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Az 1990-es években a gazdasági át-
alakulással párhuzamosan gyökeres
változások zajlottak a munkaerõpia-
con is. A foglalkoztatottság és az ak-
tivitás 1996-97-ben érte el a mélypon-
tot, majd ezután a gazdasági stabili-
zálódás és a befektetések megélén-
külésének hatására 2000-ig viszony-
lag gyors ütemû – évi 0,7-0,8 száza-
lékpontos – emelkedésnek indult. 

Az azóta eltelt idõszakot 2007 köze-
péig – egy-egy rövid átmeneti fellen-
dülést leszámítva – stagnálásközeli ál-
lapot jellemezte, ami azonban 2007
õszétõl romlásba fordult. Noha a 2007.
év vége óta mutatkozó romló tendenci-
ák 2008 nagy részében még nem erõ-
södtek meg túlzottan, az év végétõl
már változni látszik a helyzet. A gazda-
sági növekedés globális lassulása és a
fontosabb exportpiacainkon tapasztal-
ható recesszió különösen érzékenyen
érinti a hazai gazdaság exportorientált
nagyfoglalkoztatóit és ezen keresztül a
beszállítóikat is. 

A munkanélküliek száma a januári
és februári hónapokban már gyors
romlást mutat 2008 azonos idõszaká-

hoz képest. A KSH szerint 2009 I. ne-
gyedévében a 15-74 éves foglalkozta-
tottak száma 3 millió 764 ezerre
csökkent, a munkanélkülieké 403 ezer
fõre emelkedett, ami 9,7%-os munka-
nélküliségi rátát jelent.

A foglalkoztatottak létszámának
fent leírt változása az ágazati struktú-
rát sem hagyta érintetlenül. A 90-es

évek elején a mezõgazdaság még több
mint 11%-át adta a foglalkoztatottak-
nak, ám ez 2008-ra 4,5%-ra csökkent.
Az arányában kevesebb, mint felére
csökkenõ súly a létszámban még ennél
is nagyobb változást takar, hisz az 1992-
ben a szektorban foglalkoztatott 460
ezer fõs létszám mára 174 ezer fõs
szintre (37,8%) apadt (1. ábra). 

Miközben a mezõgazdasági ága-
zatban foglalkoztatottak száma fo-
lyamatos csökkenést mutat, addig –
az ágazatban mûködõ – vállalkozások
számában történt változás hasonló
tendenciája 2007-ben megfordult.

A KSH adatai szerint a regisztrált
gazdasági szervezetek száma 2007. de-
cember 31-én 1 millió 325 ezer volt (2.
ábra). Ez 49 ezerrel több, mint egy év-
vel korábban, ezen belül a II. félévi nö-
vekedés 43 ezer. A regisztrált vállalko-
zások számának nagymértékû emelke-
dését a nyilvántartott egyéni vállalko-
zások számának decemberi kiugró nö-
vekedése okozta. A KSH jelentése sze-
rint ennek oka, hogy az áfa-törvény
változásai miatt 2008-tól az õsterme-
lõknek is adószámmal kell rendel-

kezniük, így a vállalkozások száma
2007 folyamán 4,2 százalékkal nõtt.

Az új bejegyzésû társas vállalkozá-
sok száma 3 ezerrel, 8,2 százalékkal
haladta meg az elõzõ évit. A legjelentõ-
sebb mértékben (5 ezerrel, 24,2 száza-
lékkal) a korlátolt felelõsségû társasá-
gok regisztrációinak száma nõtt. A
kft.-k népszerûségében jelentõsen
közrejátszik, hogy a cégalapításhoz
szükséges alaptõke nagysága jelentõs
mértékben csökkent.

Az õstermelõk kötelezõ regisztráci-
ója miatt a bejegyzések száma kiugró-
an magas volt az egyéni vállalkozások
körében: 33 ezerrel, 61,9 százalékkal
több egyéni vállalkozást jegyeztek
be 2007-ben, mint egy évvel koráb-
ban. A regisztrált egyéni vállalkozók
60,6 százalékának volt vállalkozói iga-
zolványa, számukban 2 százalékos, 8 és
fél ezres csökkenést mért a KSH a
2006. decemberi állapothoz képest.

Mint ismeretes, a 2008. január 1-jé-
vel hatályba lépõ új áfa-törvény ki-
mondja, hogy adóköteles tevékenysé-
get csak adószámmal rendelkezõ adó-
alany folytathat. Ezért azoknak az õs-
termelõknek is regisztráltatniuk kel-
lett magukat az APEH-nál, akik eddig
még nem rendelkeztek adószámmal.
Mivel az õstermelõk számára az adó-
szám kiváltásának határidejét meg-
hosszabbították március 31-ig, az
egyéni vállalkozások számában
2008. I. negyedévében következett be
jelentõs növekedés (2. ábra).

2008. december 31-én a regisztrált
gazdasági szervezetek száma 1 millió
654 ezer volt, 329 ezerrel több, mint
egy évvel korábban, ezen belül a II.
félévi növekedés 30 ezer. A bejegyzett
vállalkozások száma 328 ezerrel
nõtt.

Az elmúlt év végén a KSH 561 ezer

Foglalkoztatók és foglalkoztatottak a mezõgazdaságban

A gazdasági és adójogi környezet változásainak hatása
az ágazatban regisztrált vállalkozások és munkavállalóik 

számának alakulására
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1. ábra A foglalkoztatottak számának megoszlása szektoronként (ezer fõ és %)

A regisztrált gazdasági szervezetek száma Forrás KSH, 2007-09
Gazdálkodási forma 2006. dec. 31. 2007. dec. 31. 2008. dec. 31.
Társas vállalkozás 513,750 531,109 561,424

ebbõl: gazdasági társaság 471,247 487,082 515,369
Egyéni vállalkozás 670,203 702,595 1,000,022

ebbõl: vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ 434,601 425,950 400,308
Vállalkozás összesen 1,183,953 1,233,704 1,561,446
Költségvetési és társadalombiztosítási szervezet 15,129 14,054 13,674
Nonprofit szervezet 76,864 77,751 79,062
MRP-s szervezet 130 126 117
Összesen 1,276,076 1,325,635 1,654,299
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társas vállalkozást tartott nyilván,
5.7%-kal többet, mint egy évvel koráb-
ban. A legnagyobb mértékben a korlá-
tolt felelõsségû társaságok száma emel-
kedett, egy év alatt 35 ezerrel (13,5%),
és az év végén meghaladta a 292 ezret.

2008. II. félévének végén a nyilván-
tartott egyéni vállalkozások száma 1
millió volt. Számuk az elsõ félévben
282 ezerrel, a másodikban 15 ezerrel,
összességében 42,3%-kal (297 ezerrel)
nõtt az õstermelõk kötelezõ adószám
kiváltása miatt. A regisztrált egyéni
vállalkozók 40%-ának volt vállalkozói
igazolványa; számuk 6%-kal csökkent
az elõzõ év végén mért adathoz képest.

Fõtevékenység szerint vizsgálva a
vállalkozások számát a két legjelen-
tõsebb nemzetgazdasági ág 2007-ben
az ingatlanügyletek, gazdasági szolgál-
tatás és a kereskedelem, javítás. E két
nemzetgazdasági ágban tevékenyke-
dett a vállalkozások több mint fele.
2007. december végén az ingatlanügy-
letek, gazdasági szolgáltatás részese-
dése 37,4%, a kereskedelem, javításé
17%. A mezõgazdasági ágazat 6,7%-
os részesedésével a negyedik volt a
harmadik helyezett építõipar (7,7%) és
az ötödik helyezett egyéb közösségi,
személyi szolgáltatás (6,6%) között.

A vállalkozásokat fõtevékenység
szerint vizsgálva a nemzetgazdasági
ágak közötti eloszlásuk jelentõs átren-

dezõdést mutat az õstermelõk köte-
lezõ regisztrációja nyomán. A legtöbb
vállalkozást 2008-ban ugyan továbbra
is az ingatlanügyletek, gazdasági szol-
gáltatás nemzetgazdasági ágban tart-
ják nyilván, ám a második helyre a
mezõgazdaság lépett (3. ábra). Elõbbi
részesedése az összes vállalkozás szá-
mának 30,7%-a, utóbbié 24,9%. További
jelentõsebb ágazatok: a kereskedelem,
javítás (13,2%), az építõipar (6%), az
egyéb közösségi, személyi szolgáltatás
(5,3%), valamint az ipar (5,2%).

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatalnál 2006. október végén még
1,3 millió õstermelõt tartottak nyil-
ván. A Mezõgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatalnál viszont csak 700
ezren újították meg az õstermelõi iga-
zolványukat, és 600 ezren váltottak
olyan betétlapot, amely termékeik
piacra juttatásához szükséges. Hogy
valójában mekkora az árutermelõ te-
vékenységet végzõ õstermelõi tábor,
arról eddig valószínûleg egyik hivatal-
nak sem volt pontos adata. Az áfa-tör-
vénybõl fakadó új kötelezettség azon-
ban arra is jó lehet, hogy az adóigazga-
tás pontosabb képet kapjon az õster-
melõi tevékenységet folytatókról. 

Ez a cél valószínûleg nem is volt irre-
ális, mivel az ágazatban regisztrált,
vállalkozói igazolvánnyal nem, de
adószámmal rendelkezõ „egyéni vál-

lalkozások” száma 2008. december 31-
én 356.908 volt. Ez a szám egy nagyság-
renddel meghaladja a többi gazdálkodási
formában mûködõ összes regisztrált vál-
lalkozás számának összegét (4. ábra).

A KSH-tól kapott szóbeli közlés
szerint ennyi lehet azoknak a száma,
akik õstermelõként árutermelõ tevé-
kenységet végeznek, és termékeiket
rendszeresen értékesítik. 

A mezõgazdasági munkák szezoná-
lis jellegébõl adódó alkalmi munkavég-
zés még tovább árnyalja a foglalkozta-
tásról kialakuló képet. Az idényjellegû
munkák miatt különösen a márciustól
szeptember végéig tartó idõszakban
nõ meg az alkalmi munkavállalói
könyvvel dolgozók száma. Amíg a szin-
tén szezonális idegenforgalomban a
cégek mintegy felére, addig a mezõ-
gazdaságban mûködõ vállalkozások
hozzávetõleg negyven százalékára
jellemzõ, hogy a szezonális munka-
erõigényeket nagyrészt alkalmi
munkavállalókkal elégítik ki. 

Az alkalmi munkavállalás jogi sza-
bályozásának további szigorodása és a
kedvezõtlen gazdasági környezet tar-
tóssá válása rövidesen átrendezheti az
alkalmi munkavállalás piacát is. Erre
egy olyan kitett ágazatban, mint a me-
zõgazdaság érdemes lesz idõben felké-
szülni. Pólya Árpád

www.agrostratega.blog.hu
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4. ábra. A mezõgazdaság, erdõgazdálkodás gazdasági ágakban regisztrált vállalkozások száma gazdálkodási forma szerint 
Forrás: KSH, 2007-09

1131.18 1150.90 1172.33

52.77 82.80

389.12

0

400

800

1200

1600

2006 2007 2008

ez
er

Összes vállalkozás, mező- és erdőgazdaság

Összes vállalkozás, egyéb ágazatok

3. ábra. A mezõgazdaság, erdõgazdálkodás gazdasági ágakban
regisztrált vállalkozások száma és súlya Forrás: KSH, 2007-09



2009/6 • MezõHír 111

AGROSTRATÉGA

Egyre többen tekintik a piaci bevá-
sárlást hasznos szabadidõs elfoglalt-
ságnak, programnak. Mások a közvet-
len termelõi kapcsolatot, megint má-
sok a kedvezõ árú, megbízható termé-
ket értékelik. A termelõk sem járnak
rosszul, ha maguk értékesítik a termé-
ket, mert így megkerülhetik a keres-
kedelmi láncokat, és az egyébként ott
lecsapódó árrésen megosztoznak a ve-

võvel. Az is elõnyös tulajdonsága en-
nek a hagyományos értékesítési csa-
tornának, hogy a termék készpénzért
cserél gazdát, így az eladónak nem kell
hónapokat várnia az áru ellenérték-
ének megérkezésére.

A világ gazdaságilag fejlettebb fe-
lén korábban szembesültek már a túl-
termeléssel, az értékesítési nehézsé-
gekkel és a megerõsödött kereskedel-
mi láncok beszerzési gyakorlatával; mi
csak pár éve próbáljuk újratanulni en-
nek a játéknak a szabályait. Mivel ez a
„játék” a megélhetésrõl, sõt, mostaná-
ban inkább a túlélésrõl szól, nagy a tét-
je. Ilyenkor néha talán jobb egy más-
hol jól mûködõ, bevált ötletet gyorsan
megvalósítani – új nézõpontból felül-
vizsgálva a régi tapasztalatokat –, mint
éjszakákon át a konyhaasztalnál gyû-
rögetni a homlokunkat és félni a más-
naptól. 

Ilyen ötlet lehet az eredetileg Né-
metországból, Svájcból és Japánból a
60-as években kiinduló kezdeménye-
zés, a CSA (Community Supported
Agriculture), ami magyarul közösség
által támogatott mezõgazdaságot
jelent. Az ottani kisebb gazdaságok
termelõi ugyanis hamarabb találták
szembe magukat a kereskedelem mar-
cona beszerzõivel és a túlmanipulált
piaccal, ám okosan rájöttek, hogyan
kerüljék ki a velük való, sokszor esély-
telen összecsapást, és kapcsolódjanak
össze közvetlenül a környékbeli fo-
gyasztókkal. A kezdeményezés mára
meghatározó méretekben elterjedt a
világon, és számtalan formában való-

sul meg. Ausztráliában (és nem csak
ott) pl. az ilyen farmok láncba szerve-
zõdtek (Food Connect), és olyan piaci
erejük van, hogy könnyedén felveszik
a versenyt a vezetõ kereskedelmi lán-
cokkal. Újraéledtek a korábban bezárt
termelõi piacok is, és vannak olyan
régiók, ahol ma már nagyobb a fo-
gyasztói kereslet, mint amennyit a he-
lyi termelõk ki tudnak elégíteni. 

Szerencsére már itthon is találha-
tunk ilyet. Az elsõ és legismertebb Gö-
döllõn mûködik 1998 óta
(www.nyitottkert.hu). A termelõk és a
fogyasztók közötti út lerövidítésére
azonban más lehetõségek is kínálkoz-
nak, ilyen például a nálunk mostaná-
ban terjedõ, ún. szociális boltháló-
zat. Jelenleg tizenhat olyan üzlet mû-
ködik hazánkban, ahol a vásárlók köz-
vetlenül a termelõktõl szerezhetik be
az alapvetõ élelmiszereket. A szociális
bolthálózat üzleteiben többek között

zöldség, gyümölcs, tejtermék és hús
vásárolható, a vezetõ élelmiszer-ke-
reskedõ láncok árainál 20-40 százalék-
kal olcsóbban. A szervezõk tervei sze-
rint május végére kerületenként két
bolt mûködik majd Budapesten is
ezekbõl.

A közösség által támogatott mezõ-
gazdasági termelés sikerének kulcsa
maga a közösség; az egy-egy termelõ
köré szervezõdött közösség, illetve a
termelõk összefogása. Az alaprend-
szer maga nagyon egyszerû, civil kez-
deményezés, elnökök és bizottsági ta-
gok nélkül. Adott egy vagy több ter-
melõ, aki termel (zöldséget, gyümöl-
csöt, sajtot, tojást, csirkét, sonkát, mé-
zet, stb.). A közelében lakik számos
család, akik esznek (zöldséget, gyü-
mölcsöt, tejet, tojást, csirkét, sonkát,
mézet, stb.), és az élelmiszereket be is
kell szerezniük valahonnan. A csalá-
dok a gazdálkodási év elején, megálla-
podáskor elõre (vagy részletekben) fi-
zetnek, cserébe jogosultak a termé-
nyek egy részére, azok beérési ideje
szerint, a termelõ által garantált minõ-
ségben. Minden családra jut hetente
vagy megállapodott idõszakokban egy
doboz vagy rekesz. 

Egy régi-új kezdeményezés 
Ki ne emlékezne szívesen a helyi piacok és vásárok sajátos hangulatára, a termelõ és a vásárló között 

kialakult személyes kapcsolatra, az árucserével járó játékos alkura vagy a beszerzett friss portéka illatára, zamatára. 
Mindez a múlté lenne?

A közösség által támogatott mezõgazdasági termelés 

sikerének kulcsa maga a közösség; az egy-egy termelõ 

köré szervezõdött közösség, illetve a termelõk összefogása
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A termelõ pedig hetente megtölti a
családok dobozait, rekeszeit „minden
földi jóval”, arányosan aszerint, hogy
éppen mibõl mennyi termett. A kocká-
zatot közösen viselik, együtt sírnak, ha
elverte a jég a barackot, együtt örül-
nek, ha extra nagy tojásokat tojtak a
tyúkok. Az esetleges felesleget pedig a
termelõ a helyi vállalkozásoknak (pl.
éttermeknek) értékesíti, vagy a háló-
zaton belül becseréli más árura. A ru-
tinos termelõk kis tájékoztatókat, hír-
leveleket is elhelyeznek a dobozokban,
bennük receptekkel, illetve informáci-
ókkal például arról, milyen termény
érik be a jövõ héten, vagy mikor és hol
lesz „szedd magad” akció. A rendszer
mindenkinek jó, akinek mégsem tet-
szik, és nem tudja, vagy nem akarja el-
fogadni a közösségi szabályokat, to-
vábbra is mehet nyugodtan a koráb-
ban megszokott helyekre vásárolni.

Miért jó a termelônek?

– Mert elõre tud kalkulálni, sõt, a be-
fizetések miatt sokkal könnyebben
tud gazdálkodni. 

– Mert a szervezési munkákat elvég-
zi, a megállapodásokat megköti

már télen vagy akkor, amikor úgy-
sincs sok munkája, és utána már
csak a termeléssel és az áru teríté-
sével kell foglalkoznia.

– Mert csak a közelében lévõ, közö-
sen kijelölt felvevõ pontig kell szál-
lítania az áruját, ezzel költséget ta-
karít meg, és a környezetet sem
terheli a szállítással.

– Mert az árujáért magasabb árat
kap, mintha a sokszor nyomott fel-
vásárlási áron kellene eladnia.

– Mert személyesen ismeri a vevõit,
nem egy arctalan tömegnek termel.

Miért jó a fogyasztónak?

– Mert az ilyen áru mindig frissebb.
– Mert személyesen megismeri a ter-

melõt, aki a láthatóság miatt még
nagyobb felelõsséggel és odafigye-
léssel termel.

– Mert a pénzével a helyi gazdálko-
dást és így az ismerõsei, szomszéd-
ja, rokonai munkahelyét támogatja.

– Mert azonos vagy sokszor olcsóbb
áron frissebb, háztáji vagy bio élel-
miszerekhez jut, a minõségrõl és a
termelésrõl akár a saját szemével is
meggyõzõdhet.

– Mert évente legalább egyszer meg-
nézheti a termelést is, ami családi
programnak is kiváló.

– Mert egy kicsit magáénak érezheti
a farmot (sõt, sokszor valóban van
benne tulajdonrésze is), a gyerekek
pedig olyan zöldségeket is meg
szoktak enni a „saját” farmjukról,
amit egyébként nem lehet beléjük
imádkozni.

A közösség által támogatott mezõ-
gazdasági termelés ötlete tehát életké-
pesnek tûnik. A külföldi és hazai ta-
pasztalatokból okulva talán könnyeb-
ben kivédhetõek a rendszer gyermek-
betegségei is. A már bejáratott, szé-
pen mûködõ, sikeres gazdaságokat
persze lehet irigyelni – de gondoljunk
bele, egyszer õk is a nulláról kezdték.
Érdemes tanulni tõlük.

Ha ismer hasonló kezdeményezést
itthon, ami már mûködik, írjon az
varanka.mariann@agrostratega.hu
címre, és mi hírét visszük. 

Folytatjuk.

Varanka Mariann
www.agrostratega.blog.hu
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A vállalatok gazdasági hatalmának
erõsödésével egyre elterjedtebb az a fel-
ismerés, hogy nagyobb társadalmi fele-
lõsséget kell vállalniuk, és kulcsszerepet
kell játszaniuk a fenntartható fejlõdés-
ben. Szaporodnak az etikus befektetési
alapok, a nemzetközi vállalatok pedig
fenntarthatósági jelentéseket adnak ki. 

Múló nyári divat vagy 
új ipari forradalom?

„Az ember ellenállása a változással
szemben teljesen természetes. Ha egy
vállalatigazgató (és a mögötte álló tu-
lajdonosi kör) minden múló divatra re-
agálna, hamar kirakhatná a „Változás
miatt zárva!” táblát. Ha viszont a jó-
zan óvatosságból cinikus kételkedés
lesz, száz felbukkanó ötletbõl arra a
két-háromra is elfelejt odafigyelni, ami
a hosszú távú változás csírája” – írja
Tóth Gergely A Valóban Felelõs Válla-
lat címû könyvében.

Ahhoz, hogy a vállalatok jobban tud-
janak a jövõre figyelni – különösen arra,
hogy mûködésüket hosszú távon fenn-
tarthatóvá alakítsák –, fontos, hogy a
vállalatokra nehezedõ nyomás is meg-
változzék. Amíg a rövid távú profit foly-
tonos növelésének követelését el nem
homályosítja a fenntarthatóság hosz-
szú távú értékeinek igénye, a vállalatok
alig lesznek képesek a változtatásra.
Márpedig ha a nagyvállalatok fenn
akarják tartani azt a szerepüket, hogy a
társadalom uralkodó intézményei lehes-
senek, befolyásukat az egész társada-
lom javára, és nem csak az õket támoga-
tók érdekében kell felhasználniuk.

A vállalati felelõsség (VF vagy an-
gol nyelvû megfelelõjébõl rövidítve
CSR) létjogosultságát ezért ma már
kevesen vitatják. Gombamód terjed-
nek a VF szabványai, eszközei, sõt esz-
köztárai. Ma már minden magára adó
nagyvállalatnak van CSR bizottsága,
osztálya, jelentése, de legalább felelõ-
se. Úgy tûnik, a szemlélet lassan válto-
zik. S hogy hol tart mindez Magyaror-
szágon?

A KÖVET Egyesület a CSR
Europe partnerszervezeteként elsõ íz-

ben rendezte meg a CSR Piac kiállí-
tást 2009. május 14-én, amely lehetõ-
séget adott a vállalatoknak arra, hogy
a társadalmi felelõsségvállalás terén
elért eredményeiket szakmai kiállítás
keretében mutassák be.

„– Az érdeklõdés minden várakozá-
sunkat felülmúlta, ami igazolta, hogy
van igény újfajta szemléletre, és a
vállalatok is üdvözlik a valódi tapaszta-

latcsere lehetõségét. Közel 50 vállalat
90 esettanulmánnyal pályázott a CSR
Piacon, amelyek közül most 41 vállalat
67 CSR intézkedését és „valóban fele-
lõs” vállalatvezetési elveit ismerhetik
meg a kiállítás látogatói” – mondta kö-
szöntõ beszédében Petrik Ida, a KÖ-
VET ügyvezetõigazgató-helyettese.

A Millenáris Parkban rendezett ki-
állításon a Coloplast Hungary vehette

CSR Piac 2009 – a társadalomért felelõsséget
érzõ vállalatok hazai seregszemléje

Ha összehasonlítjuk a világ legnagyobb gazdaságait (nemzetállamok és nemzetközi vállalatcsoportok), 
akkor a 100 legnagyobb jövedelemmel rendelkezõ szervezet között 77 a nagyvállalat és csak 23 kerül 
ki a nemzetállamokat irányító kormányok közül (Worldwatch Institute: The State Of the World, 2005).
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Az évente kiadott fenntarthatósági jelentések száma a világon 
Forrás: CorporateRegister.com

CSR Piac 2009 a Millenárison
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át a 2009 Valóban Felelõs Vállalata dí-
jat, a KKV különdíjat a Bakos Faipari
Egyéni Cég nyerte el. CSR-
intézkedések kategóriában nem hir-
dettek gyõztest. A rendezvényen a lá-
togatók is szavazhattak a legjobb meg-
oldásokra, a Közönségdíjjal a Zwack
Unicum Nyrt.-t jutalmazták. 

A szakmai program mûhelybeszél-
getéseket is tartalmazott. Az Agro-
stratéga ezek közül a Bionómia – Köz-
gazdaságtan Valóban Felelõs Vállala-
toknak? címet viselõ mûhelybeszélge-
tésben vett részt. A beszélgetés mode-
rátora és egyben egyik elõadója Dr.
Tóth Gergely, a Követ Egyesület fõtit-
kára, a Pannon Egyetem Georgikon
Karának adjunktusa. Õt kérdeztük a
rendezvény témája és az agrárium
kapcsolatáról.

– Keszthelyrõl hárman is voltak
az elõadók között. Hogyan kapcso-
lódik a Georgikon a mûhelybeszél-
getés témájához, a bionómiához?

– Nehéz mindezt rekonstruálni,
meg dicsekvés nélkül elmondani. Én
eredetileg közgazdász vagyok, és min-
dig gondolkodtam rajta, mi a jó megol-
dás. Amikor a KÖVET-et megalapítot-
tuk ’95-ben, akkor azt gondoltuk, hogy
minden kis lépés jó, és ezt az elvet má-
ig helyesnek gondolom. A KÖVET
eredetileg arról szólt – régi neve: Kör-
nyezettudatos Vállalatirányítási Egye-
sület –, hogy a vállalatokat úgy alakít-
suk egy kicsit környezetbarátabbá,
hogy ez az õ érdekeiket is szolgálja. 

Aztán 5-10 év alatt eljutottam oda,
hogy mélyebb, strukturális problémák
húzódnak a háttérben, és ezek a mi fe-
jünkben vannak, illetve abban az esz-
merendszerben, amiben gondolko-

dunk. Ha itt egy jelenséget ki kell
emelni, akkor az az ökonomizmus, te-
hát az a fajta közgazdaságtan, ami ere-
detileg szolgálta az embert, mára vi-
szont elfajult és öncélúvá vált, és saj-
nos most már uralkodik az embereken. 

Ha ezt meg tudjuk változtatni, ak-
kor létre fog jönni egy emberbarátabb
rendszer. Persze, azért ez nem olyan
egyszerû, mivel ezek olyan frázisok,
amiket lehet puffogtatni. Mindenki be-
ismeri, hogy elvben jó lenne, de a világ
ma másról szól. Azt kell meghatároz-
nunk, hogyan tudunk egy kicsit lelas-
sulni. Ehhez kell egy ugyanolyan jó te-
ória, mint a jelenlegi, de ami boldogab-
bá teszi az embereket, és nincsenek
azok a mellékhatásai, mint a jelenlegi-
nek: a környezetszennyezés vagy a lel-
ki elsatnyulás, illetve, más kifejezés-
sel, az erkölcsi romlás. Ezt a változást
nagyon nehéz elérni, mert a rosszról a
jóra átállni könnyû; világos, hogy mit
kell tenni, de a jóról – mert valljuk be,
a mostani rendszer jó, mivel béke van,
egészségesek vagyunk, mûködik a
rendszer – egy még jobbra átlépni ne-
hezebb feladat. Ez a még jobb lehet a
bionómia. A bionómia olyan közgazda-
ságtant jelent, ami jobban ismeri és el-
ismeri az élõ rendszerek törvényeit, és
elsõsorban az élet szolgálatát tekinti
feladatának; kiemelten az emberét, de
a többi élõlény megtartásával, azaz az
egész rendszert együtt szemléli.

Amikor 10-12 éves budapesti tartóz-
kodás után – eredetileg pécsi vagyok –
a családommal Keszthelyre költöztünk,
elmentem a Georgikonra dolgozni. Elõ-
ször nem is értettem, hogy közgazdász-
ként, világéletemben vállalatokkal dol-
gozva hogyan kerülök egy mezõgazda-
sági egyetemre, aminek látszólag nem
sok köze van a témához. De lehet, hogy
pont azért, hogy ott összejöjjek olyan
természettudományos emberekkel, ag-
rárosokkal, akiknek nyilvánvalóan kö-
zel áll a lelkéhez e a szemlélet, de más
oldalról közelítik meg a kérdést. A ter-
mészettudomány és a társadalomtudo-
mány egészen másképp mûködik,
nagyjából mégis megtaláltuk a közös
nevezõt. Ez lett a bionómia.

Egyelõre még csak ötlet szintjén lé-
tezik a továbblépés lehetõsége. Elõ-
ször házon belül, a Georgikonon hív-
tunk össze 10-15 oktatót, de keressük
a további szövetségeseket. Az október
1-2. között megrendezésre kerülõ
Georgikon Napokon szeretnénk ezt a
teóriát a szélesebb tudományos közvé-
lemény elé tárni. 

Azt gondolom, hogy ha ez egy jó öt-
let, és hiteles lesz, akkor majd belátják
az emberek a törekvéseink fontossá-
gát, és elkezdenek más szellemben vi-
selkedni. Majd a közösségek, vállala-
tok is másképp fognak viselkedni, és
megindul valamilyen változás, aminek
egyébként a válság egy jó lökést adott. 

– Ha már a válságról beszélünk: a
gazdasági válságnak milyen megol-
dási lehetõségét látja az, aki a fenn-
tartható fejlõdéssel foglalkozik?

– Számomra ez a válság olyan, mint
egy nagy felhõkarcoló, aminek most le-
omlott vagy lebontottuk a felsõ 20 eme-
letét. A kérdés: mielõtt elkezdjük ezt
nagy erõkkel visszaépíteni, abban a re-
ményben, hogy még 25 vagy 30 emelet is
lesz belõle, meg kellene állapodnunk ma-
gunkkal, hogy mi az az emberi méret,
ami statikailag, meg fõleg emberileg
megfelelõ. Tehát mondjuk, ha megálla-
podunk abban, hogy 80 emelet vagy 70
vagy 90, akkor valóban csak akkorára
építsük a házat. Ahogy egy élõ szervezet
eléri az optimális méretét, ott megáll, és
ez még nem jelenti az életének a végét,
úgy egy gazdasági rendszernek is meg
kellene állnia, ha elérte az optimális mé-
retét. Nyilvánvaló, hogy egy korlátozott
rendszerben korlátlan növekedés nem
lehetséges. Ezt ma már mindenki elis-
meri, csak azt nem ismeri fel, hogy ha
mindenki egyénileg növekszik, akkor
nyilván a teljes rendszer mérete is nõni
fog. Magyarul, ha nem akarunk erõsza-
kot, meg nem akarunk parancsszavakat,
akkor bizonyos szereplõknek korlátozni-
uk kell magukat. Mindenki kezdje ma-
gánál, és talán nem lesz rossz a vége.

– Mennyire áll önmagában ez az
eszmerendszer? Hogyan kapcsolód-
nak hozzá más területek, mint a
méltányos kereskedelem (fair tra-
de), a közösség által támogatott me-
zõgazdaság (community supported
agriculture), a lassú étel (slow food)
mozgalom vagy a környezetvédelem
és természetvédelem bizonyos terü-
letei?

– Ezek mind kapcsolódnak hozzá.
Ha nagyon leegyszerûsítjük, akkor a
neoliberális piacgazdasági logikának a
globalizáció a konkrét eredménye, a
bionómiának pedig a lokalizáció lehet-
ne. A lokalizáció konkrét megnyilvánu-
lásai, pl. a lassú étel mozgalom vagy a
méltányos kereskedelem. Még egyik
sem tökéletes, például a méltányos ke-
reskedelem nem kezeli a szállítási tá-
volságokat. Sõt, ha én Magyarországon
azt találnám ki, hogy a magyar állam-

Dr. Tóth Gergely, 
a KÖVET Egyesület fõtitkára
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polgár magyar termelõ által termelt
ételt egyen, akkor az nem kaphatna fa-
ir trade minõsítést, merthogy nem fej-
lõdõ országból való az alapanyag. Van-
nak viszont helyi ellátási rendszerek,
szövetkezetek, helyben forgatott pénz,
amelyek mind benne szerepelnek. 

Az a kérdés, hogy ebbõl a jelenlegi
pár százalékból át tud-e billenni a
rendszer úgy, hogy az legyen a margi-
nális, aki nagy dobozházakban dolgo-
zik, és másik nagy dobozokba megy
autóval az élelmiszerért, amit nem
tudni, honnan szállítanak oda. Ezek
így szépen összeérnek. Úgy látom,
hogy most inkább egy jó teóriát kell a
szemléletünk mögé rakni, hogy az ezt
képviselõ az embereket ne csudaboga-
raknak nézzék, hanem úttörõknek.

– Mit javasol azoknak a vállalat-
vezetõknek, akikben a gondolat már
megérlelõdött?

– Olvassák el „A Valóban Felelõs
Vállalat” címû könyvet! Úgy gondo-
lom, hogy amit ki tudtam találni, azt
kitaláltam és leírtam. Szerepel benne
öt alapelv arra vonatkozóan, hogy mi-
lyen lenne egy olyan cég, amely komo-
lyan veszi a vállalati felelõsséget. Ez
olyan, mint egy idea, tehát e felé lehet
törekedni. Erre a kiállításunk is egy
jó példa. Itt van olyan 10-12 kiállító
cég, amelyek bizonyos jegyeket már
fölmutatnak ebbõl, például csökkentik
a szállítási távolságokat, nem jellemzi
õket a kóros ökonomizmus jelensége,
a vállalati méret nem egy mindenek
felett álló értékmérõ, és a termékeik
is jól beleférnek a fenntartható világ-
ban elfogadható termékek csoportjá-
ba. Ezeknek a termékeknek a mennyi-
sége egyébként a mai szint kb. egy-
harmada, beleértve a szolgáltatást és
a termékekhez kapcsolódó szállítást
is.

– Hol van ebben a rendszerben a
kisvállalkozások és a nagyvállala-
tok helye?

– Ha minden tényezõ változatlan, te-
hát ugyanolyan jogszabálytisztelõ, stb.
egy kis- meg egy nagyvállalat, akkor az
én véleményem szerint egy kicsi fenn-
tarthatóbb. Jobban belefér a fenntart-
ható rendszerbe, azért, mert személyes.
Kutatások szerint – ez az a bizonyos
Dunbar-szám – kb. 150 kapcsolatot tu-
dunk kezelni, megjegyezni, e fölött sze-
mélytelenné válnak a kapcsolataink. Te-
hát egy kisebb vállalat, amelynek lét-
száma ez alatt van, és egyébként min-
den rendben van vele, vagy egy olyan
nagyvállalat, amelyik kisebb, teljesen

autonóm egységekre tud bomlani, és az
nagyjából belefér a rendszerbe.

– Mi lehet az oka annak, hogy
mezõgazdaságban dolgozó vagy az-
zal üzleti kapcsolatban lévõ cég vi-
szonylag kevés van a KÖVET tag-
vállalatai között?

– Ez jó kérdés, de nehéz rá választ
adni. Csak sejtéseim vannak. A válla-
lati, környezeti menedzsmentet alap-
vetõen az iparvállalatoknál, a legna-
gyobb szennyezõknél találták ki, és ott
is kezdték alkalmazni. Aztán most már
szolgáltató cégek, bankok is foglalkoz-
nak vele. A mezõgazdaságba is beju-
tott, de ott ez egy külön mozgalom. A

biotermeléssel foglalkozókat külön
egyesületek, pl. a Biokultúra Egyesü-
let tömöríti. Egy-két élelmiszeripari
cég azért van a tagjaink között, a
Dreher például alapító oszlopos ta-
gunk, de ma még nem ez az általános.

A fenntartható fejlõdés érdekes és
izgalmas fogalom, akár az elvek, akár
a napi mûködés szintjén vizsgáljuk.
Kíváncsian várjuk a folytatást az 51.
Georgikon Napok nemzetközi tudomá-
nyos konferencián, amelynek „Lokali-
záció – Megoldás a fenntarthatóság-
ra?” lesz a címe. 

Pólya Árpád–Varanka Mariann
www.agrostratega.blog.hu

Mezőgazdaság, 
halászat 

2%

Oktatás, egészségügy és 
egyéb szolgáltatások 

1%

Pénzügyi terv., ingatlanügyletek, 
gazdasági szolgáltatás 

7%

Vendéglátás és 
szálláshely-szolgáltatás 

2%

Szállítás, raktározás, 
posta, távközlés 

7%

Kereskedelem, 
járműjavítás 

25%
Építőipar 

8%

Bányászat, ipar 
48%

A 20 fõnél többet foglalkoztató hazai vállalkozások becsült CSR-költése 2007-ben
(százalékos megoszlás, ágazatonként *)

Megjegyzés: * Azok az ágazatok, amelyek CSR költése több mint az árbevételi súlya a
nemzetgazdaságban, zöld színnel vannak jelölve. Forrás: GKI, 2008




