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Projektinformáció 
 
Az Agroskill egy kétéves Leonardo da Vinci innováció-transzfer projekt, mely az Európai Bizottság 
finanszírozásában kerül megvalósításra, az alábbi célokkal:  

- a nem formális és informális tanulás elismertetését célzó legjobb megoldások transzfere  
- a fenntartható és ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó képzési tartalmak átvétele, kiegészítése és 

transzfere főképp az európai mezőgazdasági szakoktatási és szakképzési központok képzői és vezetői 
számára, elsősorban olyan országokban, ahol technológiai váltás zajlik a mezőgazdaságban.  

 
A Konzorcium tagjai 

 
Ariège Agriculture Chamber (Franciaország): mezőgazdasági fejlesztéssel és 
szakképzéssel foglalkozó helyi szervezet. Kapcsolattartó: Nicolas TRIPOGNEY 
nicolas.tripogney@ariege.chambagri.fr 
 
 
Agenex (Spanyolország): Extremadura Regionális Energiahivatala: tervezés, megújuló 
energia és energia-megtakarítás. Kapcsolattartó: Lara REDONDO lredondo.agenex@dip-
badajoz.es 
 
 
ECQA (Ausztria): A képzések igazolására és validálására szakosodott európai szervezet.  
Kapcsolattartó: Michael REINER michael.reiner@fh-krems.ac.at 
 
 
BFW (Németország): szakképző központok munkaerőpiac-központú szemléletre épülő 
hálózata (országszerte összesen 270 központ) Kapcsolattartó: Claudia GÜNTHER 
claudia.guenther@bfw.eu.com 
 
MAICh (Görögország): mezőgazdasági szakképzésre és kutatásra szakosodott, európai 
szintű tudományos együttműködésekben részt vevő, mezőgazdasági szakemberek s 
gazdálkodók számára készülő képzési termékeket kidolgozásával foglalkozó szervezet. 
Kapcsolattartó : Ioannis LIVIERATOS livieratos@maich.gr 
 
NetEDUKACJA (Lengyelország):e-tanulásra szakosodott szakképző központ. 
Kapcsolattartó: Grazina KROL grazyna.krol@netedukacja.com 
 
Trebag (Magyarország) : menedzselésre, formális és nem formális oktatásra és 
tudásterjesztésre szakosodott tanácsadói szolgáltatásokat végző cég; Kapcsolattartó : 
Andrea KOVESD andrea.kovesd@trebag.hu 
 
FAZ (Horvátország) : a Zágrábi Egyetem Mezőgazdasági Kara, mezőgazdaság-tudomány 
és képzés, különös tekintettel a fenntartható rendszerekre. Kapcsolattartó : Marija CERJAK 
mcerjak@agr.hr 
 
Extremadura Mezőgazdasági Tanácsa (Spanyolország), a mezőgazdaságért és 
vidékfejlesztésért felelős regionális hatóság, Extremadura Kormányzata. Kapcsolattartó : 
Sandra GARCIA sandra.garcia@gobex.es 
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Rövidítések: 
 

Rövidítés Jelentése 

VET Szakoktatás és szakképzés (Vocational Education and Training) 

OA  Ökológiai gazdálkodás (Organic Agriculture) 

CS Bizonyítvány-kiegészítés (Certificate Supplement) 

ICT Információs és kommunikáció-technológia (Information and Communications Technology) 

KSC Tudás, készségek és kompetenciák (Knowledge, Skills & Competencies) 
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1. Bevezetés 

 
Az Európai Közösség növekvő hangsúlyt fektet az emberek teljes tudásának, összes készségének és 
kompetenciájának (KSC) elismerésére, ideértve azokat is, melyeket nem a formális oktatás keretében szerezte 
meg.  
 
Az Élethosszig Tartó Tanulás specifikus cselekvési programjai szerint a tagállamoknak arra kell törekedniük, 
hogy “tanulási útvonalak tegyék lehetővé a nem formális és az informális tanulás validálását. Emellett a tanulási 
eredményeken, valamint a tanulmányi és a pályaorientációs rendszerek integrációján kell alapulniuk” (Új 
készségek és munkahelyek menetrendje: Európa hozzájárulása a teljes foglalkoztatáshoz, 1. prioritás).  
 
A célkitűzés elérésének fontos eleme, hogy a képzők, oktatók és VET intézmények vezetői rendelkezzenek a 
validálási rendszerek bevezetéséhez szükséges készségekkel, és a célzott képzések kidolgozása során vegyék 
figyelembe a valós piaci igényeket. Ha ezzel a képző tisztában vannak, képesek lesznek olyan tanácsokat adni a 
tanulóknak, melyek segítenek a lehető leghatékonyabb elhelyezkedésben a későbbiek során.  
 
Az AGROSKILL a nem formális és informális tanulás validálására koncentrál, mégpedig a fenntartató és az 
ökológia mezőgazdaságban, hiszen ezek azon szektorok közé tartoznak, ahol a legnagyobb a nem formális 
tanulás, a tapasztalat és a szakértelmen alapuló tudás szerepe. Ez várhatóan jelentősen hozzájárul “a környezet- 
és természetvédelem számára biztosított előnyök hosszútávon történő megőrzésére és a fenntartható 
mezőgazdaság szakembereinek képzéséhez és oktatásához” (Bioélelmiszerek és Biogazdálkodás Európai 
Akcióterve). 
 
Ez a jelentés a szakképzési szakemberek és a mezőgazdaságban dolgozó válaszadók által kitöltött kérdőívvel 
eredményeit foglalja össze. A kérdőív a nemzeti igények felmérésére készült, és azt firtatta, mennyit tudnak a 
válaszadók az ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó készségek, tudás és kompetenciák validálásának 
eszközeiről. Kitöltésére pedig 2014 tavaszán került sor. 
 
A kérdőívet 60 szakértő bevonásával töltettük ki az AHROSKILL project nyolc partnerországában (Ausztria, 
Horvátország, Franciaország, Görögország, Németország, Magyarország, Lengyelország, Spanyolország).  
Az egyes országokban a felmérések száma az alábbiak szerint alakult: 
 

- Spanyolország: 10  
- Franciaország: 20  
-  Ausztria: 5  
- Németország: 5  
- Görögország: 5  
- Lengyelország: 5  
- Magyarország: 5  
- Horvátország: 5  
 

A jelentésben azok a kompetenciák is szerepelnek, melyeket a válaszadók, illetve a korábbi, releváns Leonardo 
da Vinci projektek (pl. CerOrganic) OA VET pedagógiai szakértői ajánlottak.    
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2. Az AGROSKILL igényfelmérő kérdőíveire adott válaszok 
elemzése  

 
Az egyes kérdésekre adott válaszokat először grafikonokon mutatjuk be, majd írásban is elemezzük. A 
dokumentumban az alábbi országkódokat alkalmazzuk: Ausztria (AT), Horvátország (HR), Franciaország (FR), 
Görögország (EL), Németország (DE), Magyarország (HU), Lengyelország (PL) Spanyolország (ES). 
 

2.1. Tudatosság jelenlegi szintje / Kompetenciák megértése  

 
1.1. KÉRDÉS Mennyit tud Ön a “Készségek és kompetenciák” fogalomköréről a képesítések 

vonatkozásában?  
 
A válaszadók többsége vagy a rendszer használója volt (39,14%) vagy közepes szintű ismeretekkel rendelkezett 
a témában (34,33%), míg 18,12 % közepesnél kevesebb ismerettel bírt. Csak 3,89 % jelezte, hogy kevés 
ismerettel rendelkezik, 4,51 % pedig azt a választ jelölte be, hogy egyáltalán nem ismeri a rendszert. 
 

  
 
1.1. ábra. A “Készségek és kompetenciák” fogalomkörére vonatkozó ismeretek szintje a válaszadók válaszai 

alapján  
A kérdésre adott válaszok kimondottan arra utalnak, hogy a megkérdezettek kellő tudatossággal használják a 
“készség” és “kompetencia” fogalmakat, a válaszadók konzervatív többsége pedig legalább közepes 
ismeretekkel rendelkezik az eljárásokkal kapcsolatban.  
 
A válaszok az egyes országokban a válaszadók csoportjait tekintve erős szórást mutattak: Franciaországban a 
válaszadók 63%-a már használja a rendszert, 9% pedig legalább közepes ismeretekkel rendelkezett róla. Ez azt 
jelzi, hogy a rendszer értékeit többnyire elismerik, nagyon magas azoknak a válaszadóknak az aránya, akik 
ismerik. A legalacsonyabb tudatosságot Ausztriában mértük, ahol csak a megkérdezettek 50%-a nyilatkozott úgy, 
hogy ismeri a folyamatot. Ausztria viszont abból a szempontból is különleges, hogy azok a válaszadók, akik jól 
ismerik a folyamatot, kivétel nélkül valamennyien használják is, ami azt jelzi, hogy a rendszer értékeivel mindenki 
tisztában van, aki ismeri. 
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Országok szintjére Lengyelországban a válaszadók 80%-a jól ismerte az eljárást, de csak 25%-uk használja 
ténylegesen. Magyarországon a rendszert jól ismerő 80%-nak csak a fele alkalmazza ténylegesen az eljárást, 
ugyanez jellemző Horvátországra is, ahol a rendszert jól ismerők (87,5%) többsége (57%) használja is. 
Németországban a rendszert ismerők (60%) nagyobb része (66,7%) alkalmazó is egyben. A rendszert 
legnagyobb számban Spanyolországban ismerik a válaszadók, ahol 90,9% ismeri a folyamatot, viszont közülük 
csak 30% használja.  
Úgy tűnik, hogy további erőfeszítéseket kell tenni a VET szakemberek informálására, hogy tisztában legyenek az 
eljárás előnyeivel, miközben a tudatosság szintje egyébként magas. A válaszok alapján ahol a VET területén 
érdekeltek tisztában vannak a készségek és kompetenciák meghatározásának hasznosságával munkájuk 
valamelyik speciális területén, ott maga a rendszer használata is elterjedt. Az is világos ugyanakkor, hogy minden 
felmért országban szükség van arra, hogy az összes képzési szolgáltató megfelelő információkat kapjon a 
rendszerről és annak számos alkalmazásáról és célzott erőfeszítéseket kell tenni a rendszerre vonatkozó 
ismeretek növelésére és az általános bevezetés támogatására.   
 
1.2. KÉRDÉS Kérjük, értékelje, mennyire van tisztában azzal, hogyan használhatóak a Készségek és 

kompetenciák a munkaköri profilok megfogalmazásában.  
 

 
 
A válaszadóknak kb. 70%-a közepesen vagy teljes mértékben tisztában volt az eljárással, 25% valamennyit vagy 
keveset tudott a rendszerről, és csak 5% jelezte, hogy egyáltalán nem ismeri. 
 
Itt is az látható, hogy a megkérdezettek többsége megfelelő vagy jó ismeretekkel rendelkezik a készségek és 
kompetenciák felhasználásáról a munkaköri profilok kialakításában, és a válaszadók két ország kivételével 
mindenhol legalább egy kicsit ismerték a rendszert. Csak Ausztriában volt megfigyelhető, hogy a válaszadók 
jelentős része egyáltalán nem ismeri a rendszert, ugyanakkor 50% itt is rendelkezett legalább egy kevés 
információval az eljárásról, 25% pedig azt válaszolta, hogy teljesen tisztában van a módszerrel. Még egy olyan 
ország volt (Spanyolország), ahol a válaszadók közt többen jelezték, hogy egyáltalán nem ismerik a rendszert, de 
arányuk itt viszonylag alacsony volt (9,1%). Spanyolországban is több mint 90% rendelkezett legalább közepes 
ismeretekkel a témában, ezen belül 40% teljesen tisztában volt a rendszer működésével. Franciaországban 
ismerték a legtöbben tökéletesen a rendszert  (63,6%). Németország eredményei annyiban voltak meglepőek, 
hogy egyetlen válaszadó sem jelezte, hogy tökéletesen tisztában lenne az eljárás működésével. Ez a válaszadók 
bizonytalanságára is utalhat a folyamat alkalmazását illetően, mivel egyébként valamilyen szintű ismeretet 
minden megkérdezett jelzett, 80% pedig úgy válaszolt, hogy közepesen ismeri a rendszer működését.  
 
Görögországban a válaszadók közül csak kevesen (11,1%) gondolták úgy, teljesen tisztában vannak a folyamat 
működésével, 55,6% közepes szintű ismeretekről számolt be, további 33%-nak pedig kevés információja volt a 
rendszerről. 
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A maradék három országban a folyamattal teljesen tisztában lévők aránya hasonló volt (40% Lengyelországban 
és Magyarországon és 37,5% Horvátországban.) Itt is szerepet játszhat a válaszadók bizonytalansága saját 
képességeiket illetően, vagy esetleg az, hogy túl szigorúan ítélik meg önmagukat, mert a válaszadók mindnyájan 
rendelkeztek legalább valamennyi ismerettel a rendszer alkalmazását illetően.  
 
 
 1.3. KÉRDÉS Használta-e valaha a Készségeket és kompetenciákat saját területén valamilyen szakma / 
szakképesítés leírására? 
 

 
 
A résztvevők több mint egyharmada (36 %) szerint a Készségek és kompetenciák használata a szakmák 
/szakképesítések leírásában általános gyakorlatnak számít. 34% néha vagy gyakran használta a módszert, míg 
30% ritkán vagy soha nem folyamodott ehhez a megoldáshoz. 
 
A válaszok ebben az esetben valószínűleg az adott ország foglalkoztatási viszonyait és szakképzési gyakorlatát 
tükrözik, és illusztrálják, mekkora szükség van arra, hogy az EU közigazgatás minden tagállamban bátorítsa az 
egységes megközelítés alkalmazását. 
 
Lengyelországban a megkérdezettek többsége (60%) számára a készségek és kompetenciák alkalmazása a 
szakmák és szakképesítések leírására általánosan használt gyakorlatnak számított. Horvátországban ugyanerről 
a válaszadók 50%-a számolt be.   
 
 A legnagyobb arányban (50%) Ausztriában jelezték a résztvevők, hogy a készségeket és kompetenciákat soha 
nem használták erre a célra. Görögországban a válaszadók 22,2%-a, Németországban 20%, Franciaországban 
és Spanyolországban pedig 9,1% állította ugyanezt. Lengyelországban, Magyarországon és Horvátországban az 
összes válaszadó legalább néhány esetben használta már a készségeket és kompetenciákat szakmák és 
szakképesítések leírására. Lengyelországban a résztvevők 60%-a, Horvátországban pedig 50%-a szerint ez 
bevett gyakorlat. Spanyolországban 45,5%, Magyarországon 40%, Franciaországban 36,4%, Ausztriában 25%, 
Görögországban pedig 11% általánosan alkalmazza a készségeket és kompetenciákat erre a célra.  
 
Az eredmények fényében az olyan országokban, ahol ez a fajta alkalmazás kevésbé gyakori, általános és 
speciális példákon keresztül kellene bemutatni az eljárás használatát, hogy minél nagyobb arányban tudjon 
megjelenni a gyakorlatban. Az eredmények arra is utalhatnak, hogy a szakképzésben dolgozóknak olyan célzott 
képzésre van szükségük, mely tisztázza a készségek és kompetenciák fogalmának meghatározását, különféle 
vonatkozásait és alkalmazását, hogy a fogalmakat magabiztosabban használhassák. 
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2.2. Kompetenciák bevezetésének mérhető igénye az ökológiai 
gazdálkodásban  

 
1.3. KÉRDÉS Az Ön véleménye szerint milyen mértékben kellene felhasználni a Készségeket és 

Kompetenciákat az ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó munkalehetőségek meghatározásában?  
 

 
 
 
Feltűnő, hogy épp Görögországban, ahol a készségek és kompetenciák alkalmazása az ökológiai 
gazdálkodáshoz kapcsolódó munkalehetőségek leírásában a legalacsonyabb arányú (a megkérdezetteknek csak 
11,1%-a állított azt, hogy rendszeresen alkalmazza az ilyen jellegű leírásokat) ítélték a válaszadók a 
leghasznosabbnak a módszert (66,7% szerint a készségek és kompetenciák alkalmazása az ökológiai 
gazdálkodáshoz kapcsolódó munkalehetőségek leírásában alapvetően fontos, és további 22,2% szerint a 
módszer alkalmazását ki kellene terjeszteni). Az összes görög résztvevő legalább közepesen szükségesnek 
ítélte meg a készségek és kompetenciák alkalmazását a leírásokban.  
 
Maga a tény biztató, mert azt jelzi, hogy a résztvevők fogékonyak az elképzelés iránt, és tisztában vannak a 
folyamat értékével. Eszerint ha a résztvevők utasítást kapnának a rendszer alkalmazására, az elfogadás ebben 
az országban magas szintű lenne az érdekelt felek körében.  
 
Az elképzelés pozitív fogadtatása általánosnak mondható, a válaszadók 96,9%-a egyetért abban, hogy az 
alkalmazásra legalább közepes mértékben szükség van.  
 
A horvát résztvevők majdnem ugyanannyira pozitívan ítélték meg a készségek és kompetenciák alkalmazását az 
ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó munkalehetőségek leírásában, mint a görögök, és itt is az összes 
válaszadó egyetértett abban, hogy az alkalmazásra legalább közepes mértékben szükség van.  
 
Ausztriában és Lengyelországban egy résztvevő sem ítélte alapvetően fontosnak a készségek és kompetenciák 
alkalmazását az ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó munkalehetőségek leírásában, de a válaszadó többsége 
mindkét országban egyetértett abban, hogy használatuk nagymértékben szükséges lenne.  
 
Spanyolországban és Franciaországban a kérdés megítélése szintén kimondottan pozitívnak bizonyult. Míg 
Németországban és Magyarországon az összes megkérdezett egyetértett abban, hogy a készségek és 
kompetenciák használatára szükség van, a szükségesség mértékét inkább közepesnek ítélték meg. Ezekben az 
országokban és Ausztriában valószínűleg meggyőzési kampányokra lenne szükség ahhoz, hogy az érdekelt 
felekben tudatosuljanak a megoldás előnyei és értékei.  
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1.4. KÉRDÉS Információi szerint milyen mértékben alkalmazzák az Ön hazájában a bizonyítvány kiegészítéseket 
(Certificate Supplements, CS) a mezőgazdasággal kapcsolatos munkaköri profilok leírásában?  

 

 
 
A kérdésre adott válaszok azt tükrözik, hogy a válaszadók szerint a bizonyítvány kiegészítéseket (CS) nem 
alkalmazzák széles körben a képzések során szerzett, meglévő és átváltható készségek igazolására. 
 
Az egyetlen ország, ahol a szakképzők és szakoktatók nagy számban (63,6%) állandó és széleskörű 
alkalmazásról számoltak be, Spanyolország volt. Egy másik ország volt még, ahol erre a kérdésre pozitív 
válaszokat adtak (a válaszok 28,6%-ban), ez pedig Magyarország volt. Egyetlen más országban sem jelezték a 
megkérdezettek a bizonyítvány kiegészítések széleskörű alkalmazását.  
 
Ausztriában és Lengyelországban a válaszadók konzervatív többsége nem tudott arról, hogy saját területükön 
alkalmaznák a CS rendszert. Magyarországon a válaszadók 80%-a azt állította, hogy a CS rendszert saját 
területükön soha nem használták, a maradék 20% pedig egyáltalán nem ismerte a rendszert. 
 
Az eredmények értelmében információs kampányra van szükség a CS elismertetéséhez a szakoktatásban és 
szakképzésben, és az élethosszig tartó tanulás egyéb területein. A kérdésre adott válaszok azt jelzik, hogy az 
ezen a területen dolgozók kimondottan pozitívan ítélik meg a CS rendszert, ha megfelelő tájékoztatást kapnak 
jellegéről és használatáról. Éppen ezért további erőfeszítésekre van szükség, hogy a CS rendszert körülvevő 
homályt eloszlassuk és bátorítsuk a rendszer európai szintű elterjedését ezen a területen, mert még azokban az 
országokban is bőségesen adottak a lehetőségek a fejlődésre, ahol a rendszer legnagyobb mértékű aktuális 
használatáról számoltak be a megkérdezettek.  
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1.5. KÉRDÉS Az alábbiak közül válassza ki azokat az okokat, mely miatt Ön szerint fontos a készségek és 

kompetenciák használata az ökológiai mezőgazdaságban.  
 

Ebben a részben azt kívántuk felmérni, hogy a megkérdezettek szerint mennyire fontos a készségek és 
kompetenciák alkalmazása az ökológiai gazdálkodás legfontosabb területeit érintő képzésekben és munkaerő-
támogatásban.  
 
A kérdés alkérdésekből állt, melyek azokat az eseteket érintették, ahol az eljárás alkalmazható. Minden esethez 
grafikon készült, melyeket országok szerinti bontásban vitatunk meg, a végkövetkezetéseket pedig külön ábrán 
adjuk meg.  
 
1.5.1. ALKÉRDÉS Ön szerint fontosak a készségek és kompetenciák az ökológiai gazdálkodás szakmai illetve 

munkavállalói profiljainak jobb megértéséhez és leírásához?  
 

 
  
 
1.5.2. ALKÉRDÉS Ön szerint fontosak a készségek és kompetenciák az ökológiai gazdálkodásban a 

képesítések megszerzéséhez / elismertetéséhez? 
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1.5.3. ALKÉRDÉS Ön szerint fontos a készségek és kompetenciák használata az ökológiai gazdálkodásban a 

munkaerőpiaci követelmények szempontjából ? 
 

 
 
 
1.5.4. ALKÉRDÉS Ön szerint fontosak a készségek és kompetenciák az ökológiai gazdálkodásban ahhoz, 

hogy a szakoktatás és szakképzés jobban illeszkedjen a munkaerőpiac tudásra, készségekre és 
kompetenciákra vonatozó elvárásaihoz? 
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1.5.5. ALKÉRDÉS Ön szerint fontosak a készségek és kompetenciák az ökológiai gazdálkodásban ahhoz, 

hogy a szakoktatás és szakképzés hatékonyabbá válhasson és célzottabbá lehessen tenni?  
 

 
 
 
1.5.6. ALKÉRDÉS Ön szerint fontosak a készségek és kompetenciák az ökológiai gazdálkodásban ahhoz, 

hogy a képzési lehetőségek átláthatóbbá és összehasonlíthatóvá válhassanak?  
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1.5.7. ALKRÉDÉS Ön szerint fontosak a készségek és kompetenciák az ökológiai gazdálkodásban a nem 
formális és informális tanulás validálásához? 

 

 
 
 
 
1.5.8. ALKÉRDÉS Ön szerint fontosak a készségek és kompetenciák az ökológiai gazdálkodásban a képzési 

igények méréséhez és eltéréselemzéséhez (gap analysis)?  

 
 
A görög válaszadók szerint a készségek és kompetenciák használata az összes kategóriában legalább 
kismértékben fontos. Összességében a legpozitívabb választ a “szakoktatás és szakképzés hatékonyabbá és 
célzottabbá tétele” kérdésre adták, ahol a megkérdezettek 44,4%-a szerint fontos, további 11,1% szerint pedig 
közepesen fontos a készségek és kompetenciák alkalmazása. A “szakmai illetve munkavállalói profiljainak jobb 
megértése és leírása”, “a szakoktatás és szakképzés megfelelő illesztése a munkaerőpiac tudásra, készségekre 
és kompetenciákra vonatozó elvárásaihoz”, “a képzési lehetőségek átláthatóbbá és összehasonlíthatóvá tétele” 
és a “a képzési igények mérése és eltéréselemzése” alkérdéseknél a válaszadók 33,3% kiemelkedően fontosnak 
ítélte a készségek és kompetenciák alkalmazását, míg a kérések sorrendjében 22,2%, 22,2%, 33,3% és 22.2% 
az alkalmazást közepesen fontosnak jelölte meg. A résztvevők kevésbé ítélték fontosnak a készségek és 
kompetenciák használatát az alábbi területeken (de itt is pozitív válaszokat adtak): “a nem formális és informális 
tanulás validálása, “képesítések megszerzése/elismertetése”. A válaszadók a készségek és kompetenciák 
használatát a ‘munkaerőpiaci követelmények szempontjából (foglalkoztatási körülmények kapcsán)” ítélték a 
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legkevésbé fontosnak, csak 12,5% gondolta a használatukat kiemelkedően fontosnak, és válaszadóknak 
valamivel kevesebb mint a fele tulajdonított egyáltalán bármiféle fontosságot nekik ezen a területen..   
  
A lengyel résztvevők általában nem fektetnek túl nagy hangsúlyt a készségek és kompetenciák használatára, az 
összes alkérdés esetében megfigyelhető volt, hogy csak kevesen választották a “kiemelkedően fontos” 
válaszlehetőséget. Ez alól kivételt képezett a “szakmai illetve munkavállalói profiljainak jobb megértése és 
leírása” terület, ahol a válaszadók 40%-a kiemelkedően fontosnak ítélte a készségeket és kompetenciákat, másik 
40% pedig a “közepesen fontos” választ jelölte meg. A résztvevők többsége (60-80%) egyébként a készségek és 
kompetenciák használatát csak közepesen fontosnak ítélte, három területen pedig (“munkaerőpiaci 
követelmények”, “célzott szakoktatás és szakképzés” és “eltéréselemzés”) a többség véleménye szerint a 
készségek és kompetenciák nem vagy csak kevéssé fontosak.  
 
A magyar résztvevők véleménye a készségek és kompetenciák használatáról az ökológiai gazdálkodásban 
általában pozitív volt. Különösen fontosnak ítélték a készségeket és kompetenciákat a szakoktatás és 
szakképzés fejlesztésében. A válaszadók 80%-a valamilyen szinten fontosnak tartotta használatukat a 
“szakoktatás és szakképzés illesztése a munkaerőpiac tudásra, készségekre és kompetenciákra vonatozó 
elvárásaihoz” területen (60% kiemelkedően fontosnak, 20% pedig fontosnak ítélte meg a készségek és 
kompetenciák használatát). Hasonlóan pozitív volt a “szakoktatás és szakképzés hatékonyabbá és célzottabbá 
tétele” terület megítélése, ahol a készségeket és kompetenciákat a megkérdezettek 40%-a kiemelkedően 
fontosnak, további 40% pedig fontosnak tartotta. Fontosnak ítélték az alkalmazást ezen kívül az alábbi 
területeken: “a képzési lehetőségek átláthatóbbá és összehasonlíthatóvá tétele”, “képesítések 
megszerzése/elismertetése “  
 
A francia résztvevők általában pozitívan ítélték meg a készségek és kompetenciák használatát, de kevésbé 
voltak lelkesek, mint a többi válaszadó. Csak egy területen ítélték igazán fontosnak a készségek és 
kompetenciák használatát, ez a “a nem formális és informális tanulás validálása” volt, ahil a megkérdezettek 
45,5%-a jelölte meg válaszként a “kiemelkedően fontos” opciót, 36,pedig a “fontost” választotta. A franciák 
számára a második legfontosabb terület a“képesítések megszerzése/elismertetése” volt.    
 
A horvát résztvevők pozitívabb véleményt fogalmaztak meg a készségek és kompetenciák ökológiai 
gazdálkodásra vonatkozó használatát illetően. A “szakoktatás és szakképzés illesztése a munkaerőpiac tudásra, 
készségekre és kompetenciákra vonatozó elvárásaihoz” területen a vlaszadók 50%-a kiemelkedően fontosnak 
ítélte a készségek és kompetenciák használatát, további 37,5% pedig a “fontos” opciót jelölte meg. 
 
Jelen felmérés szerint az osztrák válaszadók voltak a legkevésbé lelkesek a készségek és kompetenciák 
ökológiai gazdálkodásra vonatkozó használatával kapcsolatban, és általában semleges véleményeket 
fogalmaztak meg. A legpozitívabb hozzáállást a “nem formális és informális tanulás validálása” területen mértük, 
ahol a résztvevők 25%-a kiemelkedően fontosnak, 50% pedig fontosnak ítélte meg a készségek és kompetenciák 
használatát.  
 
A német résztvevők számára a készségek és kompetenciák használata minden területen közepesen fontos volt. 
A legpozitívabb véleményeket a “szakoktatás és szakképzés hatékonyabbá és célzottabbá tétele” és a “nem 
formális és informális tanulás validálása” területeken kaptuk. 
 
A spanyol válaszadók általában kimondottan pozitívan álltak hozzá a kérdésekhez, többségük a készségek és 
kompetenciák használatát minden esetben kiemelkedően fontosnak vagy fontosnak találta. A legpozitívabb 
válaszok a “szakmai illetve munkavállalói profiljainak jobb megértése és leírása” és a “szakoktatás és szakképzés 
illesztése a munkaerőpiac tudásra, készségekre és kompetenciákra vonatozó elvárásaihoz” területeken születtek, 
a résztvevők kevésbé ítélték fontosnak a készségek és kompetenciák használatát az eltéréselemzésben és “a 
képzési lehetőségek átláthatóbbá és összehasonlíthatóvá tétele” alkérdéseknél.    
 
Összefoglalásul annyit jegyeznénk meg, hogy a készségek és kompetenciák használatát illetően a vélemények 
látatóan erősen megoszlanak a partnerországok közt, az viszont nyilvánvaló, hogy sokat kell még tenni azért, 
hogy a szakoktatásban és szakképzésben, a nem formális és informális tanulásban és az ökológiai, illetve 
fenntartható gazdálkodásban érdekelt felek megfelelő mennyiségű információhoz jussanak a készségek és 
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kompetenciák használatáról, és meg lehessen őket győzni ennek hasznáról. Valószínűleg csak úgy érhető el a 
készségek és kompetenciák egységesebb alkalmazása a szakoktatás és szakképzés leírására és összehasonlító 
vizsgálatára az ökológiai illetve fenntartható gazdálkodás megfelelő területein, ha a vonatkozó képzések nyújtói 
számára koordinált és koncentrált információs és oktató kampányokat szerveznek.  
 
 
2. KÉRDÉS Kérjük, értékelje az alábbi kompetenciákat abból a szempontból, hogy mennyire fontosak az 

ökológiai gazdálkodásban.  
 

Ebben a részben a résztvevőknek meg kellett ítélniük azon készségek és kompetenciák fontosságát, melyeket a 
korábbi igényfelmérések azonosítottunk az alábbi területeken: 1) Agroökológiai alaplevek 2) Az ökológiai 
gazdálkodásra való átállás követelményei és tanúsítási szabványai 3) Mezőgazdasági biodiverzitás & genetikai 
források kezelése, 4) Talajminőség & talajtermékenység 5) Komposztálási technológiák & trágyakezelés, 6) 
Termesztési technikák (szabadföldön), 8) Növényvédelem (kártevők, betegségek & gyomok elleni védekezés), 9) 
Betakarítást követő munkálatok, and 13) Táblakezelés & termékmarketing. A válaszadóknak értékelniük kellett a 
megadott kompetenciákat a saját országukban jellemző gazdálkodási prioritások szerinti fontosságuk alapján.  
 
A résztvevőket arra is megkértük, hogy javasoljanak további készségeket és kompetenciákat a fenti területeken, 
illetve az alábbi témákban: 7) Ökológiai termesztés termesztő berendezésekben 10) Vízgazdálkodás (pl. 
öntözés) 11) Gépészet 12) Élelmiszer-feldolgozás, csomagolás 14) Mezőgazdasági turizmus; hogy a nemzeti 
képzési igényeket felmérhessük. 
 
Minden területen belül a készségeket és kompetenciákat a következő két kategória valamelyikébe soroltuk, 
annak megfelelően, hogy 1 a résztvevők ismerték őket vagy 2 a résztvevők képesek voltak a gyakorlásukra.  
 
Minden területhez meghatároztuk a kompetenciák átlagos százalékát. Emellett az alábbi ábrán azt is ábrázoltuk 
(bal oldalon, narancsszínű oszlopok formájában), hogy válaszadók hány százaléka tartotta az adott területet 
nagyon fontosnak vagy nélkülözhetetlennek. 
 
 
2.4.1. A válaszadók által legfontosabbnak ítélt területek az ökológiai gazdálkodáson belül, ahol a mezőgazdasági 
szakembereknek szükségük van a készségekre és kompetenciákra (csökkenő fontossági sorrendben)  
 

 
 
 
Mint az várható volt, a területek többsége az ökológiai gazdálkodás elméletének olyan kulcsfontosságú elemeit 
foglalta magában, melyeket minden válaszadó fontosnak talált, ezért mind jelentősen pozitív értékelést kapott. A 
kilenc terület közül az alábbi ötöt ítélték a legfontosabbnak (csökkenő fontossági sorrendben):   
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(4) Talajminőség & talajtermékenység (92,86 %) 
(8) Növényvédelem (kártevők, betegségek & gyomok elleni védekezés) (86,43%) 
(6) Termesztési technikák (szabadföldön) (86,31%) 
(1) Agro-ökológiai alaplevek (83,93%) 
(2) Az ökológiai gazdálkodásra való átállás követelményei és tanúsítási szabványai (79,29%) 
 
A többi terület sorrendje: 
 
5) Komposztálási technológiák & trágyakezelés,  
3) Mezőgazdasági biodiverzitás & genetikai források kezelése,  
9) Betakarítást követő munkálatok  
13) Táblakezelés & termékmarketing,  
 
Bár ez utóbbiakat a válaszadók kevésbé fontosnak tartották, de a százalékos megítélés, illetve az ezeket a 
területeket nagyon fontosnak vagy alapvetőnek tartó válaszolók aránya így is magas volt: valamennyi terület 68 
és 75 % közt teljesített, ami azt jelzi, hogy az általános ökológiai gazdálkodást érintő képzésekben figyelembe 
kell őket venni. 
 
A következőkben minden területen értékeljük a vonatkozó kompetenciákat (aszerint, hogy a képzés 
résztvevőinek a képzés elvégzése után bizonyos tényeket kell tudnia, vagy pedig képesnek kell lennie adott 
feladatok elvégzésére).  
Mivel a válaszadóknak ebben a részben olyan területeket kellett értékelniük, melyek mind alapvetően fontosnak 
számítanak az ökológiai vagy fenntartható gazdálkodás szempontjából, az egyes országokból érkező válaszok 
nem nagyon különböztek egymástól. Az átlagolt eredményeket az alábbiakban közöljük.     

 
 
  
Agro-ökológiai alapelvek (1) 
 
1Az ökológiai elemek és funkciók megértése különböző mezőgazdasági ökoszisztémákban  
 

 
 
Első ránézésre meglepőnek tűnhet, hogy az ökológiai gazdálkodás eme központi pillérét (vagyis azt az elvet, 
hogy az ökoszisztéma minden eleme egyformán fontos, az elemek kölcsönhatásban állnak a többi elemmel, és 
az ökológiai gazdálkodás sikere hosszú távon csak az egész rendszer fenntartásával biztosítató) csak a 
válaszadók 50%-a ítélte alapvető fontosságúnak. További 34% ugyanakkor ezt az elvet nagyon fontosnak 
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gondolta, így a megkérdezettek konzervatív többsége végül is ezt a kompetenciát fontosnak tartja. Mint feljebb 
már említettük, a válaszadók többsége a többi kompetencia-területet is hasonlóan fontosnak ítélte.  
 
 
 
 
Az ökológiai gazdálkodásra való átállás követelményei és tanúsítási szabványai (2) 
 
2Képes tanácsot adni a hagyományos gazdaság ökológia gazdasággá alakításával kapcsolatban  
 

 
 
 

 

 

 

1Átfogó ismeretekkel rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal és a gazdaságok tanúsítására vonatkozó 
alkalmazásukkal kapcsolatban  
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Mezőgazdasági biodiverzitás & genetikai források kezelése (3) 
 
1Tisztában van a populációk közti kölcsönhatások fontosságával a termelés során / 2Képes hatékonyan kezelni 
ezeket a kölcsönhatásokat a gazdálkodás során  
 

 
 
 
 
 
 
1Tisztában van a mezőgazdasági bodiverzitás szerepel a mezőgazdasági tájtervezésben, a növényvédelemben, 
a talajtermékenység kezelésében és a gyomszabályozásban  
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2Képes megőrizni és kiválasztani a megfelelő genetikai forrásokat a biztonságos és magas tápanyag-tartalmú 
élelmiszerellátáshoz.  
 

 
 
 
Talajminőség & talajtermékenység (4) 
 
1Tisztában van a talajminőséget és a talajtermékenységet befolyásoló tényezőkkel  
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2Képes az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó jogi előírásoknak megfelelő döntéseket hozni a talaj minőségének 
és termékenységének javítására  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komposztálási technológiák & trágyakezelés (5) 
 
2Képes komposztot/zöldtrágyát előállítani és alkalmazni  
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Termesztési technikák (szabadföldi) (6) 
 
2Képes megfelelő vetésforgót tervezni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1Tisztában van vele, hogyan kell a különböző ökológiai gazdálkodási technikákat (takarónövények, 
köztestermesztés, stb.) alkalmazni  
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2 Képes a különböző ökológiai gazdálkodási technikákat (takarónövények, köztestermesztés, stb.) alkalmazni . 
 

 
 
 
 
 
 
Növényvédelem (kártevők, betegségek & gyomok elleni védekezés) (8) 
 
2Képes növényvédelmi döntéseket hozni és ezeket végrehajtani 
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1Tisztában van a szintetikus szerek növényvédelmi hatásaival és az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett 
szerekkel  
 

 
 
 
 
 
 
Betakarítás utáni műveletek (9) 
 
2Képes tanácsot adni a gazdálkodóknak a betakarítás után alkalmazandó optimális kezelést illetően a termék 
minőségének javításához és a veszteségek elkerüléséhez  
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1Tisztában van a termék jó minőségét garantáló környezetbarát módszerekkel  
 

 
 
 
 
 
 
Táblakezelés & termékmarketing (13) 
 
2Képes kidolgozni a táblakezelési tervet (vetési sorrend, fajták, finanszírozás, piaci igények, éghajlati viszonyok, 
erőforrások, stb. figyelembe vételével)  
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2Képes elősegíteni a termelési láncban érdekelt felek közti kommunikációt, hirdetéseket és információcserét.  
 
 

 
 
 

 

 

2Képes tanácsot adni az ökológiai termékek hatékony forgalmazásával kapcsolatban  
 

 
 
 
A fenti terület volt az első, amelynek a válaszadók kevesebb fontosságot tulajdonítottak, a résztvevők többsége 
ezt a területet csak közepesen fontosnak ítélte meg. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a marketing 
kevésbé hagyományos, új területnek számít.   
 
 A fentiek mellett a résztvevőket arra is megkértük, hogy javasoljanak további, általuk kívánatosnak tartott 
kompetenciákat a kérdőívben vizsgált 14 területen belül, különös tekintettel azokra, melyek saját nemzeti 
mezőgazdaságuk szempontjából fontosak. A javasolt kompetenciákat az 1. mellékletben soroljuk fel. 
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3. RÉSZ: Szakoktatás és szakképzés az ökológiai gazdálkodásban a 
partnerországokban  
 
3.1.a. kérdés. Áttekintés – a válaszadók összesített eredményei arra a kérdésre, hogy értékeljék az ökológiai 
gazdálkodás műszaki szakembereinek készségeit és kompetenciáit a 14 kiválasztott területen, saját hazájukban. 
 

 
 
Az alábbi területeket vettük figyelembe: 1) Agro-ökológiai alaplevek 2) Az ökológiai gazdálkodásra való átállás 
követelményei és tanúsítási szabványai 3) Mezőgazdasági biodiverzitás & genetikai források kezelése, 4) 
Talajminőség & talajtermékenység 5) Komposztálási technológiák & trágyakezelés, 6) Termesztési technikák 
(szabadföldön), 7) Ökológiai termesztés termesztő berendezésekben 8) Növényvédelem (kártevők, betegségek & 
gyomok elleni védekezés), 9) Betakarítást követő munkálatok 10) Vízgazdálkodás (pl. öntözés) 11) Gépészet 12) 
Élelmiszer-feldolgozás, csomagolás, 13) Táblakezelés & termékmarketing, 14) Mezőgazdasági turizmus.  
 
Látni lehetett, hogy az ökológiai gazdálkodásban dolgozó műszaki szakemberek túlnyomó többség a 
megkérdezettek megítélése szerint rendelkezik /megszerzett bizonyos szintű kompetenciákat. A szektorban 
dolgozók többsége a vélemények szerint képzettnek tekinthető, viszont csak töredékük magasan képzett. 
 
Az alábbiakban az eredményeket országok szerinti bontásban, területenként mutatjuk be. 
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3.1.b. KÉRDÉS Átfogó eredmények arra a kérdésre, hogy a válaszadók szerint mennyire hozzáférhetők a 
speciális szakképzések saját hazájukban az egyes területeken.  
 
 

 
 
Az egyik legszembetűnőbb eredmény az, hogy a vizsgált országokban csak három olyan terület volt, ahol a 
résztvevőknek jelentősen több mint 10%-a “kimondottan sok” hozzáférhető képzési lehetőségről számolt be. 
Ezek a képzések a 2) Az ökológiai gazdálkodásra való átállás követelményei és tanúsítási szabványai, 6) 
Termesztési technikák (szabadföldön) és a 11) Gépészet területekhez kapcsolódtak.  
 
A résztvevők szerint az összes többi területen további képzési lehetőségekre van szükség.  
 
Az alábbiakban a grafikonok az egyes területek eredményeit mutatják be az ökológiai gazdálkodás műszaki 
szakembereinek készségeivel és kompetenciáival kapcsolatban országok szerinti bontásban, a második grafikon 
minden esetben a vonatkozó képzési lehetőségek hozzáférhetőségét. A grafikonokból az is látható, hogy az 
egyes partnerországokban melyek a képzési prioritások.  
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Az ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó szakoktatás és szakképzés az egyes országokban (a részletes 
eredmények országokra lebontva ábrázolják az egyes területek esetében adott válaszokat)  
 

1. Agro-ökológiai alapelvek 
 
Az ökológiai gazdálkodásban dolgozó műszaki szakemberek készségei és kompetenciái országok 
szerinti bontásban  
 

 
 
 
 
Specifikus szakmai képzések elérhetősége az egyes országokban  
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2. Az ökológiai gazdálkodásra való átállás követelményei és tanúsítási szabványai 

 
Az ökológiai gazdálkodásban dolgozó műszaki szakemberek készségei és kompetenciái országok 
szerinti bontásban  
 

 
 
 
 
Specifikus szakmai képzések elérhetősége az egyes országokban  
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3. Mezőgazdasági biodiverzitás & genetikai források kezelése  
 

Az ökológiai gazdálkodásban dolgozó műszaki szakemberek készségei és kompetenciái országok 
szerinti bontásban  
 

 
 
 
 
Specifikus szakmai képzések elérhetősége az egyes országokban  
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3. Talajminőség & talajtermékenység  

 
Az ökológiai gazdálkodásban dolgozó műszaki szakemberek készségei és kompetenciái országok 
szerinti bontásban  
 

 
 
 
 
Specifikus szakmai képzések elérhetősége az egyes országokban  
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4. Komposztálási technológiák & trágyakezelés 
 

Az ökológiai gazdálkodásban dolgozó műszaki szakemberek készségei és kompetenciái országok 
szerinti bontásban  
 

 
 
 
 
Specifikus szakmai képzések elérhetősége az egyes országokban  
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5. Termesztési technikák (szabadföldi) 

 
Az ökológiai gazdálkodásban dolgozó műszaki szakemberek készségei és kompetenciái országok 
szerinti bontásban  
 

 
 
 
 
Specifikus szakmai képzések elérhetősége az egyes országokban  
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6. Ökológiai termesztés termesztő berendezésekben 
 

Az ökológiai gazdálkodásban dolgozó műszaki szakemberek készségei és kompetenciái országok 
szerinti bontásban  
 

 
 
 
 
Specifikus szakmai képzések elérhetősége az egyes országokban  
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7. Növényvédelem (kártevők, betegségek & gyomok elleni védekezés) 

 
Az ökológiai gazdálkodásban dolgozó műszaki szakemberek készségei és kompetenciái országok 
szerinti bontásban  
 

 
 
 
 
Specifikus szakmai képzések elérhetősége az egyes országokban  
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8. Betakarítást követő munkálatok 
 

Az ökológiai gazdálkodásban dolgozó műszaki szakemberek készségei és kompetenciái országok 
szerinti bontásban  
 

 
 
 
 
Specifikus szakmai képzések elérhetősége az egyes országokban  
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9. Vízgazdálkodás (pl. öntözés) 

 
Az ökológiai gazdálkodásban dolgozó műszaki szakemberek készségei és kompetenciái országok 
szerinti bontásban  
 

 
 
 
 
Specifikus szakmai képzések elérhetősége az egyes országokban  
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10. Gépészet 
 

Az ökológiai gazdálkodásban dolgozó műszaki szakemberek készségei és kompetenciái országok 
szerinti bontásban  
 

 
 
 
 
Specifikus szakmai képzések elérhetősége az egyes országokban  
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11. Élelmiszer-feldolgozás, csomagolás 

 
Az ökológiai gazdálkodásban dolgozó műszaki szakemberek készségei és kompetenciái országok 
szerinti bontásban  
 

 
 
 
 
Specifikus szakmai képzések elérhetősége az egyes országokban  
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12. Táblakezelés & termékmarketing 
 

Az ökológiai gazdálkodásban dolgozó műszaki szakemberek készségei és kompetenciái országok 
szerinti bontásban  
 

 
 
 
 
Specifikus szakmai képzések elérhetősége az egyes országokban  
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13. Mezőgazdasági turizmus 

 
Az ökológiai gazdálkodásban dolgozó műszaki szakemberek készségei és kompetenciái országok 
szerinti bontásban  
 

 
 
 
 
Specifikus szakmai képzések elérhetősége az egyes országokban  
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3.2. KÉRDÉS Az Ön hazájában rendelkezésre álló specifikus szakképzési lehetőségek milyen mértékben elégítik 
ki az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos szakmai igényeket? 
 
 

 
 
 
Az egyes országokban jelenleg hozzáférhető szakképzési lehetőségeket firtató kérdésre adott válaszok alapján 
látható, hogy hogy a nyolc felmért országból csak kettőben (Magyarországon és Spanyolországban) gondolta 
úgy néhány válaszadó, hogy az ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó szakképzési igények teljesen ki vannak 
elégítve. Még ezekben az országokban is csak a válaszadók töredéke (kevesebb, mint 4%) adott ilyen választ, 
ami azt jelzi, hogy az ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó szakképzés bővíthető, és a területen van mit 
fejleszteni.  
 
 
 3.3. KÉRDÉS Az ökológiai gazdálkodásban dolgozó munkaadók milyen mértékben ismerik el a bizonyítvány 
kiegészítésekben (CS) dokumentált készségeket és kompetenciákat?  
 

 
 
Ennél a kérdésnél is azt a következtetést lehetett levonni a válaszokból, hogy van mit fejleszteni: a lakossággal – 
jelen konkrét esetben az ökológia gazdálkodásban dolgozó munkaadókkal – meg kell ismertetni a bizonyítvány 
kiegészítések funkcióit. Csak két országban (Németországban és Spanyolországban) találtunk olyan 
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válaszadókat (és 5%-kal ők is a kisebbséget képviselték), akik szerint a OA szektor munkaadói számára bevett 
gyakorlat a CS-ben szereplő készségek és kompetenciák figyelembe vétele. Ez nem meglepő. ha figyelembe 
vesszük, hogy a legtöbb esetben az ökológiai gazdálkodással összefügg képzések nem formális vagy informális 
keretek közt zajlanak, viszont ezeknél a képzéstípusoknál igen ritkán használják a CS-t a képzési kimenetek 
dokumentálására.  
 
Összefoglalásul elmondató, hogy az ökológiai/fenntartható gazdálkodás területén tevékenykedő szakoktatási és 
szakképzési szolgáltatókat meg kell győzni a tudás, készségek és kompetenciák hasznosságáról, ami túlmutat az 
álláslehetőségek leírásán, és erőfeszítéseket kell tenni, hogy a szakoktatási és szakképzési szolgáltatók és a 
nem formális oktatással foglalkozó szervezetek teljes mértékben kihasználhassák a rendszer előnyeit.  
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3. ÖSSZEFOGLALÓ MEGJEGYZÉSEK 

 
Nyilvánvaló, hogy Unió-szerte folyamatos erőfeszítéseket kell tenni a készségek és kompetenciák általános 
bevezetése és használata érdekében a tanulási kimenetek leírására, nem csak formális, hanem a nem formális 
és informális oktatásban, illetve a tapasztalati tanulás esetében is. Ez több szempontból hasznos lenne a 
terjedőben lévő fenntartható mezőgazdaság számára, elősegíteni a munkaerő mobilitását, lehetővé tenné a 
munkaadók számára, hogy a legalkalmasabb munkavállalókat alkalmazzák, és a megfelelően képzett munkaerő 
megteremtése révén, a képzési kínálat befolyásolásával lehetővé válna a piaci igények kielégítése,. 
 
Nyilvánvaló, hogy a képzéseknek a fenntartható mezőgazdaság elméletének központi kérdéseire kellene 
összpontosítania, viszont a regionális és nemzeti képzési követelmények az éghajlati viszonyok és nemzeti 
mezőgazdasági prioritások szerint eltérhetnek egymástól. Az 1. mellékletben adjuk meg azoknak a kiegészítő 
kompetenciának a listáját, melyet a kérdőív kitöltésében résztvevők javasoltak, ezekből kiderülhet, hogy az egyes 
országokban mit tartanak fontosnak (ld. lejjebb). 
 
A kérdőív nem érintett egy területet, amely pedig egyre fontosabbá válik a mezőgazdaságban, különös tekintettel 
rendkívül komplex és tudásigényes a fenntartható és az ökológiai gazdálkodásra, ez pedig az info-
kommunikációs eszközök használatával és az e-tanulással összefüggő kompetenciák csoportja.  A CerOrganic 
(504387-LLP-1-GR-LEONARDO-LMP) Leonardo da Vinci projekt keretében elvégzett tapasztalat- és 
igényelemzés , mely az ökológiai gazdálkodóknak szolgáltatásokat nyújtó tanácsadók és oktatók képzési igényeit 
mérte fel azt jelezte, hogy az ICT technológia óriási potenciállal rendelkezik, mint a mezőgazdaságban dolgozók 
számára minden szinten információkat és eszközöket biztosító forrás. Egyre fontosabbá válik, hogy ne csak a 
képzők, hanem maguk a gazdálkodók és a műszaki szakemberek is értsenek ezekhez a technológiákhoz, hogy a 
munkájuk során használt információkat és eszközöket mindig naprakészen tarthassák.   
 
Az e-learning, azaz az elektronikus eszközök használata az olcsó, rugalmas, tanulók saját tempójához igazodó, 
mindenki számára hozzáférhető tanulási programok létrehozásában olyan képzési lehetőségeket kínál, melyek 
nem csak a napi feladatok elvégzésében segítenek, hanem a személyes fejlődést, az új készségek és 
kompetenciák megszerzését, és ezek révén a műszaki szakemberek szakmai fejlődését is elősegítik.      
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4. RÉSZ Információk a válaszadókról 
 
Ebben a részben olyan információkat adunk meg, melyek bemutatják a felmérésben résztvevő szakoktatók és 
szakképzők képzettségét és szakmai tapasztalatát.  
 
4.1. KÉRDÉS A válaszadók képzettsége és szakmai háttere  
 

 
Egyéb: Egyetem, felsőoktatási végzettség (DE3), Agrármérnöki diploma (DE5) 

 
A fenti eredmények azt mutatják, hogy a felmért képzők túlnyomó többség legalább egy egyetemi diplomával 
rendelkezik. A válaszok kevesebb, mint 9%-ában jelezték a résztvevők, hogy valamilyen szakképző 
intézményben szerezték a végzettségüket (ezek a válaszadók mind a magyar, franca és spanyol résztvevők 
közül kerültek ki). Ha figyelembe vesszük azt széles körben elfogadott tényt, hogy tapasztalati és gyakorlati úton 
értékes szaktudás gyűjthető az ökológiai gazdálkodásban, érthetővé válik, mekkora szükség lenne az olyan 
eszközökre, mint a bizonyítvány kiegészítések, melyek dokumentálják a szakemberek nem hagyományos / nem 
formális úton szerzett készségeit és kompetenciáit, így ezek a szakemberek újabb műszaki szakemberek 
képzésében is részt vehetnének.   
 
4.2. KÉRDÉS A válaszadók munkája/kutatási területe  
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Egyéb: Oktatás helyben (a gazdaságban) (HU2), Ökológiai gazdálkodó (HU5), Gazdálkodó (FR10), Ökológiai termékek 
forgalmazója, terápiás vagy táplálkozási célú felhasználója, (HR1), Kormányzati tanácsadó (üzleti adminisztráció, termelés, 
növényvédelem, átállás ökológia gazdálkodásra (DE3), Termelő (ES7), Önfoglalkoztató (ES8), Munkanélküli (ES9)
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3.1. MELLÉKLET 

 
A mellékletben azokat a további kívánatos kompetenciákat soroljuk fel, melyeket az egyes országok résztvevői ajánlottak mint képzési témákat. A kompetenciák az alábbi 
területekhez tartoznak: 
 
1) Agro-ökológiai alaplevek 
2) Az ökológiai gazdálkodásra való átállás követelményei és tanúsítási szabványai  
3) Mezőgazdasági biodiverzitás & genetikai források kezelése 
4) Talajminőség & talajtermékenység  
5) Komposztálási technológiák & trágyakezelés,  
6) Termesztési technikák (szabadföldön) 
7) Ökológiai gazdálkodás termesztő berendezésekben  
8) Növényvédelem (kártevők, betegségek & gyomok elleni védekezés) 
 9) Betakarítást követő munkálatok 
10) Vízgazdálkodás (pl. öntözés) 
11) Gépészet  
12) Élelmiszer-feldolgozás, csomagolás 
13) Táblakezelés & termékmarketing  
14) Mezőgazdasági turizmus  
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Minden kompetenciát besoroltunk aszerint, hogy a képzésen résztvevőknek információkkal kell rendelkezniük róla (1. típus), vagy képesnek kell lenniük a vonatkozó feladat 
végrehajtására (2. típus). A kompetenciák fontosságát ezen kívül 1-5-ig terjedő skálán osztályoztuk, ahol az 1 a nem lényeges, 5 pedig a legfontosabb kompetenciákat jelölte. .  
 

 
Orsz. 

Te-
rü-
let 

Tí-
pus 

Fon-
tos-
ság Kompetencia 

EL 1 1 5 Érti a hagyományos, integrált és ökológiai gazdálkodási módok közti különbségeket. különös tekintettel az inputokra és a gazdálkodási technikákra 

ES 1 1 5 Ismeri a hagyományos gazdálkodás hatásait az erőforrásokra (sebezhetőség, visszafordíthatatlan hatások)  

ES 1 1 5 Tisztában van azokkal az ökológiai szabályszerűségekkel, melyek a mezőgazdaság működését megalapozzák  

ES 1 1 5 Környezeti hatások összessége – ismeri a növények reakcióit 

HU 1 1 5 Tisztában van az alapvető gazdálkodási készségekkel 

FR 1 1 4 Érti az adott területen létező számos mezőgazdasági rendszer közt fennálló kölcsönhatásokat  

HR 1 1 4 Tisztában van az agro-ökológiai hatások fontosságával a mikro- és makrokörnyezetben  

HR 1 1 4 Tisztában van az agro-ökológia és a piac kapcsolatával (jobb kommunikáció a piaccal)  

EL 1 2 5 
Képes kidolgozni és alkalmazni olyan menedzsment terveket, melyek figyelembe veszik a különböző mezőgazdasági ökológiai rendszerek elemeit 
és ökológiai funkcióit   

EL 1 2 5 Képes a gazdálkodókkal kommunikálni  

ES 1 2 5 Hagyományos gazdálkodási gyakorlatok hatása az erőforrásokra – a mezőgazdasági tevékenységek hatásainak elemzése  

ES 1 2 5 A mezőgazdasági tevékenységek alapjául szolgáló ökológiai jelenségek – ismeri a mezőgazdasági ökológiai rendszerek elemeit és funkcióit  

ES 1 2 5 Környezeti komplexitás – tisztában van a kölcsönhatásokkal, melyek a magán- és közösségi gazdaságokra hatnak  

HR 1 2 5 Mezőgazdasági ökológiai rendszerek elemeinek és ökológiai funkcióinak alkalmazása 

HU 1 2 5 Képes alkalmazni az alapvető gazdálkodási technikákat 

HR 1 2 4 Képes megoldani egyszerű problémákat a környezetvédelem és a mezőgazdasági termelés terén  

FR 1 2 3 Képes kapcsolatot teremteni a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi vonatkozások közt  

ES 2 1 5 
Mezőgazdasági-ökológiai átállás, technikai alapok – Részt vesz a koncepciótervek kialakításában és a gazdaságot érintő műszaki és gazdasági 
változások végrehajtásában  

ES 2 1 5 
Ökológiai gazdálkodásra való átállás jogi és szabályozási háttere - teljes mértékben tisztában van az ökológiai tanúsításra vonatkozó előírásokkal 
és ezek alkalmazásával 

HR 2 1 5 Tisztában van az ökológiai termelés fontosságával, módszereivel és tanúsításával  

HR 2 1 5 Ismeri a minőségirányítás és minőségbiztosítás módszereit  

FR 2 1 4 Ismeri a változásokkal szembeni ellenállás társadalmi pszichológiáját (Lewin elméletei, 1950-es évek) 
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ES 2 2 5 Ökológiai gazdálkodásra való átállás műszaki háttere - Képes megtervezni az átálláshoz szükséges változtatásokat 

ES 2 2 5 Ismeri és érti az ökológiai gazdálkodásra való átállás jogi és szabályozási hátterét  

FR 2 2 5 Képes a szabályozási követelményeket lefordítani a mezőgazdasági gyakorlatban végrehajtandó változásokra  

FR 2 2 5 Képes haladni a műszaki fejlődéssel és mérni a változások gazdasági hatásait  

HR 2 2 3 Képes az internetet információforrásként és kommunikációs eszközként hasznosítani  

ES 3 1 5 
Megérti a populációk közti kölcsönhatások fontosságát (biodiverzitás, funkcionális biodiverzitás, ökológiai biodiverzitás) a gazdálkodás 
vonatkozásában   

ES 3 1 5 
Képes megőrizni a biodiverzitást és kihasználni azt a termelés érdekében – tisztában van a mezőgazdasági biodiverzitás szerepét a 
mezőgazdasági tájterezésben, a növényvédelemben, a talajtermékenység fenntartásában és a gyomszabályozásban.  

HU 3 1 5 Ismeri a vetőanyag-termesztés, tárolás, feldolgozás és előkészítés szabályait és elvárásait  

HR 3 1 4 Tudja, hogyan érhető el maximális termés a megfelelő termelési terv, fajtaválasztás és növényvédelem révén.  

ES 3 2 5 Biodiverzitás, funkcionális biodiverzitás, ökológiai biodiverzitás - képes ezek hatékony menedzselésére a gazdálkodási tevékenységek során  

HR 3 2 5 
Képes felismerni a különböző művelési tevékenységek környezetre gyakorolt hatását, és tudja, melyik elfogadható a biodiverzitás megőrzése 
szempontjából  

HU 3 2 5 Képes vetőanyag-előállításra 

FR 3 2 4 
Képes átgondolni a szarvasmarha állomány számára a takarmány szempontjából önellátó gazdaság kialakítását (állatok egyedsűrűsége, és a 
takarmánytermesztésre használható terület nagysága alapján)  

HR 3 2 4 Képes olyan gazdálkodási rendszert tervezni, ami kevés káros hatással van a biodiverzitásra  

ES 4 1 5 A talaj, mint élő közeg – ismeri a talaj minőségét befolyásoló összetevőket és fontosságukat a talajképződés szempontjából 

ES 4 1 5 A szerves anyag dinamikája a talajban – tisztában van a szerves anyag szerepével a talajban, és az élő környezet dinamikájának fontosságával  

ES 4 1 5 Talajból támadó károsítók elleni védekezés – érti az élő talaj szerepét a betegségek elleni védekezésben és a növényápolásban  

FR 4 1 5 Érti a talaj mezőgazdasági és ökológiai szerepét 

FR 4 1 5 Ismeri a talajtermékenység fenntartásának és növelésének mechanizmusait (trágya, zöldtrágya kijuttatása)  

HR 4 1 5 Tisztában van a talajelemzés elvégzésének fontosságával  

EL 4 1 4 Ismeri a különböző gazdálkodási rendszerekben alkalmazott talajerő-utánpótlási módszerek közti különbségeket  

FR 4 1 4 
Tudja, mi a különbség a trágyázó szerek és talajjavító szerek közt, hogyan kell a talajerő-utánpótlást a növények igényeihez igazítani, és képes 
elvégezni a nitrogénegyensúlyhoz kötődő vizsgálatokat a megfelelő talajerő-utánpótlás érdekében  

FR 4 1 4 
Ismeri a fontosabb zöldtrágya-típusokat, termesztésüket, talajba dolgozásuk optimális időpontját, lebomlásuk módját (nitrogén visszajuttatása a 
talajba)  

AT 4 2 5 Termőhely-elemzés 

EL 4 2 5 Az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett módszerekkel képes magasan tartani a talaj szervesanyag-tartalmát és termékenységét  
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ES 4 2 5 A talaj, mint élő közeg – képes meghatározni az adatok hasznosságát a termelési dinamika szempontjából  

ES 4 2 5 
A szerves anyag dinamikája a talajban – képes döntéseket hozni talajtermékenység fenntartásának és növelésének érdekében, a rendszer 
önfenntartását és az ökológiai gazdálkodás szabályait is figyelembe véve  

ES 4 2 5 
Talajból támadó károsítók elleni védekezés – Képes azonosítani a biodiverzitás azon elemeit, melyek fontosak a kártevők szabályozása és az 
ellenük való védekezés szempontjából  

FR 4 2 5 
Tudja, hogyan kell megfigyelni és elemezni a talajfunkciókat (egyszerű eszközökkel (fúróval, ásóval) képes talajmintákat venni az elemzéshez, 
melynek alapján a termesztési döntések meghozhatók)  

HR 4 2 5 
Képes azonosítani a jótékony hatású mikroorganizmusokat a talajban, és tisztában van ezek fontosságával a talaj minőségének és 
termékenységének javításában  

HR 4 2 5 Képes megfelelő döntéseket hozni a növényvédelmi készítmények kiválasztására, alkalmazására és az alkalmazás időzítésére vonatkozóan  

HU 4 2 5 
Képes egyéni talajerő-utánpótlási terveket készíteni, és ezeket kultúrák és technológiák szerint rendszerezni, figyelembe véve a növényfajok 
jellegzetességeit  

AT 5 1 5 Ismeri a termelési folyamatok hatásait (minőség és használat) 

EL 5 1 5 Kiválóan ismeri a nitrogén-ciklust és a növények számára felvehető nitrogén dinamikáját a ciklusban  

ES 5 1 5 Ismeri azokat a tényezőket, melyek a folyamatot befolyásolják  

HU 5 1 5 Ismeri a különböző trágyakijuttatási technikákat és képes ezeket beilleszteni a termesztési technológiákba 

EL 5 1 4 Tisztában van a szerves anyagok fontosságával a különböző kultúrákban  

HR 5 1 4 Ismeri a komposzt előállításának és/vagy beszerzésének lehetőségeit  

EL 5 1 3 Ismeri a lebomlás folyamatát és az alkalmazás módszereit  

ES 5 2 5 Komposztálás kompetenciája – képes komposztot / zöldtrágyát előállítani és alkalmazni  

ES 5 2 5 
Komposzt minősége és érettsége – képes megérteni és értelmezni az elemzési és helyszíni technikákat, melyekkel a komposzt minősége és 
érettsége ellenőrizhető  

FR 5 2 5 Képes irányítani a komposztálási folyamatot és minimalizálni a szél és az elszivárgás miatti veszteségeket  

HR 5 2 5 Adott típusú talajra képes kiválasztani a megfelelő szerves trágyázó szert  

HR 5 2 5 
Képes úgy meghatározni a kijuttatandó szerves trágya mennyiségét, hogy minimalizálható legyen a felszíni és felszín alatti vizek szennyezése és a 
növények számára a lehető legnagyobb mennyiségű tápanyag álljon rendelkezésre  

FR 5 2 3 Képes közösségi tevékenységeket szervezni  

ES 6 1 5 Vetésforgó és növénytársulások. Ismeri a termesztett zöldségek tulajdonságait  

ES 6 1 5 Takarónövények és mulcsozás – képes különböző termesztési módokat (takarónövényeket, köztestermesztést, mulcsozást) alkalmazni  

ES 6 1 5 Növényi infrastruktúra – érti a melléknövények jelentőségét  

FR 6 1 4 Képes frissíteni tudását az ökológia és biodinamikus gazdálkodásról  
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ES 6 1 3 Ismeri a rovarokat von növényeket 

EL 6 2 5 Ismeri az ökológiai gazdálkodási technikák hatását a mezőgazdasági biodiverzitásra, a növények tápanyagellátására és a növényvédelemre  

ES 6 2 5 Vetésforgók és növénytársulások – képes megfelelő vetésforgókat és társulásokat tervezni  

ES 6 2 5 Takarónövények és mulcsozás - képes különböző termesztési módokat (takarónövényeket, köztestermesztést, mulcsozást) alkalmazni 

ES 6 2 5 
Növényi infrastruktúra – képes választani a különböző megoldások közül (sövények, szegélyek, növényi szigetek) és alkalmazni ezeket a diverzitás 
fokozására és a növényvédelmi célok elérésére  

FR 6 2 5 Ismeri a fontosabb gyomokat és a talajból támadó betegségeket  

HR 6 2 5 Képes alkalmazni az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett készítményeket a károsítók ellen  

HR 6 2 5 Képes különböző műszaki megoldásokat alkalmazni a talaj szerkezetének és minőségének károsítása nélkül (csökkentett művelésmódok)  

HU 6 2 5 Képes megfelelően alkalmazni a művelő eszközöket  

FR 6 2 4 Képes integrálni a műszaki megoldások cserehálózatait (technical exchange networks) 

ES 6 2 3 Képes alkalmazni a rovarcsalogató növényeket 

ES 7 1 5 Termesztő berendezések ökológiai kezelése – ismeri a különböző ökológiai kultúrákat  

ES 7 1 5 Ismeri a talaj nélküli, inert közeget alkalmazó termesztés alapelveit  

HR 7 1 5 Ismeri a termesztő berendezésekben folytatott termesztés sajátosságait  

HR 7 1 5 Tisztában van a termesztő berendezésekben folytatott termesztés sajátosságaival és kockázataival  

HU 7 1 5 Ismeri a hajtatási technikákat és az ezekhez szükséges eszközöket 

HU 7 1 5 Tisztában van a hajtatás korlátaival, sajátosságaival, speciális növényvédelmi és fenntartási követelményeivel  

ES 7 1 4 Tisztában van a nem lebomló hulladék kezelésének technikáival és az ilyen hulladékok ártalmatlanításával  

FR 7 1 4 Tisztában van a termesztő berendezések energetikai vonatkozásaival (közvetlen felhasználás, közvetett energiaköltségek, életciklus-elemzés, stb.)“ 

HR 7 1 4 Tisztában van a műanyag alkatrészek és mikroklíma-szabályozók beszerelésével és karbantartásával  

HR 7 1 4 Ismeri a termesztő berendezések speciális növényvédelmi problémáit  

HR 7 1 4 Tisztában van a termesztő berendezésekben folytatott termesztés sajátosságaival 

EL 7 1 3 Van tapasztalat a termesztő berendezésekben folytatott termesztés terén 

EL 7 2 5 Képes védekezni a termesztő berendezésekben fellépő károsítók ellen  

ES 7 2 5 
Termesztő berendezések ökológiai kezelése – képes az előírásoknak megfelelően megtervezni az éves vetésforgót, fenntartani a 
talajtermékenységet és védekezni a károsítók ellen  

ES 7 2 5 Képes hasznos élő szervezetek (rovarok) segítségével védekezni a jelentős kártevők ellen  

FR 7 2 5 Képes alkalmazni a biológiai védekezés és talajerő-utánpótlás eljárásait a termesztő berendezésekben  
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FR 7 2 5 Ismeri a talajból támadó betegségeket és a kultúrák minimális visszatérési idejét  

FR 7 2 5 
Képes a kultúrák közé köztes kultúrákat vagy zöldtrágya növényeket beiktatni, hogy a növények és élő gyökerek jelenléte fokozza a talaj biológiai 
aktivitását  

FR 7 2 5 Képes kezelni a termesztő berendezésekkel kapcsolatos műszaki és gazdasági korlátozó tényezőket  

HR 7 2 5 Képes alkalmazni az ökológiai alapelveket a termesztő berendezésekben folytatott termesztésben 

HR 7 2 5 Képes zöldséget termelni termesztő berendezésekben (vetés, optimális ápolás, betakarítás)  

DE 7 2 4 Képes alkalmazni a biológiai védekezés módszereit  

ES 7 2 4 Képes alkalmazni a nem lebomló hulladék kezelésének technikáit és ártalmatlanítani ezeket a hulladékokat 

EL 8 1 5 Tisztában van a biológiai védekezésben használt szervezetek táplálkozás-ökológiájának alapvető jellegzetességeivel   

EL 8 1 5 Tudja, milyen fajok kaphatóak biológiai védekezésben használt szervezetek piacán 

EL 8 1 5 Ismeri a megőrző biológiai védekezést („conservation biological control“) és a szabadföldön alkalmazható ökológiai műszaki  

ES 8 1 5 Növényvédelem agro-ökológiai alapjai – ismeri a növénykórtan ökológiai elméleti alapjait  

ES 8 1 5 
Trofobiózis mint a mezőgazdasági ökológiát egyesítő koncepció – tisztában van a talajlakó szervezetek, a tápanyagok és a károsítókkal szembeni 
ellenállás kölcsönhatásait részletező elméletekkel  

ES 8 1 5 
Megelőzés és védekezés technikái – tisztában van a szintetikus szerek környezeti kockázataival és ismeri az ökológiai gazdálkodásban 
engedélyezett szereket  

ES 8 1 5 
Gyomszabályozás – tisztában van a gyomnövények fontosságával a mezőgazdasági ökológiai rendszerekben és azokkal az elméleti alapokkal, 
melyek révén a legfontosabb fajok azonosíthatók, és életciklusuk megállapítható  

FR 8 1 5 
Képes úgy tekinteni a károsítókra, mint a mezőgazdasági ökológiai rendszer egyensúlyát szabályozó tényezőire, és ennek megfelelően alkalmazza 
a korai megelőzést és erősíti a növények immunrendszerét  

HR 8 1 5 Tudja, hol kaphatók ökológiai készítmények és tisztában van az ezek közti szinergikus kapcsolatokkal  

HR 8 1 5 Ismeri a gyomok, kártevők és kórokozók ellen használható ökológiai készítményeket  

HR 8 1 5 Ismeri az engedélyezett készítmények listáját  

HR 8 1 5 Ismeri a károsítók elleni védekezés különféle lehetőségeit  

HU 8 1 5 
Ismeri az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett készítményeket és kombinációkat, valamint az alkalmazásukra vonatkozó korlátozásokat és 
használatuk hatásait  

ES 8 1 4 Ismeri a fontos helyi gyomfajokat, növekedésük és fejlődésüket  

EL 8 1   Ismeri az ökológiai gazdálkodással kompatibilis alternatív növényvédelmi technikákat  

EL 8 2 5 Képes felismerni a kártevőket és a biológiai védekezésben használt legfontosabb élő szervezeteket  

ES 8 2 5 Növényvédelem agro-ökológiai alapjai – képes döntéseket hozni a megelőző és védekezési technikák előírásoknak megfelelő alkalmazásáról  

ES 8 2 5 Ismeri a trofobiózis (mint a mezőgazdasági ökológiát egyesítő koncepció) fogalomkörét  
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ES 8 2 5 Megelőzés és védekezés technikái – képes alkalmazni az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett szereket  

FR 8 2 5 Képes kezelni a kártevők és semleges szervezetek életciklusát a biológiai védekezés elősegítése érdekében  

HR 8 2 5 Képes környezetvédelmi hatóanyagokat előállítani  

HR 8 2 5 
Képes növényvédelmi készítmények előállítására a gazdaságban található anyagokból ("komposzt főzet") vagy a környéken előforduló nvényekből 
("csalánlé", Equisetum kivonat, Tanacetum cinerariifolium kivonat, stb.) 

HR 8 2 5 Képes kiválasztani a környezetvédelmi szempontból legmegfelelőbb növényvédelmi módszereket 

HU 8 2 5 Képes törzsoldatot(alapoldatot) előállítani és önállóan kidolgozni a növényvédelmi tervet  

HU 8 2 5 Képes felismerni a kártevőket, kórokozókat és a tápanyag-ellátási rendellenességeket (hiánybetegségek tüneteit)  

ES 8 2 4 Képes alkalmazni a gyomszabályozás megfelelő technikáit  

FR 8 2 4 Képes innovatív termelési rendszereket tervezni  

FR 8 2 4 Képes támogatni a gazdálkodót a mezőgazdasági műszaki kérdésekben  

ES 9 1 5 
Betakarítás utáni műveletekre és a friss és feldolgozott termékek csomagolására vonatozó tudás – tudja, milyen követelményeknek kell megfelelnie 
az adott árucikknek és milyen tényezők befolyásolják az eltarthatóságot  

ES 9 1 5 Ismeri az ökológiai élelmiszerek előállítására, és a betakarítás utáni szakaszra vonatkozó előírásokat 

HR 9 1 5 Tisztában van a tárolás és tárolt ökológiai nyersanyagok és termékek védelmének alapelveivel 

HR 9 1 5 
Tudja, hogyan kell meghatározni a betakarítás, szedés optimális időpontját és kémiai vagy érzékszervi vizsgálatokkal megállapítani a fiziológiai és 
technológiai érettséget  

ES 9 2 5 
Betakarítás utáni műveletekre és a friss és feldolgozott termékek csomagolására vonatozó tudás – képes ezt a tudást a termelő vagy a vállalkozás 
szintjén alkalmazni  

ES 9 2 5 Ismeri az ökológiai élelmiszerek előállítására vonatkozó jogszabályokat, és képes ezeket alkalmazni a betakarítást követő fázisokban  

HR 9 2 5 Képes kiválasztani azokat a módszereket, melyek révén a termék funkciója megőrizhető  

HU 9 2 5 Képes megtervezni és lebonyolítani a betakarítást, feldolgozást szállítást és az ezekkel kapcsolatos tevékenységeket  

ES 10 1 5 Látható és nem látható víz –ismeri a víz körforgását, a talaj bioszféráját és a növények vízegyensúlyát  

ES 10 1 5 Vízmegtartási technikák és vízgyűjtés – tisztában van a mezőgazdasági rendszerek vízgazdálkodásának agro-ökológiai elveivel  

ES 10 1 5 Ismeri a környezet befolyásolásának azokat a módszereit, melyek révén fenntartható a termék minősége 

HR 10 1 5 Ismeri a használt víz minőségi jellemzőit  

HR 10 1 5 Tisztában van az öntözés előnyeivel  

HR 10 1 5 Tisztában van vele, miért fontos megakadályozni a vízfolyások és felszín alatti vizek szennyezését  

ES 10 1 4 Ismeri a környezet befolyásolásának azokat a módszereit, melyek révén fenntartható a termék minősége 

ES 10 1 4 Ismeri a környezet befolyásolásának azokat a módszereit, melyek révén fenntartható a termék minősége  
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FR 10 1 4  Tudja, hogy a fejlettségi állapottól függően az egyes kultúrák mennyi vizet igényelnek és képes meghatározni a vízadagokat 

HR 10 1 4 Tisztában van a vízmegőrzés ökológiai alapelveivel  

EL 10 1 3 Ismeri az öntözés módszereit 

FR 10 1 3 Érti a globális felmelegedés mezőgazdasági vonatkozásait  

EL 10 1   Ismeri a környezetkímélő vízgazdálkodást biztosító öntözési módokat  

EL 10 2 5 
Képes tanácsot adni a gazdálkodóknak az öntözővíz optimális felhasználásával kapcsolatban, képes vízmintákat venni/adni, elemezni a mérési 
adatokat és felhasználni ezeket a döntéshozatalban  

ES 10 2 5 
Látható és nem látható víz – képes a víz körforgására és általános dinamikájára vonatozó tudását alkalmazni a termesztés és a talajkezelés 
megtervezésében  

ES 10 2 5 
Vízmegtartási technikák és vízgyűjtés – megfelelő képzéssel a talajkezelés, vetés, palántázás, diverzitás-fokozás technikáinak alkalmazására a víz 
megőrzése és az öntözés optimalizálása céljából  

FR 10 2 5 

Képes vízgazdálkodási feladatok elvégzésére: inputok (takarékos rendszerek), párolgási veszteségek csökkentése (mulcsozás, szerves mulcs) 
felesleges víz kezelése (elvezető rendszerek, felszínkialakítás, speciális kultúrák, stb.), mikroklímát kedvezően befolyásoló társulások kialakítása 
(erdészet)  

HR 10 2 5 Képes megtervezni az öntözőrendszer felszerelését és alkalmazását 

HR 10 2 5 Képes megtervezni az öntözőrendszer kívánatos kapacitását és a felszerelés és alkalmazás költségeit  

DE 10 2 4 Képes kialakítani és működtetni a víztakarékos öntözőrendszereket 

EL 10 2 4 Képes kiszámítani az optimális vízfogyasztást és elemezni a jövedelmezőséget  

EL 10 2 4 Képes alkalmazni az öntözési programokat  

FR 10 2 4 Képes alkalmazni a vízgazdálkodás technikákat 

FR 10 2 4 Képes az öntözési rendszerek alkalmazására  

HR 10 2 4 Tisztában van az öntözés fontosságával a mezőgazdasági termelésben  

HR 10 2 4 Képes öntözési rendszert alkalmazni a mezőgazdasági területeken  

HU 10 2 4 Képes önállóan elkészíteni a gazdaság vízgazdálkodási és öntözési tervét  

ES 10 2 3 Tudja, hogy a fejlettségi állapottól függően az egyes kultúrák mennyi vizet igényelnek és képes meghatározni a vízadagokat  

ES 10 2 3 Ismeri az öntözővíz alapvető jellemzőit  

ES 11 1 5 
Csökkentett talajművelés és művelés nélküli rendszerek – tisztában van a művelés és a csökkentett művelés következményeivel, és ezek 
talajtípustól függő alkalmazásával  

ES 11 1 5 
Tapasztalatokkal rendelkezik a specifikus agro-ökológiai rendszerekkel kapcsolatban - Ismeri a gépek jellegzetességeit (vetés, trágya és komposzt 
kijuttatás, takarmánynövények és egyéb kultúrák ápolása)  

HR 11 1 5 Tisztában van a gazdaságban használt eszközök és gépek megfelelő használatával  



Az informális tanulás érvényesítését segítő módszertani transzfer szakképzési intézmények számára a fenntartható mezőgazdaságban  
 

57. oldal / 60 

HR 11 1 5 Ismeri a művelési módokat 

HR 11 1 5 Biztosítani tudja a higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírásoknak való megfelelést  

DE 11 1 4 Ismeri a kimondottan az ökológiai gazdálkodás számára kifejlesztett gépeket  

EL 11 1 4 Tisztában van a munkahelyi biztonságra vonatkozó nemzeti előírásokkal, elvégezte a vonatkozó képzést  

FR 11 1 4 Képes kezelni a mechanikai gyomirtás eszközeit  

FR 11 1 4 Képes használni a permetezés eszközeit, biztosítva az ökológiai növényvédő készítmények megfelelő alkalmazását  

HR 11 1 4 Tudja, hogyan kell szakszerűen karbantartani a gépeket 

HU 11 1 4 Tisztában van a „tervszerű megelőző karbantartás“ előnyeivel és alkalmazásával  

FR 11 1 3 
Tisztában van a mezőgazdasági eszközök energetikai vonatkozásaival (közvetlen felhasználás, közvetett energiaköltségek, életc iklus-elemzés, 
stb.) 

FR 11 1 3 Ismeri a mezőgazdasági eszközök kollektív használatának módjait: közös tulajdon, gazdálkodói csoportok, támogató közösségek  

EL 11 1   Tisztában van a mezőgazdasági gépek környezetre gyakorolt hatásával  

EL 11 2 5 Rendelkezik a gépek kezeléséhez szükséges képesítésekkel és képes a gépek biztonságos üzemelésére  

ES 11 2 5 
Csökkentett talajművelés és művelés nélküli rendszerek – képes a művelésnek megfelelő időpontban és talajviszonyok közt alkalmazni a speciális 
eszközöket  

HU 11 2 5 Képes elkészíteni a gépek kezelési és vezérlési utasításait, és ezeknek megfelelően dolgozni  

ES 11 2 4 Képes különféle művelő eszközökkel felszerelt traktort, kerti traktort vezetni  

ES 11 2 4 Képes karbantartani a létesítményeket 

ES 11 2 4 
A biodiverzitás fenntartása és javítása során (különös tekintettel a talajra) képes minden feladatra kiválasztani a megfelelő felszerelést és használni 
azt  

HR 11 2 4 Képes a gépeket biztonságosan és előírásszerűen üzemeltetni 

HR 11 2 4 Képes megfelelő módon elsősegélyt nyújtani  

ES 12 1 5 Ökológia termékek címkézése – ismeri az erre vonatkozó szabályokat  

ES 12 1 5 
Csomagolás és csomagolóipar a hazai és export forgalmazás fényében – ismeri a friss és feldolgozott termékek csomagolásának fő funkcióit és a 
köztük fennálló különbségeket  

HR 12 1 5 Feldolgozására és címkézésre vonatkozó helyi előírásokat az ökológiai termékek  

HR 12 1 5 Tudja, milyen fontos a termék céljának megfelelő betakarítási idő megválasztása 

HR 12 1 5 Ismeri az ökológiai termékek tartósításának, szárításának módszereit  

HR 12 1 5 Ismeri az engedélyezett szerek listáját és a feldolgozás módjait  

HR 12 1 5 Tisztában van a csomagolás, mint eladást támogató eszköz jelentőségével  
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HU 12 1 5 Ismeri és képes bevezetni/fenntartani a komplex HACCP rendszereket 

HU 12 1 5 Ismeri az alapvető technológiákat a félkész és késztermékek előállítására  

HU 12 1 5 Ismeri a csomagolásra vonatkozó legjobb elérhető gyakorlatokat, szabványokat és előírásokat  

FR 12 1 4 Tisztában van a csomagolás energetikai vonatkozásaival (közvetlen felhasználás, közvetett energiaköltségek, életciklus-elemzés, stb.)  

HR 12 1 4 Érti a megfelelő csomagolás (újrafelhasználható, biológiai úton lebomló csomagolás, stb.) kiválasztásának folyamatát  

EL 12 1 3 Tisztában van a feldolgozási és csomagolási technológiákkal  

FR 12 1 3 Ismeri a környezetvédelmi címkézés alapjait 

ES 12 2 5 Ökológiai termékek címkézése – képes megkülönböztetni a friss és feldolgozott termékek címkéinek jellegzetességeit  

ES 12 2 5 
Csomagolás belföldi forgalmazásra és exportra – képes az erre vonatkozó ismereteket (pl. csomagolás fő funkciói, stb.) felhasználni az üzleti 
döntéshozásban  

FR 12 2 5 Képes a higiéniai előírásoknak megfelelően feldolgozni a termékeket  

EL 12 2 4 Képes kezelni a gépeket 

FR 12 2 4 
Képes alkalmazni az élelmiszer-higiéniai elemzési módszereket, és ezek segítségével nyomon követni az ökológiai minőséget az élelmiszer-
feldolgozás során  

ES 13 1 5 
Marketing csatornák az ökológiai gazdálkodásban - tisztában van az ökológiai élelmiszer-ellátási lánc jellegzetességeivel és a marketing és 
forgalmazás összes lehetséges formájával 

ES 13 1 5 Rövid csatornák és közeli piacok – tisztában van az ilyen típusú marketing jellemzőivel és lehetőségeivel  

ES 13 1 5 Innováció az ökológiai termékek marketingje terén – tisztában van az online piac és a közösségi média fontosságával  

ES 13 2 5 
Marketing csatornák az ökológiai gazdálkodásban – tisztában van az ökológiai élelmiszer-ellátási lánc jellegzetességeivel és a marketing és 
forgalmazás összes lehetséges formájával  

ES 13 2 5 
Rövid csatornák és közeli piacok – képes megtervezni a kisméretű gazdaságokra és kis piacokra vagy fogyasztói csoportokra alapuló forgalmazási 
rendszer stratégiáját és optimalizálni a rendszert  

ES 13 2 5 Innováció az ökológiai termékek marketingje terén - képes a vállalkozás szintjén megoldani a termékek pozicionálását és dinamikáját  

FR 13 2 5 Ismeri a marketing csatornákat  

HR 13 2 5 Képes megtervezni az ökológiai termékek vásárlókat vonzó címkéit és csomagolását  

HR 13 2 5 Képes piackutatást végezni és felismerni az optimális üzleti lehetőségeket  

FR 13 2 4 Képes alkalmazni a marketing technikákat  

HR 13 2 4 Képes tudatosítani a fenntartató gazdálkodás és a környezetvédelem fontosságát az alkalmazottakban  

HR 13 2 4 Képes tudatosítani a vevőkben az ökológia termékek egészségességét és környezetvédelmi előnyeit  

ES 14 1 5 Zöld turizmus- tisztában van vele, mennyire fontos a turizmus a vidéki gazdasági életben  
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ES 14 1 5 Gazdaság és/vagy ökológiai turisztikai vállalkozás – tisztában van a mezőgazdasági turizmus és a zöldturizmus közti különbségekkel  

HR 14 1 5 Tisztában van a turizmus alapjaival  

HR 14 1 5 Tudja, hogyan kell eladni a turisztikai ajánlatokat 

HU 14 1 4 Tisztában van a mezőgazdasági turizmusra (falusi turizmusra) vonatkozó előírásokkal és korlátozásokkal  

EL 14 1 3 Érzékenyen kezeli a különböző kultúrákat 

EL 14 2 5 Képes adott terület kultúráját átadni és azzal kapcsolatban információkat biztosítani  

ES 14 2 5 Zöld turizmus - képes a szektorban bevezetni a környezetvédelmi megfontolásokat  

ES 14 2 5 
Gazdaság és/vagy ökológiai turisztikai vállalkozás - képes kapcsolatot teremteni a koncepciók és követelmények közt, hogy a vidéki és helyi 
területeken növelhető legyen a gazdasági több lábon állás  

FR 14 2 5 Képes számszerűsíteni a projekteket, hogy jövedelmezőségüket felmérhesse  

HR 14 2 5 A marketing során képes megfelelő kommunikációs csatornák kialakítására  

HR 14 2 5 Képes felfedezni / megtervezni olyan új attrakciókat, melyek vonzzák a látogatókat  

PL 14 2 5 Képes saját otthonában mezőgazdasági turisztikai vállalkozást létrehozni (saját gazdaságra alapozva)  

AT 14 2 4 Képes megtalálni piaci rést betöltő termékeket, melyekért jobb árat kaphat (extra bevétel), és ezek kombinációját   

FR 14 2 4 Ismeri a fogyatékkal élők vendéglátására vonatkozó szabványokat  

HR 14 2 4 Képes ötleteket találni a turizmus kezelésére  

HR 14 2 4 
Képes üzleti tervet készíteni (mezőgazdasági turizmust, finanszírozási kérdéseket, piaci igényeket, marketing tevékenységeket. erőforrásokat stb. 
tárgyaló dokumentum)  

HU 14 2 4 Képes integrálni a mezőgazdasági turizmust a gazdaság gazdasági életébe 

PL 14 2 4 
Képes elvégezni a mezőgazdasági turizmushoz kapcsolódó tevékenységeket (pl. tevékenységek tervezése, marketing irányítása, vendégek 
fogadásának megszervezése a magánházaknál, tevékenységek pénzügyi vonatkozásainak menedzselése)  

FR 14 2 3 Elvégzi az ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó kommunikációs feladatokat a versenyszabályok betartása érdekében 

FR 15 1 5 Tudja, hogyan kell támogatni a gazdálkodók döntéshozási folyamatát bizonytalan helyzetekben  

FR 15 1 4 Ismeri a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának alapelveit  

FR 15 2 5 Képes az aktív figyelem technikáinak alkalmazására (vevői igények azonosítása nyílt kérdőívvel)  

FR 15 2 5 Képes felismerni a gazdálkodók igényei és elvárásai közti különbségeket  

FR 15 2 4 Legalább egy idegen nyelv ismerete  

FR 15 2 4 Képes értékelni a műszaki javaslatok általános (környezeti, társadalmi, gazdasági hatások, érdekelt felek azonosítása) vonatkozásait  

FR 15 2 4 Képes a műszaki javaslatokat összekapcsolni a gazdálkodás stratégiai irányultságával 

FR 15 2 4 Képes azonosítani az érdekelt feleket ökológiai gazdálkodási projektekben  
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FR 15 2 4 Képes támogatni a gazdálkodói csoportokat (legalább a találkozók szervezése szintjén)  

FR 15 2 3 Képes kezelni az ICT eszközöket 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


