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Azary Ákos 

• Azary Ákos (Verbiás, Bereg vármegye, 1850. 
április 27.-Szob, 1888. július 20.) orvos-
sebészdoktor, állatorvos, az állatjárványtan és 
állatorvosi rendészet magántanára (1886), a 
M. kir. Állatorvosi Tanintézet belgyógyászati 
tanszékének vezető tanára (1882-1888). 
Tankönyve: A háziállatok részletes kór- és 
gyógytana. I. rész. Vizsgálati módszertan és 
előkészítés a kórodára (1888).



Schandl József

• Schandl József (Bakonybél, 1885. április 27.-Budapest, 
1973. július 17.) okleveles mezőgazda, állatorvos-doktor, 
Kossuth-díjas akadémikus, az állattenyésztéstan nyilvános 
rendes tanára, intézményünkben a mezőgazdasági 
enciklopédia előadója (1919-1922), az állattenyésztéstan 
tantárgy meghívott előadója és vizsgáztatója (1943-1945). 
Fontosabb tankönyvei: 1. Állattenyésztéstan. I. Az 
állattenyésztés biológiája. Általános tenyésztési elvek 
(1925), 2. Általános állattenyésztéstan (1933, 1948), 3. A 
juh és a kecske tenyésztése (1928, 1951, 1953), 4. 
Sertéstenyésztés (1953, 1956, 1961, Horn A. és Kertész F. 
társszerzőkkel), 5. Lótenyésztés (1955, 1959), 6. 
Szarvasmarhatenyésztés (1955, 1962).



Németh Lászlóné Dr. Gáspár 
Zsuzsa 

• Németh Lászlóné Dr. Gáspár Zsuzsa 
(Dicsőszentmárton, Kis-Küküllő vármegye, 
1912. március 12.-Budapest, 1965. április 29.) 
okleveles mezőgazda, mezőgazdasági doktor, 
egyetemi docens, az élettani tanszék 
keretében működő első biokémiai részleg 
vezetője, és a biokémia tantárgy első
előadója. Állatorvosi biokémia című
tankönyve 1965-ben, halála után jelent meg.



Állattartó telepek vezetőinek elvárt 
kompetenciái, attitűdje Közép-

Európában

Dr. Búza László – Dr. Ózsvári László



PÉTER – a kőszikla
• Mt.26. 
• 69 Péter ezalatt kinn ült az udvaron. Odament hozzá egy 

szolgálóleány, és így szólt: „Te is a galileai Jézussal voltál.”
• 70 Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta: „Nem tudom, 

mit beszélsz.”
• 71 Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik 

szolgálóleány, és ezt mondta az ott levőknek: „Ez a názáreti Jézussal 
volt.”

• 72 Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel: „Nem ismerem azt az 
embert.”

• 73 Kis idő múlva az ott álldogálók mentek oda, és így szóltak 
Péterhez: „Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is 
árulkodik rólad.”

• 74 Akkor átkozódni és esküdözni kezdett: „Nem ismerem azt az 
embert.” És nyomban megszólalt a kakas. 

• 75 Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: 
„Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem.” Aztán 
kiment onnan, és keserves sírásra fakadt.



Bevezetés I.

• A szakmai tudás és a helyes munkaetika
mellett, megfelelő vezetői kompetenciák és 
attitűd is szükséges az állattartó telepek 
sikeres működtetéséhez, a jó telepi 
menedzsmenthez. 

• A telepvezetők, az állattenyésztők és az 
állatorvosok a telepi rendszerek 
kialakításában és működtetésében vezetői
feladatokat látnak el. 



Bevezetés II.

• A vezetők, vezetői tevékenységükkel befolyással
vannak a teljes állati termék termelési 
rendszerre, a termelés környezetére, tehát az 
állatok egészségére és téteményképességére, a 
velük való megfelelő bánásmódra s az 
élelmiszerlánc-biztonságára is (Bíró, 1998). 

• Felmérésünk célja az volt, hogy meghatározzuk 
az állattartó telepi vezetőktől – az ő megítélésük 
szerint - elvárt vezetői kompetenciákat, 
attitűdöt a közép-európai telepeken.



Anyag és módszer I.

• 2014 februárja és májusa között 101 
sertéstelepi vezető szakembert – ebből 63 fő
állatorvost és 38 telepvezetőt – kérdeztünk 
meg személyesen kérdőív segítségével az 
általa ideálisnak tartott sertéstelepi vezető
szakemberek tulajdonságairól, beleértve a 
vezetői képességeket is. 
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A mai fiatalok
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Anyag és módszer II.

• A 101 szakember 75 tenyész- és hizlaló telepen 
dolgozott és összesen 82.550 kocát és szaporulatát 
látta el, amiből 63 telep (66.500 koca) Magyarországon 
(HU), 11 telep (14.050 koca) Csehországban (CZ) és 1 
telep (2.000 koca) Szlovákiában (SK) volt. 

• A felmérés során a megkérdezett állatorvosoknak és a 
telepvezetőknek 31 előre megadott személyes 
kompetenciából kellett kiválasztania azt a 10 
legfontosabbat és 10 legkevésbé fontosat, amivel egy 
sertéstelepi vezetőnek Közép-Európában a megítélése 
szerint rendelkeznie kell.



A felmérésben résztvevő telepek száma (# farms) és 
összesített kocalétszáma (# sows) országonként



31 előre megadott személyes 
kompetencia

• 1. Gyorsaság
• 2. Pontosság, precizitás
• 3. Minőség
• 4. Stratégiai gondolkodás
• 5. Kreativitás  
• 6. Innovativitás
• 7. Szakmai tudás
• 8. Anyagi biztonság
• 9. Folyamatos változás
• 10. Állandóság
• 11. Élethosszig tartó tanulás
• 12. Karrier
• 13. Kockázatvállalás
• 14. Műveltség, intelligencia
• 15. Hírnév, elismertség
• 16. Visszajelzés, feed back

• 17. Verseny
• 18. Együttműködés
• 19. Önismeret
• 20. Teljesítmény központúság
• 21. Érték központúság
• 22. Hit
• 23. Lojalitás
• 24. Egyéni munka
• 25. Csapatmunka
• 26. Barátság
• 27. Szeretet
• 28. Egészség (lélekben, testben)
• 29. Empátia (beleérző képesség)
• 30. Autonómia
• 31. Spiritualitás, transzcendencia



Eredmények I.

A 101 válaszadó szerint a 10 legfontosabb vezetői 
tulajdonság, kompetencia (a kapott szavazatok 
százalékában) a következő volt: szakmai tudás – technical
knowledge, TK (80%); minőségi munkavégzés – quality
orientation, QO (77%); pontosság és precizitás –
accuracy, punctuality, AP (76%); kommunikáció, 
visszajelzés adása – feed back, FB (72%); együttműködés
– cooperation, CO (66%); csapatmunka – teamwork, TW 
(66%); stratégiai gondolkodás – strategic thinking, ST 
(61%); kreativitás – creativity, CR (59%); anyagi biztonság 
– financial security, FS (56%) és egészséges test és lélek –
sound mind and body, SMB (53%).



Eredmények II.

• A 10 legkevésbé fontos vezetői kompetencia a 
Közép-Európai sertéstelepeken a válaszadók 
szerint a következő: lelkiség – spirituality, SP 
(100%); önállóság – autonomy, AU (95%); szeretet
– love, <3 (85%); együttérzés – empathy, EM 
(80%); barátság – friendship, FR (80%); egyéni 
munkavégzés – individual work, IW (66%); lojalitás
– loyality, L (61%), hit, bizalom – belief, BE (59%), 
értékközpontúság – value orientation, VO (56%) és 
önismeret – self-knowledge, SK (52%).



A 10 legfontosabbnak tartott vezetői kompetencia, 
amellyel a sertéstelepek vezetőinek rendelkeznie kell 

(a válaszadók %-ában).



A 10 legkevésbé fontos vezetői kompetencia, amellyel 
a sertéstelepek vezetőinek rendelkeznie kell (a 

válaszadók %-ában)



Következtetések I.

• Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a 
vezetők összességében kerülik a változásokat és 
a versenyt, az állandóságra törekszenek, nem 
vállalnak kockázatot. Ezen okok játszhatnak 
szerepet abban, hogy a sertéstelepek lassan 
reagálnak a változásokra, legyen az 
takarmányozási (mikotoxinok probléma köre), 
genetikai (újabb hibridek kínálta genetikai, 
termelési előrehaladás), technológiai (újabb 
szaporodásbiológiai trendek), napi munkavégzési 
(dajkásítási eljárások változása) vagy akár 
járványvédelmi (PRRS mentesítés) jellegű. 



Következtetések II.

• Mivel a sertéstelepeink folyamatosan változó
környezetben tevékenykednek, ezért a 
vizsgálat eredményei alapján fontos lenne, 
hogy mind a telepvezetők mind az 
állatorvosok megfelelő képzésben 
részesüljenek a menedzsment területén is.



Az erdélyi agrárium - kihívások és 

lehetőségek a harmadik évezred küszöbén
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Dajkásítsunk jól!

Csak egészséges (dajkásításra megfelelő), 

gazdaságosan felnevelhető állat dajkásítható!






























