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ÖSSZEFOGLALÁS

Kutatásunkat a mezőgazdasági vállalkozók körében végeztük, mivel az ágazat esetében kiemel-
ten magas költségekkel és kockázatokkal lehet számolni. A tanulmány készítése során arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy a dunántúli mezőgazdasági vállalkozók hogyan vélekednek az újításokról, 
fejlesztésekről. Mennyire nyitottak a gazdák az új fejlesztések iránt, illetve mi befolyásolja legin-
kább a lehetőségek kihasználásának aktivitását. A szakirodalmi áttekintés alapján azt feltételez-
zük, hogy a fejlett technológiával rendelkező mezőgazdasági vállalkozók nyitottabbak az új fej-
lesztésekre, mint a kevésbé fejlett társaik, mivel ők azok, akik eddig is több figyelmet fordítottak 
az innovációra, tudásra. További hipotézisünk szerint a magasabb iskolai végzettséggel rendel-
kező mezőgazdasági vállalkozók nyitottabbak az új fejlesztésekre, mint társaik. Az eredménye-
ink alapján innovatív gazdálkodók nagy része tőkeerős, mégis minél fejlettebb a technológia, és 
minél magasabb a végzettsége adott dunántúli mezőgazdasági vállalkozónak, annál kevésbé 
próbálja ki az új fejlesztéseket. Az új technológiákban magasabb kockázatot látnak a magasabb 
iskolai végzettséggel rendelkező válaszadóink, mivel kevésbé tudják felmérni az esélyeiket, és 
látszólag inkább a kockázatkerülő magatartást választják. Inkább megelégszenek a kevesebb, 
de biztosabb jövedelemmel, mint hogy a kockázatvállaló magatartás felé haladjanak. 

ABSTRACT

Our research was conducted among agricultural entrepreneurs, because of the extremely high 
costs and risks of the sector. We were eager to learn preparing the dissertation how agricultural 
entrepreneurs in the Western, the more developed part of Hungary think about innovations and 
developments. How open farmers are to new developments, and what is the most influential 
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element in their activities of exploiting opportunities. Based on the literature reviews, we 
assume that farmers with advanced technology are more open to new developments than 
their less developed counterparts, as they have been already more focused on innovation and 
knowledge. We also assumed that farmers with higher education qualifications are more open 
to new developments. According to our results, the majority of innovative farmers are capital-
intensive, yet the more advanced the technology and the higher the qualification of a given 
Transdanubian agricultural entrepreneur, the less they try new developments. Respondents 
with a higher educational level see higher risks in new technologies because they are less able 
to assess their chances and appear to prefer risk-averse behavior. They are content to go for less 
but more secure income than for risk-taking behavior.

Kulcsszavak: tudás, elégedettség, fejlődés, mezőgazdaság, vállalkozások

Keywords: knowledge, satisfaction, development, agriculture, entrepreneurs

1. BEVEZETÉS

Az innováció elméleti alapjai legelőször Joseph A. Schumpeter 1934-es tanul-
mányában jelentek meg, aminek nyomán ma az innovációnak különböző típusait 
különböztethetjük meg. Innováció alatt értjük például egy új termék bevezetését, 
egy új gyártási mód bevezetését, új piac megnyitását, új nyersanyag megszerzé-
sét, iparági átszervezést. Schumpeter tanulmánya alapján sok elgondolás született 
az innovációval kapcsolatban, azonban minden esetben egy új ötletből, kreativi-
tásból, alkotóerőből indul ki az innovációs folyamat, amelynek eredményeként a 
napi gyakorlatban alkalmazott termék keletkezik. A regionális innovációs kultúra 
kulcsfontosságú elméleteit Péter 2018-as munkájából is megismerhetjük, melyben 
arra a tényre is rávilágít, miszerint a régió és az üzleti világ közti kapcsolat ritkán 
egydimenziós. Számos olyan egymásba fonódó terület létezik, amelyekben a he-
lyi, a regionális, a kormányzati és a vállalati intézmények formális és informális 
kommunikációja zajlik (Péter, 2018).

Az innovációs folyamatok a vállalkozások esetében fejlődést, továbblépést 
jelentenek, ugyanakkor magas kockázattal és költségekkel is járhatnak (Birk-
ner, 2017; Kontor, 2017). Kutatásunkat a továbbiakban mezőgazdasági vállal-
kozók körére szűkítenénk tovább, mivel az ágazat esetében kiemelten magas 
költségekkel és kockázatokkal lehet számolni. Egy 2017-es felmérés szerint 
a megújulás terén például a gazdálkodók három különböző csoportba sorol-
hatók, aszerint, hogy hogyan kezelik az új információs technológiákat. A há-
rom csoportot analitikusként, információhalmozóként és izoláltként jelölték a 
szerzők, ami nem jelent mást, mint az első csoportként emlegetett innovatív 
gazdákat (38%), a második csoportba tartozó, a technikát mérsékelten adaptáló 
gazdákat (26%), illetve a harmadik csoportra jellemző erőforrásszegény gaz-
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dákat (36%) (Csótó, 2017). A kutatás eredménye szerint körülbelül ugyanannyi 
az erőforrásszegény gazda, mint az innovatív, ami megosztja a gazdálkodók 
lehetőségeit. 

Az erőforrásszegény gazdálkodás leginkább azért emlegethető problémaként, 
mivel az informatikai változások a mezőgazdaságban használt eszközöket sem 
kerülték el, és a fejlődés követésében hazánk elmaradást mutat (Berta, 2018). Ez 
egyrészt, fejlődési potenciált jelent a jövőben, másrészt, ha nem veszik komolyan 
a gazdálkodók az informatikai eszközök használata terén éleződő versenyt, akkor 
komoly lemaradással számolhatunk. 

Kutatásunk során arra voltunk kíváncsiak, hogy a dunántúli mezőgazdasági 
vállalkozók hogyan vélekednek az újításokról, fejlesztésekről. Mennyire nyitot-
tak a gazdák az új fejlesztések iránt, illetve mi befolyásolja leginkább a lehetősé-
gek kihasználásának aktivitását.

2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

Az innovációs folyamat általában az egyéni ötletgenerálással kezdődik, amit az 
ötlet végrehajtása követ a csapat vagy szervezet szintjén a későbbi szakaszokban 
(Lukes–Stephan, 2017). Ugyanakkor az innovációs folyamatok bonyolultak, és 
sokrétű viselkedést igényelnek, mint például az ötlet kommunikációja az érdekel-
tek bevonásával, valamint a kreatív ötletek innovációként való megvalósítását ne-
hezítő akadályok leküzdése (Sarooghi et al., 2015). Kazainé Ónodi Annamária és 
Kiss János közös, 2018-as hazai kutatásukban kimutatták, hogy a hazai tulajdonú 
vállalatok elsősorban az adóztatást, a túlzott bürokráciát és a pénzügyi források 
hiányát jelölték meg innovációs akadályként. Továbbá kutatásukból az is kiderült, 
hogy a magyar tulajdonú vállalatoknak lenne mit tanulniuk a külföldi tulajdonú 
vállalatoktól az alkalmazottak innovációs ötleteinek támogatása, és az innovációs 
tevékenység korszerű informatikai eszközökkel és szervezeti megoldásokkal való 
segítése terén. 

Az információ és ötletgenerálás elengedhetetlen része az innovációs folyama-
toknak, a fejlődésnek, azonban mindez csupán kiegészítésként szolgál a tudás 
mellett. Amennyiben a mezőgazdasági termelésre szűkítjük elemzésünket, Nó-
tári Márta és munkatársai 2013-as kutatása alapján elmondható, hogy a mező-
gazdasági foglalkoztatottak végzettségi szintje annak ellenére nagyon alacsony 
hazánkban, hogy az alátámasztott tény alapján a magasabb végzettségi szinttel 
rendelkező alkalmazottak társaiknál hatékonyabb munkát képesek végezni. 

A tudás azonban nem csupán a hatékony munkavégzés és fejlődés alapja, ha-
nem a vállalkozás fenntartásában is szerepet játszik. A hosszú távú fenntartásnak 
elengedhetetlen részét képezi az a folyamat, amikor generációváltás során szüksé-
gessé válik a vállalkozás átörökítése. Ez a folyamat elsőre jelentéktelennek tűnhet 
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működő vállalkozás révén, azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy tudás hiá-
nyában kudarcba fulladhat (Noszkay, 2017). Ezen veszteségek kiküszöbölhetők 
lennének, amennyiben az érintettek megfelelő felkészültséggel rendelkeznének, 
vagy segítséget kérnének az ezen tudás birtokában lévőktől.

Mivel a vállalkozói lét egy rendkívül bizonytalan folyamat, magas stresszha-
tással és félelemmel járhat (McMullen–Shepherd, 2006). Ugyanakkor sokan arról 
számoltak be új vállalkozásuk indítása után, hogy elégedettebbek új munkájukkal 
és életükkel, annak ellenére, hogy kevesebbet keresnek és/vagy többet dolgoznak 
(Benz–Frey, 2008a, 2008b). Sokan a vállalkozást mint önfoglalkoztatást definiál-
ják, annak ellenére, hogy az önfoglalkoztatás fogalma nagyban különbözik a vál-
lalkozói feladatok iránti elköteleződéstől (Parker, 2004). A vállalkozói feladatok 
iránti aktív elköteleződés esetében ugyanis kiemelhető a tanulás fontossága, mi-
vel ez nem köthető a foglalkoztatáshoz, sokkal inkább az egyéni célok eléréséhez, 
ami az alapvető pszichológiai igények kielégítése esetében kritikus része lehet az 
elégedettség érzésének (Shir et al., 2018). Külön kiemelendő tehát a vállalkozói 
elégedettség szempontjából a tudás megszerzésének öröme, mely egyben a vállal-
kozás motorjaként is szolgál. 

Azt is kimutatták, hogy az igazán hatékony KKV-k több figyelmet fordíta-
nak az információkra, tudásra és innovációra, mivel szinte kizárólag ezzel tud-
ják növelni teljesítményüket és profitjukat (Keskin, 2006). Továbbá a növekedé-
si elmélet alapján levezethető, hogy a technikai potenciál növelése csak addig a 
pontig jelent realizált hasznot, amíg bele nem ütköznek a képzettség korlátaiba. 
Az ütközési ponttól kezdve csak a tudás és technika együttes fejlesztése hozhat 
eredményt (Kapronczai, 2017).

A szakirodalom alapján tehát elmondható, hogy a tanulás, tudás és kreativitás 
szorosan kötődik a vállalkozás fejlesztéséhez, illetve hosszú távú fenntartásához. 
Az újításokkal járó kockázatok azonban komolyan befolyásolhatják a vállalkozás 
pénzügyi helyzetét. Az is megállapítható, hogy vannak kockázatok, amelyek el-
kerülhetetlenek, azonban a vállalkozó maga dönt arról, hogy mennyit vállal a vál-
lalkozása érdekében. Egy korábbi kutatás alapján elmondható, hogy a vállalkozók 
nagyobb arányban vennének részt szerencsejátékban, mint alkalmazott vagy in-
aktív társaik, ezzel együtt érzékenyebbek is az esélyek változására (Janky–Tóth, 
2000; Fodor, 2017). Ebből a kutatásból az is kiderül, hogy minél iskolázottabb va-
laki, annál nagyobb az esélye, hogy a nagyobb jövedelemmel és egyúttal nagyobb 
kockázattal járó állást választja. 

Kutatásunk céljaként a dunántúli mezőgazdasági vállalkozók újításokra való 
nyitottságának felderítését tűztük ki. Az irodalmi áttekintés alapján azt a feltéte-
lezést szeretnénk alátámasztani, miszerint a fejlett technológiával, valamint ma-
gasabb iskolai végzettséggel rendelkező mezőgazdasági vállalkozók nyitottabbak 
az új fejlesztésekre, mint társaik. A továbbiakban ezen feltételezések alátámasz-
tására, illetve cáfolására keresünk megoldásokat.
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3. KUTATÁSMÓDSZERTAN

Kvantitatív vizsgálaton belül kérdőíves felmérés készült a dunántúli térségben, a ter-
mőföldek értékelése alapján három értékesnek ítélt, illetve három kevésbé értékes 
termőterülettel rendelkező megyében. A lekérdezés 2018 második felében történt, 
és a mezőgazdasági vállalkozók mintaelemszáma elérte a 252-t. A megkérdezet-
tek minden esetben mezőgazdaságon belül tevékenykedő vagy annak elemeit aktí-
van alkalmazó őstermelők, valamint mikro-, kis- és közepes vállalkozások vezetői 
voltak. A mintavételezés hólabda módszerrel történt. A hipotézisek vizsgálatához a 
leggyakrabban alkalmazott statisztikai elemző eljárást, a korrelációszámítást válasz-
tottuk, melyet az SPSS statisztikai programcsomag segítségével hajtottunk végre. 

4. EREDMÉNYEK

Empirikus kutatásunkon belül a kvantitatív vizsgálathoz köthető kérdőív négy 
részből épül fel. Első része a tevékenységgel kapcsolatos általános kérdéskör, ezt 
követi az irányítással kapcsolatos kérdéskör, majd a biztonságra helyeződik a 
hangsúly kérdések terén, végül a demográfiai kérdések zárják a felmérést. A kér-
dések közül négy kerül külön kiemelésre, melyek között kapcsolat fedezhető fel 
a témánkhoz kötődően. 

1. ábra. Technológiai fejlettség és új fejlesztések kipróbálása iránti igény összefüggése 
dunántúli mezőgazdasági vállalkozók körében

(saját szerkesztés)
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Az első megállapítás két intervallumskálán értelmezett változó közötti össze-
függés vizsgálataként keletkezett, miszerint minél fejlettebb technológiával ren-
delkezik az adott mezőgazdasági vállalkozó, annál kevésbé fogja kipróbálni az új 
fejlesztéseket tevékenysége során. A vállalkozóknak a technológiai fejlettségük 
mellett arra kellett választ adniuk, hogy szívesen próbálják-e ki az új fejlesztése-
ket tevékenységük során. A változók egyes válaszadókra vonatkozó értékeinek 
ábrázolása az 1. ábrán látható módon alakul.

A trendvonal mutatja a negatív kapcsolatot a két változó között.
A két változó közötti összefüggést Pearson-féle korrelációs együtthatóval is si-

került kimutatni, ahol rfejlettség, új fejlesztések kipróbálása = –0,400 és p = 0,000. Tehát 
teljes bizonyossággal állítható, hogy a két változó között közepesen erős, ellentétes 
irányultságú kapcsolat mutatható ki. Az összefüggést az 1. táblázat mutatja.

1. táblázat. Technológiai fejlettség és új fejlesztések kipróbálása iránti igény közötti kapcsolat 
kimutatása korrelációs együttható segítségével

Technológiai 
fejlettség

Új fejlesztések 
kipróbálása iránti igény

Technológiai 
fejlettség

Pearson Correlation 1 –0,400

Sig. (2-tailed) 0,000

N 252 252

Új fejlesztések 
kipróbálása iránti igény

Pearson Correlation –0,400 1

Sig. (2-tailed) 0,000

N 252 252

A táblázatból leolvasható, hogy a két változó közötti kapcsolat negatív és kö-
zepesen erős (0 < –0,400 < –1). Hazai, dunántúli mezőgazdasági vállalkozóink 
esetében tehát elmondható, hogy minél fejlettebb a technológiája, annál kevésbé 
szeretné az újdonságokat kipróbálni.

Második megállapításunk a következő változók közötti összefüggés kimuta-
tásának eredménye: szívesen próbálják ki az új fejlesztéseket tevékenységük so-
rán, illetve milyen a legmagasabb iskolai végzettségük. A vizsgálat eredménye 
szerint minél magasabb a végzettsége adott mezőgazdasági vállalkozónak, annál 
kevésbé próbálja ki az új fejlesztéseket. A változók egyes válaszadókra vonatkozó 
értékeinek ábrázolása a 2. ábrán látható módon alakul.

A trendvonal mutatja a két változó közötti negatív kapcsolatot.
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2. ábra. Új fejlesztések kipróbálása iránti igény és végzettség összefüggése 
dunántúli mezőgazdasági vállalkozók körében 

(saját szerkesztés)

A két változó közötti összefüggést Pearson-féle korrelációs együtthatóval is sike-
rült kimutatni, ahol rúj fejlesztések kipróbálása, végzettség = –0,363 és p = 0,000. Tehát 
teljes bizonyossággal állítható, hogy a két változó között közepesen erős, ellen-
tétes irányultságú kapcsolat mutatható ki. Az összefüggést a 2. táblázat mutatja.

2. táblázat. Új fejlesztések kipróbálása iránti igény és végzettség közötti kapcsolat kimutatása 
korrelációs együttható segítségével

Új fejlesztések 
kipróbálása iránti igény Végzettség

Új fejlesztések 
kipróbálása iránti igény

Pearson Correlation 1 –0,363**

Sig. (2-tailed) 0,000

N 252 252

Végzettség

Pearson Correlation –0,363** 1

Sig. (2-tailed) 0,000

N 252 252

** A korreláció 0,01 értéktől szignifikáns.
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A táblázatban látható, hogy a két tényező közötti kapcsolat negatív és közepesen 
erős (0 < –0,363 < –1), azaz minél magasabb a végzettsége a megkérdezett du-
nántúli mezőgazdasági vállalkozóinknak, annál kevésbé tartja fontosnak az új 
fejlesztések kipróbálását.

A kutatás kiinduló hipotézisei közül tehát mindkettőt sikerült megcáfolni, azaz 
minél fejlettebb a technológiája a mezőgazdasági vállalkozónak, illetve minél ma-
gasabb az iskolai végzettsége, annál kevésbé nyitott az új fejlesztések iránt. Mindez 
ellentmond az irodalomkutatásban kifejtett kutatási eredménynek, miszerint egy 
bizonyos ponttól a tudás és technika együttes fejlesztése hozhat csak hasznot.

5. ÖSSZEGZÉS

Kiinduló hipotézisek igazolására elvégzett vizsgálatunk, miszerint a fejlettebb 
technológia és a magasabb iskolai végzettség további fejlesztésekre motiválná a 
gazdákat, meglepő eredményeket hozott. 

Globálisan azonban a fejlesztéseké és az ezzel együtt járó kockázatoké a fősze-
rep, mivel a tendencia a precíziós gazdaságok felé tolódik, ahol a gazdálkodás 
a high-tech megoldásokra épül. Természetes velejárója az új technológiáknak a 
magasabb befektetési költség, ami a kisebb gazdálkodások lemorzsolódását von-
hatja maga után.

Azonban a precíziós gazdaságok példája alapján bizonyos, hogy a gazdák ak-
kor válnak leginkább versenyképessé, ha a megszerezhető profi technológia mellé 
a know-how-t is beszerzik, mivel az eszközök manapság mindenki számára elér-
hetőek, a technika önmagában nem jelent versenyelőnyt. 

A technológián felül továbbá rendkívül fontos az információ és a tudás birtok-
lása, hogy a vállalkozó mennyire van tisztában a saját termelésének folyamatai-
val, illetve mennyire képes hosszú távra tervezni, meg tudja-e fogalmazni saját 
stratégiai céljait. Nagyobb gazdaságok esetében a megfelelő szakemberek igény-
bevétele is növelheti a versenyképességet, ide értve a pénzügyi, a szaktanácsadói, 
vagy akár a traktorkezelői szakembert is, amennyiben egy automatizált modern 
eszközre gondolunk. Szükség van továbbá a költségek monitorozására, megfelelő 
ügyviteli rendszer alkalmazására, képzésekre, digitalizálásra. 

Az iskolai végzettségeket vizsgálva a kutatásunk során megkérdezettek több 
mint harmada főiskolai vagy egyetemi diplomás. A válaszadók ötöde szakmun-
kásképző bizonyítvánnyal rendelkezik, kicsit kevesebb, mint ötöde pedig szakkö-
zépiskolai érettségivel és kiegészítő OKJ-képzéssel. Kettőnek van doktori foko-
zata, és csak négyen végeztek kizárólag elemi iskolát. Ezek szerint a Dunántúlon 
jelenleg nem az iskolai végzettség alacsony szintje jelenti a tudás hiányát, csupán 
a további ismeretek és információk beszerzésének igénye alacsony. Közösségek 
szervezésével, tanácsadói hálózat kiépítésével talán lehetne javítani a helyzeten.
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