/$/Ï0(*È//$3Ë7È62.
.g9(7.(=7(7e6(.-$9$6/$72.
$ *D]GiONRGiV KDViEMDLQ EHQ LQGXOW YLWDVRUR]DW D] DJUiUIHOVĘRNWDWiVUyO
6]iPRVV]HU]ĘV]yOWKR]]iDWpPDN|UK|]0RVWDQLtUiVXQNEDQDUUDYiOODONR]WXQN
KRJ\EHPXWDVVXNDyWDOiWKDWyIRO\DPDWRNDWDIHOYpWHOLV]iPRNWNUpEHQ$KRO
OHKHWĘVpJYROWUiRWWLGĘVRURVHOHP]pVHNHWYpJH]WQNpVWUHQGHNHWiOOtWRWWXQNIHOÈW
WHNLQWHWWNDIHOVĘIRN~DJUiUNpS]pVIĘEEPXWDWyV]iPDLWD±HVLGĘV]DNEDQ
DIHOYLKXDGDWEi]LViUDWiPDV]NRGYD9L]VJiOWXND]iJD]DWV~O\iWDW|EELNpS]pVKH]
NpSHVWD]HOVĘKHO\HQMHOHQWNH]ĘNpVDIHOYHWWHNV]iPDDODSMiQ7RYiEEiPHJQp]WN
KRJ\PHQQ\LNpS]pVpUKHWĘHOpVKiQ\LQWp]PpQ\YHV]UpV]WD]RNRNWDWiViEDQ
(UHGPpQ\HLQNDODSMiQPHJiOODStWKDWyKRJ\D]DJUiUNpS]pVV~O\DDWHOMHVIHOVĘIR
N~NpS]pVLSDOHWWiQEHOODOLJW|EEPLQWDPLMHOHQWĘVHOPDUDGiVDVWUDWpJLDLDQ\D
JRNEDQPHJIRJDOPD]RWWKR]NpSHVW$]HOVĘKHO\HQMHOHQWNH]HWWHNV]iPDDOi
VOO\HGWPtJDIHOYHWWHNV]iPDWDUWyVDQIĘDODWWPDUDGDPHOOHWWKRJ\DNpS]p
VLVWUXNW~UDHODSUy]RWW6]NVpJHVDNpS]pVLV]HUNH]HWpVLQWp]PpQ\LVWUXNW~UDNRQ
FHQWUiOiVD PHO\KH] D] iOWDOXQN N|]|OW WiEOi]DWRN VHJtWVpJO V]ROJiOKDWQDN 0HJ
iOODStWKDWy KRJ\ D NRUiEEDQ LV KDJ\RPiQ\RNNDO UHQGHONH]Ę NpS]pVL KHO\HN ĘU]LN
HOĘQ\NHWDV]DNLQGtWiVRNpVDKDOOJDWyLOpWV]iPRNWHNLQWHWpEHQLV
2O\DQNpS]pVHNNHOOHQHNPHO\HNFpOMDPDJDVV]LQWĦNRPSHWHQFLiNNDOpVJ\DNRUOD
WLWXGiVVDOUHQGHONH]ĘDJUiUV]DNHPEHUHNNLERFViWiVD PHVWHUV]DNRNRQHOHQJHGKHWHW
OHQ DNLND]DODSV]DNPDLWXGiVPHOOHWWLVPHULNpVpUWLNDYiOODODWYH]HWpVLIRO\DPDWRNDW
YDODPLQWD]H]HNKH]NDSFVROyGyN|]JD]GDViJLSpQ]J\LWiPRJDWiVLV]DNSROLWLNDLpV
KXPiQSROLWLNDLDNWXiOLVIHODGDWPHJROGyPyGV]HUHNHWpVWXGiVHOHPHNHWWRYiEEiD]H]W
VHJtWĘYDJ\V]DEiO\R]y GLJLWiOLV UHQGV]HUHNHWKD]DLpVQHP]HWN|]LV]LQWHQLV

%(9(=(7e6e60Ï'6=(57$1
'|QWĘIRQWRVViJ~NpUGpV0DJ\DURUV]iJ
versenyképessége szempontjából, hogy
tud-e megélhetési és továbbtanulási leheWĘVpJHWEL]WRVtWDQLDYLGpNHQpOĘNV]iPiUD
Mindig fontos szerepe volt az agráriumnak
hazánk történelmében, viszont napjainkban az ebben az ágazatban foglalkoztatottak korösszetétele és képzettségi szintje

LVHOPDUDGD]HOYiUWV]LQWWĘO$]DJUiUpV
élelmiszeripari vállalkozások versenyképességének biztosítása érdekében elengedKHWHWOHQDPDJDVV]LQWĦNRUV]HUĦWXGiVVDO
UHQGHONH]ĘV]DNHPEHUHNIRJODONR]WDWiVD
pVNpS]pVH(QQHNHJ\LNHOVĘOpSpVHKRJ\
D]DJUiUIHOVĘRNWDWiVLVPpWYRQ]yOHJ\HQD
¿DWDORNN|UpEHQ
Már 2015-ben elkészült Fokozatváltás a
IHOVĘRNWDWiVEDQFtPPHOD]~MIHOVĘRNWDWiVL
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NRQFHSFLy$N|YHWNH]ĘpYUHYRQDWNR]y
LUiQ\PXWDWiVNLMHO|OLD]RNDWDFpONLWĦ]pVHket és feladatokat, amelyek a teljesítményelYĦKD]DLIHOVĘRNWDWiVNLDODNtWiVDpUGHNpEHQ
V]NVpJHVHN$IHOVĘRNWDWiViWDODNtWiViQDN
célja, hogy a globális változásokkal és a
NRUPiQ\iOWDOPHJIRJDOPD]RWWKRVV]~WiY~
célokkal összhangban álló, a társadalmi és
gazdasági kihívásokra egyaránt válaszolni
NpSHVWHUYH]HWWHEEpVV]HUYH]HWWHEEIHOVĘRNWDWiVLUHQGV]HUM|MM|QOpWUHDN|YHWNH]Ę
évtizedben.
$NRQFHSFLy|WIĘLUiQ\YRQDODWMHO|ONL
HJ\WWPĦN|GpVpVYHUVHQ\KHO\]HWNLDODNtWiVDDIHOVĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\UHQGV]HUHQ
EHOOpVNLIHOpPXQNDHUĘSLDFLHOYiUiVRNKR]LJD]RGyNpS]pVLVWUXNW~UDNLDODNtWiVD
DNDGpPLDLpUWpNHNHWPHJMHOHQtWĘWXGRPinyos kiválóságon alapuló világszínvonaO~IHOVĘRNWDWiVPHJWHUHPWpVHDPDJ\DU
gazdaság innovációs képességét biztosító
egyetemi kutatás-fejlesztés és innovációs
KiWWpUNLDODNtWiVDWRYiEEiDFpONLWĦ]pVHNKH]LJD]RGypVD]WN|YHWĘLQWp]PpQ\UHQGV]HU OpWUHKR]iVD Fokozatváltás a
IHOVĘRNWDWiVEDQN|]pSWiY~V]DNSROLWLNDL
VWUDWpJLD 
Nyolc nemzetgazdasági és társadalmi
szempontból kiemelt területet nevez meg
a Kormány által 2016. december 16-án elfogadott )RNR]DWYiOWiVDIHOVĘRNWDWiVEDQ
N|]pSWiY~V]DNSROLWLNDLVWUDWpJLD
FtPĦGRNXPHQWXP(]HNHJ\LNHD]DJrárképzési terület, melyhez kapcsolódóan
D]DOiEELFpONLWĦ]pVHNHWIRJDOPD]]DPHJ
az anyag.:
$]DJUiULXPKR]N|WKHWĘPHJpOKHWpVL
formák presztízsének emelése és középKRVV]~WiYRQD]|VV]HVMHOHQWNH]ĘV]iPiKR]YLV]RQ\tWYDD]DJUiUIHOVĘRNWDWiVED
MHOHQWNH]ĘNUpV]DUiQ\iQDNV]i]DOpNUD
YDOyQ|YHOpVH
~MGXiOLVNpS]pVLIRUPiNEHYH]HWpVH±D
felfutó külföldi kereslet arányában –, az
LGHJHQQ\HOYĦNpS]pVHNEĘYtWpVH
D]DJUiUNpS]pVLN|]SRQWRNHUĘVtWpVHD
PHJOpYĘNpS]ĘKHO\HNSUR¿OMiQDNHJ\pUWHO-

PĦNLMHO|OpVHHJ\HVNpS]pVLKHO\HNRNV]HUĦ
strukturális ágazati összevonása.
A dokumentum leszögezi, hogy a cél a
PHJOpYĘNpS]ĘKHO\HN|QiOOyXJ\DQDNNRU
KDWiUR]RWWSUR¿OODOUHQGHONH]ĘFHQWUXPRNNpQWW|UWpQĘPHJWDUWiVDGHD]RNWDWiVNXtatás és innovációszervezés központi koordinálása elengedhetetlen. Szintén fontos
FpO D JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHN pV]V]HUĦ
decentralizálása, de egységes központi
irányítása is.
7DQXOPiQ\XQNEDQDODSYHWĘHQDUUDNtvántunk választ kapni, hogy az agrár-felVĘRNWDWiV|QPDJiEDQPLO\HQV~O\WNpSH]
HNpS]pVLiJD]DWEDQLOOHWĘOHJD]DJUiURNtatáson belül milyen arányok és trendek
¿J\HOKHWĘNPHJ(KKH]D±HV
LGĘV]DNRWiWIRJyQ\ROFpYDGDWDLWYL]VJiOWXN
D](PEHUL(UĘIRUUiVRN0LQLV]WpULXPiQDN
2NWDWiVL+LYDWDODiOWDOIHQQWDUWRWW)HOVĘRNWDWiVL,QIRUPiFLyV5HQGV]HU ),5 Q\LOYiQRVDQHOpUKHWĘDGDWEi]LViQDNRNV]HUĦ
leválogatásával és elemzésével.
9,=6*È/$7,$1<$*e6
0Ï'6=(5
$]DJUiUNpS]pVHNV~O\DDKD]DL
IHOVĘRNWDWiVEDQ
$HVpYLIHOVĘRNWDWiVLIHOYpWHOLDGDWRNDODSMiQPLQWHJ\H]UHQNtYiQWDN
IHOVĘIRN~WDQXOPiQ\RNDWIRO\WDWQL$MHOHQWNH]ĘNN|]OW|EEPLQWH]HUKDOOJDWy
kezdhette meg tanulmányait. LegnépszeUĦEEV]DNRNDJD]GDViJWXGRPiQ\LPĦszaki és pedagógusképzések voltak, míg az
agrárképzési terület aránya kicsivel több,
mint 5 volt. Így e mutató alapján csak a
VSRUWWXGRPiQ\LiOODPWXGRPiQ\LPĦvészeti és társadalomtudományi szakokat
VLNHUOWPHJHOĘ]QL(]D]WLVMHOHQWLKRJ\
az elérni kívánt 10-nak a felét sikerült teljesíteni  WiEOi]DW 
Az agrárképzési területre felvettek aránya egyik évben sem érte el a 7-ot és nem
VOO\HGWDRVV]LQWDOiD±HV
LGĘV]DNEDQPLQGDPHVWHUNpS]pVHNPLQG
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Képzési területek súlya 2017-ben (mindhárom felvételi eljárásban)
:HLJKWRIPDLQÀHOGVRIVWXG\LQLQDOOWKUHHUHFUXLWPHQWSURFHGXUHV
Képzési terület

(OVđKHO\HQ
MHOHQWNH]đNV]iPD

Felvettek száma

1. táblázat

Képzési területre
felvettek aránya,

$JUiU







ÉOODPWXGRPiQ\L







%|OFVpV]HWWXGRPiQ\







*D]GDViJWXGRPiQ\RN







,QIRUPDWLND







-RJL







0ĠV]DNL







0ĠYpV]HW

























6SRUWWXGRPiQ\







7iUVDGDORPWXGRPiQ\







7HUPpV]HWWXGRPiQ\













0ĠYpV]HWN|]YHWtWpV
2UYRVpVHJpV]VpJWXGRPiQ\
3HGDJyJXVNpS]pV

gVV]HVHQ
Forrás: IHOYLKXVDMiWV]HUNHV]WpV

2. táblázat
Alapképzésekre jelentkezettek és felvettek száma, illetve az agrárszakok aránya,
2010–2017
(The number of students enrolled for bachelor programmes and the proportion of agricultural
SURJUDPVLQ
Összes alapképzés

Agráralapképzések

Agráralapképzések
aránya

Év

MHOHQWNH]đN
HOVđKHO\HQ

felvettek
összesen

MHOHQWNH]đN
HOVđKHO\HQ

felvettek
összesen

MHOHQWNH]đN
HOVđKHO\HQ

felvettek
összesen

















































































































Forrás:IHOYLKXVDMiWV]HUNHV]WpV

az alapképzések tekintetében. Az egyes évek
WHNLQWHWpEHQV]LJQL¿NiQVNO|QEVpJQHP
iOODStWKDWy PHJ D W|EEL V]DNNDO W|UWpQĘ
összevetésben pVWiEOi]DW 

8J\DQDNNRUPHJMHJ\]HQGĘKRJ\D]HOVĘ
KHO\HQMHOHQWNH]ĘNDUiQ\DV]LQWHNLYpWHO
nélkül mindig alacsonyabb a felvettek arányánál, ami azt jelenti, hogy olyan hallgatók
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3. táblázat
Mesterképzésekre jelentkezettek és felvettek száma, illetve az agrárszakok aránya,
2010–2017
(The number of students enrolled for master and agricultural programmes and the proportion of
DJULFXOWXUDOSURJUDPPHVLQ
Összes mesterképzés
Év

MHOHQWNH]đN felvettek
HOVđKHO\HQ összesen

Agrár mesterképzések

Agrár mesterképzések
aránya

MHOHQWNH]đN
HOVđKHO\HQ

felvettek
összesen

MHOHQWNH]đN
HOVđKHO\HQ

felvettek
összesen

















































































































Forrás: IHOYLKXVDMiWV]HUNHV]WpV

is e területre nyertek felvételt, akiknek nem
D]DJUiUNpS]pVYROWD]HOVĘV]iQGpND9pOKHWĘHQH]LVRNDDQQDNKRJ\DOHPRU]VROyGiVL
arány az agrárképzésben jóval magasabb
D]iWODJQiOV]i]DOpNN|UOLPtJRUV]i-

JRVV]LQWHQÄFVDN´V]i]DOpN7RYiEEL
¿J\HOHPUHPpOWyWpQ\KRJ\DNpS]pVHNHW
elhagyó hallgatók több mint 60 százaléka
PiUD]HOVĘNpWIpOpYVRUiQDEEDKDJ\MDWDnulmányait. 9DQy Véleményünk

1. ábra
$JUiUNpS]pVUHHOVđKHO\HQMHOHQWNH]đNpVIHOYHWWHNV]iPD PLQGHQIHOYpWHOLHOMiUiVW
tekintve), 2010–2017
1XPEHURIDSSOLFDQWVDSSOLHGIRUDJULFXOWXUDOSURJUDPPHVRQWKHÀUVWSODFHDQGWKHQXPEHURI
DGPLWWHGVWXGHQWV IRUDOOUHFUXLWPHQWSURFHGXUHV 

Forrás:IHOYLKXVDMiWV]HUNHV]WpV
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V]HULQWHQQHNPiVLNIĘRNDOHKHWKRJ\D
IHOYpWHOLSRQWKDWiUD]DJUiUNpS]pVHNG|QWĘ
KiQ\DGiEDQVDMQRVDMRJV]DEiO\EDQHOĘtUW
felvételi ponthatár vagy pár ponttal e feletti. Ez sajnos azt is jelenti, hogy a bekerült
hallgatók felkészültsége és tudása sokszor
QHPpULHODIHOVĘIRN~NpS]pVHNEHQHOYiUW
szintet, még az oktatók és intézmények igen
MyLQGXODWiWIHOWpWHOH]YHVHP(]DOyOGtWĘ
kivétel az Állatorvostudományi Egyetem,
a Budapesti Corvinus Egyetem és néhány
nagyvárosi egyetem egy-egy szakja.
Talán a fenti számokból is következik,
hogy az elérni kívánt 10-os szint – bár ezen
LGĘV]DNDODWWLVW|UWpQWHNNpS]pVLVWUXNW~ra- és intézményi változások vagy inkább
korrekciók – jelen környezetben nehezen,
YDJ\ĘV]LQWpQIRJDOPD]YDQHPHOpUKHWĘ
.O|Q|VHQLJD]QDNWĦQLNH]D]iOOtWiV
KDD]HOĘ]ĘDGDWVRURNUDWUHQGYRQDODWLV
LOOHV]WQNDPLEĘOHJ\pUWHOPĦHQOiWV]LND
FV|NNHQĘWHQGHQFLD$]1. ábrán látható,
KRJ\D]HOVĘKHO\HQMHOHQWNH]HWWHNV]iPD
PLQGKiURPIHOYpWHOLHOMiUiVW¿J\HOHPEH
véve 6500 alá süllyed, míg a felvettek
V]iPDWDUWyVDQIĘDODWWPDUDGGH
LQNiEEDDVOpWV]iPRQOiWV]LNVWDbilizálódni.
$=$*5È5.e3=e6,6758.7Ò5$
e6+(/<=(7(
$IHOVĘRNWDWiVLVWUDWpJLDDODSMiQDNRUPiQ\]DWFpOXOIRJDOPD]WDPHJDIHOVĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\KiOy]DWFpOpVRNV]HUĦUDFLonalizálását. Ennek kapcsán az agrárium
területén tovább folytatódott a regionális
LQWHJUiOyGiVLOOHWĘOHJDSUR¿OWLV]WtWiVLV
$V]DNSUR¿OWLV]WtWiVPHQWpQD6]HQW,VWYiQ
(J\HWHPDJUiUNpS]pVLSUR¿OMiWPHJHUĘVtWHWWpNpVHIRO\DPDWEDLOOHV]NHGĘHQ~MUD|QiOlóvá vált az Állatorvostudományi Egyetem,
illetve a Budapesti Corvinus Egyetem agrárNpS]pVLV]DNMDLVWĘOD]DJUiUNpS]pVL
területen 16 intézmény hirdet képzéseket.
$NpS]pVLNtQiODWDODSNpS]pVEĘORV]WDWODQ PHVWHUNpS]pVEĘO  IHOVĘRNWDWiVL
V]DNNpS]pVEĘOpVPHVWHUNpS]pVEĘOiOO

4. táblázat
Képzési szerkezet az agrárképzési
területen
,Alapképzések
pOHOPLV]HUPpUQ|NL
I|OGPpUĒpVI|OGUHQGH]ĒPpUQ|NL
NHUWpV]PpUQ|NL
OyWHQ\pV]WĒORYDVVSRUWV]HUYH]ĒDJUiUPpUQ|NL
PH]ĒJD]GDViJLpVpOHOPLV]HULSDULJpSpV]PpUQ|NL
PH]ĒJD]GDViJLPpUQ|NL
PH]ĒJD]GDViJLV]DNRNWDWy
V]ĒOpV]ERUiV]PpUQ|NL
WiMUHQGH]ĒpVNHUWpStWĒPpUQ|NL
WHUPpV]HWYpGHOPLPpUQ|NL
YDGJD]GDPpUQ|NL
YLGpNIHMOHV]WpVLDJUiUPpUQ|NL
,,Osztatlan mesterképzések
DJUiUPpUQ|NL
iOODWRUYRVL
HUGĒPpUQ|NL
,,,)HOVđRNWDWiVLV]DNNpS]pVHN
PpQHVJD]GD
PH]ĒJD]GDViJL
V]ĒOpV]ERUiV]
,9Mesterképzések
iOODWWHQ\pV]WĒPpUQ|NL
pOHOPLV]HUEL]WRQViJLpVPLQĒVpJLPpUQ|NL
pOHOPLV]HUPpUQ|NL
IHQQWDUWKDWyWDNDUPiQ\R]iV
NHUWpV]PpUQ|NL
N|UQ\H]HWJD]GiONRGiVLDJUiUPpUQ|NL
PH]ĒJD]GDViJLELRWHFKQROyJXV
PH]ĒJD]GDViJLpVpOHOPLV]HULSDULJpSpV]PpUQ|NL
PH]ĒJD]GDViJLYt]JD]GiONRGiVLPpUQ|NL
Q|YpQ\RUYRVL
Q|YpQ\WHUPHV]WĒPpUQ|NL
|NROyJLDLJD]GiONRGiVLPpUQ|NL
V]ĒOpV]ERUiV]PpUQ|N
WiMpStWpV]PpUQ|NL
WDNDUPiQ\R]iVLpVWDNDUPiQ\EL]WRQViJLPpUQ|NL
WHUPpV]HWYpGHOPLPpUQ|NL
YDGJD]GDPpUQ|NL
YLGpNIHMOHV]WpVLDJUiUPpUQ|NL
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$IHOVĘIRN~DJUiUNpS]pVV]HUNH]HWLIHOpStWpsét a 4. táblázatban foglaltuk össze.
Bár a képzési szerkezet átalakítása megW|UWpQWOiWKDWyKRJ\DVWUXNW~UDWRYiEEUD
LVHODSUy]yGRWW0HJ¿J\HOYHDV]iPRNDW
PHJiOODStWKDWyKRJ\YDQQDNQpSV]HUĦEE
szakok és intézmények, ahol százas nagyságrendben találhatók hallgatók, míg vanQDN RO\DQ NpS]pVHN LV DKRO V]pOVĘVpJHV
HVHWEHQIĘMHOHQWNH]HWWLO\HQD]DQJROQ\HOYĦDJUiUPpUQ|NLOOHWYHDWDNDUPiQ\R]iVL
és takarmánybiztonsági mérnöki magyar
Q\HOYĦNpS]pV 1. IJJHOpN 
Terjedelmi okok miatt a teljes képzésekre
pVLQWp]PpQ\HNUHERQWRWWDRVHOVĘ
helyi jelentkezési adatokra vonatkozó listát
az imént említett 1. IJJHOpNEHQ közöljük.
Itt látható az is, hogy tízes nagyságrendben
vannak olyan szakok, melyekre akár több
NpS]pVLKHO\PHOOHWWLVIĘDODWWMHOHQWNH]WHN
hallgatók. Van olyan intézmény is, ahol a
PHJKLUGHWHWWV]DNUD|VV]HVHQiQDGták be felvételi papírjukat. Itt csak néhány
H[WUpPV]iPRWHPHOWQNNLGHPLQGHQNL
OHYRQKDWN|YHWNH]WHWpVHNHWVDMiWpUGHNOĘGpVpQHNPHJIHOHOĘHQ7HUPpV]HWHVHQD]HJ\pUWHOPĦDWiEOi]DWEyO±PpJDNNRULVKDFVDN
a jelentkezéseket néztük és nem az ennél
jóval kevesebb felvettek számát –, hogy ilyen
elaprózódott képzési és intézményi strukW~UDQHPKRJ\N|]pSWiYRQGHU|YLGWiYRQ
sem tartható fenn. Egy Budapesti Corvinus
(J\HWHPHQNpV]OWEHOVĘV]iPtWiVUDKLYDWNR]YDMHOH]]NKRJ\IĘDODWWLV]DNLQGtWiV
– amennyiben nincsenek egyéb szakokkal
tantárgyi átfedések – csak kivételes esetben,
PtJIĘDODWWLVFVDNQDJ\RQLQGRNROWDQ
WHKHWĘPHJXJ\DQLVD]HJ\HVNpS]pVHNSpQ]ügyi fedezeti pontja a jelenlegi állami vagy
|QN|OWVpJHV¿QDQV]tUR]iVVDOLVV]iPROYD
K~V]DNWtYKDOOJDWyQiOYDQ
(*<(6$*5È5.e3=e6,
,17e=0e1<(.087$7Ï,e6
6Ò/<8.
Az WiEOi]DWEDQ foglaltuk össze a 2016EDQDNpS]ĘLQWp]PpQ\EHQ±PHO\W|EE
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képzési helyszín is lehet – az összesen elpUKHWĘpVIXWyNpS]pVHNV]iPiWD]HJ\HV
évfolyamokkal külön-külön számolva.
A táblázatban látható, hogy a korábban is
KDJ\RPiQ\RNNDOUHQGHONH]ĘNpS]pVLKHO\HN
ĘU]LNHOĘQ\NHWDV]DNLQGtWiVRNWHNLQWHWpben is. Ezek közül is kiemelkedik a Szent
István Egyetem, azt követi a Debreceni
Egyetem és a Pannon Egyetem. De szinWpQMHOHQWĘVNpS]pVLKHO\PDUDGWD6]HJHGL
Tudományegyetem, a Széchenyi Egyetem
és a Kaposvári Egyetem is. Ez talán mutat
egyfajta koncentráltságot a képzések teNLQWHWpEHQPHO\D]HVHWOHJHVPHJ~MXOiVL
folyamathoz is adhat információkat. Mindenképpen elmondható, hogy Kapronczai
tanulmányában tett ajánlás, mely szerint
nem egy, hanem több képzési centrum kialakítása lehet indokolt, az általunk közölt
adatokkal is alátámasztható .DSURQF]DL
 Ugyanakkor az is megállapítható az
HOĘ]ĘWiEOi]DWRNV]iPDLYDO|VV]KDQJEDQ
KRJ\DNpS]pVLKHO\HNpVV]DNRNRNV]HUĦ
koncentrációja indokolt lehet. Természetesen ezen adatok önmagukban nem elégségesek a döntések meghozatalára. Figyelembe kell még venni többek között az egyes
intézmények humán és infrastrukturális
ellátottságát és erejét, a vállalati környezetre és térségre gyakorolt hatását, valamint a
SLDFLLJpQ\HNHW FVDNSpOGDNpQWNLUDJDGYD
DV]ĘOpV]ERUiV]NpS]pVORNDOL]iOWViJiW 
$] HOĘ]ĘHNHW NLHJpV]tWYH IRQWRV PHJjegyezni, hogy napjainkra a már korábban is említett változások alapján az
Állatorvostudományi Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem intézményei és
képzései is átalakultak – a vidéki képzési
helyszínek közül a Soproni Egyetem – 2016
óta lettek önállók. Itt érdemes talán megHPOtWHQLKRJ\DWiEOi]DWRNEDQV]HUHSOĘ
számok, de a gyakorlati tapasztalatok
alapján is a budapesti képzési helyszínek
így önállóan is életképesek tudnak lenni.
(QQHNIĘRNDW|EEHNN|]|WWDIĘYiURVYRQzereje, ami nem csak a hazai hallgatókat,
de a külföldieket is vonzza. Természetesen
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5. táblázat
$]LQWp]PpQ\HNEHQHOpUKHWđDJUiUWHUOHWKH]NDSFVROyGyNpS]pVHNV]iPDEDQ
D]|VV]HVpYIRO\DPRWÀJ\HOHPEHYpYH
7KHQXPEHURISURJUDPPHVIURPWKHVWXG\ÀHOGRIDJULFXOWXUHODYDLODEOHLQWKHLQVWLWXWLRQVLQ
DOOFODVVHV
Intézmény

Szakok típusa
Alapképzés

)HOVđIRN~
szakképzés


Mesterképzés

Osztatlan

Összesen
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gVV]HVHQ





nem elhallgatható, hogy az állatorvosi és
a gazdálkodástudományi diplomák megszerzése még mindig olcsóbb az összes
képzéshez kapcsolódó költséggel együtt,
mint a hasonló képzést kínáló európai országokban. Ezért mindkét intézményben a
képzési területhez képest magas a külföldi
hallgatók aránya is. Itt mind az infrastrukturális, mind a képzési fejlesztési irányok
HJ\LNIĘHOHPHD]LGHJHQQ\HOYLNXU]XVRN
IHQQWDUWiVDLOOHWĘOHJNLDODNtWiVD
A fentieket, illetve az 5. táblázatban szeUHSOĘDGDWRNDWHUĘVtWLDpV táblázat
is, mely az egyes intézményekbe 2016-ban
MHOHQWNH]HWWHNpVIHOYHWWHNV]iPiWLOOHWĘOHJ
ezen mutatók alapján számolt intézményi
V~O\RNDWPXWDWMDEH
A 6. táblázatban megbontottuk az ön-











költséges, illetve az állami ösztöndíjas
képzésre jelentkezetteket és felvetteket.
$]HOĘEELHVHWpEHQPtJD]XWyEEL
HVHWpEHQFVXSiQD]|QN|OWVpJHV¿QDQV]tUR]iVLIRUPiWYiODV]Wy YDJ\HOpUĘ 
hallgatók aránya. Az arányból, illetve az
LGHJHQQ\HOYĦNpS]pVUHMHOHQWNH]ĘNHOHQ\pV]ĘV]iPiEyOOHYRQKDWyD]DN|YHWNH]WHWpVKRJ\DÄWLV]WiQ´DWHUPHOpVKH]N|WKHWĘ
agrárképzések jelen helyzetben rosszul
piacosíthatók.
Agráralapképzésekre és osztatlan kép]pVHNUHD]pUHWWVpJLWN|YHWĘHQD]RQRVIHOtételekkel lehet felvételezni. Elmondható,
KRJ\H]HQiJD]DWIHOVĘRNWDWiVLNpS]pVHLQHNMHOOHP]ĘHQDYLGpNLNLVWHOHSOpVHQ
pOĘ¿DWDORNDONRWMiNDKiWWpUEi]LViW6DMQRV
HEEĘODGyGyDQLVD]DODFVRQ\DEEM|YHGHOPĦ
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6. táblázat
(J\HVLQWp]PpQ\HNEHHOVđKHO\HQMHOHQWNH]HWWHNpVIHOYHWWHNV]iPDDÀQDQV]tUR]iVL
forma szerint (K=önköltséges képzés, A=állami ösztöndíjas képzés) az agrárképzések
piacán 2016-ban
7KHQXPEHURIDSSOLFDQWVDSSOLHGIRUDJULFXOWXUDOSURJUDPPHVIRUWKHÀUVWSODFHDQGWKHQXPEHU
RIDGPLWWHGVWXGHQWVLQVRPHLQVWLWXWLRQVDVSHUWKHIXQGLQJRIWKHVWXGHQW . VHOISDLGWUDLQLQJ
$ VWDWHVFKRODUVKLSWUDLQLQJ LQ
(OVđKHO\HVMHOHQWNH]đV]iPD
Egyetemek

Felvettek
száma

Összes felvettek száma

K
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1 038

5 759

648

4 337

6 797

4 985

gVV]HVHQ

K

gVV]HVHOVđKHO\HV
MHOHQWNH]đV]iPD

A





családok nem tudják az önköltséges képzési
IRUPiW¿QDQV]tUR]QL
Az intézményi rangsorban e mutató alapMiQDOHJQDJ\REEV~O\DVRUUHQGEHQD6]HQW
István Egyetemnek, a Debreceni Egyetemnek, a Szegedi Tudományegyetemnek, a
Pannon Egyetemnek és a Kaposvári EgyeWHPQHNYDQ 7. WiEOi]DW 
$IHOYLKXQHOpUKHWĘVWDWLV]WLNDLDGDWRNEyONLGHUOKRJ\DDVWDQpYEHQ
KDOOJDWyWDQXOWDODSNpS]pVEHQDQ
YHWWHNUpV]WIHOVĘRNWDWiVLV]DNNpS]pVEHQ
pVHQPHVWHUNpS]pVEHQD]D]|VV]HVHQKDOOJDWyIRO\WDWDJUiUIHOVĘIRN~
tanulmányokat.
Az ágazati stratégiában megfogalmazotWDNNDOHOOHQWpWEHQD]DJUiUIHOVĘRNWDWiVED

MHOHQWNH]ĘNpVWDQXOyNV]iPDN|UOEHOO
fele a szükségesnek. Ezen mutatókat tovább
rontja a nagy lemorzsolódási arány és sajQRVDKDOOJDWyLÄPLQĘVpJ´LVKDJ\NtYiQQLvalót maga után. A korábbi tanulmányok is
utalnak rá, hogy az intézmények infrastrukW~UiMDHJ\UHHODYXOWDEEDWDQJD]GDViJRN
nem képesek beszerezni a legmodernebb
technológiákat, pedig a digitalizáció már
PRVWLVD]HJ\LNMHOHQWĘVNLW|UpVLSRQWMDD]
iJD]DWQDNpVDM|YHGHOPH]ĘVpJHPHOpVpQHN
6]ĦFV 0LQGH]HNPHOOHWWPHJ¿J\HOKHWĘKRJ\D]RNWDWyNiWODJpOHWNRUDLVQĘD
ÄQDJ\JHQHUiFLy´WDJMDLPiUQHPRNWDW KDW
nak, miközben a mesterképzés, és ezzel
együtt a doktori képzés is létszámgondokNDON]GVRNV]RUDPHJKLUGHWHWWIHOYHKHWĘ
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Intézmények súlya az agrárképzések piacán 2016-ban
7KHZHLJKWRILQVWLWXWLRQVLQWKHDJULFXOWXUDOHGXFDWLRQPDUNHWLQ
Intézmény

Hallgatók száma
(OVđKHO\HQ
MHOHQWNH]đN

7. táblázat

Hallgatók aránya

Felvett

(OVđKHO\HQ
MHOHQWNH]đN

Felvett
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létszámot sem képesek feltölteni a doktori
iskolák. A helyzetet tovább nehezíti, hogy
DYiOODODWRNDOHJWHKHWVpJHVHEE¿DWDOYDJ\
N|]pSNRU~NXWDWyRNWDWyNDWÄYLVV]DXWDVtWhatatlan” ajánlatokkal könnyen elcsábítják.
'8È/,6.e3=e6
Fontos még megemlíteni, hogy 2015-ben
0DJ\DURUV]iJRQLVEHYH]HWWpNDIHOVĘIRN~ GXiOLV NpS]pVW $ GXiOLV NpS]pV J\Dkorlatigényes képzési forma, amelyben a
V]DNPDLODJPLQĘVtWHWWYiOODODWRNQiOIRO\y
gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál,
VWUXNW~UiMXNQiOpVDYiOODODWRNQiOW|OWHQGĘPHJQ|YHOWyUDV]iPXNQiOYDODPLQWD
megszerzett munkatapasztalatnál fogva
növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati ismereteit és vállalati kulW~UiMiWH]]HODODSYHWĘHQVHJtWYHDNpVĘEEL
munkavállalást és az ösztöndíjrendszernek

N|V]|QKHWĘHQDNpS]pVKDOOJDWyL FVDOiGL 
¿QDQV]tUR]iViW$DVWDQpYĘV]L
IpOpYpEHQ|VV]HVHQIĘGXiOLVNpS]pVL
rendszerben tanuló hallgató  WiEOi]DW
kezdte meg tanulmányait a Debreceni
Egyetemen, az Eszterházy Károly Egyetemen, a Kaposvári Egyetemen, az Óbudai
Egyetemen, a Neumann János Egyetemen,
a Pannon Egyetemen, a Szent István Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen,
LOOHWYHDYHONV]HU]ĘGpVEHQiOOyYiOODlatnál. A képzési területek az állattenyészWĘPpUQ|NpOHOPLV]HUPpUQ|NI|OGPpUĘ
pVI|OGUHQGH]ĘPpUQ|NNHUWpV]PpUQ|N
PH]ĘJD]GDViJLPpUQ|NQ|YpQ\WHUPHV]WĘ
PpUQ|NV]ĘOpV]ERUiV]PpUQ|NWHUPpV]HWvédelmi mérnök, valamint vidékfejlesztési
agrármérnöki voltak. Ezzel kapcsolatban az
imént említetteken kívül még nem állnak
UHQGHONH]pVUHV]iPV]HUĦVtWKHWĘDGDWRN
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8. táblázat

'XiOLVNpS]pVEHQUpV]WYHYđKDOOJDWyNV]iPD
(The number of students participating in dual training)
Képzési terület neve

Hallgatók létszáma 2017/2018
đV]pLJ

đV]pQIHOYHWWKDOOJDWyN
száma

$JUiU





,QIRUPDWLND





*D]GDViJWXGRPiQ\RN





0ĠV]DNL









gVV]HVHQ

8J\DQDNNRUHOPRQGKDWyKRJ\D]~MNpS]pVLIRUPDHJ\LNPHJ~MXOiVLSRQWMDOHKHW
D]DJUiUIHOVĘRNWDWiVQDNPLQGDPHOOHWW
hogy a részletszabályozást folyamatosan
alakítani szükséges a piaci változásokhoz.
.g9(7.(=7(7e6(.e6
JAVASLATOK
$IRNR]DWYiOWiVDIHOVĘRNWDWiVEDQVWUDtégiában megfogalmazott cél, hogy négy
éven belül 10 százalék fölé növekedjen az
DJUiUNpS]pVHNUHMHOHQWNH]ĘNDUiQ\D(Qnek eredménye lehetne, hogy növekednek
DIHOYHWWKDOOJDWyNPLQĘVpJLPXWDWyLpVDODcsonyabb lesz a várható lemorzsolódás is.
Az általunk elemzett adatokból kiderül,
KRJ\DMHOHQOHJLVWUXNW~UiEDQDIHQWHPOtWHWWFpODWUHQGHNDODSMiQQHPHOpUKHWĘ$]
HOP~OWpYWL]HG HN EHQ±UpV]EHQDERORJQDL
rendszer bevezetésének kényszere okán is –
DVRN~MV]DNLQGtWiVDV]pWW|UGHOWHDNpS]pVL
rendszert, hiszen a jelenleg alig több mint
H]HUKDOOJDWyNpS]pVLIRUPiEDQWDQXO
WpUEHQLGĘEHQpVV]DNLUiQ\EDQ1
(OHP]pVQNEĘONLGHUOWRYiEEiKRJ\D
NpS]pVLKHO\HNV]iPDLVLJHQPDJDVD]HOĘEE
említett létszámhoz képest. Ugyanakkor jól
körülhatárolhatók azon képzési centrumok,
PHO\HNV~O\XNQiOYDJ\VSHFLiOLVNpS]pVL
kínálatuknál fogva a fejlesztési központok
lehetnek. Szükséges a képzési szerkezet és

LQWp]PpQ\LVWUXNW~UDNRQFHQWUiOiVDPHO\hez az általunk közölt táblázatok segítséJOV]ROJiOKDWQDNKDQJV~O\R]YDD]WKRJ\
pusztán a naturális mutatók csak irányadók
lehetnek, hiszen szükséges még több köUOPpQ\WLV¿J\HOHPEHYHQQLD]HVHWOHJHV
G|QWpVHNHOĘWW$]iWDODNtWiVVRUiQPLQGHQNpSSHQ¿J\HOHPEHNHOOYHQQLDEHPHQHWLpV
NLPHQHWLOHKHWĘVpJHNHWpVNDSDFLWiVRNDWLV
(]HNHWNRPSOH[PyGRQNH]HOYHOHKHWDWHOMHV
rendszer reformját megkezdeni.
$KDOOJDWyLpVRNWDWyLPLQĘVpJLVVRNV]RUV]yEDNHUOWDÄ9LWD´NDSFViQHOĘ]Ę
QDJ\UDEHFVOWV]HU]Ę.ROOpJiLQNQiO &VH
WH.DSURQF]DL/HKĘF]
0DJGDHWDO3XSRV  A hallJDWyLPLQĘVpJMDYtWiVDDV]DNNpS]pVPRGHUQL]iOiViYDOpUKHWĘHOOHJKDWpNRQ\DEE
PyGRQ7HUPpV]HWHVHQLWWLV¿J\HOHPEH
kell venni a tanulói és oktatói életpályák
minden elemének összefüggését. Az okWDWyLPLQĘVpJHOVĘVRUEDQMHOHQKHO\]HWEHQ
DNHUHVHWLOHKHWĘVpJHNHJ\NXWDWyRNWDWy
WHOMHVtWPpQ\DODS~pOHWSiO\DPRGHOOEHYH]HWpVpYHO OHKHWQH HOĘUH PR]GtWDQL PHO\
elismeri akár a piaci szférában szerzett
WDSDV]WDODWRNDWLV$W|EELV]HU]ĘiOWDOLV
említett gyakorlat és elmélet közötti szakadék áthidalása leginkább a már gyakorlatban több éve dolgozó, de doktori fokozattal
UHQGHONH]ĘV]DNHPEHUHNYLVV]DFViEtWiVD

 gQiOOyNpS]pVQHNWHNLQWMNKDHJ\V]DNNO|QE|]ĘPXQNDUHQGEHQQ\HOYHQpVWHOHSKHO\HQLQGXOHOPHUWH]HN
megszervezése vagy önálló oktatói kapacitásokat igényel, vagy csökkenti a képzésszervezés méretgazdaságossáJiW KLV]HQSpOGiXOHJ\HVWLpVHJ\QDSSDOLVNpS]pVWMHOOHP]ĘHQQHPHJ\WWWDUWDQDN 
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YDJ\HOVĘN|UEHQÄNHWWĘV´IRJODONR]WDWiVD
lehet. Személyes tapasztalat, hogy sokakEDQPHJYDQDV]iQGpNDSLDFRQPĦN|GĘ
vállalatoknál megszerzett tapasztalatok
iWDGiViUDDPHQQ\LEHQHQQHNOHKHWĘVpJpW
mindkét fél, a cég és az intézmény is megteremti. Sokszor még nem is pénz kérdése
lenne. Itt megfontolható esetleg az egyes
címek odaítélésének egyetemi hatáskörbe
W|UWpQĘUHQGHOpVHWHUPpV]HWHVHQDPHJIHOHOĘJDUDQFLiOLVpVPLQĘVpJEL]WRVtWiVLHOHPHN
megtartásával.
Mindemellett fontos lenne a modern marNHWLQJHV]N|]|N SOLQÀXHQV]HUHNGLJLWiOLV
YHUVHQ\HNNDODQGW~UiN DONDOPD]iVDLVD
¿DWDORNGHH]HQW~OPHQĘHQDWHOMHVODNRVViJ
ÄPHJJ\Ę]pVpUH´D]DJUiUiJD]DWIRQWRVViJiQDNpVM|YĘRULHQWiOWViJiQDNEHPXWDWiViUD
A nemzetközi tapasztalatok alapján a szakma megbecsültsége sokkal magasabb azon
országokban, ahol a lakosság tisztában van
D]iJD]DWMHOHQWĘVpJpYHOPHO\DSiO\DRULentációt is pozitívan befolyásolja.
7RYiEEUDLVNLMHOHQWKHWĘKRJ\DYLGpNIHMlesztés kulcseleme az agrárképzés, azonban
az elvárások teljesítéséhez szükséges továbEL~MpVPRGHUQNpS]pVLpVLQIUDVWUXNWXUiOLV
elemek bevezetése és fejlesztése. Ilyen lehet
a duális agrárképzés, a gazda továbbképzés,
a digitális oktatási módszerek bevezetése,
de fontos lenne az egyes szakok és tantárJ\DNPRGHUQL]iOiVDWDUWDOPLPHJ~MtWiVDLV
Ennek keretében nem feledkezhetünk meg
a precíziós gazdálkodás és a digitalizáció
LVPHUHWHLQHNHJ\UHQDJ\REEPpUWpNĦEHpStWpVpUĘOGHXJ\DQLO\HQIRQWRVDYH]HWĘL
ismeretek átadása is.
A piaci igényekre való gyorsabb reagálás
NO|Q|VHQLQGRNROWH]RO\DQWHUOHWHNHQ
PLQWSpOGiXOD]DJUiUGLJLWDOL]iFLy pUGHNpben szintén megfontolható, hogy az egyes
szakok bonyolult és hosszadalmas – általáEDQNpWKiURPpYHWLJpQ\EHYHYĘ±DNNUHGLWiFLyMDPHOOHWW YDJ\KHO\HWW OHJ\HQOHKHWĘVpJ
egy képzési program szabályozott bejelentéséhez kötötten utólagos akkreditációra is.
(QQHNpOĘSpOGiMDD'XiOLV.pS]pVL7DQiFV

J\DNRUODWiEDQPiUPDLVPHJOpYĘYiOODODWL
SDUWQHUHNPLQĘVtWpVHPHO\D]HOP~OWpYHN
alapján jó gyakorlatnak mondható.
Bár jelen tanulmányunkban – részben a
WHUMHGHOPLNRUOiWRNDWLV¿J\HOHPEHYpYH±
részletesen nem elemeztük a felvételi ponthatárokat, de korábbi vizsgálatokból tudKDWyKRJ\PDJDVD]DJUiUNpS]pVHNUHD
és 300 pont között bekerülök aránya. Egy
esetleges pontszámemelés tovább rontaná
D]HKKH]N|WKHWĘPXWDWyNDW7RYiEEiV]Nséges felkészülni arra is, hogy a 2020-tól
EHYH]HWHQGĘN|WHOH]ĘQ\HOYYL]VJDV]LQWpQ
drasztikus jelentkezésiszám-csökkenést
okozhat. Elmondható, hogy jelenleg az
DJUiUIHOVĘRNWDWiVEDMHOHQWNH]ĘNPLQWHJ\
50-a rendelkezik nyelvvizsgával 9DQy
 1HPLJpQ\HOERQ\ROXOWV]iPtWiVRNDWDQQDNHOĘUHMHO]pVHKRJ\MHOHQDGDWRN
alapján emiatt körülbelül felére csökkenKHWDMHOHQWNH]ĘNV]iPDËJ\HWHUOHWHQ
IRNR]RWW¿J\HOHPPHONHOOOHQQLHYiUKDWy
következmény elkerülésére.
Olyan képzések kellenek, melyek célja
RO\DQPDJDVV]LQWĦNRPSHWHQFLiNNDOpV
J\DNRUODWLWXGiVVDOUHQGHONH]ĘDJUiUV]DNHPEHUHNNLERFViWiVD PHVWHUV]DNRNRQHOHQJHGKHWHWOHQ DNLND]DODSV]DNPDLWXGiV
mellett ismerik és értik a vállalatvezetési
folyamatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó közgazdasági, pénzügyi, támogatási,
szakpolitikai és humánpolitikai aktuális
feladatmegoldó módszereket és tudáselePHNHWWRYiEEiH]WVHJtWĘYDJ\V]DEiO\R]y
GLJLWiOLV UHQGV]HUHNHWKD]DLpVQHP]HWN|]L
szinten is.
$SLDFLV]HUHSOĘNNHOIRO\WDWRWWIRO\DPDWRV
párbeszéd és személyes részvétel alapján kiMHOHQWKHWĘKRJ\HJ\UHLQNiEELJpQ\OLNDU|YLGHEEGHKDWpNRQ\DEEpVDPĦN|GpVNK|]
jobban igazodó képzéseket. Részben emiatt
LVFV|NNHQDPHVWHUNpS]pVHNQpSV]HUĦVpJH
de a mostani benyomások alapján az oszWDWODQNpS]pVVHPYiOWRWWDEHDKR]]iIĦ]|WW
UHPpQ\HNHWPHUWDV]DNQpSV]HUĦVpJHpV
a hallgatói létszám sem tudott elmozdulni
MHOHQWĘVHQSR]LWtYLUiQ\ED

0H]ĘV]HQWJ\|UJ\L±.RYiWV$DUiQ\RNpVWUHQGHND]DJUiUIHOVĘRNWDWiVEDQ

,O\HQ ~M pV NO|QOHJHV HOHP OHKHW SpOGiXO D] HJ\pYHV PHVWHUNpS]pV DNiU D
QpJ\pYHV DODSNpS]pV PHOOHWW  EHYH]Htése az agrárközgazdasági területen, az
DJUREXVLQHVVV]DNN|]HOM|YĘEHOLHOLQGtWiViYDO(]XJ\DQDNNRUPiVWtSXV~PĦN|GpVLpV¿QDQV]tUR]iVLN|UQ\H]HWHWLVLJpQ\HO
melynek kialakítása a Budapesti Corvinus
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(J\HWHPHVHWpEHQpSSDN|]HOP~OWEDQNHrült bejelentésre.
.g6=g1(71<,/9È1Ë7È6
Külön köszönettel tartozunk 6]tMiUWy
%HVH%iOLQW kutatási asszisztens kollégánknak, aki az adatok összeállítását végezte.

)255È6081.È.-(*<=e.(
 &ʕʇʖʇ/  2NWDWiVNpS]pV~WDM|YĘPH]ĘJD]GDViJDIHOp*D]GiONRGiV  ±±±  $IHOVĘRNWDWiVEDQV]HUH]KHWĘNpSHVtWpVHNMHJ\]pNpUĘOpV~MNpSHVtWpVHNMHJ\]pNEHW|UWpQĘIHOYpWHOpUĘO 9, 
.RUPUHQGHOHW±  )HOYLKX±  .ʃʒʔʑʐʅʜʃʋ,  $KD]DLDJUiUNpS]pVNRUOiWDL*D]GiONRGiVV]±
±  $.RUPiQ\iOWDOGHFHPEHUiQHOIRJDGRWWÄ)RNR]DWYiOWiVDIHOVĘRNWDWiVEDQN|]pSWiY~V]DNSROLWLNDLVWUDWpJLD´±  /ʇʊ˛ʅʜ*  $]DJUiUIHOVĘRNWDWiVEDQKDV]QiOWWDQXOPiQ\LLQIRUPiFLyVUHQGszerek fejlesztési tapasztalatainak nemzetközi hasznosíthatósága. *D]GiONRGiV  ±±  0ʃʉʆʃ6
±0ʃʔʕʇʎʇʍ6±0ʃʉʆʃ5  $]DJUiUJD]GDViJEDQIRJODONR]WDWRWWDNNpS]HWWVpJHpVDM|YĘLJpQ\H*D]
dálkodás,   ±±  3ʗʒʑʕ7  9iOWR]WDWiVRNV]NVpJHVVpJHDPDJ\DUDJUiUIHOVĘRNWDWiVNpSzési programjaiban. *D]GiONRGiV  ±±  6ʜ˳ʅʕ,  0LpUWEHWHJDPDJ\DUDJUiUIHOVĘRNWDWiV"
0DJ\DU0H]ĘJD]GDViJPHOOpNOHWHDXJXV]WXVV]±  9ʃʐ˖5  $]DJUiUIHOVĘRNWDWiVLNpS]pVD]
DGDWRNWNUpEHQOHPRU]VROyGiVGLSORPiVSiO\DN|YHWpV.RQIHUHQFLDHOĘDGiV2NWDWiVL+LYDWDO

5|YLGtWpVHNMHJ\]pNH
%&(

%XGDSHVWL&RUYLQXV(J\HWHP

DE

'HEUHFHQL(J\HWHP

EKE

(V]WHUKi]\.iURO\(J\HWHP

KE

.DSRVYiUL(J\HWHP

KF

.HFVNHPpWL)ĒLVNROD

KRF

.iURO\5yEHUW)ĒLVNROD

NYE

1\tUHJ\Ki]L(J\HWHP

NYME

1\XJDWPDJ\DURUV]iJL(J\HWHP

OE

ÐEXGDL(J\HWHP

PAE

3DQQRQ$JUiUWXGRPiQ\L
(J\HWHP

PE

3DQQRQ(J\HWHP

PTE

3pFVL7XGRPiQ\HJ\HWHP

SZE

6]pFKHQ\L,VWYiQ(J\HWHP

SZF

6]ROQRNL)ĒLVNROD

SZIE

6]HQW,VWYiQ(J\HWHP

SZTE

6]HJHGL7XGRPiQ\HJ\HWHP





ÉOODWWHQ\pV]WĒPpUQ|N
>PpQHVJD]GD@



KF



KRF

NYE



*D]GDViJLpVYLGpNIHMOHV]WpVL
DJUiUPpUQ|N





)|OGPpUĒpVI|OGUHQGH]Ē
PpUQ|NL

*D]GDViJLDJUiUPpUQ|NL









NYME

(UGĒPpUQ|NL





eOHOPLV]HUPpUQ|NL





eOHOPLV]HUPpUQ|N

eOHOPLV]HUPpUQ|NL DQJRO
Q\HOYHQ





eOHOPLV]HUEL]WRQViJLpVPLQĒVpJLPpUQ|NL








ÉOODWWHQ\pV]WĒPpUQ|NL











ÉOODWWHQ\pV]WĒPpUQ|N
>V]DUYDVPDUKDWHQ\pV]WĒ@





ÉOODWWHQ\pV]WĒPpUQ|N
>KDOiV]DWL@

ÉOODWWHQ\pV]WĒPpUQ|N
>VHUWpVWHQ\pV]WĒ@



ÉOODWWHQ\pV]WĒPpUQ|N
>EDURPÀWHQ\pV]WĒ@





KE



OE PAE













PE



























7



114









679

33

240





4

51



4







PTE SZF SZIE SZTE Összesen



EKE

ÉOODWRUYRVL



DE




SZE BCE

$JUiUPpUQ|NL DQJROQ\HOYHQ

$JUiUPpUQ|NL

Képzés

Intézmény
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.|UQ\H]HWJD]GiONRGiVL
DJUiUPpUQ|NL

.|UQ\H]HWJD]GiONRGiVLDJUiUPpUQ|NL 6]DUYDV





.|UQ\H]HWJD]GiONRGiVLDJUiUPpUQ|N
>N|UQ\H]HWJD]GiONRGiVL@

.|UQ\H]HWJD]GiONRGiVLDJUiUPpUQ|N>KXOODGpNJD]GiONRGiVL@ 6]DUYDV

.|UQ\H]HWJD]GiONRGiVLDJUiUPpUQ|N>KXOODGpNJD]GiONRGiVL@














NYE

7

NYME









OE PAE











PE











77









52

7

50







95









612

IRO\WDWiVDN|YHWNH]ĒROGDORQ





7









PTE SZF SZIE SZTE Összesen









KRF

.HUWpV]PpUQ|NL PDJ\DU
Q\HOYHQ







KF





KE

.HUWpV]PpUQ|NL DQJROQ\HOYHQ









EKE

.HUWpV]PpUQ|NL





DE







SZE BCE

.HUWpV]PpUQ|N

,QIRUPDWLNXVpVV]DNLJD]JDWiVL
DJUiUPpUQ|NL

*D]GDViJLpVYLGpNIHMOHV]WpVL
DJUiUPpUQ|NL 6]ROQRN

*D]GDViJLpVYLGpNIHMOHV]WpVL
DJUiUPpUQ|NL 6]DUYDV

*D]GDViJLpVYLGpNIHMOHV]WpVL
DJUiUPpUQ|NL .HFVNHPpW

*D]GDViJLpVYLGpNIHMOHV]WpVL
DJUiUPpUQ|NL

*D]GDViJLpVYLGpNIHMOHV]WpVL
DJUiUPpUQ|N 6]DUYDV

Képzés

Intézmény
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KF

7

KRF



0H]ĒJD]GDViJLPpUQ|NL
.LVYiUGD

0H]ĒJD]GDViJLPpUQ|NL PDJ\DUQ\HOYHQ







0H]ĒJD]GDViJLPpUQ|NL
'HEUHFHQ

0H]ĒJD]GDViJLPpUQ|NL

0H]ĒJD]GDViJLPpUQ|N
6]DUYDV

0H]ĒJD]GDViJLPpUQ|N

0H]ĒJD]GDViJLpV
pOHOPLV]HULSDULJpSpV]PpUQ|NL
6]DUYDV















NYE

NYME

OE PAE





PE





























211





416



201



121

7



7







PTE SZF SZIE SZTE Összesen







KE

0H]ĒJD]GDViJLpVpOHOPLV]HULSDULJpSpV]PpUQ|NL



EKE

7



0H]ĒJD]GDViJLpVpOHOPLV]HU
LSDULJpSpV]PpUQ|N>PH]ĒJD]GDViJLJpSpV]HWL@

DE

0H]ĒJD]GDViJLpVpOHOPLV]HU
LSDULJpSpV]PpUQ|N
>PH]ĒJD]GDViJLJpSpV]HWL@
6]DUYDV



SZE BCE

0H]ĒJD]GDViJLpVpOHOPLV]HULSDULJpSpV]PpUQ|N
>pOHOPLV]HUJpSpV]HWL@

0H]ĒJD]GDViJLELRWHFKQROyJXV
PDJ\DUQ\HOYHQ

0H]ĒJD]GDViJLELRWHFKQROyJXV

/yWHQ\pV]WĒORYDVVSRUWV]HUYH]ĒDJUiUPpUQ|NL

Képzés

Intézmény



GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±



1|YpQ\WHUPHV]WĒPpUQ|NL

OE PAE



PE



































IRO\WDWiVDN|YHWNH]ĒROGDORQ





7DNDUPiQ\R]iVLpVWDNDUPiQ\EL]WRQViJLPpUQ|NL






















PTE SZF SZIE SZTE Összesen

7iMUHQGH]ĒpVNHUWpStWĒ
PpUQ|NL

7iMpStWpV]PpUQ|NL





6]ĒOpV]ERUiV]PpUQ|NL (JHU

6]ĒOpV]ERUiV]PpUQ|NL
*\|QJ\|V



6]ĒOpV]ERUiV]PpUQ|NL




6]ĒOpV]ERUiV]PpUQ|N
6iURVSDWDN











6]ĒOpV]ERUiV]PpUQ|N
*\|QJ\|V











6]ĒOpV]ERUiV]PpUQ|N (JHU

6]ĒOpV]ERUiV]PpUQ|N

6]DNLJD]JDWiVV]HUYH]ĒpVLQIRUPDWLNXVDJUiUPpUQ|NL

gNROyJLDLJD]GiONRGiVLPpUQ|NL



1|YpQ\WHUPHV]WĒPpUQ|N


7

NYME




NYE

1|YpQ\RUYRVL PDJ\DUQ\HOYHQ



KRF





KF

1|YpQ\RUYRVL DQJROQ\HOYHQ

1|YpQ\RUYRVL



KE



EKE

0H]ĒJD]GDViJLV]DNRNWDWy

DE


SZE BCE

0H]ĒJD]GDViJLPpUQ|NL
6]DUYDV

Képzés

Intézmény
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201

91

23



45

71





278

235

973

430 183

262

185

571

2547



9LGpNIHMOHV]WpVLDJUiUPpUQ|NL
6]DUYDV

gVV]HVHQ

7

674





6 797



7



84





163







PTE SZF SZIE SZTE Összesen

9LGpNIHMOHV]WpVLDJUiUPpUQ|NL
PDJ\DUQ\HOYHQ  *|G|OOĒ

7





PE





OE PAE

9LGpNIHMOHV]WpVLDJUiUPpUQ|NL
*|G|OOĒ

9LGpNIHMOHV]WpVLDJUiUPpUQ|NL

28







NYME




NYE

9DGJD]GDPpUQ|NL PDJ\DU
Q\HOYHQ



KRF





KF

9DGJD]GDPpUQ|NL DQJRO
Q\HOYHQ

7



9DGJD]GDPpUQ|NL






7HUPpV]HWYpGHOPLPpUQ|NL

KE



EKE

7HUPpV]HWYpGHOPLPpUQ|N

DE


SZE BCE

7DNDUPiQ\R]iVLpVWDNDUPiQ\EL]WRQViJLPpUQ|NL PDJ\DU
Q\HOYHQ

Képzés

Intézmény
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%\0H]ĘV]HQWJ\|UJ\L'iYLG±.RYiWV*HUJHO\
.H\ZRUGV7UDLQLQJDJUDUHGXFDWLRQKLJKHUHGXFDWLRQDJULFXOWXUHGXDOWUDLQLQJ
-(/&ODVVL¿FDWLRQ444

Of Gazdálkodás columns in 2017, the debate series on higher education in agriculture
was launched. Many authors spoke to the topic. In our Current writing we have undertaken
to introduce the processes seen since 2010 in the light of the recruitment numbers. Where
it was possible to do time-series analyses and set trends. We reviewed the main indicators for higher education in the 2010-2017 period, relying on the felvi.hu database. We
H[DPLQHGWKHZHLJKWRIWKHVHFWRULQUHODWLRQWRWKHRWKHUWUDLQLQJVEDVHGRQWKHQXPEHU
of candidates and their recruited. We also looked at how much training is available and
how many institutions are involved in their education.
%DVHGRQRXU¿QGLQJVLWFDQEHFRQFOXGHGWKDWWKHZHLJKWRIDJULFXOWXUDOHGXFDWLRQ
LVMXVWRYHUZLWKLQWKHHQWLUHWHUWLDU\HGXFDWLRQUDQJHZKLFKLVDVLJQL¿FDQWEDFN
IDOOFRPSDUHGWRWKHLQVWUDWHJLFPDWHULDOV7KHQXPEHURIFDQGLGDWHVLQWKH¿UVW
place falls below 6500, while the number of participants remains below 5000, while the
training structure is fragmented. It is necessary to concentrate the training structure
and institutional structure, with which the tables we have provided may help. It can be
concluded that the training sites which have historically been traditions retain their
advantage in terms of start-ups and student numbers.
There are training courses aimed at the issurance of agro-specialists with a high level
RIFRPSHWHQFLHVDQGSUDFWLFDONQRZOHGJH LQGLVSHQVDEOHLQ0DVWHU¶VFRXUVHV ZKRNQRZ
and understand the management processes in addition to the basic professional knowlHGJHDQGWKHUHODWHGHFRQRPLF¿QDQFLDOVXSSRUWSROLF\DQGKXPDQSROLF\FKDOOHQJHV
DQGNQRZOHGJHHOHPHQWVDVZHOODVVXSSRUWLQJRUUHJXODWRU\ GLJLWDO V\VWHPVDWQDWLRQDO
and international level.

