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AKTUÁLIS

Nya kun kon a be ta ka rí tá si sze zon, az éves mun ka ered mé nye ha ma -

ro san a mag tár ba ke rül. A gaz da azon ban nem nyu god hat ad dig, amíg 

ter mé nye jó áron ve võ re nem ta lál. A meg szo kott ér té ke sí té si csa tor -

nák mel lett egy új le he tõ ség kí nál ko zik a meg ter melt ja vak ér té ke sí -

té sé re. A Magro.hu online me zõ gaz da sá gi pi ac tér tu laj do no sát és

üze mel te tõ jét, Bóné Tí me át kér dez tük az új tí pu sú ke res ke dé si le he -

tõ ség rõl. 

Ho gyan szü le tett az online

me zõ gaz da sá gi pi ac tér öt le te?

Né hány éve szá mos cikk lá tott nap vi lá -

got ar ról, hogy a me zõ gaz da ság és az

elekt ro ni kus ke res ke de lem két jól tel je sí tõ 

gaz da sá gi te rü let. Ké sõb bi tu laj do nos tár -

sam mal, Né meth Ist ván nal be szél get ve

szö get ütött a fe jünk be ez az in for má ció,

és el kezd tünk azon gon dol kod ni, hogy mi

le het en nek a két te rü let nek a met sze té ben. 

Mi vel mind ket tõnk nagy szü lei kö zött vol -

tak gaz dál ko dók, azon nal el vé gez tünk egy 

rög tön zött pi ac ku ta tást és azt lát tuk, hogy

bár az e-ke res ke de lem már szin te min den

ipar ág ban meg ve tet te a lá bát, a ha zai ag -

rárium eb bõl va la mi ért ki ma radt. Ke vés

szol gál ta tó te vé keny ke dett, és azok több -

sé ge sem hasz nál ta ki a vi lág há ló nyúj tot ta 

elõ nyö ket. To vább ele mez tük a me zõ gaz -

da ság ban zaj ló fo lya ma to kat, és meg vizs -

gál tuk a leg na gyobb sze rep lõk te vé keny -

sé gét. E mun ka so rán kör vo na la zó dott,

hogy a más ipar ágak ban már mû kö dõ on -

line pi ac tér az a szol gál ta tás, ami itt tel je -

sen hi ány zik.

Mi kö vet ke zett ez után? 

Itt nem áll tunk meg. Egy ré gi ó ra, te vé -

keny ség re és vál lal ko zás tí pus ra rep re zen -

ta tív min tán te le fo nos in ter jú kat ké szí tet -

tünk. Azt ku tat tuk, hogy van-e igény egy

ilyen szol gál ta tás ra és mi lyen el vá rá so kat

tá masz ta nak ve le szem ben. Ez zel pár hu -

za mo san, tu cat nyi szak ér tõ se gít sé gé vel

meg vizs gál tuk a me zõ gaz da sá gi sze rep -

lõk internetezési szo ká sa it, és az ag -

ráriumban jel lem zõ tranz ak ci ók vo lu me -

nét, il let ve ér té két pró bál tuk meg ha tá roz -

ni. Mind ezek ered mé nye az lett, hogy ér -

de mes be le vág nunk, ezért fej lesz te ni

kezd tük a Magro.hu online me zõ gaz da sá -

gi piacteret.

Mi lyen cél ja ik vol tak az online

pi ac tér rel?

Azon túl, hogy ez egy nye re ség ér de kelt 

vál lal ko zás, kül de té sünk nek érez zük,

hogy vál to zást vi gyünk a me zõ gaz da ság -

ba. Sze ret nénk, ha az internethasználat eb -

ben az ága zat ban is a min den nap ok ré szé -

vé vál na. Csök ken te ni kí ván juk a ki ala kult 

bi zal mi hi ányt, az az, hogy a sze rep lõk

nem bíz nak egy más ban. Ezt az úgy ne ve -

zett Bi zal mi In dex al kal ma zá sá val ér jük

el. Az üz le ti part ne rek ér té ke lik egy mást

egy-egy tranz ak ció al kal má val és pár év

alatt ezek bõl az ér té ke lé sek bõl áll össze

egy olyan, – re mé nye ink sze rint – szé les

üz le ti kör, amin be lül a kor rekt hoz zá ál lás

az ural ko dó. Igyek szünk né mi át lát ha tó sá -

got is a fo lya ma tok ba vin ni. A pi ac té ren

nyo mon kö vet he tõ, hogy kik kö zött mi -

lyen tranz ak ci ók és mi lyen ér ték ben tör -

tén tek. Ezen kí vül ár in for má ci ó kat is köz -

lünk. Úgy lát juk, hogy a sze rep lõk meg fe -

le lõ ár in for má ci ók hi á nyá ban gyak ran

rossz dön té se ket hoz nak, és nem az ak tu á -

lis ára kon ke res ked nek. Ná lunk né hány

kat tin tás után könnyen át lát ha tó, hogy az

adott pil la nat ban mit mennyi ért ad nak és

vesz nek.

Mi kor nyi tot ta meg vir tu á lis ka pu it 

a pi ac tér, és mik az ed di gi

ta pasz ta la tok?

Az online pi ac tér egy éves ter ve zé si és

elõ ké szí té si mun ka után, 2012. jú ni us

1-én in dult. Te hát nem rég ün ne pel tük a

szü le tés na pun kat. Az el sõ év ered mé nyei

a ter ve ink fe lett ala kul tak. Ed dig 160 ezer

kü lön bö zõ me zõ gaz da sá gi sze rep lõ lá to -

gat ta meg a pi ac te ret, ki sebb-na gyobb

gya ko ri ság gal. A na pi lá to ga tá sok szá ma

át la go san meg ha lad ja az ez ret. A 4.000 fõt 

meg ha la dó lét szá mú re giszt rált tag már

össze sen 2.400 aján la tot töl tött fel, köz -

tük: 2,5 mil lió ton na ga bo ná ra, 200 ezer

ton na zöld ség re és gyü mölcs re, 50 ezer

da rab ha szon ál lat ra. A sok fel hasz ná ló és

szá mos aján lat mi att min den ki több po ten -

Online me zõ gaz da sá gi pi ac tér, 
egy új le he tõ ség a ter mény ér téke sí té sé re

Bóné Tí mea, a Magro.hu tu laj do no sa

A Magro.hu online pi ac tér meg je le né se
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ci á lis üz let fe let is mer het meg és re á li sabb

áron adhat-vehet.

Jel lem zõ en kik hasz nál ják az ol dalt

és mi lyen a meg osz lá suk?

A fel hasz ná ló ink fe le õs ter me lõ vagy

csa lá di gaz dál ko dó, má sik fe le pe dig tár -

sas vál lal ko zás vagy egyé ni vál lal ko zó.

Ezek kö zött ki seb be ket és na gyob ba kat is

ta lá lunk, a va ló sá gos nak meg fe le lõ meg -

osz lás ban.

Mi vel le het ke res ked ni a pi ac té ren

és van-e en nek va la mi lyen

költ sé ge?

A pi ac té ren bár mi lyen me zõ gaz da sá gi

ter mék kel, ter ménnyel, ha szon ál lat tal le -

het ke res ked ni. Ha va la ki olyan ter mé ket

sze ret ne ad ni-ven ni, ami je len leg nem ta -

lál ha tó meg az adat bá zi sunk ban, ké ré sé re

a vá lasz té kot rö vid idõ alatt ki bõ vít jük. A

leg jel lem zõbb ter mék a ku ko ri ca, bú za,

szé na, szal ma és a szar vas mar ha, de a

zöld ség fé lék re és gyü möl csök re is nö vek -

võ szá mú aján la tot töl te nek fel. A Mag -

ro.hu ol da lá ra kor lát lan szá mú aján lat tölt -

he tõ fel, in gye ne sen. Bi zo nyos ext ra szol -

gál ta tá so kért azon ban elõ fi ze té si cso ma -

got kell választani.

Mi ben egye di a Magro.hu?

A pi ac tér leg fõbb eré nye az, hogy

egye dül ál ló mó don in té zi a ke res ke dést:

au to ma ti ku san pá ro sít ja az aján la to kat,

az az ha fel töl tünk pl. 100 ton na ga bo nát

el adás ra, ak kor a rend szer azon nal meg ke -

re si ne künk a pi ac té ren ta lál ha tó meg fe le -

lõ vé te li szán dé kot, e-mailben ér te sí tést

ka punk ró la, és már is in dul hat a ke res ke -

dés. Az ügy fél in gye nes sms-t kap ar ról,

ha va la ki meg vet te a ter mé nyét. Ez te hát

nem egy ap ró hir de té si ol dal, ahol öm leszt -

ve lát juk az ép pen ak tu á lis ter mé ke ket, ha -

nem jó val több en nél: ke res he tünk is az

aján la tok kö zött, és ext ra szol gál ta tá sok

te szik gyor sab bá, ké nyel me seb bé az

adás-vé telt. Az az bár mi lyen idõ pont ban

fel tölt he tünk aján la to kat, és bár mi kor ér -

te sül he tünk ró la, ha üz le tet ajánl va la ki

ne künk, vagy le üti az ál la tok ra, ter mé -

nyek re tett ajánlatot.

Ho gyan ke ze li a rend szer a

me zõ gaz da ság ban ural ko dó

bo nyo lult adó zá si jog sza bá lyo kat?

Adó zá si szem pont ból sok a ki vé tel és a

spe ci a li tás a ma gyar me zõ gaz da ság ban,

ami gyak ran még a leg gya kor lot tabb

köny ve lõ ket is ne héz fel adat elé ál lít ja. Az 

adó zá si rend szer át te kin té sé nek egy sze rû -

sí té sé re fej lesz tet tük ki a pi ac té ren el he -

lye zett adó kal ku lá to run kat, amely már a

ke res ke dés el sõ fá zi sá ban nyil ván va ló vá

te szi a sze rep lõk adó zá si stá tu szát és a fi -

ze ten dõ adót. A cél az volt, hogy meg mu -

tas suk, a sok szor át lát ha tat lan nak tû nõ

rend sze re ket az online pi ac tér ké pes egy -

sze rû sí te ni, és a gaz dák üz let kö té sei egy -

sze rû söd nek, ha online ke res ked nek. A

gya kor lat ban ez azt je len ti, hogy ha az el -

adó fel tesz pl. 1.000 ton na ku ko ri cát vagy

bú zát el adás ra, a má sik ol da lon, a po ten ci -

á lis ve võ nek a be je lent ke zés után azon nal

meg je le nik a mo ni to ron, hogy ket tõ jük

kö zött mi lyen adó kap cso lat áll fenn és mi -

lyen net tó, il let ve brut tó ár meg fi ze té sé re

len ne kö te le zett az aján lat elfogadásával.

Mi lyen adó tí pu so kat ke zel a pi ac tér?

Bi zo nyos szán tó föl di nö vé nyek (pl. bú -

za, ku ko ri ca, ár pa) ese tén lé te zik a for dí -

tott ÁFA, de csak bi zo nyos adó zá si stá tu -

szú el adók ra és ve võk re. Rá adá sul az érin -

tett ter mé kek kö re vár ha tó an még bõ vül ni

is fog. Van nak kü lön le ges jog ál lá sú adó -

alany ok, pl. az õs ter me lõk, akik re na gyon

spe ci á lis adó zá si sza bá lyok vo nat koz nak.

Ked vez mé nyes ÁFA kulcs (18%) al kal -

ma zan dó pl. a tej re, tej ter mé kek re, vagy a

ga bo na, liszt, ke mé nyí tõ, va la mint a tej

fel hasz ná lá sá val ké szült ter mék re. Ha

mind ez még nem len ne elég, bi zo nyos

adó alany ok kom pen zá ci ós fel ár ra jo go -

sul tak, ami a ter mék tõl füg gõ en 7%, il let -

ve 12% is le het. A pi ac tér új fej lesz té se

min den adó ne met fi gye lem be vesz, és

min den me zõ gaz da sá gi ter mény re meg ol -

dást kí nál, va la mint az adó ne mek ben és

azok mér té ké ben be kö vet ke zõ vál to zá so -

kat is ké pes kö vet ni.

Ho gyan lát ja a me zõ gaz da sá gi

ter mé kek online ke res ke dé sé nek

je len le gi pi a cát, és jö võ be ni

trend jét?

2013-ban – a szak ér tõk sze rint – 200

mil li árd fo rin tos össz for gal mat ér het el a

ma gyar e-ke res ke de lem. Igaz, a me zõ gaz -

da sá gi ter mé kek pi a ca eb bõl csak egy kis

sze le tet kép vi sel. Mi még is úgy lát juk,

hogy kö zép tá von ez a sze let egy re na -

gyobb lesz, mert a vál lal ko zá sok és a ház -

tar tá sok internettel va ló el lá tott sá ga ja vul,

az internethasználat gya ko ri sá ga pe dig

nö vek szik, to váb bá a ma gyar la kos ság

egy re nö vek võ há nya da az interneten ke -

resz tül fi zet is.

Mi lyen sze re pet szán nak a kö zös sé gi 

mé di á nak a cég éle té ben?

Facebook ol da lunk 2013 ja nu ár já ban

in dult el. Fél év alatt or ga ni kus fej lõ dés sel

si ke rült egy több ez res lét szá mú kö zös sé -

get fel épí te ni. Cé lunk az, hogy a könnye -

debb té mák mel lett itt is hasz nos in for má -

ci ók kal se gít sük a me zõ gaz da sá gi sze rep -

lõ ket.

Van nak-e új fej lesz té sek az ol da lon?

Ár elem zé se ket, pi a ci tren de ket, pá lyá -

za ti le he tõ sé ge ket, szak ér tõi vé le mé nye -

ket ol vas hat nak a gaz dák, fel vá sár lók és

ke res ke dõk azon az új me zõ gaz da sá gi

blogon, ame lyet jú ni us ele jén in dí tot tunk.

Az ol da lunk ne ve ha son ló a pi ac tér éhez.

MagroBlognak hív ják, és szo ro san kap -

cso ló dik a Magro.hu ke res ke del mi fe lü let -

hez. A bloggal sze ret nénk szak mai se gít -

sé get nyúj ta ni a me zõ gaz da sá gi sze rep lõk

si ke res ke res ke dé sé hez. Úgy lát juk, hogy

a gaz dá kat és a ke res ke dõ ket a na pi ter -

mény árak, és a mö göt tük meg bú jó rész le -

tek ér dek lik. A MagroBlog a hír por tál ok

köz éle ti té má i tól el té rõ en a gaz dák si ke res 

ke res ke dé sét se gí ti elõ. A jö võ ben sze ret -

nénk az ol dal tar tal mát to vább mé lyí te ni,

és egy ko moly tu dás bá zist ki dol goz ni,

amit a gaz dák együtt ke zel nek a pi ac tér rel. 

Cé lunk, hogy a pi ac tér kö ré épü lõ szol gál -

ta tá sok kal az online ér té ke sí tés tel jes ver -

ti ku mát le fed jük.

Mik a jö võ re vo nat ko zó

cél ki tû zé se ik, ter ve ik?

Most el sõ sor ban azon dol go zunk, hogy 

egy re töb ben meg is mer jék a Magrót, és

meg elé ge dés sel hasz nál ják. Emel lett fo -

lya ma to san fej leszt jük a pi ac te ret, me lyen

több meg le pe tés is vár ha tó a jö võ ben. 

Kö szön jük szé pen a be szél ge tést, 

a ter vek meg va ló sí tá sá hoz pe dig

sok si kert kí vá nunk.

Varanka Ma ri ann – Pó lya Ár pád
www.agrostratega.blog.hu


