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A hazai vetőmagágazat közép-kelet-európai 

szerepének növelése



Rendelkezik külföldi érdekeltségekkel?

12,5%

40,5%

47%

Rendelkezik külföldi
érdekeltségekkel

Nem rendelkezik külföldi
érdekeltségekkel, de tervezi
kapcsolatok kiépítését

Nem rendelkezik külföldi
érdekeltségekkel és nem is
tervezi kapcsolatok kiépítését



Szükséges a vetőmag ágazat közös fellépése a hazai 

vetőmag szektor népszerűsítése érdekében?
6%

62,5%

31,5%

A vetőmagágazatnak közösen
fellépve kell népszerűsítenie a
hazai vetőmag szektort, és
tevékenyen részt is venne

A vetőmagágazatnak közösen
fellépve kell népszerűsítenie a
hazai vetőmag szektort, de nem
vesz részt a munkában

Nem szükséges a közös fellépés



Milyen módon támogatná a kezdeményezést? 
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Nemesítési központok kialakítása, fejlesztése



Elégedett a kutatóintézetek és a vetőmagcégek között 

jelenleg működő tudástranszfer hatékonyságával?

13,3%

58,3%

23,3%

5,0% Teljes mértékben elégedett

Elégedett

Részben elégedett

Nem elégedett



Szükség van a tudástranszfer hatékonyságának 

fokozására, ill. a VSZT koordinációjára?

85,7%

12,7%
1,6% Szükséges a tudástranszfer

fokozása és a VSZT
koordinációja

Szükséges a tudástranszfer
fokozása

Nem szükséges a
tudástranszfer fokozása



Rendelkezik valamely kutatóintézettel vagy 

egyetemmel kötött együttműködési kapcsolattal?

12,5%

42,0%
45,5%

Együttműködési kapcsolattal
rendelkezik

Nem rendelkezik
együttműködési kapcsolattal,
de érdekelné a
kapcsolatfelvétel

Nem rendelkezik
együttműködési kapcsolattal,
és nem is érdekli a
kapcsolatfelvétel



Van a cégnek Magyarországon kutatás-fejlesztési, 

nemesítési tevékenysége?

67,5%
1,5%

31,0%

Van kutatás-fejlesztési,
nemesítési tevékenysége
Magyarországon

Nincs kutatás-fejlesztési,
nemesítési tevékenysége
Magyarországon, de tervezi,
hogy elindítja a tevékenységet

Nincs kutatás-fejlesztési,
nemesítési tevékenysége
Magyarországon, és nem is
tervezi, hogy elindítja a
tevékenységet



Vetőmag Tudásközpont (alapképzés, tréningek)



Munkaerőigény

Évente kb. 98 új munkaerőre,

ezen belül 37 diplomásra van szükség.



Elégedett az agrár szakképzéssel?

19,4%

67,7%

11,3%   
1,6% Teljes mértékben

elégedett

Elégedett

Részben elégedett

Nem elégedett



Elégedett a vetőmag-előállításhoz, -feldolgozáshoz, -

forgalmazáshoz, nemesítéshez kapcsolódó képzéseket 

elvégzett kollégák tudásával?
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7%3% Teljes mértékben elégedett
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Részben elégedett

Nem elégedett



Milyen típusú képzésben részesített munkatársakra 

van szüksége? 
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Mely képzési forma esetében tapasztalhatóak a 

legnagyobb hiányosságok?
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Oktatási minőség javításának lehetőségei

87% hajlandó a már végzett kollégák 
továbbképzésére lehetőséget biztosítani

36% jelenleg is vesz részt az oktatásban

67% hajlandó közreműködni a minőség 
javítása érdekében



Hogyan tudna a szakképzés minőségének javítása 

érdekében közreműködni?
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Köszönöm a figyelmet!


