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A rendszeresen visszaköszönő prob-
lémák okai és a megszüntetésükre irá-
nyuló megoldási lehetőségek után ku-
tatva több riasztó fejlemény, illetve 
kedvező fordulat is terítékre került. A 
teljesség igénye nélkül igyekszem 
most ezek közül néhányat sorra venni.

„A mezőgazdasági termékek iránti 
kereslet a válság ellenére stabil, sőt 
előrejelzések szerint akár nőhet is. Az 
agrárium tehát a jövőben is húzóága-
zat lehet” – ez volt a résztvevők egybe-
hangzó véleménye tavaly júniusban, a 
XIX. Élelmiszer- és Agrárgazdasági 
Világfórum megnyitóján. Az elmúlt 
két év árváltozásai azonban – legalább-
is rövid távon – mást mutatnak. 

2009. jan-nov. között az ag rár ter-
mékek termelői árszintje 10,2%  -kal 
esett vissza, ami a növényi termékek 
árszínvonalának 14,0%-os, illetve az 
élő állatok és állati termékek árának 
4,3%-os csökkenéséből adódott. A ga-
bo nafélék termelői átlagára 15,9%-kal 
mérséklődött az előző év első tizenegy 
hónapjához képest. Ezen belül a búza 
ára 26,1%-kal, a kukoricáé 7,7%-kal 
esett vissza. Az ipari növények ára 
15,0%-kal lett alacsonyabb, míg a bur-
gonyáé 6,3%-kal nőtt. A zöldségfélék 
ára 7,7%-kal mérséklődött. A gyümölcs 
árindexe 19,8%-kal mérséklődött, ezen 
belül a szőlő ára 4,8%-kal, a többi gyü-
mölcsé 31,3%-kal esett vissza 2008 első 
tizenegy hónapjához képest. A vágóál-
latok termelői ára ugyan 1,4%-kal 
emelkedett, az állati termékek ára vi-
szont 16,2%-kal visszaesett – a tej ára 
23,5%-kal csökkent, a tojásé pedig 
5,0%-kal növekedett – az év első tizen-
egy hónapjában. Mindez rendkívül 
gyenge második féléves kereslettel pá-
rosult, ráadásul az áresés is egy előző 
évi csökkenő árszintről következett 
be.

Amint az ismeretes, az agrártermé-
kek termelői árszintje 2008 novembe-
rében 22,3%-kal mérséklődött az előző 
év azonos időszakához képest. Ezen 
belül a növényi termékek árszínvonala 
39,6%-kal csökkent, az élő állatok és 
állati termékek ára pedig 4,1%-kal 
nőtt. 2008 novemberében a gabonafé-
lék termelői ára az előző év novembe-
réhez viszonyítva 46%-kal esett vissza. 

Az olajos növények termelői ára no-
vemberben 13,4%-kal csökkent az elő-
ző év novemberéhez képest. A burgo-
nya termelői ára az előző év azonos 
hónapjához mérten 27,9%-kal csök-
kent, a zöldségfélék árszínvonala 5,5%-
kal esett vissza. A gyümölcsök terme-
lői 62,3%-os árcsökkenést könyvelhet-
tek el, amelyben főként az alma árának 
79,4%-os és a borszőlő árának 30,4%-
os csökkenése volt a meghatározó. A 
vágóállatok termelői árának 11,1%-os 
növekedése főleg a vágósertés árának 
25,1%-os, valamint a vágóbaromfi és a 
vágómarha árának ennél jóval kisebb, 
0,2%-os, illetve 0,9%-os emelkedéséből 
adódott. Ennek fényében a tavalyi év 
még sötétebb színben tűnik fel az ag-
rárium szereplői számára.

Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy 
tavaly nemcsak a termelői árak, ha-
nem a hozamok is jóval alulmúlták a 
rekordokat döntögető 2008-as évet, a 
kép még riasztóbb. Sőt, az elmúlt évek 
beruházásaihoz felvett hitelek törlesz-
tése is nyomja a gazdálkodókat. Eköz-
ben az agrárvállalkozások tavaly a ko-
rábbiaknál kedvezőtlenebb feltételek 
mellett juthattak kölcsönökhöz, mivel 
a pénzintézetek a gazdasági válság 
miatt szűkítették a hitellehetőségeket. 
Nem csoda hát, ha a felszámolt cégek 
ágazati sorrendjében harmadik helye-
zést ért el a mezőgazdaság – a válság 
által legjobban sújtott gépjármű-ke-
reskedelem és építőipar mögött. Az 
agrárium dobogósnak számító 3%-os 
felszámolási rátája gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy tavaly minden 33. mező-
gazdasági vállalkozást felszámolták. 

Mire számíthatunk  
ezek után 2010-ben? 

Annyi biztos, hogy az idei esztendő 
vízválasztó lesz, nemcsak az áprilisban 
esedékes országgyűlési választások és 
a szakminiszter várható nyugdíjba vo-

nulása miatt, hanem sok egyéb szem-
pontból is. Várhatóan eldől az is, hogy 
a gazdasági válság merre veszi az 
irányt. A hazai makrogazdasági adatok 
közül a legtöbb egyre kedvezőbb képet 
mutat, és az idei évre vonatkozó elem-
zői várakozások szintén pozitívak. Bár-
melyik prognózist nézzük, abban mind-
egyik gazdaságkutató szervezet egyet-
ért, hogy idén csökken az infláció, bő-
vül a külkereskedelem, növekszik a 
beruházások volumene, és a tavalyinál 
többet érnek majd a bérek is. Az opti-
mistábbak már a gazdaság teljesítmé-
nyének növekedését jelzik előre. Vége 
lenne hát a gazdasági válságnak? 

Bár a fentiek javuló tendenciát je-
leznek, a munkanélküliségi ráta sehogy 
sem akar csökkenni. Ez pedig a fizető-

képes keresletre van közvetlen hatás-
sal. Így nem csoda, ha a gazdaságkuta-
tók is óvatosak a háztartások fogyasz-
tására vonatkozó várakozások becslé-
sekor. Jó hír lehet azonban, hogy már a 
pesszimistábbak is a fogyasztás csök-
kenésének legalább a lassulásával szá-
molnak. Szintén az optimizmust erősít-
heti, hogy az euróövezet jövő évre várt 
gazdasági növekedése összességében 
már pozitív. Sőt, nemcsak Nyugat-Eu-
rópa kezd lendületbe jönni, hanem a 
kontinens tíz keleti tagállamának fele 
is pozitív GDP-növekedést vár erre az 
évre. Bizakodásra ad okot az is, hogy – 
a Nemzetközi Energiaügynökség sze-
rint – idén meglódulhat a kőolajkeres-
let, mert felgyorsul a gazdasági növe-
kedés az ázsiai feltörekvő országokban. 
A kőolaj árának emelkedése jól jöhet 
azoknak, akik a mezőgazdasági termé-
nyek árának emelkedésére számíta-
nak. Ennek oka, hogy az energiaárak 
(főként a nyersolajé) és a mezőgazda-
sági termények ára általában együtt 
mozog. Így az olaj árának emelkedése 
az ágazat számára – ha ideiglenesen is, 
de – pozitív jel lehet. A tovább erősödő 
tőzsdei jegyzések és a választások mi-

A fordulat éve lesz az idei?
Évek óta foglalkoztat az ország élelmiszer-gazdaságának, ezen belül is elsősorban agrárágazatának a kiútkeresése. Tavaly több 
szakmai fórumon is alkalmam volt részt venni, ahol a rendezvények hivatalos témáját a fenntartható mezőgazdasági termelés,  

a klímaváltozás és a gazdasági válság ágazatra gyakorolt hatása adta. A konferenciák és műhelybeszélgetések szüneteiben 
pedig rendszerint a földbirtok-politika és a nemzeti agárstratégia került szóba. Nem véletlenül.

A felszámolt cégek ágazati  

sorrendjében harmadik helyezést  

ért el a mezőgazdaság
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att esetleg gyengülő forint segítheti a 
bennragadt termények exportját. Ez 
megint csak jó hír lehet a mezőgazdá-
szok számára, mivel a felvásárlási árak 
emelkedését eredményezheti.

Idén újra lesz általános mezőgazda-
sági összeírás, amelynek során termé-
szetes személyek személyes adatait is 
begyűjtik, így az adatvédelemmel ösz-
szefüggő alkotmányos kötelezettségek 
miatt törvény rendeli majd el az eljá-
rást. Az összeírás elvégzésére az Eu-
rópai Parlament és az Európa Tanács 
rendeletben kötelezi az uniós tagálla-
mokat. Hasonló adatgyűjtés utoljára 
2000-ben volt, ezért az azóta eltelt egy 
évtized során lezajlott változások miatt 
is szükség van egy új felmérésre. Arra 
szintén jó lesz a statisztika, hogy az ős-
termelők tevékenységéről pontosabb 
képet kapjanak a hatóságok. 

2010. január 1-jétől megváltozott a 
mezőgazdasági őstermelői igazolvá-
nyok kiállításáért fizetendő díj mérté-
ke. Az új igazolványok és az értékesí-
tési betétlapok kiadásáért ezer-ezer 
forintot kell fizetnie az igénylő termé-
szetes személynek, míg a gazdaság 
adataira vonatkozó módosítások beje-
lentése díjmentes. 

Április 1-jétől változik a mezőgaz-
dasági idénymunka szabályozása is, 
mivel az Országgyűlés tavaly decem-
berben elfogadta az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvényt.  2010. 
március 31-ig tehát még élnek az 
AM-könyvek, és a munkaszerződést az 
eddig megszokott módon lehet meg-
kötni, a közterheket pedig a közteher-
jegyek beragasztásával lehet leróni. 
Április 1-jétől az alkalmi munkaválla-
lói könyvek és a közteherjegyek meg-
szűnnek, helyette egyszerűsített mun-
kaszerződést kell kötni, illetve elektro-
nikusan kell bejelenteni a foglalkozta-
tást az APEH felé. A növénytermesz-
tési idénymunkára – külön kedvezmé-
nyeket biztosító – speciális szabályok 
vonatkoznak. Növénytermesztési  
idénymunkának tekintendő egy külön, 
2010. április 1-jéig kiadandó kormány-
rendeletben meghatározott egyes nö-
vénytermesztési termékek (pl. zöld-
ség, gyümölcs, dohány) termelésével 
összefüggő mezőgazdasági idénymun-
ka és a megtermelt növénytermesztési 
termékeknek a munkáltató saját gaz-
dasága területén történő anyagmozga-
tása, csomagolása. Növénytermesztési 
idénymunka esetén a munkáltatót a 
bejelentési kötelezettség azzal az elté-
réssel terheli, hogy azt nem naponta a 

munkavégzés megkezdéséig, hanem 
csak a tárgyhónapot követő hónap 
12-éig kell teljesíteni.

2011. május 1. fordulópont lehet a 
földtulajdonszerzés területén is, mivel 
jövőre lejár az ezzel kapcsolatos mora-
tórium. A minisztérium már jelezte, 
hogy élni kíván a jelenlegi szabályok 
meghosszabbításának lehetőségével, 
és az EU jegyzőkönyvbe is vette a be-
jelentést. A kérelmet 2010-ben kell 
megismételni, immár a megfelelő in-
doklással együtt beterjesztve, hogy az 
Európai Bizottság még az idén napi-
rendre tűzhesse a kérdést. A morató-
rium meghosszabbításának azonban 

nincs sok esélye, így várhatóan meg-
szűnik a társas gazdaságok és a kül-
földiek földtulajdonszerzésének tiltá-
sa, illetve korlátozása. Erre a váltásra 
addig alaposan fel kell készülnünk, és 
2011-ig olyan birtokpolitika megalko-
tására van szükség, amely képes ke-
zelni a derogáció megszűnésével járó 
kihívásokat. Ha a helyzet megoldására 
rövidesen nem lesz valóban átgondolt 
és elszánt politikai akarat, akkor a kül-
földi földvásárló alapok és a tőkeerős 
nagyüzemi gazdaságok kerülhetnek 
számottevő fölénybe.

Az Európai Bizottság éppen e cikk 
írásának idején alakul újjá. Az új Bi-
zottság tagjelöltjeinek – így az új me-
zőgazdaságibiztos-jelöltnek is – január 
11-19. között kellett válaszolniuk az 
Európai Parlament kérdéseire. Dacian 
Ciolos román agrárbiztosjelölt európai 
parlamenti meghallgatásán mandátu-
mának prioritásai közé sorolta a közös 
agrárpolitika (KAP) 2013 utáni idő-
szakra vonatkozó távlatának meghatá-
rozását, illetve a KAP reformjának 
szükségességét. Ez év végére várható 
tehát az erre vonatkozó javaslat első 
változatának nyilvánosságra hozatala.

Éppen félidejénél tart a 2007-2013 
közötti EU-s költségvetési időszak. 
Ezzel összhangban szintén félidős az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Stratégiai Terv (ÚMVST), amely a 
magyar vidékfejlesztési program 
(ÚMVP) ugyanezen időszakra vonat-
kozó stratégiai kereteit tartalmazza. 
Az ÚMVST célja, hogy kijelölje az ag-
rár-vidékfejlesztés irányait, célkitűzé-

seit, és meghatározza a célok elérésé-
nek módját, valamint eszközeit. Las-
san egyébként is időszerűvé válna a 
következő hétéves terv elkészítése, 
azonban a KAP reformja és a földtu-
lajdonszerzés területén várható jövő 
évi változások nem tűrik a halasztást. 

A Magyar Gazdakörök és Gazda-
szövetkezetek Szövetségének régi-új 
elnöke, Jakab István egy nemzeti 
programban látja az ágazat válságá-
nak megoldását, és nemzeti összefo-
gást sürget. Valószínűleg elsősorban a 
MAGOSZ honlapján megtalálható, 
2006. március 19-ei dátummal kelte-
zett Gazdaprogramra utal.

Az Európai Unió már 1999 óta aktív 
vidékpolitikára ösztönzi – 2009-től kö-
telezi – a tagállamokat, sőt előírja az új 
vidékpolitika kialakítását a civil társa-
dalom – mindenekelőtt a helyi lakos-
ság, a vállalkozók és a szakértelmiség 
– bevonásával. Így mára hazánkban is 
vannak ennek kézzelfogható eredmé-
nyei.

Pálinkás József, az MTA elnöke ta-
valy tavasszal mutatta be az MTA szék-
házában Glatz Ferenc akadémikus, az 
MTA korábbi elnöke „Új vidékpoliti-
ka” címmel megjelent kötetét. Az előző 
bekezdésben leírtakat igazolja, hogy a 
könyv írója és méltatója egyaránt a ha-
gyományos agrártudomány területén 
kívülről érkezett. A könyv történész-
professzor szerzője kiemelte, hogy a 
vidékpolitika nem csupán agrárpoliti-
ka, hanem egészség- és oktatáspolitika, 
infrastruktúra és igazgatáspolitika 
is.  Az energetikai, pénzügyi és klíma-
válság Glatz Ferenc szerint azt jelzi, 
hogy a globalizációt is szabályozni, irá-
nyítani kell. Új harmóniát kell teremte-
ni globalitás és lokalitás között, hogy a 
globalizáció ne nagyhatalmi érdekérvé-
nyesítést, hanem a különböző adottsá-
gú térségek kölcsönös egymáshoz ren-
deződését jelentse. A könyv szerzője 
zárógondolatában kifejtette, hogy a po-
litika és a társadalom párbeszédére van 
szükség, hiszen a vidék jövője a szem-
léletét megújító közigazgatási szakem-
berek mellett az ott élő a gazdálkodók-
tól, iparosoktól, tanároktól is függ.

A 2008 áprilisában Nádudvaron, 
majd 2009 májusában Pápán megren-

2011. május 1. fordulópont lehet a  

földtulajdonszerzés területén is,  

mivel jövőre lejár az ezzel kapcsolatos moratórium
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dezett I. és II. Magyar Agrárakadémia 
igazolta, hogy a magyar agrárium 
igényli a jövőbe mutató, problémafel-
táró rendezvényeket, valamint a valódi 
társadalmi vitát. A megkezdett munka 
folytatásaként idén március 5-6. között 
ismét Nádudvaron rendezik meg a III. 
Magyar Agrárakadémiát. 

Még 2007 nyarán megszületett a 
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stra-
tégia (NFFS). Az NFFS fő célkitűzé-
se, hogy elősegítse a hazai társadalmi, 
gazdasági és környezeti folyamatok 
összességének, azaz országunk fejlő-
désének közép-, illetve hosszú távon 
fenntartható pályára való áttérését, fi-
gyelembe véve a hazai adottságokat és 
a tágabb folyamatokat, feltételeket. Az 
NFFS – célkitűzése elérése érdekében 
– elvi útmutatást nyújt arra, milyen 
szemléletmódot és megközelítést kell 
alkalmazni a hosszú távú, átfogó és 
ágazati, illetve területi szintű fejleszté-
si tervek és ágazati programok fenn-
tarthatósági vizsgálata és felülvizsgá-
lata, illetve újak készítése, majd végre-
hajtása során. Az NFFS rövid távon 
(3-5 év) illeszkedik a hazai és nemzet-
közi stratégiák és koncepciók jelenlegi 
kereteihez, magában foglalva ugyan-
akkor azok felülvizsgálatát, és közép- 
(10-15 éves), illetve hosszú (25-50 éves) 
távon való, a fenntartható fejlődés cél-
rendszeréhez igazodó átalakítását.

2008 nyarán elkészült a 2008-2020 
közötti időszakra vonatkozó „Stratégia 
a magyarországi megújuló energia-
források felhasználásának növelésé-
re”. A dokumentum egyik legfonto-
sabb megállapítása a következő: „A 
lehetőségek és korlátok alapján meg-
állapítható, hogy a hazai és uniós elvá-
rásoknak megfelelő megújulórész-
arány-növelés csak a biomassza alapú 
energiatermelés jelentős mértékű nö-
velésének segítségével lehetséges – a 
többi megújuló energiaforrás lehető-
ségeinek kihasználása esetén is. Fel 
kell hívni a figyelmet azonban arra, 
hogy az élelmezési célú mezőgazdasági 
termények energetikai felhasználásá-
nál fokozott és folyamatos odafigyelés-
re van szükség annak érdekében, ne-
hogy az élelmezési, illetve takarmány-
szükségletek hátrányba kerüljenek, és 
tekintettel kell lenni a fenntarthatósá-
gi kritériumokra.” 

A fenntarthatósággal kapcsolato-
san egy másik, 2008-2025 közötti idő-
szakra vonatkozó dokumentum is meg-
jelent. Ez a Nemzeti Éghajlat-változá-
si Stratégia (NÉS), amelynek 2050-re 

vonatkozó agrárágazati jövőképe az 
alábbi: „A mezőgazdaságban az ala-
csony vegyszerhasználatú integrált, il-
letve biogazdálkodás vá lik uralkodóvá. 
A Nemzeti Erdőtelepítési Program 
(NEP) megvalósításával az ország 
erdősült sége 27,4%-ra emelkedik.”

Még a fenti stratégiai döntéseket 
tartalmazó dokumentumok megszüle-
tését megelőzően, 2006 februárjában 
megjelent „A magyar élelmiszeripar 
egyeztetett innovációs stratégiája”. A 
dokumentumnak az élelmiszer-gazda-
ság helyzetelemzésére vonatkozó feje-
zete az alábbi fontos megállapítást te-
szi: „Ha Magyarország lemarad az 
élelmiszeripari innovációban, elkerül-
hetetlenül át kell majd engednie piacait 
a külföldről beérkező élelmiszereknek, 
ami ugyancsak elkerülhetetlenül a jö-
vedelemtermelő képesség jelentős 
csökkenéséhez és munkahelyek elvesz-
téséhez vezetne. Ezzel szemben a ma-
gyar élelmiszeripar lehetőségeinek az 
innováció segítségével történő kihasz-
nálása versenyelőnyhöz juttathatja a 
magyar élelmiszer-gazdaságot.”

Az előző bekezdés utolsó mondatá-
val kapcsolatos a Gazdasági Verseny-
hivatal (GVH) egyik sajtóközleménye, 
amely tavaly jelent meg „A verseny-
képesség javítása segíthet az agrári-
um gondjain” címmel. „Nem célszerű, 
nem kívánatos, s a fogyasztók érdekét 
sem szolgálná, ha az élelmiszerszek-
tort kivonnák a versenytörvény hatá-
lya alól” – derül ki a GVH által készí-
tett, a 2008-as mezőgazdasági ter-
ményfelvásárlási folyamatokat elemző 
tanulmányból.

A GVH az élelmiszer-termékpályá-
kat érintő panaszok és bejelentések 
vizsgálatai alapján a következő fonto-
sabb tapasztalatokat fogalmazza meg:

Egyes vállalkozásoknak és iparági  −
szövetségeknek téves várakozásaik 
vannak a piaci alkalmazkodási folya-
matok során jelentkező feszültségek 
versenyjogi kezelhetőségét, verseny-
hatósági feloldhatóságát illetően.
Az aszimmetrikus tárgyalási pozíció  −
létezik, de a vizsgálatokban látott 
szerződések alapján nem jellemző a 
szerződéses feltételek nagymértékű 
azonossága, ami az alkuk egyedisé-
gére, az alkuképesség és -készség 
fontosságára utal.
Az ellenszolgáltatás nélküli szerző- −
déses feltételek a kereskedelmi lán-
cok gyakorlatából kiiktathatók vol-
tak, így szigorúbb beavatkozásra 
nem volt szükség.

A GVH álláspontja szerint a ver-
senyhatóságok az agrárvertikum sze-
replői között a jövedelemelosztásban 
tapasztalható egyenetlenségeket vagy 
a kereslet és kínálat eltéréseiből faka-
dó piaci feszültségeket versenyjogi 
eszközökkel nem tudják kezelni. Az 
agrárszektorban az ágazati szabályo-
zás ezért előnyt élvez az általános ver-
senyjogi megközelítéssel szemben. 
Amennyiben azonban az ágazati sza-
bályozás által meghatározott kivételek 
körébe tartozás nem állapítható meg, 
akkor az általános versenyjogi szabá-
lyok alkalmazhatóak és alkalmazandó-
ak az adott magatartásra az élelmi-
szer-ágazatban is.

A termékpályát jellemző mélyreha-
tó problémákat a versenyhatóság sze-
rint a vállalkozások piaci igényekhez 
való alkalmazkodási folyamatainak fel-
gyorsításával, a piacorientáció javítá-
sával lehet csak csökkenteni. Kellő kö-
rültekintést és óvatosságot kíván azon-
ban minden olyan állami beavatkozás 
– például a kiskereskedelem viselke-
désére vonatkozó külön szabályozás – 
alkalmazása, amely csupán egy adott 
állam területén kényszeríthető ki. 
Fennáll ugyanis a veszélye, hogy egy 
szigorúbb szabályozás éppen a külföldi 
tranzakciókkal könnyen bonyolítható 
import arányának növelésére ösztö-
nöz, s végül a hazai szerződőket érinti 
hátrányosan. Erre egyébként Sólyom 
László köztársasági elnök is felhívta a 
döntéshozók és a piaci szereplők fi-
gyelmét, amikor megfontolásra vissza-
küldte az Országgyűlésnek a tisztes-
ségtelen forgalmazói magatartásról 
szóló törvényt.

Nem helyes olyan illúziókat táplál-
ni, hogy – az egyébként kicsi, s a nem-
zetközi piaci mozgásoknak erősen ki-
tett – magyar piacon ezeket a gondo-
kat a piaci szereplők helyett az állam 
meg tudja oldani. Az Európai Unióhoz 
tartozás ténye ugyanis gátat szab a pi-
acvédelmi intézkedéseknek. A vállala-
tok közötti export- és importver-
seny-korlátozó célú vagy hatású meg-
állapodások esetében az uniós verseny-
jog jelenti a legfontosabb korlátot. A 
Magyar Termékpálya Etikai Kódexet 
érintő versenyhatósági kifogások a 
jogszerűen még törvényi szabályozás-
sal sem pótolható, nem megengedett 
piacvédelmet, az európai import meg-
jelenését is korlátozó néhány rendel-
kezést kérdőjelezték meg.

A közvélekedéssel ellentétben a pi-
aci alkalmazkodás elemét képező szer-
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vezeti vagy szervezési átalakulással, 
koncentrációnövekedéssel vagy koor-
dinációjavítással járó, hatékonyságja-
vítást eredményező változtatások ver-
senyjogi akadályokba nem ütköznek – 
jegyzi meg a GVH tanulmánya. Külö-
nösen igaz ez, ha ezek a változások a 
kkv szektorba tartozó, kis piaci része-
sedésű vállalatok között mennek vég-
be. Ennek azonban feltétele, hogy azok 
nem valósíthatnak meg árrögzítő vagy 
piacfelosztó kartelleket. Amennyiben 
azonban az érintett termelők jelentős 
részében nincs meg az igény és az is-
meret az alkalmazkodási kényszer el-
fogadására, úgy a tömeges szelekció 
veszélye csak tovább nő majd a mező-
gazdaságban.

A GVH álláspontja szerint a mező-
gazdaságban is a piaci kényszerekhez 
való rugalmas alkalmazkodás garan-
tálhatja mind az ágazat versenyképe-
sebbé válását, mind a magyar fogyasz-
tók és társadalom jólétét. A verseny-
hatóság szerint a verseny az élelmi-
szerpiacokon sem akadálya, hanem 
éppen egyik forrása a versenyképes-
ségnek. Mindebből következően nem 
célszerű, nem kívánatos és a fogyasz-
tói jólétet sem szolgálná az élelmiszer-
szektor versenyjog hatálya alól való 
kivonása.

Külön figyelmet érdemel a 
GVH-elemzéshez tartozó 5. sz. mellék-
let, amely a lehetséges hosszú távú 
megoldásokra vonatkozó ajánlásokat 
tartalmazza. Érdemes alaposan végig-
olvasni és megszívlelni a benne foglal-
takat minden ágazati szereplő, az ága-
zattal üzleti kapcsolatokat ápoló vállal-
kozás döntéshozója, valamint a szak-
mai szövetségek és érdekképviseletek 
képviselői számára.

Itt többek között olyan elemek is 
szerepelnek, amelyek tipikus marke-
tingeszközök, illetve a marketing tárgy-
körébe tartozó fogalmak. Például:

csatornapolitika, ellátási lánc −
integráció, koordináció, kommuni- −
káció (azaz szervezés, összehango-
lás és tájékoztatás)
árképzés, maximált ár −
beszállítói szerződések, keretszer- −
ződés
márkázás, márkaérték, kereskedel- −
mi márka
réspiacokon való megjelenés (pl.  −
öko- és biogazdálkodás).

Tehát már a GVH-ajánlásokból is 
világosan kitűnik, hogy nem elsősor-
ban a termeléssel van gond, inkább a 

termény elhelyezésével, piacra jutta-
tásával kapcsolatos a probléma. A 
megoldásokat pedig a piaci szereplők-
nek nem az államtól, hanem a fenti 
eszközök alkalmazásától kell várniuk.

Tavaly került a kezembe „A ver-
senyesélyek javításának lehetőségei a 
magyar élelmiszer-gazdaságban” cí-
mű, 2008 végén megjelent tanulmány. 
A könyv a Magyar Agrárkamara meg-
bízásából, neves szerzők közreműkö-
désével készült, és az alcímében is 
megfogalmazott kérdésre keresi a vá-
laszt: „Alapanyag-termelő vagy na-
gyobb hozzáadott-értékű termékeket 
előállító ország leszünk?”

A helyzetelemzés által nyújtott di-
agnózis röviden a következő: „A ma-
gyar agrárgazdaság továbbra is struk-
turális feszültségekkel terhes, gyenge 
versenyképességgel jellemezhető pá-
lyán vergődik.” A tanulmány által köz-
zétett megoldási javaslat szerint pedig 
egy új, tudatos és harmonizált alkal-
mazkodási stratégiát kell kialakítani. 
Úgy érzem, itt mindhárom jelző azo-
nos súllyal szerepel, és ez nem is vélet-
len.

Különösen értékes a mű összefogla-
ló fejezetében elhelyezett javaslatcso-
kor, amely területenként határozza 
meg a feladatokat. Így burkoltan az 
egyes problémák megoldásának felelő-
seit is meghatározza.

Az egyes területek a következők:
marketing (talán nem véletlenül ez  −
került az első oszlopba),
gazdaságpolitikai feladat, −

hatósági feladat, −
vidékfejlesztés és támogatáspolitika, −
oktatás, kutatás, szakképzés, −
koordináció és együttműködés, −
logisztika. −

A felsoroltakon kívül természete-
sen külön megjelenik az agrárpolitika, 
amelynek három fő feladata a követke-
ző:

átfogó agrárstratégia részeként a  −
megújuló mezőgazdasági energia-
termelés komplex fejlesztési tervé-
nek elkészítése;
átfogó agrárstratégia részeként a  −
kertészeti vertikumok komplex fej-
lesztési tervének elkészítése;
átfogó agrárstratégia részeként az  −
állattenyésztési vertikumok komp-
lex fejlesztési tervének elkészítése.
A helyzet elemzése tehát befejező-

dött, a diagnózis elkészült. A célok és 
stratégiák világosak. Remélhetőleg 
minden érintett átérzi a döntés súlyát, 
és felvállalja annak felelősségét. Már 
csak meg kell valósítanunk.

Ehhez valóban nemzeti összefogás-
ra van szükség, de előbb el kell tud-
nunk fogadni, hogy az egyéni gazdasá-
gok és a társas vállalkozások egymás 
mellett is, nem pedig csak egymás ká-
rára fejlődhetnek. Ekkor a leginkább 
megosztó birtokpolitikai kérdésben is 
konszenzus alakulhat ki, és az agrári-
um valóban húzóágazattá válhat a jö-
vőben.

Pólya Árpád
www.agrostratega.blog.hu
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Az ausztrál növényvédőszer-gyártó 
cég hazai leányvállalatának irodája a 
főváros egyik zöldövezetében találha-
tó. Vendéglátónk Salamon György, a 
társaság vezetője.

– Alig több mint két éve 
új piaci szereplővel bővült 
a hazai növényvédő-
szer-forgalmazók sora. Az 
önök cége ugyan új Ma-
gyarországon, de a Nu-
farm által gyártott készít-
mények neve régóta isme-
rősen csenghet a felhasz-
nálók számára.  

– A Nufarm egy ausztrá-
liai székhelyű növényvédő-
szer-gyártó vállalat. 1957-es 
megalapítása óta piacveze-
tővé vált Ausztráliában, a 
harmadik Ázsiában, de Eu-
rópában és a többi kontinen-
sen is jelentős tényezője a 
növényvédő szerek piacá-
nak. Ezen belül a globális 
gyomirtószerpiac ötödik leg-
nagyobb szereplője. Ennek 
egyik oka, hogy az anyacég 
2008-ban megvásárolta az 
angliai AH Marks nevű cé-
get, és az akvizícióval piac-
vezetővé vált a fenoxi-herbi-
cidek piacán. A glifozát ha-
tóanyag-tartalmú termékek 
gyártóinak sorában a Mon-
santo után a második, és je-
lentős pozíciót vívott ki ma-
gának a réztartalmú szerek 
piacán is, hiszen ott a legis-
mertebb márkák tulajdono-
sa éppen a Nufarm. Jól ismert márkák 
fémjelzik a Nufarm által képviselt nö-
vényvédelmi megoldásokat, ilyen pél-
dául az Amega, a Champion, a Clinic, a 
Cuproxat, a Dezormon, a Duplosan 
DP és KV, a Mecomorn, az U-46 D és 
M, a Solar System, a Stabilan vagy a 
Zeagran, és a sort folytathatnánk to-
vább. A felsoroltak közül sok kedvelt 
termék már a hazai leányvállalat meg-
alapítása előtt is kapható volt Magyar-

országon. Éppen ez a másik oka az 
előbb említett szerek ismertségének, 
hiszen a vállalat által gyártott készít-
mények jó részének hazai forgalmazó-
ja korábban a Magyar Kwizda volt, il-

letve egy részét továbbra is ők értéke-
sítik. Többek között a két cég közötti 
sokéves sikeres együttműködésnek 
köszönhető, hogy csak tavalyelőtt ala-
kult meg a hazai leányvállalat, hiszen a 
szomszédos országokban már régóta 
saját értékesítő csapatok forgalmaz-
zák a Nufarm termékeit. Jómagam 
2007 novemberében kerültem kapcso-
latba a vállalat egyik, Ausztriában mű-
ködő, linzi központjával, és részt vet-

tem a Nufarm Hungária Kft. megala-
pításában is. Tulajdonképpen én vol-
tam a 2008. január 1-jével induló cég 
első magyarországi alkalmazottja. 
Egyedül kezdtem a munkát, de sze-

rencsére ez nem tartott so-
káig. Hamarosan csatlako-
zott hozzám egy kolléga, aki 
Kelet-Magyarországon fog-
lalkozott az értékesítéssel. 
Így az első szezont ketten 
csináltuk végig. A következő 
új munkatárs logisztikai te-
rületen helyezkedett el, 
majd 2008 végén egy ütem-
ben további három fővel 
gyarapodott a létszám. Az 
újonnan belépők egyike 
pénzügyi területen dolgozik, 
az értékesítők csapata pedig 
két új területi képviselő kol-
légával bővült. A közelmúlt-
ban további fejlesztést vé-
geztünk, így az idei szezon-
nak már teljes értékesítő és 
kiszolgáló csapattal vágunk 
neki.

– Az új munkatársak 
felvétele most különösen 
nagy felelősséggel jár. Ép-
pen ezért jó hallani, hogy 
a gazdasági válság köze-
pette is tudnak létszámot 
bővíteni. Mit tesznek a 
dolgozók megtartása érde-
kében?

– Az új munkaerő felvé-
telét alapos elemzés és fel-
készülés előzi meg nálunk. 
Ez is egyfajta befektetés, 

véleményem szerint a legfontosabb. 
Természetesnek vesszük, hogy újabb 
és újabb munkatársak felvételével 
építsük a csapatot, hiszen a cég csak 
így tud fejlődni, a forgalom pedig nö-
vekedni. Bár a létszám egyelőre kicsi, 
mégis sokszínű képet mutat a kollektí-
va. Egyfelől munkatársaimnak éppen 
a fele hölgy, másfelől a tapasztaltabb, 
idősebb kollégák mellett több fiatal, 
energikus kolléga is dolgozik nálunk. 

Egy növényvédőszer-gyártó vállalat társadalmi felelősségvállalása – Nufarm Hungária Kft.

„Hosszú távú kapcsolatok  
kialakítására törekszünk”

Riportsorozatunk előző részeihez hasonlóan most is egy, a mezőgazdasági ágazattal üzleti  
kapcsolatban álló vállalat rendhagyó bemutatására vállalkozunk. A Nufarm Hungária Kft. központjában tájékozódtunk a 

vállalkozás fenntarthatósággal és társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos viszonyáról.

Salamon György, a Nufarm Hungária Kft. vezetője
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Még csak két éve működik a hazai 
szervezet, de már valódi közösséggé 
alakult. Többször előfordult például, 
hogy közösen elvonultunk valahová, 
ahol pihentünk és dolgoztunk is kicsit. 
Így a munka mellett egymás jobb meg-
ismerésére is alkalmunk nyílott. A szá-
mítógépes rendszert úgy alakítottuk 
ki, hogy csak internetkapcsolatra van 
szükség, és a világon bárhonnan – így 
otthonról is – éppúgy tudunk dolgozni, 
mintha az irodában lennénk. A dolgo-
zóknak járó juttatások között szerepel 
az otthoni internetelérés támogatása, 
így mindenkinek lehetősége van ki-
használni a távmunka adta szabadsá-
got. Tavaly a dolgozónként meghatá-
rozott cafeteria kereteken belül min-
denki megválaszthatta azt, hogy mit és 

milyen megoszlásban szeretne igény-
be venni. Idén – a megváltozott adó-
jogszabályok miatt – ez annyiban mó-
dosul, hogy a kedvezményes adózás 
alá eső elemek választhatók továbbra 
is szabadon, és a „büntetés” alá eső 
elemek kikerülnek a céges juttatások 
köréből. Emellett biztosítjuk az élet-
hosszig tartó tanulás lehetőségét is, 
hiszen párhuzamosan több kolléga 
vesz részt különböző képzéseken. Eh-
hez a cég biztosítja a fizetett munka-
időben történő munkától való távolma-
radást, illetve a képzés költségeit is – 
részben vagy egészben – átvállalja. 
Sőt, a vizsgákra való felkészüléshez 
többlet szabadságot is biztosítunk a 
kollégák számára. Ezen kívül a szak-
képzési hozzájárulás terhére többen 
angol nyelvi oktatásban részesülnek. 
A vidéki munkatársak ezt lakóhelyü-
kön oldják meg, a központunkban dol-
gozókhoz pedig helybe jön az angolta-
nár. Foglalkoztatás-egészségügyi szol-
gáltatást igénybe vesz a cég, de ha va-
lakinek esetleg a számítógép előtti 
munkához védőszemüvegre van szük-
sége, annak beszerzési költségét is át-
vállalja a munkáltató. Mivel kis lét-
számmal dolgozunk, így – az előbb 
említett egészségügyi szolgáltatás 
mellett – több területen; a könyvelés, a 
raktározás, a jog, a munkavédelem, 
valamint a szántóföldi kísérleteinkkel 
kapcsolatos kutató-fejlesztő munka 
feladatainak ellátásához külső segítsé-

get veszünk igénybe. Szintén külsős 
munkavédelmi szakértő tart a dolgo-
zóknak rendszeresen előadást. A céges 
autók felszerelésénél ügyeltünk arra, 
hogy az elérhető biztonsági felszerelé-
sek lehető legszélesebb választékát 
biztosítsuk kollégáink személyes vé-
delme érdekében. Tervben van továb-
bá egy vezetéstechnikai tréning meg-
szervezése is, amelyre várhatóan még 
ebben az évben kerül sor. Sőt, éppen 
most készül a biztonságos és szabályos 
autóhasználattal kapcsolatos belső sza-
bályzatunk. Mobiltelefon kihangosító 
ugyan minden autónkban van, de sze-
retnénk felhívni a dolgozók figyelmét 
például arra is, hogy a vezetés közbeni 
sms-ezés a legutóbbi kutatások szerint 
még veszélyesebb, mint a vezetés köz-

beni telefonálás. Szeretnénk erre is 
ügyelni, mivel munkatársaink egész-
ségének és testi épségének védelme 
nagyon fontos. Nem véletlen az sem, 
hogy a Nufarm minden alkalmazottját 
– világszinten – életbiztosítással látja 
el. Talán ebből is érzékelhető, hogy az 
anyavállalat a munkavállalói jogokat 
messzemenően tiszteletben tartja. 
Nagyvállalat lévén a cégen belül sok 
olyan szabály van érvényben, amely-
hez nekünk is alkalmazkodnunk kell, 
de ezzel együtt a kevésbé formális 
érintkezési szokások, a közvetlen 
hangvétel is jellemző. A vállalaton be-
lül létezik egy belső hírlevélrendszer, 
amelynek segítségével a fontos témák-
ról, változásokról, újdonságokról rend-
szeresen értesítést kapunk. Így min-
dig „képben vagyunk” azzal kapcsolat-
ban is, hogy mi történt például a 
dél-amerikai régióban, de például 
Ázsiában szintén olvassák, hogy mi 
történik Magyarországon. A cégen, il-
letve a mi itthoni csapatunkon belül is 
teret kapnak az alulról jövő kezdemé-
nyezések, számítunk a munkatársak 
ötleteire és véleményére. 

– A növényvédő szerek gyártásá-
val foglalkozó vállalatok óhatatla-
nul hatással vannak a környezetük-
re. Mit tesz a Nufarm annak érdeké-
ben, hogy csökkentse a környezet-
terhelést, és megvédje a felhasználó-
kat?

– A felhasznált növényvédő szerek 

csomagolóanyagainak visszagyűjtése 
nálunk is a Cseber Kht.-n keresztül 
történik. Ezen túlmenően a Nufarm 
nagyon figyel a környezetre, megfelel 
az összes helyi előírásnak és nemzet-
közi szabványnak, mind a termékek 
gyártása és csomagolása, mind a szállí-
tás és értékesítés során. A hozzánk 
legközelebbi, linzi gyár például a Duna 
mellett van, így ott a szokásosnál is szi-
gorúbbak a követelmények, amelyek-
nek a cég maradéktalanul meg is felel. 
A Nufarm innovációja abban szintén 
megnyilvánul, hogy új kombinációk, a 
korábbiaknál környezetkímélőbb for-
mulációk, felhasználóbarátabb csoma-
golások kifejlesztésére koncentrál. 
Ilyen például a DP formuláció, amely-
nek segítségével egy nem porzó szi-
lárd rézkészítményt sikerült előállíta-
ni; ez a WG formulációnál is kevésbé 
porzik, így használata közben vagy egy 
esetlegesen előforduló baleset mellett 
sem kerülhet a szerből a tüdőbe. Ilyen 
formulációval egyedül a Nufarm ren-
delkezik. Ezen kívül támogatjuk a ren-
deltetésszerű használatot és a balese-
tek elkerülését segítő, közérthető 
szakmai információk átadását a kevés-
bé szakképzett felhasználók számára. 
Ennek egyik hazai példája egy gyártói 
összefogásban elkészült, ingyenesen 
terjesztett kiadvány. A „Növényvédő 
szer kezelési kalauz kistermelők részé-
re” című anyag elektronikus formában 
is letölthető a www.nufarm.hu oldalról. 
Ez a kiadvány része az ún. TOPPS 
programnak. A TOPPS az Európai 
Unió 15 tagállamának részvételével, 
2005-2008 között futott, de gyakorlati 
megoldásokban ma is tovább élő pro-
jekt. A TOPPS, azaz a Training the 
Operators to prevent Pollution from 
Point Sources jelentése: Felhasználók 
továbbképzése a pontszerű szennyezé-
sek megelőzésére. A projektet az Euró-
pai Bizottság „Life” programja, illetve 
az ECPA (Európai Növényvédelmi 
Szövetség) hozta létre. Pontszennye-
zések (a növényvédő szer kis területen, 
magas koncentrációban történő kijutá-
sa a környezetbe) különböző munkafo-
lyamatokban, elsősorban például a nö-
vényvédő szer szállításakor bekövet-
kezett baleset, a permetlékészítés, a 
permetezőgép töltése és tisztítása 
vagy a maradékok kezelése során for-
dulhatnak elő. A TOPPS program cél-
ja a vizek pontszerű növényvédő-
szer-szennyezéseinek csökkentése. 
Ennek érdekében európai szakembe-
rek bevonásával került kiadásra a nö-
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vényvédő szerekkel végzett munkákra 
vonatkozó „Legjobb kezelési gyakorla-
tok” útmutató. Ezzel a kiadvánnyal el-
sősorban a kistermelők, hobbikerté-
szek munkáját szeretnénk segíteni oly 
módon, hogy a növényvédő szerekkel 
végzett munka különböző fázisainak 
vizeket is veszélyeztető kockázataira 
felhívjuk a figyelmet, egyben – a már 
említett „Legjobb kezelési gyakorla-
tok” kiadványban javasoltak alapján – 
gyakorlati tanácsokat is adunk a ve-
szélyek elkerülésére. 

– Milyen lépéseket tesznek a szű-
kebb környezet védelme érdekében a 
mindennapokban, például az irodai 
munkavégzés során?

– Már a budapesti irodánk helyé-
nek kiválasztásakor szempont volt az, 
hogy lehetőleg a város szélén, az autó-
pályákhoz és a körgyűrűhöz közel le-
gyünk. Ezzel egyrészt mi magunk is 
kevésbé terheljük a főváros levegőjét, 
másrészt a dolgozóknak is könnyebb 
az irodát megközelíteni, ha vidékről 
érkeznek vagy innen indulnak az or-
szág különböző pontjaira. A Rubin Ho-
tel épületében béreljük az irodát a cég 
megalakítása óta. A hotelhez való kö-
zelségünk igen előnyös mind a közle-
kedés környezetterhelése, mind az 
időgazdálkodás szempontjából. Ami-
kor vendégek jönnek hozzánk vidékről 
vagy külföldről, egyszerűen csak átsé-
tálnak a szállásukról az irodába. Ilyen-
formán a kisebb-nagyobb rendezvé-
nyeinket, megbeszéléseinket is szinte 
házon belül tudjuk megoldani, a szál-

láslehetőség és a vendéglátás biztosí-
tásával együtt. Irodai munkánk elmé-
letileg sok papír felhasználásával jár-
na, ám amit csak lehet, elektronikus 
formában tárolunk, és nem nyomta-
tunk ki semmit feleslegesen. Kereske-
delmi partnereinkkel és a termékein-
ket felhasználókkal való kapcsolattar-
tásunk során igyekszünk áttérni a pa-
píralapúról az elektronikus kommuni-
kációra. Egyelőre van papír alapú hír-
levelünk is, de egyre inkább szeret-
nénk papír- és környezetkímélő meg-
oldásokat használni, és ezt a partnere-
inkkel is elfogadtatni. Ennek előnye 
már most meglátszik azon, hogy mű-
ködésünk harmadik évének kezdetén 

sem borítanak el bennünket a dosszié- 
és papírhalmok. Természetesen a pa-
pír elektronikus módszerekkel való ki-
váltása csak egy bizonyos határig való-
sítható meg, hiszen a hatóságok egye-
lőre kizárólag papíralapú dokumentu-
mokat fogadnak el. Nemzetközi cég 
lévén, rendszeres kapcsolatot tartunk 
fenn mind az európai központunkkal, 
mind a gyárakkal. Az ezzel járó utazá-
sok száma is csökkent az utóbbi idő-
ben, mert telefonkonferenciákkal, in-
terneten keresztül lebonyolított pre-
zentációkkal, megbeszélésekkel sike-
rült helyettesítenünk ezek egy részét. 

Így nem csak a költségeinket tudjuk 
lejjebb szorítani, hanem a környezetet 
is tehermentesítjük, és a munkatársa-
ink utazással járó leterheltségét is 
csökkentjük. A Nufarm – bár ereden-
dően ausztrál cég – törekszik arra, 
hogy az európai piacot európai gyárai-
ból szolgálja ki, így csökkentve nem-
csak a termékek szállításából eredő 
költségeket, hanem a széndioxid-kibo-
csátást is. Sőt, ezzel a lépéssel a helyi 
foglalkoztatáshoz is hozzájárulunk, új 
munkahelyek teremtésével. 

– Fentiek alapján a környezet és 
a munkavállalóik védelme iránti el-
kötelezettségük nyilvánvaló. Egy fe-
lelős nagyvállalat a helyi közössé-

gekkel is tart fenn kapcsolatot, tá-
mogat nemes célokat. Van esetleg 
ezen a téren is említhető kezdemé-
nyezésük?

– Így igaz, és példákat is tudok em-
líteni. Itthon a tudományos célú ren-
dezvényeket szoktuk támogatni. Ezen 
kívül a Nufarm központilag támogat 
egy gyermekrákkal kapcsolatos kuta-
tási alapítványt. Emellett a hatalmas 
károkat okozó ausztrál bozóttüzek ál-
tal elpusztított területek, a kis közös-
ségek lakókörnyezetének helyreállítá-
sához szükséges költségek fedezésé-
hez is jelentős mértékben hozzájárult 
az anyavállalat. Ahogyan a környeze-
tünkkel, úgy a partnereinkkel és a ter-
mékeinket felhasználókkal is hosszú 
távú, jól működő kapcsolatok kiépíté-
sére és fenntartására törekszünk. Nem 
a Nufarm számára nagy haszonnal já-
ró, egyszeri üzleti megállapodások 
megkötése a cél, sokkal fontosabb en-
nél a kiegyensúlyozott, minden fél szá-
mára előnyös és hosszú távú üzleti 
kapcsolat kialakítása. 

– Köszönjük szépen a beszélge-
tést.

Interjúsorozatunkat folytatjuk. Re-
méljük, hogy további piaci szereplőket 
is sikerül megszólaltatnunk. Így egy 
kicsit más, eddig talán kevésbé meg-
szokott szemszögből ismerhetjük meg 
azokat a cégeket, amelyek képviselői-
vel, termékeivel vagy szolgáltatásaival 
nap mint nap találkozunk.

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