
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie dotazníku pre zamestnávateľov v agrosektore 

Maďarsko 

I1 - Štúdia analýzy potrieb pre zamestnávateľov 
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O dotazníku 
Dotazník pre tvorbu intelektuálneho výstupu I1 - Štúdia analýzy potrieb pre zamestnanie sa 

v poľnohospodárstve. 

Dotazník bol pripravený pre všetky partnerské krajiny v projekte v ich jazykoch a aj v angličtine. Bol 

dostupný pre respondentov v elektronickej podobe a pre potrebu ľudí, ktorí nie sú počítačovo zruční 

aj v papierovej podobe. 

Na vypracovaní dotazníku sa podieľali žiaci stredných odborných škôl so zameraním na 

poľnohospodárstvo, absolventi takýchto škôl, študenti poľnohospodárskych univerzít a samozrejme 

zamestnávatelia v agrorezorte. 
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Študenti 
Väčšina študentov, ktorí vyplnili dotazník, absolvovali stredoškolské štúdium. Malý počet je 

absolventom maturitných ročníkov (2 osoby). Väčšina študentov nemá záujem o svoje povolanie, ale 

skôr preto, že si vybrali poľnohospodársku strednú školu, pretože bola najbližšia k miestu svojho 

bydliska. 

Väčšina  študentov chce byť  skôr súkromní podnikatelia a nie byť zamestnaní ako zamestnanci po 

dokončení štúdia. 

Vo väčšine prípadov je výška mzdy mladých ľudí tá najmotivujúcejšia. Preto hľadajú prácu s vysokou 

mzdou. Pridaná hodnota a ďalšie výhody poskytované spoločnosťou sú stále druhoradé. Očakávajú, 

že ich začiatočný plat (nad 300 000 HUF) je dostatočne vysoký bez skúseností a praxe. – to cca 1000,- 

eur. 

 

Diákok 
A kérdőívet kitöltő diákok nagyobb része a középiskolai tanulmányait végzi. Elenyésző számban (2 

személy) volt iskoláit befejezett pályakezdő. A legtöbb tanuló a szakmája iránt nem különösebben 

érdeklődik, inkább csak az miatt választotta a mezőgazdasági középiskolát, mert ez volt a lakhelyéhez 

a legközelebb vagy ide vették fel felvételi vizsga nélkül.  

A megkérdezett diákok nagyobb hányada inkább magángazdálkodó, magánvállalkozó szeretne lenni 

és nem alkalmazottként elhelyezkedni az iskolai tanulmányai befejezése után. 

Leginkább a magasabb pénzkereset mozgatja a fiatalokat, elsősorban olyan munkahelyet 

szeretnének, ahol magas a fizetés. A hozzáadott érték és az adott cég által nyújtott egyéb juttatások 

számukra még másodrendűek. Elvárják, hogy tapasztalat és gyakorlat nélkül is elég magas legyen a 

kezdő fizetésük (bruttó 300.000,- Ft felett). 

 

Zamestnávatelia 
Zástupcovia poľnohospodárov a poľnohospodárskych podnikov vyplňujúcich dotazník sa zaoberajú 

iba na 80% pestovaním plodín. V našej oblasti sú najčastejšie plodiny obilniny, hrozno, repka, 

slnečnica a cukrová repa. Z ovocia jablká, vlašských orechov a hrozna sú v našej oblasti 

najužitočnejšie. 

Z opýtaných poľnohospodárov  pestuje len malý počet ekologickým spôsobom. 
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Väčšina poľnohospodárov, ktorí odpovedali, má maximálne dvoch stálych zamestnancov. Väčšinou a 

často sú  zamestnávaní príležitostní zamestnanci alebo brigádnici. Hlavne pri sezónnych prácach. 

Počet príležitostných pracovníkov je nižší ako 6-8. 

Pravidelní zamestnanci sú vyškolení a školenia absolvujú  hlavne kvôli veľkým poľnohospodárskym 

strojom a zariadeniam využívajúcim nové technológie. Tieto školenia sú zvyčajne organizované 

spoločnosťami, ktoré predávajú poľnohospodárske stroje a sú zadarmo pre zamestnancov 

poľnohospodárskych podnikov. 

V našej oblasti má väčšina zamestnancov v poľnohospodárstve stredoškolské vzdelanie. Tri štvrtiny 

zamestnancov majú viac ako 40 rokov. 

Chcú si najať nových zamestnancov, ale bohužiaľ finančná situácia každej poľnohospodárskej 

spoločnosti to neumožňuje. Je to vážny problém pre mladšiu generáciu, aby získala vysoký plat práve 

teraz a chcú, aby boli víkendy a večery voľné. Bohužiaľ, to nemožno vyriešiť v poľnohospodárstve - 

najmä v hlavnej sezóne. Od zamestnancov sa očakáva, že budú používať stroje a zariadenia, ktoré sú 

im pridelené, ale nevyžadujú samostatné školenia v oblasti IT. Jazykové znalosti nie sú nevyhnutne 

dôležité pre pracovníkov v poľnohospodárstve v danej oblasti. 

Poľnohospodári, ktorí vyplnili dotazník, neboli spokojní s priemerným platom. Údaje nie sú 

relevantné. 

Žiaden z poľnohospodárov v prieskume nespolupracuje so strednými poľnohospodárskymi školami, 

ani ako prax, alebo stáž. Dokonca ani nepožaduje, aby potenciálni zamestnanci mali iné druhy 

vedomostí. 

 

Munkáltatók 
A kérdőívet kitöltő gazdálkodók és mezőgazdasági cégek képviselői 80%-ban csak 

növénytermesztéssel foglalkozik. Térségünkben a leggyakoribb termesztett növények a gabonák, 

kalászosok, repce, napraforgó és a cukorrépa. Gyümölcsök közül a térségünkben leginkább haszonnal 

termeszthető az alma, dió és a szőlő. 

A lekérdezett gazdálkodók közül csak elenyésző számban termesztenek bio-minőségben. 

A legtöbb megkérdezett gazdálkodónak egy, maximum két állandó alkalmazottja van. Leginkább és 

legtöbbször alkalmi munkavállalókat vagy brigádban dolgozókat alkalmaznak – főidényben. Az 

alkalmi munkavállalók száma sem éri el a 6-8 főnél többet. 

Az állandó munkavállalókat folyamatosan képzik és iskolázásokra, tréningekre járatják – főleg az 

újabb technológiákat használó nagy mezőgazdasági gépek és berendezések miatt. Ezeket a 

képzéseket általában a mezőgazdasági gépeket forgalmazó cégek szervezik és ingyenesek a 

mezőgazdasági cégek alkalmazottai számára. 
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Térségünkben a legtöbb mezőgazdaságban alkalmazott személy középiskolai végzettséggel 

rendelkezik. Az alkalmazottak háromnegyede 40 év feletti.  

Újabb alkalmazottakat szeretnének felvenni, de sajnos az egyes mezőgazdasági vállalat anyagi 

helyzete nem teszi ezt lehetővé. Komoly probléma, hogy a fiatalabb generáció rögtön magas fizetést 

szeretne és szeretné, ha a hétvégéi és az estéi szabadok lennének. Ezt sajnos a mezőgazdaságban 

nem lehet megoldani – különösen nem a főidényben. Az alkalmazottaktól elvárják, hogy a rájuk 

bízott gépeket és berendezéseket tudják használni, de külön IT-s képzéseket nem követelnek meg. A 

nyelvtudás sem szükségszerűen fontos a térség mezőgazdasági alkalmazottai körében. 

Az átlag-fizetésről nem szívesen nyilatkoztak a kérdőívet kitöltő gazdálkodók. Az adatok nem 

relevánsak. 

A leendő alkalmazottaktól feltétlen elvárnák a jogosítvány birtoklását mindennemű mezőgazdasági 

gépre.  

A lekérdezett gazdálkodók egyike sem működik együtt a mezőgazdasági középiskolákkal szakmai 

gyakorlat kiközvetítésében. Nem igazán igénylik azt sem, hogy a leendő alkalmazottak más jellegű 

ismeretekkel is rendelkezzenek. 
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Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. 

Tento dokument reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia a ani národná agentúra 

nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente. 


