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A piaci lehetõségek jobb kihasználá-
sának és a versenyképesség növelésé-
nek egyik eszköze lehet a hazai élelmi-
szerek megkülönböztetése a tömegter-
mékektõl, ezért egyre fontosabbá vál-
nak a különleges minõséget garantáló
védjegyek és földrajzi árujelzõk. Ko-
rábbi cikkünkben – amely a MezõHír
2009. szeptemberi számában jelent
meg, „Válságban a márkák?” címmel –
áttekintettük a különbözõ márkatípu-
sokat és az értékesítésre gyakorolt
közvetlen hatásukat. Bemutattuk,
hogy a márkázott termékek itthon és
külföldön is elõnyben vannak a többi
termékkel szemben, valamint azt, hogy
az élelmiszer-termelés és -feldolgozás
területén a márkázás egyik módja az
eredetmegjelölés, az oltalom alatt álló
földrajzi jelzés használata lehet. 

A hazai alapok lefektetésében segít-
séget nyújtott a Nyugat-Európában –
francia kezdeményezésre – már több
éve futó ún. Euroterroirs (Európa Vi-
dékei) Program és az ahhoz való csat-
lakozásunk. A program koncepciójá-
nak lényege a következõképpen foglal-
ható össze:

– Az élelmiszer minõségét újszerû
módon megközelítve a termékhez kö-
tõdõ hagyományokat, tájat és kultúrát
is a termék fontos minõségi jellemzõ-
jének tekinti.

– A hagyományos és tájjellegû élel-
miszereket a nemzeti kulturális örök-
ség részének tartja, tekintettel arra,
hogy az élelmiszer-fogyasztási szoká-
soknak kulturális vetülete is van, és a
nemzeti identitástudatot az élelmiszer-
fogyasztási szokások, hagyományok is
erõsítik. 

– Az élelmiszer-fogyasztási szoká-
sokban megfigyelhetõ változások a jel-
legzetes és hagyományos termékek pia-
ci részesedésének folyamatos növeke-
dése irányába mutatnak. Ezeknek a pi-
aci réseknek, kitörési pontoknak a feltá-
rásával, a meglévõ vagy látens fogyasz-
tói igények kielégítésével a hagyomá-
nyos termékek versenyképességét nö-
velni lehet a telített európai piacon. 

Az Európai Gyûjtemény 1997-ben
129 európai régió szerinti bontásban
4.000 hagyományos és tájjellegû ter-

méket tartalmazott, s ez a szám 2001
év végéig 5.400-ra emelkedett. A ter-
mékek egy egységes kritériumrend-
szernek való megfelelés alapján kerül-
tek az egyes tagállamok nemzeti gyûj-
teményeibe. A legtöbb ország már
könyv alakjában is megjelentette saját
nemzeti gyûjteményét. Leggazdagabb
Franciaország gyûjteménye (890 ter-
mék, ezen belül 91 fajta védett sajt), de
igen jelentõs Spanyolországé (526 ter-
mék) is. Egy hozzánk hasonló, közepes
méretû ország, Portugália gyûjtemé-

nye például 351 termékbõl állt. Össze-
hasonlításképpen: a brit gyûjtemény
429, a német pedig 297 terméket tar-
talmazott. A magyar gasztronómiai
örökség jó híre eredményezte azt,
hogy az európai program kibõvítésébe
elsõként Magyarország kapcsolódha-
tott be. Az Európai Unióban az
agrárium az egyetlen olyan terület,
ahol létezik ilyen közösségi szintû ol-
talmi, illetve elismerési rendszer.

A Hagyományok-Ízek-Régiók
(HÍR) program az Európa Vidékei
Program hazai adaptációja, amely a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (FVM) kezdeményezé-
sével indult el, 1998-ban. A program
beindításához a francia kormány jelen-

tõs támogatást nyújtott. A program a
továbbiakban PHARE pályázati for-
rásból, illetve az Agrármarketing
Centrum (AMC) pénzügyi keretébõl
valósult meg, amelyet az Európai In-
tegrációs Fõosztály integrációs kere-
tébõl nyújtott támogatások egészítet-
tek ki. A program eredményeként lét-
rejött Magyarország hagyományos és
tájjellegû mezõgazdasági termékeinek
és élelmiszereinek gyûjteménye abból
a célból, hogy e speciális termékek
gazdasági hasznosítása lehetõvé vál-

jon. Ez a gyûjtemény írta le elõször
azokat a hazai pálinkákat is, amelyek
már csatlakozásunk óta közösségi ol-
talmat élveznek az Európai Unióban.
Jelenleg ez az öt, meghatározott föld-
rajzi területen elõállított pálinka áll a
Közösség egész területére kiterjedõ
földrajzi árujelzõ oltalom alatt: a szat-
mári szilvapálinka, a szabolcsi almapá-
linka, a kecskeméti barackpálinka, a
békési szilvapálinka, a gönci barackpá-
linka. A 2007-es év folyamán az
újfehértói meggypálinka, 2008-ban pe-
dig a göcseji körtepálinka került be a
Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH)
által vezetett nemzeti lajstromba; ezek
a termékek egyelõre még nem élvez-
nek közösségi oltalmat.

A 2000. december 31-én lezárt gyûj-
teményben 300 jellegzetesen magyar,
illetve különleges regionális élelmi-
szer-ipari termék (zöldségek, gyümöl-
csök, húsipari termékek, sütõipari ter-
mékek, italok, tejtermékek, édesipari,
cukrászati és malomipari termékek, fû-
szerek és száraztészták), illetve nö-
vény- és állatfajta szakmai-történeti le-
írása található. A többi európai ország
listájához képest a magyar gyûjte-
mény kiemelkedõen gazdag tájjellegû
zöldségekben és gyümölcsökben (110
termék). A listán olyan termékek sze-
repelnek, amelyeket hagyományos,

Védjük meg a hazait! 
Hazánk EU-csatlakozásra való felkészülése során fontos feladat volt a nemzeti-kulturális örökség részét képezõ élelmiszerkincs

feltárása. A különbözõ védjegyek bevezetése segít ennek megvédésében, növeli az elõállítók termékeinek értékét, 
piaci versenyképességét, garanciát jelent a fogyasztók számára, valamint pozitív hatást gyakorol a falusi turizmusra és a vidéki

foglalkoztatottságra, így segítve elõ a fenntartható helyi boldogulást.

Az Európai Unióban az agrárium az egyetlen 

olyan terület, ahol létezik ilyen közösségi szintû oltalmi,

illetve elismerési rendszer
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egy adott tájegységhez köthetõ módon állítanak elõ; törté-
nelmi múltjuk van, ugyanakkor ma is létezõ, az adott térség-
ben ismert és forgalmazott termékek. Ebbe a körbe tartozik
például a jól ismert szatmári szilvapálinka, szegedi paprika,
csabai kolbász, vecsési savanyú káposzta, tepertõs pogácsa,
csalamádé, Rigó Jancsi, libatepertõ, parenyica sajt, kulen,
konyakos meggy, kecskeméti kajszibaracklekvár, rétes, juh-
túró, bácskai hurka, cecei paprika mellett olyan kevésbé is-
mert termékek is, mint a francia ínyencek ízlését is kielégítõ
csermajori teasajt vagy a Zalában keresztelõk alkalmával
készített baba alakú kalács (fumu). Az országos gyûjtõmun-
kában és a termékleírások elkészítésében a hazai szakembe-
rek széles köre vett részt 1998 és 2000 között. A termékle-
írások elkészítése francia szakértõk bevonásával, PHARE-
támogatással történt. A gyûjtemény kritériumrendszerének
kidolgozásáért és a termékleírások megfelelõségéért a HÍR
Program Tudományos Bizottsága volt felelõs. A program
döntéshozó szerve, a Nemzeti Tanács hozta meg a végleges
döntést a gyûjteménybe kerülésrõl.

A HÍR védjegy használata a gyûjteményben található
termékek vonatkozásában ingyenes. A HÍR gyûjtemény
nyomtatott formában és elektronikusan is kiadásra került,
tartalma az Agrármarketing Centrum honlapjáról
(http://www.amc.hu/files/hir/hirprogram.pdf) letölthetõ. 

A HÍR Program – az EU által elfogadott – hét tervezési-
statisztikai régióhoz sorolja ezt a 300 magyar terméket. 

Idén kezdetét vette a HÍR-gyûjtemény aktualizálását, il-
letve bõvítését célzó hasznosítási program, amelynek mû-
ködtetõje az FVM megbízásából az AMC. E program kere-
tében hirdették meg a HÍR védjegy használati jogának el-
nyerésére kiírt pályázatot, amelyre október 30-áig lehetett
jelentkezni. 

A hagyományos, különleges terméknek 

minõsülõ mezõgazdasági termékek 

és élelmiszerek elismerése 

Olyan termékek elismerése biztosított ebben a rendszer-
ben, amelyek összetételükben vagy elõállítási módjukban
hagyományosak, anélkül, hogy valamely földrajzi területtel
kizárólagos kapcsolatban lennének. Tehát ezek a termékek

– ellentétben a földrajzi árujelzõ oltalmat élvezõ termékek-
kel – az Európai Unió bármely tagállamában elõállíthatók,
de csak az elfogadott termékleírásokban meghatározott ha-
gyományos alapanyagokból és/vagy hagyományos eljárás
alkalmazásával. A közösségi szinten elismert termékekrõl
az Európai Bizottság nyilvántartást vezet.

A 2006-ban megújult szabályozás célja, hogy biztosítsa
egyes, jellegzetes tulajdonsággal bíró hagyományos termé-
kek számára a piacon való megkülönböztetés lehetõségét,
egyúttal piaci elõnyt is, tekintettel arra, hogy a terméken
kötelezõ feltüntetni a „hagyományos különleges termék”
megjelölést vagy az ahhoz kapcsolódó közösségi szimbólu-
mot. A korábbi, 2082/92/EGK-rendeletet felváltó
509/2006/EK-tanácsi rendelet szerint ahhoz, hogy egy ter-
mék bekerülhessen a rendszerhez tartozó nyilvántartásba,
olyan különleges tulajdonsággal kell rendelkeznie, amely
egyértelmûen megkülönbözteti az azonos kategóriába tar-
tozó más, hasonló termékektõl vagy élelmiszerektõl. A kü-
lönleges tulajdonság vonatkozhat a mezõgazdasági termék,
illetve élelmiszer lényegi jellemzõire vagy elõállítási mód-
szerére vagy az elõállítás során érvényesülõ egyedi feltéte-
lekre. A terméknek emellett hagyományosnak is kell len-
nie, azaz a közösségi piacon a nemzedékek közötti átadás-
hoz szükséges idõtartam – általában egy nemzedéknyi idõ-
tartamnak tekintett idõ legalább 25 év – óta bizonyítottan
jelen kell lennie, és hagyományos alapanyagból kell készül-
nie, illetve hagyományos összetételûnek kell lennie, vagy
hagyományos jellegû elõállítással és/vagy feldolgozással
kell készülnie. Az 509/2006/EK-tanácsi rendelet végrehaj-
tására vonatkozó részletes szabályokat a Bizottság
1216/2007/EK-rendelete, a nemzeti végrehajtási szabályo-

A Hagyományok-Ízek-Régiók Program régiói
A régiók neve alatt látható számok az adott régióból származó 

HÍR-gyûjteménybe tartozó termékek számát jelölik
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kat pedig a 15/2008. (II. 15.) FVM-
rendelet állapítja meg. Ahhoz, hogy
egy termék hagyományos különleges
termékként közösségi szinten elisme-
résre (ezáltal közösségi nyilvántartás-
ba vételre) kerüljön, az Európai Bi-
zottság eljárását – az eredetvédelem-
hez hasonlóan itt is – egy nemzeti bírá-
lati szakasznak kell megelõznie. A ha-
gyományos terméket elõállítóknak (és
feldolgozóknak) csoportosulásba kell
tömörülniük, részletes termékleírást
kell készíteniük. Ennek elfogadása az
FVM határozatával történik, amely a
Magyar Eredetvédelmi Tanács javas-
lata alapján kerül kiadásra. A kérelem
ennek megszerzését követõen továb-
bítható az Európai Bizottsághoz.

Az európai gyûjteménybe például
borok és ételreceptek nem kerülhet-
nek be – de szerencsére ez nem jelenti
azt, hogy nincs lehetõség méltán híres
folyékony kincseink védelmére. Az
Európai Parlament és a Tanács által
kiadott, a szeszes italok meghatározá-
sáról, megnevezésérõl, kiszerelésérõl,
címkézésérõl és földrajzi árujelzõinek
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK-
tanácsi rendelet hatályon kívül helye-
zésérõl szóló 110/2008/EK-rendelet
hatályba lépése óta már önmagában a
„pálinka” és „törkölypálinka” elneve-
zés is oltalmat élvez az Európai Unió-
ban. Az Európai Bizottság által össze-
állított elektronikus nyilvántartás (E-
Bacchus) tartalmazza a jelenleg már
közösségi oltalom alatt álló magyar
bor-eredetmegjelöléseket és földrajzi

jelzéseket. Az E-Bacchus nyilvántar-
tásban a Badacsony, Balaton, Balaton-
boglár, Balaton-felvidék, Balatonfü-
red-Csopak, Bükk, Csongrád, Debrõi
hárslevelû, Duna, Eger, Egerszóláti
olaszrizling, Etyek-Buda, Hajós-Baja,
Izsáki arany sárfehér, káli, Kunság,
Mátra, Mór, Nagy-Somló, Neszmély,
Pannon, Pannonhalma, Pécs, somlói,
Somlói arany, Somlói nászéjszakák bo-
ra, Sopron, Szekszárd, Tihany, Tokaj,
Tolna, Villány, Zala eredetmegjelölé-
sek és az alföldi, balatonmelléki, dél-
alföldi, dél-dunántúli, Duna-melléki,
dunántúli, Duna-Tisza közi, észak-du-
nántúli, felsõ-magyarországi, nyugat-
dunántúli, Tisza-melléki, Tisza-völgyi,
zempléni földrajzi jelzések szerepel-
nek.

A hazai szakmai szövetségek is felis-
merték a védjegyekben rejlõ lehetõsé-
geket. Magyarország az egyik legjobb
mezõgazdasági adottságokkal rendel-
kezõ ország, a mûvelhetõ terület 64
százalékot tesz ki, míg a világátlag 7-9
százalék között mozog. Kis hazánk va-
laha Európa egyik meghatározó gabo-
napiaci szereplõje volt, de manapság
már csak itthon hisszük azt, hogy a ma-
gyar búza a határainkon kívül is foga-
lom. A magyar termelõk természete-

sen így is nettó exportõrök, de a továb-
bi bõvülés akadályokba ütközik – egye-
bek mellett a tengeri kikötõ hiánya, il-
letve a piacra belépõ, olcsó terményt
kínáló országok miatt. A következõ
években ezzel együtt is lehet keresni-
valónk a világpiacon, az iparági szakér-
tõk szerint elsõsorban az átlagosnál
jobb minõségû, a márkanévvel is ellá-
tott Pannon búza révén, amely idén
nyáron el is nyerte az európai oltalmat.

Hiú remény lenne azt gondolni,
hogy ezentúl világszerte mindenki a
Pannon búzából készült termékeket
fogja fogyasztani, az azonban reális
célkitûzés, hogy a globális búzapiacból
szerény, de stabil részesedést hasítson
ki magának Magyarország. A világ
legjelentõsebb búzatermelõ országai-

ban már számos búzamárka létezik,
például Ausztráliában 25 helyi búza-
védjegyet különböztetnek meg.

Az azonosítható földrajzi eredete, il-
letve hagyományos különleges tulaj-
donsága révén elismert termékek elõ-
állítása jelentõs elõnyökkel járhat a vi-
dék gazdasága számára – különösen a
kedvezõtlen adottságú, hátrányos
helyzetû területeken. A helyi, hagyo-
mányos módszerekkel, kis mennyiség-
ben, de jó minõségben és nagy odafi-
gyeléssel elõállított, magas hozzáadott
értékû termékek értékesítése hosszú
távon növelheti a gazdálkodók jövedel-
mét, és hozzájárulhat a vidéki népes-
ség e területeken történõ megtartásá-
hoz is. Az eredetmegjelölés, a földrajzi
oltalom, a különbözõ védjegyek és
márkák pedig mindehhez támogatást,
segítséget nyújtanak.

A fentiek alapján kijelenthetjük,
hogy a hazai termékek védelmére szol-
gáló eszközök rendelkezésünkre áll-
nak. Csak rajtunk múlik, hogy élünk-e
ezekkel, és milyen mértékben fogjuk
kihasználni az ezekben rejlõ lehetõsé-
geket. Ez azonban nem csak lehetõ-
ség, hanem egyben kötelesség is, hi-
szen gyermekeink, unokáink boldogu-
lása a tét. A magunk részérõl azt java-
soljuk: védjük meg a hazait! 

Források: FVM, Agrármarketing
Centrum, www.pannonbuza.hu

Varanka Mariann
www.agrostratega.blog.hu

A 2007-es év folyamán az újfehértói meggypálinka, 2008-ban

pedig a göcseji körtepálinka került be a Magyar Szabadalmi

Hivatal (MSZH) által vezetett nemzeti lajstromba
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Csendes, vidékies környezet, ma-
dárcsicsergés és egy gyönyörûen ápolt
kis park fogad minket a fõváros szélén,
a Monsanto központjában. Vendéglá-
tónk Dr. Czepó Mihály, a cég termék-
engedélyeztetési vezetõje. 

– Öröm lehet ilyen szép környe-
zetben dolgozni.

– Szeretem a természetet, így na-
gyon örültem, amikor néhány éve ide
költöztünk. Korábban a Seminis irodája
mûködött ezen a helyen, a Monsanto
központja a városban volt. Amikor a
Seminis – a világ legnagyobb
zöldségmag-termesztõ válla-
lata – a Monsanto leányválla-
lata lett, az a döntés született,
hogy mindannyian egy he-
lyen legyünk. Ez az itteni iro-
daépületek bõvítésével meg-
oldható volt, így a Seminis-
munkatársakkal együtt ma
már közel 200-an dolgozunk a
magyar leányvállalatnál. Sõt,
Magyarország a Monsanto
közép-kelet-európai kereske-
delmi központja, így az iroda
egyben régiós központ is.

– A társadalmi felelõs-
ségvállalás terén bizonyá-
ra iránymutatóul szolgál
az anyavállalat erre kidol-
gozott stratégiája. Mely
elemeit sikerült meghono-
sítani itthon ennek a rend-
szernek?

– Valóban, a társadalmi
felelõsségvállalás kapcsán az elsõ fo-
galom, amit meg kell említenünk, az a
„Monsanto Pledge”, azaz a Monsanto
fogadalom. A világon mindenhol ez
alapján mûködnek a Monsanto képvi-
seletek. A fogadalomnak öt alappillére
van, ezek: a párbeszéd, a tisztelet, az
átláthatóság, az ismeretek megosztása
és az elõnyök. Figyelmesen meghall-
gatunk minden álláspontot, és elmé-
lyült párbeszéd kialakításával törek-
szünk a dolgok alaposabb megértésé-
re, a társadalom és egymás igényei-
nek, meggyõzõdésének tiszteletben
tartására. A hétköznapokban igyek-

szünk úgy dolgozni, hogy ne kénysze-
rítsünk rá a vevõre egy új gondolatot,
egy új termesztési eljárást, helyette
inkább párbeszéd alakuljon ki annak
érdekében, hogy az a csoport, akinek
szánjuk a termékeinket, megértse,
hogy pontosan mirõl is van szó. Továb-
bá tiszteletben tartjuk a világ minden
emberének vallási, kulturális és etikai
meggyõzõdését. Számunkra a munka-
társaink, a mûködési körzetükben
élõk, az ügyfeleink és a vevõink bizton-
sága mindenekfelett áll. A tisztelet fo-

galmába természetesen beletartozik a
sokféleségnek, a másságnak az elfoga-
dása is. Ha egy társadalomnak vagy
egy közösségnek fenntartásai vannak
egy bizonyos területen, például a ge-
netikailag módosított növényekkel
kapcsolatosan, akkor az õ véleményü-
ket tiszteletben kell tartanunk, és a
véleményük tiszteletben tartása mel-
lett kell törekednünk ezeknek az új-
szerû termékeknek a bevezetésére.
Ide tartozik még az emberi jogok tisz-
teletben tartása is. A Monsanto nem
tûri, nem tolerálja a gyermekmunkát,
a kizsákmányolást, és természetesen

olyan vállalatoktól sem vásárol, ame-
lyek gyermekmunkásokat alkalmaz-
nak. A kényszermunka szintén ilyen ti-
lalmas területnek számít, így a cég
nem fogad el ilyen típusú foglalkozta-
tást sehol a világon. Fontos még a sok-
féleség: nincs megkülönböztetés az al-
kalmazottak között arra vonatkozóan,
hogy milyen nemû, vallású, politikai
meggyõzõdésû a hozzánk jelentkezõ
munkavállaló. Természetesen ez a
megváltozott munkaképességûekre is
érvényes. Ha például valaki mozgássé-

rült, de megfelel a követel-
ményeknek, akkor ez nem
lehet kizáró oka az alkalma-
zásának. Az átláthatóság
alatt azt értjük, hogy szava-
toljuk az információk ren-
delkezésre állását, elérhetõ-
ségét és közérthetõségét.
Szaktudásunkat és techno-
lógiai ismereteinket meg-
osztjuk a tudományos isme-
retek terjesztése, a mezõ-
gazdaság és a környezet fej-
lesztése, a termés javítása,
valamint a fejlõdõ országok-
ban élõ gazdák megsegítése
érdekében. A vevõink és a
környezet számára egy-
aránt elõnyösek az általunk
szállított kiemelkedõ minõ-
ségû termékek, amelyekre a
megalapozott és innovatív
tudományos kutatás, vala-
mint az átgondolt és ered-

ményes termékfejlesztés jellemzõ. A
partnereinkkel való kapcsolatunk so-
rán alapvetõ szempont az etikus üzleti
magatartás. Szerzõdéseinkben általá-
ban külön záradék szerepel arra vo-
natkozóan, hogy korrupciós tevékeny-
séget az illetõ partnervállalat nem
folytathat. Amennyiben ez mégis fel-
merül, akkor a szerzõdés érvényét
veszti, és az üzleti kapcsolat megszû-
nik.

– Minden gyártással, termékek
elõállításával foglalkozó cég hatás-
sal van a környezetre. A Monsanto
milyen lépéseket tesz azért, hogy

Egy mezõgazdasági alapanyagokat elõállító cég társadalmi felelõsségvállalása:

Monsanto Hungária Kft.

„Mindenki meggyõzõdését tiszteletben tartjuk”
A vállalatok társadalmi felelõsségvállalásáról szóló riportsorozatunk következõ állomása a Monsanto Hungária Kft. központja.

Az amerikai tulajdonban lévõ vállalat többek között a ROUNDUP gyártója, amely a világ egyik legkeresettebb gyomirtó 
szerének számít. Emellett a cég egyedülálló innovációs eredményeket ért el a növényi biotechnológiában, 

és olyan piacvezetõ márkákat állít elõ, mint a DEKALB és az Asgrow.

Dr. Czepó Mihály termékengedélyeztetési vezetõ
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csökkentse a tevékenységébõl eredõ
környezeti terhelést?

– A vállalat odafigyel arra, hogy a
Cseber Kht.-n keresztül visszagyûjtött
csomagolóanyagok minél nagyobb
arányban kerüljenek újrafelhasználás-
ra. Ezen kívül a Monsanto törekszik
arra – és erre különféle pályázatok is
vannak a cégnél –, hogy a kollégák ér-
dekeltek legyenek a környezetbarát,
egyre hatékonyabb gyártási technoló-
giák kifejlesztésében. Létezik a
„Pledge Award” (Fogadalom díj), ami-
nek a fogadalommal összefüggésben
az a célja, hogy olyan újításokat támo-
gasson, amelyek révén az elõbb emlí-
tett célok teljesülnek. A világ minden
részérõl pályáznak a kollégák, és közü-
lük azok nyerik el ezt a díjat, akik a
leghatékonyabb és a legötletesebb újí-
tásokkal állnak elõ. 

– Magyarországon, illetve a kö-
zép-kelet-európai régióban termék-
fejlesztés és hibridvetõmag-elõállí-
tás is folyik. Mondhatjuk úgy, hogy
ami helyben kerül értékesítésre, azt
helyben állítja elõ a cég?

– Igen, a vetõmagok körülbelül
90%-át itt állítjuk elõ, mivel Magyaror-
szág a vetõmag-termesztés szempont-
jából kiemelt ország. A hatékonyság
növelésére törekedve a cég Romániá-
ban is épített egy új vetõmagüzemet.
Ott közel 3 millió hektáron termeszte-
nek kukoricát, ami indokolttá tette egy
helyi egység létesítését. Itthon a már
meglévõ, részben a nagy kereskedelmi
hálózatokhoz tartozó vetõmagüzemek-
ben dolgozzuk fel a vetõmagot. Ez a
döntés egyrészt azt is szolgálja, hogy
azok a vetõmagüzemek, amelyek az or-
szágban már megtalálhatóak, jobb ki-
használtsággal üzemeljenek. Tehát itt
nem saját, hanem olyan partner cégek
vetõmagüzemeirõl beszélünk, mint a
mezõhegyesi, a hódmezõvásárhelyi és
a bábolnai. A környezeti hatások csök-
kentésével kapcsolatban pedig legin-
kább a genetikailag módosított növé-
nyeket tudjuk megemlíteni, mivel ezek
eredendõen abból a célból kerültek ki-
fejlesztésre – itt elsõsorban a rovarkár-
tevõk ellen védett növényekrõl lehet
beszélni –, hogy csökkentsék a környe-
zet növényvédõszer-terhelését. Azál-
tal, hogy a növények megtermelik azo-
kat az anyagokat, amelyek védelmet
nyújtanak a kártevõk ellen, felesleges-
sé teszik az adott növényvédõszeres
kezelést. Fõleg a kukoricáról és a gya-
potról mondható ez el, ahol a különféle
molykártevõk okozhatnak érzékeny

károkat. A kukoricabogár elleni vé-
dettséggel rendelkezõ GM kukorica is
létezik már, amelynek alkalmazása ki-
válthatná a nagy dózisban alkalmazott
talajfertõtlenítõ szerek használatát. 

– Korábbi interjúink során több-
ször hallottuk már a fenntartható
mezõgazdaság fogalmát. Mi a Mon-
santo álláspontja ezzel kapcsolat-
ban?

– Két éve tapasztalhattuk a ter-
ményárak hirtelen emelkedését, ami-
kor átmeneti hiány alakult ki a világpi-
acon. Akkor született a döntés – ami
végül tavaly májusban, egy konkrét
program formájában valósult meg –,

hogy egy fenntartható mezõgazdasági
programot indít a vállalat. Ennek há-
rom célja van: az elsõ, hogy hosszú tá-
von meghatározva a fejlesztések irá-
nyát, a Monsanto nemesítõi olyan hib-
rideket fejlesszenek ki, amelyekkel
2030-ra az eddiginél lényegesen na-
gyobb termésátlagok érhetõk el. A cég
vállalásai arra irányulnak, hogy a ter-
mésátlagok megduplázódjanak. Ez
természetesen nem valósulhat meg
minden esetben, de ha az afrikai vagy
az ázsiai fejlõdõ országokat nézzük,
akkor a termés megkétszerezõdése
még ennél rövidebb idõ alatt is bekö-
vetkezhet. Egy 15 tonnás európai ku-
koricatermést nyilván nehéz lenne
megduplázni, de átlagosan és globáli-
san nézve elképzelhetõ ennek a célnak
az elérése. Az új hibridek termesztése
során mindezt úgy tervezi elérni a cég,
hogy közben a ráfordítások is csökken-
jenek: kevesebb energiát, vizet, mû-
trágyát és egyéb alapanyagot kelljen a
termesztésükhöz felhasználni. Ez egy
hárompilléres program, amelyben a
növekvõ termések és a kisebb ráfordí-
tások mellett a gazdálkodók életszín-
vonalának is javulnia kell azáltal, hogy
kevesebbet költenek a termesztésre,
miközben a termésátlagok emelked-
nek. Az eszközöket tekintve a biotech-
nológia az egyik módszer, ami alkalma-
zásra kerül, a másik a hagyományos
nemesítés. 

További cél a technológia fejleszté-
se. Amikor a Monsanto elõször jelent
meg Magyarországon, élen járt a kí-
mélõ talajmûvelés kifejlesztésében,

hogy minél kevesebb mûvelettel, és
így kevesebb széndioxid-kibocsátással
történjen a talaj-elõkészítés. Az elõb-
biekben említett három elem össze-
hangolása révén alakulhat ki az a sze-
rencsés helyzet, hogy hosszú távon nõ-
nek a termésátlagok, csökken a ráfor-
dítás, és a gazdálkodás jövedelmezõsé-
ge javul. 

– Ezekben a célokban az a szán-
dék is megfogalmazódik, hogy egy
kevésbé szakértõ termelõ olyan
technológiát kapjon kézbe, amivel
környezettudatosan, de viszonylag
egyszerûen meg tudja oldani a fel-
adatát?

– Környezettudatosan is, meg a sa-
ját egészségére nézve is kíméleteseb-
ben. Ha például egy indiai termelõ fél
hektáron gazdálkodik, és genetikailag
módosított, rovarkárosítóktól védett
gyapotot vet, akkor nyilvánvalóan ke-
vesebbet kell permeteznie, így az
egészségi állapota is megkíméltebb
lesz. Ráadásul egy kis területen gaz-
dálkodó afrikai vagy ázsiai termelõ fel-
tehetõen kevésbé képzett a munkavé-
delem terén, és emiatt valószínûleg
nem használja, esetleg nem is ismeri a
védõfelszereléseket, így még inkább ki
van téve a növényvédõ szerek esetle-
ges káros hatásainak. Ezzel összefüg-
gésben voltak felvilágosító programja-
ink például Afrikában. Itthon pedig ar-
ra törekszünk, hogy lehetõséget ad-
junk a gazdálkodóknak az újszerû ter-
mesztéstechnológia és az új fejlesztési
eredmények megismerésére. Így saját
maguk is megtapasztalhatják, hogy
mit jelent egy genetikailag módosított
növény, el tudják képzelni, hogy szá-
mukra ez milyen elõnyökkel kecsegtet,
és a tapasztaltak alapján meg tudják
ítélni, hogy szükségük van-e rá. Szlo-
vákiába, Csehországba, újabban Ro-
mániába visszük az érdeklõdõ kollégá-
kat, hogy lássák, mit jelent a gyakor-
latban egy genetikailag módosított nö-
vény termesztése, és ott milyen köve-
telményeket támasztanak a hatóságok
a gazdálkodóval szemben. Ennek alap-
ján el tudják dönteni, hogy ez számuk-
ra érdekes lehet vagy sem.

– Van-e olyan kezdeményezésük,
ami a szûkebb vagy a tágabb környe-

A növekvõ termések és a kisebb ráfordítások 

mellett a gazdálkodók 

életszínvonalának is javulnia kell
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zettel, a helyi közösségekkel kap-
csolatos? 

– Társadalmi szempontból fontos-
nak ítéljük, hogy támogatásban része-
sítsünk olyan egyetemi tanszékeket,
amelyek a növénynemesítési szakmá-
ért tesznek valamit. Genetikai, nö-
vénytermesztési vagy növényvédelmi
tanszékeknek adjuk a szakképzési
hozzájárulást. Gondosan választjuk ki
azokat az intézményeket, amelyeknél
biztosított a szakmai elõrehaladás, de
szükséges a kutatások és az oktatás
feltételeinek javítása. A középiskolák
közül a mezõgazdasági és kertészeti
szakképzõ intézetek kapnak tõlünk tá-
mogatást. Tavaly óta az egyetemekkel
az eddigieknél is szorosabb kapcsolat-
ra törekszünk a tehetségek kiválasztá-
sa és ápolása érdekében. Sõt, volt egy
parlagfûirtási programunk is. Ennek
során rövid felmérést készítettünk ar-
ról, hogy hány allergiás kolléga van az
irodában. Legalább tízen válaszoltak
igennel arra a kérdésre, hogy allergiá-
sak-e a parlagfû pollenjére. Ezt köve-
tõen az irodánk környékén található
homokos terepen indítottunk el egy
parlagfû-mentesítési programot. Elõ-
ször csak néhány önként jelentkezõ
kollégával mentünk ki, és a magunk fi-
zikai erejével gyommentesítettünk
egy parcellát. Így környezetkímélõ
módon tisztítottuk meg a területet. A
parlagfû irtásához a cég biztosította a
védõfelszerelést (kesztyûk, védõszem-
üveg), hogy aki még nem allergiás, az
ne a védekezés során váljon azzá. Ezen
túlmenõen a közvetlen szomszédsá-
gunkban mûködõ egyetemhez tartozó,
környékbeli területeken is igyekszünk
kialakítani egy parlagfû-mentesítési
programot, az egyetemmel közösen.
Ehhez gyomirtó szert biztosítunk, ha
kérik, hogy megfelelõ hatékonysággal
lehessen elvégezni a gyommentesítést.
Vannak természetesen további ötlete-
ink is, most ezek megvalósításán dol-
gozunk. Gondolkodunk például egy
hulladékmentesítési programon is, mi-
vel a környékbeli utak mentén sajnos
elég sok az illegálisan lerakott szemét. 

Az irodában megoldottuk a szelek-
tív hulladékgyûjtést, így a konyhában
is van külön tároló a mûanyag- és pa-
pírhulladék elhelyezésére. Arra is
ügyelünk, hogy ne égjen a villany a fo-
lyosón, ha van elég természetes fény.
Jelenleg pedig természetvédelmi
programok támogatásával kapcsolat-
ban tárgyalunk a lehetõségek kihasz-
nálásáról.

– A válság következtében történt-
e változás a mindennapi munkavég-
zésükben?

– Igen. Így például jóval keveseb-
bet utazunk, leginkább persze költség-
csökkentési okokból. A telefonkonfe-
renciák a válságot megelõzõen is gya-
koriak voltak nálunk, tehát az utazá-
sok egy részét eddig is ezekkel váltot-
tuk ki. Vannak ún. net-megbeszélések
is, amikor a számítógépen keresztül le-
het bekapcsolódni a megbeszélésbe
vagy meghallgatni az elõadásokat.
Vállalati telefonos tájékoztatókat szin-
tén szoktunk tartani; ezekbe azok hall-
gatnak bele, akiket érint, vagy érdek-
lõdnek a téma iránt, így ezért sem
szoktunk külön összejönni. Olyan alka-
lom, ahol mindenki jelen van, legin-
kább a karácsonyi megemlékezés szo-
kott lenni. Ha a munka feltétlenül
megkívánja a személyes találkozót, ak-
kor természetesen erre is sort kerí-
tünk.

– Egy felelõs vállalat a munka-
vállalóival szemben is felelõsen vi-
selkedik. Mit gondolnak errõl önök?

– Teljes mértékben egyetértünk ez-
zel a megállapítással. A Monsanto pél-
dául nagyon sokat ad a biztonságra;
külön megbízottat foglalkoztat, aki a
közlekedésbiztonsággal és a munkavé-
delemmel foglalkozik. Rendszeresen
kapunk számítógépes kiképzõprogra-
mokat, a vezetéssel vagy az otthoni,
családi biztonsággal kapcsolatosan, te-
hát mindezt nagyon komolyan veszi a
vállalat. Évente legalább egy vezetés-
technikai tréningen veszünk részt,

amely mindenki számára kötelezõ.
Rendszeres tréningek vannak, de ha
valaki úgy érzi, hogy más területen is
szeretné fejleszteni magát, akkor arra
is van lehetõség. Vannak online fejlesz-
tõ programok is, amelyekre jelentkez-
ni lehet, és egy szimbolikus összeg fe-
jében elvégezhetõek. Ezek fõleg belsõ,
vállalati programok, de arra is van le-
hetõség, hogy külsõ tanfolyamra je-
lentkezzenek a kollégák. Így többen
tanulnak idegen nyelvet, illetve fej-
leszthetik a nyelvtudásukat. 

Természetesen az alkalmazottak
egészségét is kiemelten kezeli a válla-
lat, ezért mindenkinek van egy kártyá-
ja, amivel átlag feletti egészségügyi el-
látást kaphat a szerzõdött egészség-
ügyi szolgáltatónál. Évente egy szûrés
kötelezõ, de ha bármilyen egészség-
ügyi probléma adódik, akkor is igény-
be lehet venni vizsgálatokat. Például
kívánság szerint kaptunk már fertõzõ
májgyulladás és influenza elleni ingye-
nes védõoltást is. Sõt, egy elsõsegély-
nyújtó tanfolyamot is szerveztünk az
önként jelentkezõ kollégák részére.
Korábban az irodánk a Montevideo ut-
cában volt, ezért a költözést követõen
a kijáráshoz két buszt biztosított a vál-
lalat, amelyek minden reggel két idõ-
pontban hozzák, és délután két idõ-
pontban viszik a dolgozókat. Ez folya-
matosan mûködik, így kevesebb saját
jármûvet kell használni, hatékonyabb
a ki-bejárás. Vannak olyan kollégáim,
akik környezetvédelmi és egészség-
ügyi megfontolásból járnak biciklivel.
Vannak köztük soroksáriak, de van,

Parlagfû-mentesítési program a gyakorlatban
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aki Zuglóból jön kerékpárral. Napköz-
ben a raktárépületekben tudják tárol-
ni a bicikliket, és az öltözködésük, zu-
hanyzásuk is megoldott. A munka-
idõnk rugalmas, feladatorientált. Ha
az ember úgy érzi, hogy aznap megtet-
te a dolgát, akkor elmegy délután két
órakor, de alakulhat úgy is, hogy este

hétkor még önszántából marad, mert
be kell fejeznie egy határidõs munkát.
Vannak társasági programok, amelyek
azt szolgálják, hogy a kollégák köze-
lebbi, baráti kapcsolatba kerüljenek
egymással. Ilyen például a Mikulás-
nap, de volt már egy jó hangulatú foci-
délutánunk is.

Lassan végére érünk a beszélgetés-
nek, és Czepó Mihály kikísér minket a
kerten keresztül. Kifelé menet még
egyszer megcsodáljuk a gondosan
ápolt parkot, amikor frissen ásott föld-
kupacokra leszünk figyelmesek. Ven-
déglátónk elmosolyodik: – Látják, a
kertész mindig jobban érzi magát a
természetben, nem véletlenül volt itt
korábban a Seminis irodája. Csak rá
kell nézni a parkunkra, milyen igénye-
sen van kialakítva, gondozva. Aztán
vakondok túrta fel ezt a gyepet, és szó-
ba került, hogy mi legyen a kis állattal.
Ragaszkodtunk ahhoz, hogy nem sza-
bad bántani a vakondokot, csak kímé-
letesen áttelepíteni. Ez meg is történt,
de ahogy elnézem, jobban tetszett neki
itt, és visszaköltözött…

Interjúsorozatunkat folytatjuk. Re-
méljük, hogy az újabb piaci szereplõk
megszólaltatásával más, eddig kevés-
bé megszokott szemszögbõl ismerhet-
jük meg azokat a cégeket, amelyeknek
képviselõivel, termékeivel, szolgáltatá-
saival nap mint nap találkozunk.

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

A Monsanto Hungária Kft. központja
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