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 „A legtöbb ember azért szalasztja 
el a lehetőséget, mert az kezeslábast 
visel, és munkának látszik.” – Thomas 
Edison, feltaláló és üzletember

Évekkel ezelőtt olvastam a tenge-
rentúli Brazíliával kapcsolatban, hogy 
az ottani kormány a 70-es évek elején 
az ország olajimporttól való függésé-
nek csökkentését tűzte ki célul. Az 
olajárak akkori emelkedése egybe-
esett a cukor árának csökkenésével, 
ezért 1975-ben a brazil kormány elin-
dította a Pro-alkohol programot. A 
programnak köszönhetően az ültetvé-
nyeken megtermelt cukornádból cukor 
helyett etilalkoholt állítottak elő, ame-
lyet az üzemanyagtöltő állomásokba 
szállítottak. Így az arra alkalmassá 
tett járművek drága benzin helyett 
jóval olcsóbb etilalkoholt tankolhattak. 
Ennek eredményeképpen a 80-as évek 
közepére az etanollal hajtott járművek 
aránya már 96%-ot tett ki az összes 
eladott autó számához képest.

A 80-as évek végén és a 90-es évek-
ben, amikor az olajárak estek, a cukor 
ára viszont emelkedett, az alkohol vált 
versenyképtelenné a benzinnel szem-
ben, és abban az időben az etanollal 
hajtott járművek tulajdonosai kelle-
metlen helyzetbe kerültek.

A probléma megoldására a brazil 
kormány 2003-ban „rugalmas üzem-
módú” járművek gyártását rendelte 
el, amelyek a benzin és az etilalkohol 

Belépőjegy a sikerhez
Makacsul tartja magát a kreatív zseni mítosza. Hajlamosak vagyunk elhinni, hogy a nagyszerű ötletek kész, 

végleges formájukban születnek, kivételes képességekkel megáldott emberek koponyájában.  
Vagy egyszerűen azzal nyugtatjuk magunkat, hogy persze, könnyű nekik, hiszen jókor voltak jó helyen.  

Mindez azonban – mint megannyi más esetben – csak a látszat.

bármilyen arányú keverékével képe-
sek működni. Ennek köszönhetően az 
autótulajdonosoknak ma már nem kell 
aggódniuk az üzemanyag árváltozása 
miatt, hiszen mindig azt tankolhatnak, 
ami éppen a legolcsóbb. Irigylésre 
méltó helyzet, ugye?

Még érdekesebb, hogy az utoljára 
megépített brazil alkoholgyárak is 
rugalmasak: mind cukor-, mind alko-
holgyártásra alkalmasak. Tehát a 
gyárban mindig éppen azt gyártanak, 

aminek a piaci ára magasabb. Ráadásul 
a legtöbb gyár termel annyi hő- és vil-
lamos energiát, amennyi a saját műkö-
déséhez szükséges. Sőt, valamennyi 
áramot még az elektromos szolgálta-
tóknak is el tudnak adni. Végső soron 
mindenki jól járt: a gazdálkodóktól 
továbbra is felvásárolják a megtermelt 
cukornádat, a feldolgozók folyamato-
san és nyereségesen tudnak termelni, 
a lakossági és ipari felhasználók pedig 
kevesebbet fizetnek az üzemanyagért. 
Az állam úgy függetlenítette magát a 
drága importtól, hogy közben belföl-
dön új munkahelyeket teremtett. Nem 
utolsósorban pedig a fogyasztók kevés-
bé szennyezik a környezetet, így min-
denki tisztább levegőt szívhat a váro-
sokban és vidéken egyaránt.

Mondhatnánk, hogy Brazília túl 
messze van, ott más a klíma, és könnyű 
nekik cukornádból ezt is, azt is vará-
zsolni. Amúgy meg ők mára a legna-
gyobb etilalkohol-exportőrök a vilá-
gon… Vegyünk hát egy másik példát!

Két éve Madeirán töltöttük a sza-
badságot feleségemmel. A sziget egyik 
nevezetessége a levada- (öntözőcsator-
na-) hálózat, amely mentén annyit 
túrázhat az ember, amennyihez kedve 
van. Ezek a túraútvonalak igazán vad-
regényesek, mivel a levadák nagy 
része erdőben, néhol vízesések alatt, 
máshol sziklákba vájt alagutakban fut. 
A sziget másik jellegzetessége az, hogy 
a kertek egész évben tele vannak szí-

nes virágokkal, egzotikus gyümölcsök-
kel és zöldségfélékkel. Olyan, mint egy 
földi paradicsom. További érdekessége 
a szigetnek, hogy nem magától lett 
ilyen.

Ellentétben a Kanári-szigetekkel 
vagy a Madeirához tartozó Porto Santo 
szigettel, Madeira szigetét az állandó 
irányú, bőséges csapadékot biztosító 
széljárás jellemzi. Egy gond van csak, 
mégpedig az, hogy miközben a sziget 
déli felét éri a szinte állandó napsütés, 

és itt találhatók a legtermékenyebb 
talajok is, addig a csapadék nagy része 
az északi oldalon hullik.

A szigetet birtokukba vevő első por-
tugál telepesek rövid idő alatt megta-
lálták a megoldást. Keskeny vízelveze-
tő csatornákból álló hálózatot alakítot-
tak ki, amin keresztül az esők és a for-
rások vizét közvetlenül a déli lejtők 
ültetvényeihez vezették. Ezek a leva-
dák behálózzák a sziget egészét, és 
teljes hosszuk meghaladja a 2.150 kilo-

Túraútvonal a levadák mentén

Brazil üzemanyagtöltő állomás, ahol az 
etanol kereskedelmi forgalomban kapható

A brazil cukorgyárak rugalmasak: mind cukor-, mind 

alkoholgyártásra alkalmasak. Így a gyárban mindig 

éppen azt gyártanak, aminek a piaci ára magasabb
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métert (nem írtam el!). Ma is hibátla-
nul működnek, biztosítva ezzel a gaz-
dálkodók megélhetését és a háztartá-
sok öntözővíz-szükségletét. Mindezt 
viszonylag csekély költség mellett 
teszik, hiszen a sziget túlsó felén kelet-
kező víztöbblet gyakorlatilag ingyen 
van, csak össze kell gyűjteni. Össze is 
gyűjtik.

A sziget értékeit szeretnék sokáig 
megőrizni, ezért a helyi hatóságok kor-
látozzák a beutazó turisták számát, 
nehogy a tömegturizmus tönkretegye 
azt, amiért érdemes odalátogatni. 
Ennek és az egyenletes klímának 
köszönhetően minden évszakban telt-
házzal üzemelnek a szállodák, étter-
mek. Nincs tömeg, tiszták a terek, az 
utcák és az üzletek.

Már hallom is a következőket: per-
sze, egy szubtrópusi szigeten könnyű 
profitálni a turizmusból. Van napfény 
és víz is bőven, egyszerű szőlőt, banánt, 
papayát, meg efféléket termeszteni, és 
abból megélni.

Ez sem volt mindig így. Eleinte 
cukornádültetvények borították a szi-
get művelt területének nagy részét. 
Aztán később, amikor a dél-amerikai 
ültetvények hatalmas mennyiségben 
kezdték ontani az olcsó nádcukrot, az 
ültetvényesek más növények termesz-
tésével kezdtek el foglalkozni. A cukor-
nád helyét mintegy 50 év alatt átvette 
a szőlő. Olyannyira, hogy a borászat 
ma is a sziget egyik fő bevételi forrása, 
mivel a madeira bor igen közkedvelt 
termék az ide látogató turisták köré-
ben. De vegyünk egy másik példát!

Látott már Ön kocka alakú gyümöl-
csöt? Gondolt már arra, hogy mennyi-
vel kevesebb helyet foglalnának el a 
hűtőben, ha szögletesek lennének? Mi 

lenne, ha génmódosítás nélkül is meg 
lehetne oldani a gömbölyű gyümölcsök 
szögletesítését? Persze csak akkor, ha 
van rá fizetőképes kereslet.

A vásárlók évek óta panaszkodtak, 
hogy a dinnye kerek formája miatt túl 
nagy helyet foglal a hűtőben, hűtés 
nélkül pedig élvezhetetlen, és szelete-
léskor elgurul. Évtizedekkel ezelőtt 
Japán Shikoku nevű szigetén egy élel-
mes gazdálkodó megoldotta a vevők 

problémáját. A termelő akkor egy 
szögletes dobozba zárta a dinnye növe-
kedő termését, így az kocka alakúra 
hízva érett be. Az ötlet annyira meg-
tetszett a vásárlóknak és a kereske-
dőknek, hogy manapság Japánban már 
mindenfelé termesztik ezt a szögletes 
gyümölcsöt. Nem árusítják viszont 
mindenhol, mivel csak a nagyobb váro-
sok tehetős és divatrajongó vásárlói 
engedhetik meg maguknak a megvá-
sárlását. Ennek oka, hogy a szögletes 
formájú dinnye ára legalább 3-4-szere-
se a normál módon termesztettének. 
Mégis elkel minden darab.

Furcsa hóbort, mondhatnánk. 
Csoda, ami három napig tart. Ezzel 
szemben manapság már Moszkvában 
és más nagyvárosokban is hódit az ötle-
tes portéka divatja. Sőt, mire a Tesco 
brazil beszállítói lemásolták az „erede-
ti” kocka alakú változat ötletét, már 
meg is jelent Japánban az újdonság, a 
kúp alakú dinnye. Hogy ez mennyire 
lesz sikeres, és követik-e más formájú 
változatok, nem tudni. Az mindesetre 
biztosnak látszik, hogy amíg fizetőké-
pes kereslet lesz az effajta furcsa ter-
mékekre, addig lesznek olyanok is, akik 
előállítják. Előállítják, és megélnek 
belőle. Mindehhez piacismeretre van 
szükség, azaz fel kell térképeznünk a 
fogyasztóink, vevőink, ügyfeleink igé-
nyeit, és erre az igényre kell kidolgoz-
nunk a megfelelő ajánlatot.

A brazil és portugál példából egy-
aránt látszik, hogy a gazdasági kör-
nyezet és a piac változásainak, trend-
jének nyomon követése elengedhetet-
len a tartós sikerhez. Ez egy ország 
vagy sziget esetében ugyanúgy létfon-
tosságú, mint az Ön vállalkozása eseté-
ben. Sőt, saját erőforrásainak, erőssé-
geinek ismerete nélkül vállalkozása a 

kínálkozó lehetőségeket sem tudja 
kihasználni. A várható fenyegetettsé-
gekre sem tud felkészülni, így azok 
meglepetésként érik majd. Ha Ön nem 
ismeri cégének gyenge pontjait, hiá-
nyosságait, akkor a vállalkozás telje-
sítményén sem tud javítani. Mindez 
odáig vezethet, hogy Ön lemarad ver-
senytársaitól, vagy egyszerűen csak 
nem tud alkalmazkodni a megváltozott 
gazdasági környezethez, és emiatt 

kizárja magát a piaci versenyből.
Ugyan már! A miénk kis cég ahhoz, 

hogy üzleti tervvel bíbelődjünk. Nincs 
időnk elemzéssel, tervezéssel foglal-
kozni. Nincs is szükségünk rá. – mond-
hatná Ön. Lehet, hogy igaza van. Vagy 
mégsem?

Érdemes ránézni a KSH 2009. 
május 21-én publikált adataira 
(Statisztikai tükör, 2009/65.), amelyek 
a vállalkozások túlélési esélyeit mutat-
ják. Eszerint a 2001-ben létrejött 
84.085 új vállalkozásnak 82,5%-a műkö-
dött 2002-ben, 70%-a 2003-ban, 60%-a 
2004-ben, 54,2%-a 2005-ben és 47,9%-a 
2006-ban. Mindössze minden második 
cég érte meg a 4-5. évet! A másik felük 
elhullott.

Azért, hogy ez Önnel ne fordulhas-
son elő, érdemes folyamatosan figye-
lemmel kísérnie a változásokat, és 
rendszeresen felülvizsgálnia a cége 
által követett piaci stratégiát.

Erről szól a helyzetelemzés, vagyis 
a külső (piaci, gazdasági) környezet és 
a belső (szervezeti) jellemzők feltárá-
sáról. Minden üzleti terv legfeljebb 
olyan jó lehet, mint az elemzés, amely-
re épül. A tervezési szakaszt tehát 
megelőzi a helyzetelemzés, ami a cég 
működésére hatást gyakorló külső és 
belső tényezőket vizsgálja.

„Aki nem tudja, melyik kikötőbe 
tart, annak semmilyen szél nem ked-
vez.”

Az idézett kijelentés a római filozó-
fus és államférfi, Seneca szájából hang-
zott el, s ma is ugyanolyan aktuális, 
mint az ókorban. Talán figyelemre 
tarthat számot a cégvezetők és gazdál-
kodók részéről is. Pénzügyi és gazda-
sági válság esetén különösen…

Pólya Árpád
www.agrostratega.blog.huKocka alakú dinnye Japánból

Saját erőforrásainak, erősségeinek  

ismerete nélkül vállalkozása a kínálkozó 

lehetőségeket sem tudja kihasználni
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A cég központja a főváros egyik 
csendes utcájában található. Vendéglá-
tónk Wirth László, a vállalkozás ügy-
vezető igazgatója.

– A Sumi Agro Hungary Kft. neve 
és arculata új, a vállalat mégis isme-
rős a hazai gazdálkodók számára. 
Első kérdésünk tehát az, hogy mit 
jelez a változás? 

– A névváltoztatással és új megje-
lenésünkkel azt az előrelépést szeret-
nénk jelezni, amit eddigi munkánk so-
rán elértünk. A Sumi Agro – a SUMI-
TOMO Corporation és a japán gyártók 
termékeinek képviseletével – európai 
cégcsoporttá nőtte ki magát. Nekünk 
Magyarországon ez azért is okot ad 
a büszkeségre, mert a Summit-Agro 
Hungária Kft. elsőként jött létre ab-
ban a sorban, amelyben a hazai meg-
alapításunk óta eltelt közel 20 év alatt 
számos európai országban megjelenő 
hasonló cég következett. Így a  Sumi 
Agro cégcsoport európai hálózata nap-
jainkban már 10 ország növényvédő-
szer-piacán dolgozik eredményesen. 
2010. január 1-jén pedig új néven, új 
vállalati arculattal kezdtük az évet, ami 
egy európai szintű egységes imázsépí-
tő munka része. Célunk, hogy a fejlett 
japán technológia, valamint a hazai és 
európai fejlesztési források kihaszná-
lása révén új megoldásokkal, innovatív 
eszközökkel növeljük kínálatunkat, és 
ezzel hozzájáruljunk a mezőgazdasági 
termelés minőségének javításához.

– Az elmúlt két évtized során bi-
zonyára sokat változott a hazai le-
ányvállalat. Miben lehet leginkább 
tetten érni a változásokat?

– Első munkahelyemről, ami a 
Richter Gedeon (akkori nevén Kőbá-
nyai Gyógyszerárugyár) volt, 1989 vé-
gén hívtak a Sumitomo japán kereske-
dőházhoz. Azóta sok változás zajlott a 
cég életében. 1992-ben megalakítottuk 
a Summit-Agro Hungária Kft.-t, amely 
akkor egész Európában az első agroké-
miai disztribúciós és marketing leány-
vállalat volt. Annak idején a Sumitomo 
nagykereskedőház nemzetközi szerve-
zetében volt már több európai iroda is, 
de csak képviseleti szinten foglalkoz-

tak növényvédő szerek forgalmazásá-
val. Ez a tevékenység a 70-es években 
kezdődött. A Sumitomo és több más 
japán kereskedőház akkoriban annak 
köszönhette gazdasági sikerét és erős 
világkereskedelmi pozícióját, hogy 
hatalmas hálózatot tartott fenn, és 
mindig a kor legszínvonalasabb, leg-
modernebb kommunikációs, valamint 
üzleti eszközeit alkalmazta. 1990-ben, 

amikor a céghez kerültem, az internet-
nek még hírét sem lehetett hallani, sőt 
a számítógépek is messze elmaradtak 
a maiak színvonalától és képességeitől. 
Nálunk már akkor működött egy telex 
alapú skynet hálózat, műholdas vona-
lakkal. Mai szemmel nézve persze kez-
detleges megoldás volt, de lényegét és 
funkcióját tekintve ugyanolyan sebes-
séggel továbbította az információkat, 
mint ma az internet. 

A Sumitomo kereskedőház az el-
múlt 2-3 évtizedben jelentősen meg-
változtatta üzletpolitikáját. Működé-
sének egyik alapja a japán kultúra és 
gazdasági tradíciók, a másik az infor-
máció gyors és hatékony kezelése. Az 
információ továbbra is érték, de már 
nem akkora privilégium, mint koráb-
ban volt. Így az elmúlt évtizedek ar-
ról szóltak, hogy a korábban kialakult 

üzleti kapcsolatokat az anyavállalat 
beruházásokká, fejlesztésekké, inno-
vációvá változtatta. Kezdetben voltak 
az off-shore üzletek, ma már inkább 
szakmai, kereskedelmi és egyéb beru-
házások a jellemzőek. 

A cégcsoporthoz 800-nál is több 
önálló leányvállalat, illetve közös vál-
lalat és több mint 50.000 alkalmazott 
tartozik világszerte. A cég felépítése 
és működése tehát meglehetősen szer-
teágazó. Sőt ma már nem csak japán 
gyártókat képviselünk. Van saját, eu-
rópai fejlesztési stratégiánk, amit az 
új, egységes európai arculat is tükröz. 
A londoni Sumi központ 8 európai Sumi 
Agro képviselet tevékenységét koordi-
nálja. Ennek a munkának az eredmé-
nye többek között az is, hogy az idén 
a Summit névből minden európai or-
szágban egységesen Sumi lett.

– Egy ilyen hatalmas nemzetközi 
vállalat részeként milyen feladato-
kat lát el a hazai szervezet? Milyen 
sajátosságai vannak a kereskedőház 
működésének?

– Mi egy kereskedelmi szervezet 
vagyunk. Ez lényegében azt jelen-
ti, hogy a felhalmozott szakmai, piaci 
és egyéb tapasztalatok alapján kere-
sünk és találunk partnereket arra, 
hogy ugyanazt a feladatot ellássuk a 
piacon, amit egy multinacionális cég 
kizárólag a saját termékeire vonatkoz-
tatva elvégez. A tevékenység gyökerei 
onnan erednek, hogy a Sumitomo ke-
reskedőház hagyományosan jó gyári 
kapcsolatai révén nagyon sok termék-
kel megjelent Európában már a 70-es, 
80-as évek végén. Ennek köszönhetően 
alakult ki az, hogy a Sumitomo leány-
vállalatai főleg Kelet-Európában – sok 
egyéb tevékenységük mellett – elkezd-
tek agrokémiai termékekkel is foglal-
kozni. Azért csak Kelet-Európában 
alakult így, mert Nyugat-Európában 
a keletitől eltérő gazdasági és politikai 
berendezkedés miatt a legtöbb japán 
gyár eleve valamelyik nagy növény-
védőszer-gyártó céggel kötött szerző-
dést. A Kelet-Európát akkor jellemző 
gazdasági struktúra miatt a Sumitomo 
ezzel a rendszerrel jól meg tudta va-

A Sumi Agro Hungary Kft. társadalmi felelősségvállalása

„Számunkra a hozzáadott értékek a 
legfontosabbak”

A vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról szóló riportsorozatunk következő állomása a Sumi Agro Hungary Kft. irodája, ahol 
a japán tulajdonú kereskedőház fenntarthatósággal kapcsolatos viszonyáról tájékozódtunk.

Wirth László, a Sumi Agro Hungary Kft. 
ügyvezető igazgatója
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lósítani a japán növényvédőszer-ipar 
régiós képviseletét. Így a rendszervál-
tást követően volt elég termékünk és 
piacunk ahhoz, hogy egyedül elindul-
junk. Mivel már megvolt a kellő piaci 
súlyunk, más gyárak is csatlakoztak 
hozzánk egy-egy szer vagy akár egy 
teljes termékcsalád vonatkozásában. 
Ennek megfelelően több japán és szá-
mos európai gyár termékeit képvisel-
jük kizárólagos joggal. A gyáraknak ez 
azért jó, mert nekik nem kell értéke-
sítő szervezetet felépíteniük. A mi ér-
tékesítési rendszerünk régóta készen 
van, a piacot ismerjük, összeszokott, 
jó szakemberekből álló csapatunk van, 
a versenyképes termékeket pedig a 
partnereink szállítják. Így találkoznak 
az érdekek, és a kapcsolat mindegyik 
fél számára előnyös.

– Mit tartanak a legfontosabb-
nak ebben a rendszerben dolgozva?

– A szakértelem nagyon fontos. Mi-
vel kereskedőház vagyunk, és különbö-
ző helyekről származó termékeket for-
galmazunk, a mi feladatunk megtalálni 
az adott termék helyét, és megfogal-
mazni az értékeit. Mindezt úgy, hogy 
a termékpalettánk a végén egységes 
képet mutasson. Többek között ezért 
is volt fontos számunkra az új Sumi-ar-
culat. Sokszor előfordul ugyanis, hogy 
kapunk egy molekulát, mondván: ezt 
meg ezt tudja, tudtok vele kezdeni va-
lamit? Mivel semmi mást nem kapunk 
hozzá, mindent a nulláról kell kezde-
nünk. Beállítjuk a kísérleteket, tesz-
telünk, engedélyeztetünk, kialakítjuk 
a termék arcát, felépítjük az értékesí-
tést és a marketinget. Egy ilyen fehér 
porból lett például a Bancol, ami Kö-
zép-Európa egyik vezető rovarölő sze-
révé vált. Egyes években 400-500 ezer 
hektár területen használták, ami nagy 
szó egy inszekticid esetében. A munka 
során hazai szakmai műhelyekkel – 
egyetemek, növényvédelmi állomások, 
nagyüzemi szakemberek – működünk 
együtt, ami szintén nagyon fontos. A 
hozzáadott érték, amit egy termék 
mellé teszünk, részben a csapat saját 
ötleteiből, munkájából, szakmai tudá-
sából származik, részben pedig ennek 
a szakmai kapcsolatrendszernek kö-
szönhető. Keszthelyi kísérletek során 
derült ki például, hogy a Bancol által 
elpusztított lárvából a saját parazitája 
még kikelt, tehát a készítmény hasz-
nálata egyedülállóan biztonságos, és 
a szelektivitása kimagasló. Sok hason-
ló termékünknek köszönhető, hogy a 
környezetvédelmi szemlélettel átita-

tott marketing mindig is alapvető volt 
a cégnél. Senki nem mondta, hogy így 
kell csinálnunk, mert egyszer majd ez 
lesz a divat. Számunkra a hozzáadott 
értékek a legfontosabbak, az a tudás 
és tapasztalat, ami a munkatársaink 
fejében a napi munkájuk során felhal-
mozódott. Így a hozzáadott érték alatt 
nem csak a szakmai és műszaki, hanem 
az emberi értékeket is értem. 

Néhány éve egy új projektben sike-
rült összekapcsolnunk a régi növény-
védős tapasztalatainkat az újonnan 
szerzett vetőmag-piaci ismereteinkkel. 
Ennek eredménye a Duo System, amit 
a BASF-fel közösen dolgoztunk ki, il-
letve a technológia hazai adaptációjá-
ban sokat dolgoztunk együtt. Nagyon 
testre szabott feladatnak éreztük, mert 
a csapat minden tagja innováció- és 
fejlesztésorientált. A kollégáimat na-
gyon motiválja, ha olyan szegmensek-
ben dolgozhatunk, ahol értéket lehet 

teremteni. Mindig is ez volt az erőssé-
günk. Amíg nem volt a Summit-Agro, 
addig ez a hozzáadott érték főleg szak-
mai, piaci, engedélyezési kapcsolat-
rendszert és tevékenységet jelentett. 
Amikor a cég megalakult, az előbbi te-
vékenység kiegészült az országos ke-
reskedelemmel, a finanszírozással és a 
gyártással. Így meglehetősen sokrétű-
vé vált a munkánk. 

– Hányan dolgoznak a cégnél, és 
hogyan történik a mindennapi mun-
kavégzés?

– Nem vagyunk sokan, mindössze 
19-en dolgozunk a cégnél. Ebből 9-en 
az irodában, a többiek pedig terüle-
ti szaktanácsadóként a terepen dol-
goznak. Ők nem járnak be naponta a 
budapesti irodába, hanem otthonról 
végzik a munkájukat. A kiválasztásnál 
fontos szempont volt, hogy önállóan 
tudják megszervezni a munkanapju-
kat, kellő önkontrollal rendelkezzenek, 
és szakmailag elhivatottak legyenek. 
Úgy tűnik, sikerült jól választanunk, 
mivel inkább fékezni kell a csapatot, 
mert sokan a szezonban hétvégén is 
dolgoznak, kiállításokra járnak, bemu-
tatókat tartanak. Magyarországon egy 
japán kollégánk is van, aki alapvetően 
a közép-kelet-európai régiós felada-
tok koordinációjával foglalkozik. Ma-

gyar cégként, magyar kollégákkal is 
igyekszünk valamennyire japán imázst 
közvetíteni a piac felé, értem ez alatt 
többek között a munkakultúrát vagy a 
környezetvédelemhez való hozzáállást. 
Ezen a területen nagyon sok mindent 
tanulhatunk a japánoktól. Ugyanakkor 
úgy érzem, a japán mentalitástól füg-
getlenül eleve olyan csapat jött össze, 
akiknek ezek az értékek ugyanolyan 
fontosak. Nagyon kicsi a fluktuáció a 
kollégák körében, mivel igen nagy az 
elkötelezettség és a vállalat iránti loja-
litás. Persze ez fordítva is megmutat-
kozik. Eszközöket, bizalmat és lehető-
séget kapnak a munkatársak, hogy tel-
jesítsenek. A válság miatt nem kény-
szerültünk sem átszervezésre, sem 
elbocsátásra, és most úgy tűnik, erre a 
közeljövőben sem lesz szükség.

– Egy intenzíven fejlesztő, inno-
vatív vállalat a munkavállalók fej-
lesztését is szem előtt tartja.

– Szervezett és egyéni képzések is 
folynak a cégnél, annak ellenére, hogy 
egy kivételével minden munkatársunk 
egyetemet végzett. Nálunk a recep-
ciósnak is felsőfokú végzettsége van, a 
logisztikusaink pedig még növényvédő 
szakmérnöki végzettséggel is rendel-
keznek. Ezzel együtt évről évre igyek-
szünk külső és belső témavezetőkkel 
tréningeket és továbbképzéseket tar-
tani, fejleszteni a csapatot. Ahol az ér-
deklődés egybeesik azokkal az isme-
retekkel, amelyeket a munkahelyen is 
hasznosítani lehet, ott nemcsak munka-
idő-kedvezményt adunk, hanem a költ-
ségekhez is hozzájárulunk. Ha valaki-
nek például elegendő az angoltudása 
ahhoz, hogy a munkáját ellássa, mégis 
szeretné azt továbbfejleszteni, akkor 
örömmel támogatjuk. Munkavédelmi, 
illetve veszélyes áru szállításával kap-
csolatos képzéseink rendszeresen van-
nak, és minden értékesítésben dolgozó 
munkatársunk kis mennyiségek szállí-
tására vonatkozó ADR-jogosítvánnyal 
rendelkezik. Úgy hiszem, ez egyedülál-
ló a hasonló tevékenységet végző cégek 
között. Mivel többször előfordul, hogy a 
területi kollégák mennek kísérletek be-
állítására, és ilyenkor esetleg a szüksé-
ges vegyszert is maguk szállítják, úgy 
gondoltuk, ez a végzettség mindenkép-
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pen szükséges ahhoz, hogy se magu-
kat, se másokat ne veszélyeztessenek. 
Természetesen az autókat is – a jogsza-
bálynak megfelelően – elláttuk az ehhez 
szükséges biztonsági felszerelésekkel. 

Egyébként éppen most zajlik a stáb 
fiatalítása, ami egyrészt tudatos, más-
részt több, a cég életében meghatározó 
munkatársunk ment vagy készül nyug-
díjba menni. A fiatalítás miatt több 
olyan képzési programunkat is újra-
indítjuk, amelyek korábban már meg-
voltak, illetve újakon is gondolkodunk. 
Ilyen például egy vezetéstechnikai tré-
ning, ami a biztonságos vezetésre ké-
szíti fel a sokat autózó munkatársain-
kat, de talán a „régi motorosoknak” 
sem baj, ha felfrissítik a tudásukat. 

– Mit tesznek az egészség meg-
őrzése és a túlterheltség elkerülése 
érdekében?

– Tudatosan figyelünk arra, hogy 
munkatársaink a munka végeztével 
pihenjenek, elég időt töltsenek a csa-
ládjukkal. Mivel a mezőgazdaság sze-
zonális, a munkacsúcsok idején ezt 
nehezebb betartani, de törekszünk 
rá. Az egészségre is ügyelünk, évente 
egyszer mindenki alapos orvosi kivizs-
gáláson vesz részt. A testi egészségen 
túl a lelkiek is fontosak. Nem egyszer 
tartottunk például olyan karácsonyi 
összejövetelt, ahol mindenki csalá-
dosan vehetett részt, hogy egy kicsit 
jobban megismerje egymást a csapat. 
Sok olyan többnapos értekezletet tar-
tunk, ami nem csak a szakmáról vagy 
a csapatépítésről szól, hanem arról is, 

hogy a kollégák jól érezzék magukat, 
jobban megismerjék egymást. Ez kü-
lönösen azért fontos, mert cégszinten 
és az egyéni munkavállalók szintjén is 
nagy önállósággal dolgozunk, a területi 
képviselők járják az országot, minden-
ki önállóan végzi a dolgát, ezért ritkán 
vagyunk együtt, egy helyen.

– Beszélgetésünk során szóba ke-
rült már a környezet védelme. A nö-
vényvédő szerek csomagolóanyagai 
veszélyes hulladékok, ezért az ezen a 
területen végzett tevékenység mindig 
különös érdeklődésre tart számot.

– Valóban. Egyrészt a Cseber Kht. 
alapító tagja vagyunk, így a használt 
csomagolóanyagok visszagyűjtését 
ők végzik a nevünkben. Másrészt két 
módszert alkalmazunk a csomagoló-
anyagok mennyiségének csökkentése 
érdekében. Az első a Pledge gyomirtó 
szerünkkel kapcsolatos. Már 8 éve be-
vezettük a vízoldható csomagolást, ami 
egy göngyöleggel kevesebb hulladékot 
jelent a környezet számára. A gyakor-
latban ez azt jelenti, hogy a papírdo-
bozból kivéve a tasakot egyből a vízzel 
töltött permetlétartályba lehet dobni, 
ahol az a csomagolással együtt feloldó-
dik. A szer egyébként is alacsony dó-
zisú, így a vízoldható csomagolás – az 
alacsonyabb környezeti terhelés mel-
lett – a felhasználó munkáját is nagy-
ban megkönnyíti. A másik módszer 
lényege az, hogy az olyan nagy volu-
menű termékeknél, ahol ezt a techno-
lógia lehetővé teszi és a felhasználó is 
elfogadja, a forgalmunk egy része visz-

szaforgatható tartályban valósul meg. 
Ez esetben egy csávázó szerről beszé-
lünk. A partner együttműködik velünk 
abban, hogy a tartályokat kiürítés után 
kimossa, mi pedig visszaszállítjuk és 
újratöltjük a tartályokat. Az újratöl-
tés egészen addig folyik, amíg ezek a 
tartályok a biztonságos növényvédő-
szer-szállításra alkalmasak. 

A környezet védelmére ugyanakkor 
az irodai hétköznapokban is ügyelünk. 
Szelektíven gyűjtjük a műanyag pa-
lackokat, de a papírral is takarékosko-
dunk. Az utazásokat egyre gyakrabban 
váltjuk ki telefonkonferenciákkal. Az 
európai értekezleteket például mindig 
a régióban, nem pedig a londoni köz-
pontban tartjuk. 

– Milyen a kapcsolatuk az alvállal-
kozókkal és a helyi közösségekkel?

– A helyi közösségek támogatása 
nálunk többek között abban mutatko-
zik meg, hogy a fejlesztési munkát itt-
hon végezzük. Büszkék vagyunk arra, 
hogy forgalomarányosan a Sumi Agro 
magyarországi hozzáadott értéke mind 
a szellemi, mind a gyártási vonatkozá-
sokban az egyik legnagyobb. Sajnos az 
Európai Unió szabályai a gyártatás te-
rén szigorodnak, de korábban az éves 
forgalmunkat kitevő szerek 60-70%-a 
hazai bérmunka konstrukcióban került 
formázásra, gyártásra, kiszerelésre, 
csomagolásra és szállításra, így itthon 
is nagyon sok embernek adott munkát 
ez a tevékenységsor. 

A Sumitomo Corporation egy világ-
cég, ennek köszönhetően van egy önál-
ló kiadványa, amely a cég berkein belül 
megvalósuló, az egész világra kiterje-
dő, társadalmat támogató aktivitásokat 
összegzi. A Sumi Agro-csapat is kiveszi 
ebből a maga részét, mert a társadalmi 
felelősségvállalás nálunk is fontos kér-
dés. Ugyanakkor úgy érzem, hogy az 
igazi társadalmi felelősségvállalás az, 
amikor egy cég működése, a feladatok-
hoz való hozzáállása, illetve a felépítése 
tiszteletben tartja az embereket, az or-
szágot, a kultúrát, a hagyományokat és 
természetesen a környezetet. 

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, amelyeknek képvise-
lőivel, termékeivel vagy szolgáltatásai-
val nap mint nap találkozunk.
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