Tisztelt Hölgyem/Uram!
Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a Lavina Alapítvány által szervezett „A megfelelıen képzett munkaerı szerepe az
agrárágazat hatékonyságának javításában - Egy asztalnál a precíziós gazdálkodási ismeretek hasznosítói, átadói,
alkalmazói” címő szakmai ismeretterjesztı rendezvényre.
A rendezvény célja a precíziós gazdálkodással kapcsolatos ismeretterjesztı tevékenység, ezen belül különös tekintettel az
alábbi témákra:
•
•
•

mezıgazdasági termelık és potenciális munkavállalóik, a középiskolai tanulók közti kapcsolatteremtés,
együttmőködés kialakítása (mindkét oldal elvárásainak, igényinek, lehetıségeinek felmérésével);
újszerő, precíziós gazdálkodás („Smart Land-Use”) megvalósítását célzó termelési módszerek bemutatása;
öngondoskodást, az új munkahelyek teremtését és a meglévık megtartását elısegítı ismeretek átadása.

Az utóbbi két évben számos közlemény, tanulmány, felmérés mutatott rá arra, hogy évrıl évre egyre nagyobb méreteket ölt a
munkaerıhiány Magyarországon: egyre több foglalkoztatási területen jelent egyre fokozódó problémát a megfelelı
számú és minıségő munkaerı biztosítása, melynek „hiánya már-már a gazdaság versenyképességét veszélyezteti”, állítja a
Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság által 2016-ban összeállított Csongrád megyei szakképzés-fejlesztési
koncepció. A koncepció megállapításai összhangban állnak rendezvényünk célkitőzéseivel:










„Az adott szakképzı intézményt eredményesen befejezı tanuló úgy tudjon boldogulni, hogy tanult szakmája révén
személyes ambíciói, életcéljai találkozzanak a befogadó munkakörnyezet igényeivel, a felkészítésében szerepet játszó
iskolák és pedagógusaik, a gyakorlati képzıhelyek és gyakorlati oktatóik, a leendı munkáltatók is elégedettek legyenek a
szakképzés minıségével, az alkotó munka hozadékával, az értékteremtéssel.”
„A szakképzı iskolák felkészítı tevékenysége mellett meghatározó elemmé válik és felértékelıdik a külsı képzıhelyhez
köthetı gyakorlati képzés. Jelentıs feladat hárul a szakképzés tárgyi és személyi feltételeivel rendelkezı, kamarai
nyilvántartásba vett gazdálkodókra/szervezetekre. Gyakorlatorientáltság jellemzi a rendszer mőködését. A
tanulószerzıdés, amelyet a tanuló köt a gazdálkodó szervezettel, rögzíti, érvényesíthetıvé, számon kérhetıvé teszi a felek
által vállalt jogokat és kötelezettségeket.”
„Támogató környezetre, az egyes szakképesítések értékét preferáló társadalmi háttérre van szükség. … Az iskolák mellett
a szülık, fenntartók, kamarák, vállalkozások/szervezetek közös gondolkodása, erıfeszítése hozhat eredményt a
társadalmi-gazdasági problémakezelésen túl.”
„Fontosnak tartjuk a jövıben a kreatív munkatartalmat hordozó szakképesítések részarányának növelését, különös
tekintettel a mezıgazdaságban már most is alkalmazott és a jövıben még erıteljesebben alkalmazásra kerülı korszerő
technikai berendezések és technológia miatt (mezıgazdasági erıgépek, számítógép vezérelt talajmővelı eszközök,
öntözéstechnika, GPS alapú mezıgazdasági gépek, stb.).
„A nagy értékő eszközök miatt az ágazat iskolái nehezen tudnak lépést tartani a technikai megújulással. Hasonlóan az
ipari szakképesítésekhez itt is meghatározó a motiváció, az innovatív megoldások iránti igény felkeltése. Az
agrárágazatba érkezı, pályázatokkal támogatott értékes eszközök megismerésének az agrárgazdálkodókkal
rendszeresített kapcsolat lehet a módja.”

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Igazgatósága és az Agrárgazdasági Kutató Intézet az agrárszakképzésért felelıs
Földmővelésügyi Minisztérium, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával 2016 ıszén az agrár- és élelmiszeripari
vállalkozásokra kiterjedı felmérést végzett, amelynek célja az agrár-munkaerıpiac keresleti és kínálati oldalának átfogó
vizsgálata volt. A jelentés rámutat az alábbiakra:


A hazai élelmiszer-gazdasági vállalkozások vezetıiben tudatosodott a humán tıke fejlesztésének versenyképességnövelı szerepe.

A rendezvény a Földmővelésügyi Minisztérium által, az „Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása”
elıirányzattal összhangban, a hatékonyan közremőködı szervezetek agrárfejlesztési programjaihoz nyújtott támogatással valósul
meg (azonosító: PTKF/811/1/2017).
A rendezvény az AgriForValor (www.agriforvalor.eu) projekt szakmai célkitőzéseivel összhangban valósul meg.




Jelentıs az igény a termelési folyamatban közvetlenül hasznosítható, gyakorlatközpontú ismeretek iránt,
amelyeket hatékonyan közvetítenek a belsı képzések, az üzleti partnerek és a szakmai szervezetek.
Hiányosságként legnagyobb arányban valamilyen elméleti vagy gyakorlati szaktudás hiánya merül fel, elsısorban a
növényvédelem, a tápanyag-utánpótlás, valamint a gépészeti, mőszaki ismeretek vonatkozásában. A pályakezdı
alkalmazottak kompetenciái közül a szakmai gyakorlati ismereteket, a rendszerben való gondolkodás képességét, valamint
a gazdasági ismereteket értékelik leggyengébbnek szakmai vezetıik.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2016. novemberi reprezentatív, 1000 munkáltatóra kiterjedı vállalati felmérése szerint a válaszadó
vállalatok 81%-a nyilatkozott úgy, hogy nincs elég szakmunkás a cégüknél. A GKI megállapítása szerint a szakmunkásképzés
jelenlegi rendszere nem képes enyhíteni a hiányt.
A Mezıgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) 2016 ıszén felmérést végzett több mint 800,
15-19 év közötti pályaválasztás elıtt álló diák bevonásával, amely többek között arra kereste a választ, mivel foglalkoznának, hol
dolgoznának legszívesebben a generáció tagjai. A válaszadók több mint felének még nincs elképzelése arról, milyen szakmát
választana; az informatikai, pénzügyi, gazdasági szféra mellett 70%-uk jelölte meg a mezıgazdaságot, mint versenyképes
iparágat. A felmérésbıl az is kiderül, hogy a vidéki középiskolások 82%-a szívesen otthon maradna, ha lenne megfelelı
munkalehetısége.
Rendezvényünkön a technológiai, szakmai újdonságok, innovatív ötletek bemutatásánál is nagyobb hangsúly fektetünk arra, hogy
„egy asztalhoz ültessük” a mezıgazdasági termelıket, az agrárszakképzésben tanuló diákokat, az ıket tanító szakképzı
intézmények képviselıit abból a célból, hogy a diákok késıbbi foglalkoztatását, munkalehetıségeit befolyásoló szereplık közösen
értékeljék a helyi mezıgazdasági termelés igényeire szabott szakmai oktatás jelentıségét és az azt hatékonyabbá tevı
módszereket. Ennek megfelelıen az alábbi csoportokat kívánjuk megszólítani:
•
•
•

mezıgazdasági termelık (regionális agrár KKV-k, családi gazdaságokban tevékenykedık)
középfokú mezıgazdasági szakképzı intézmények (intézmények vezetıi, tanárai, fenntartóinak képviselıi)
középiskolai 1-3. évfolyam (14-17 éves korosztály) diákjai

A rendezvény rövid elıadásokkal indul majd, melyek célja a fennálló helyzet leírása és a problémák felvetése. Meghívott
elıadóink többek között a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) képviseletében
lesznek jelen. Ezt követıen kerekasztal-beszélgetés keretében szeretnénk megszólítani az összes érdekelt fél képviselıit. A
rendezvény zárásaként ebédre látjuk vendégül a résztvevıket.
A rendezvény időpontja és helyszíne:
2017. 11. 28. 09:00-15:00, Délvidék Ház, Szeged, Közép fasor 1-3.
Regisztráció:
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de visszaigazolt regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi
jelentkezési lap kitöltésével jelezze felénk:
https://goo.gl/forms/l73FdalXkzZSn5Hv2
Ha többen kívánják képviseltetni magukat, kérjük, hogy mindenki regisztráljon önállóan, hogy tervezni tudjunk a résztvevık
pontos létszámával. Szeretnénk kérni, hogy amennyiben van a látókörében olyan partnerintézmény vagy cég, aki profitálni tudna
az eseményen való részvételbıl, annak legyen szíves továbbítani ezt a levelet.
Ha kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére a lavina@lavina-foundation.com címen.
Együttmőködését megköszönve tisztelettel:
Balogh Péter
gazdasági igazgató
Lendületben Az Agro-Biotech Vállalkozásfejlesztésért
Innovatív Nonprofit Alapítvány (Lavina Alapítvány)
A rendezvény a Földmővelésügyi Minisztérium által, az „Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása”
elıirányzattal összhangban, a hatékonyan közremőködı szervezetek agrárfejlesztési programjaihoz nyújtott támogatással valósul
meg (azonosító: PTKF/811/1/2017).
A rendezvény az AgriForValor (www.agriforvalor.eu) projekt szakmai célkitőzéseivel összhangban valósul meg.

