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Tisztelt Olvasó!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az agrárgazdaság, az élelmiszeripar és a vidékfejlesztés
terén meghatározó jelentőségű köztestület. Munkánk során közel négyszázezer kamarai tag
érdekeit képviseljük, együttműködésre törekedve partnerszervezeteinkkel valamint a döntéshozókkal illetve a nemzetgazdaság más szereplőivel.
Szervezetünk szerteágazó tevékenységet végez, melynek a legtöbben közvetlenül csak egy-egy
szeletével találkoznak – akár például az egységes kérelmek beadásakor, a falugazdász irodákban, földvásárlásnál, az őstermelői ügyintézéskor vagy rendezvényeken. Jelen kiadványunkkal
egyrészt az a célunk, hogy általánosságban betekintést nyújtsunk az agrárgazdasági kamara
munkájába – szabályozások előkészítésében vállalt szerepünktől kezdve a támogatások lehívásában nyújtott segítségen át a tudásbázis funkcióig. Másrészt egyfajta helyzetképet is felvázolunk a magyar agráriumról, élelmiszeriparról, vidékről, mindannak tendenciáiról. Kiadványunk
hasábjain a kamara társadalmi és operatív vezetői, illetve több partnerünk szolgál naprakész
információkkal szakterületük aktualitásairól, egyes ágazatok trendjeiről, problémáiról, az azokra
adott és adható válaszokról.
Reméljük, hasznos információkat talál a következő oldalakon, illetve bízunk abban, hogy a jövőben Önnel is szorosabban működhetünk együtt: az erősödő agrár- és élelmiszergazdaságért,
a jólétében gyarapodó vidékért.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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ÍZELÍTŐ A
TARTALOMBÓL

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elnöke

NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA
„Az agrár- és élelmiszergazdaság erősítéséért,
a jólétében gyarapodó vidékért dolgozunk”

Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség

agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mikro-,
kis- és középvállalkozásokért felelős alelnöke
GENERÁCIÓVÁLTÁS

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének
elnöke

A JÖVŐ KIHÍVÁSAI
„A kamara jelenlegi vezetése bizonyított, azért dolgozunk,
hogy ez a munka tovább folytatódjon”

Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke
FOGLALKOZTATÁS

„Ösztönözni kell a mezőgazdasági munka vállalását”

Fiatalok kezében az agrárium jövője

Dr. Bitay Márton Örs, a Földművelésügyi

Minisztérium állami földekért felelős államtitkára
TERMŐFÖLD

Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara mezőgazdaságért felelős alelnöke
GMO-MENTESSÉG

„A magyar termőföldet meg fogjuk védeni!”

„Ha kereslet van rá, a magyar gazdák innovatív
csoportjai megtanulnak jól szóját termelni”

Dr. Pusztavámi Márton, a Nemzeti

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők

Agrárgazdasági Kamara Vas megyei elnöke

SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMESZTÉS

Országos Szövetségének elnökhelyettese
GABONA

„Az integráció és a szövetkezés segítése meghatározó
feladat”

„A hatékonyságnövelés időszakát éljük”

Dr. Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági

Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Kamara országos kertészeti osztályának elnöke
KERTÉSZET

Zala megyei elnöke
ÁLLATTENYÉSZTÉS

„Óriási lehetőség van a kertészet fejlesztésében”

„A sikerhez összefogásra van szükség”

ifj. Hubai Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

vidékfejlesztésért felelős alelnöke
ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

élelmiszeriparért felelős alelnöke
ÉLELMISZERIPAR

„Egy ökogazdálkodónak nagyobb szüksége lehet
a szaktanácsra”

„Az elmúlt 4-5 év sikere az élelmiszeriparra irányuló
kormányzati figyelem erősödése”

Losó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Luzsi József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

országos élelmiszer-feldolgozási és -kereskedelmi
osztályának vezetője
ÉLELMISZERIPARI BERUHÁZÁSOK

országos erdő- és vadgazdálkodási osztályának
vezetője
ERDŐGAZDÁLKODÁS

„Az gondolkodik okosan, aki az eredményt visszaforgatja”

„A természet és a tulajdonosi érdekek harmóniáját
teremti meg az új jogszabály”

Harsányi Zsolt, a Mezőgazdasági Eszköz- és

Pásztor Tamás, a Vetőmag és Szárító Kft.

Gépforgalmazók Országos Szövetségének elnöke
PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS

ügyvezetője

TERMELŐI ÖSSZEFOGÁS

„Öt év múlva a hazai területek zömét lefedi majd
a precíziós technológia”

„Ha valaki egymagában próbál kiállni az óriások
ellen, nincs esélye”

Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági

Dr. Kondra Laura, a Magyar Államkincstár

Kamara szakmai főigazgató-helyettese
TÁMOGATÁSOK

„Elvégezzük a papírmunkát a gazdálkodók helyett”

Suba Péter, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
szolgáltatási főigazgató-helyettese
KAMARAI SZOLGÁLTATÁSOK

„Szolgáltatásainkkal a tagok eredményesebb
gazdálkodását kell segítenünk”

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért
felelős elnökhelyettese
KIFIZETÉSEK

Nem sínylették meg a gazdák az MVH megszűnését

Darabos Tamás, a Nemzeti

Agrárgazdasági Kamara főigazgatója
SZERVEZET

Fegyelmezett gazdálkodás, fejlődő szervezet
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KAMARA

”

„Az agrár- és élelmiszergazdaság
erősítéséért, a jólétében gyarapodó
vidékért dolgozunk”
A 2013-ban létrejött Nemzeti Agrárgazdasági Kamara komoly fejlődési pályát járt végig néhány év alatt.
A következő oldalakon a teljes hazai élelmiszerláncot
összefogó NAK tevékenységéről, jövőbeni terveiről
Győrffy Balázs, a köztestület elnöke ad képet. Mint
kiemeli: a szervezet munkatársai a közel 400 ezer fős
tagság érdekeiért, kiszolgálásáért dolgoznak nap mint
nap, a számukra nyújtott szolgáltatásokat folyamatosan bővítik.

GYŐRFFY

NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013-ban alakult meg,
országos szinten egységes köztestületként. A közel 400 ezer
tagot képviselő kamara milyen célok mentén végzi a tevékenységét?

Mindenekelőtt hangsúlyoznám, hogy munkánk során tagjaink
érdekeinek minél erősebb képviselete vezérli a tevékenységünket, továbbá kiemelt célunk a minél magasabb szintű kiszolgálásuk illetve tevékenységük segítése.
Ha egy mondatban kellene megfogalmaznom: az agrár- és
élelmiszergazdaság erősítéséért, a jólétében gyarapodó vidékért dolgozunk, a lehető legtöbb téren támogatva tagjainkat.
A NAK hiánypótló szervezetként jött létre, és az elmúlt években bebizonyosodott: egységesen, jelentős erőként képviseli
tagsága érdekeit: az őstermelőktől kezdve a családi gazdaságokon át a nagyobb mezőgazdasági vagy élelmiszer-feldolgozó cégekig.
Fontos feladatunk a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, a magyar agrárium, termékek versenyképességének javítása úgy itthon, mint a nemzetközi piacokon. Emellett aktív
szerepet vállalunk a nemzeti agrár- és élelmiszergazdaságot
érintő stratégiai döntések előkészítésében, a törvényhozás
illetve a kormányzat első számú szakmai tárgyalópartnereként. Mindebben konstruktivitásra, együttműködésre és mindenki számára kedvező megoldásokra törekszünk, jó kapcsolatot kialakítva a meghatározó szakági partnerszervezetekkel.
Ugyanakkor a vállalkozási környezet javítása érdekében fo-

1000 milliárd
forint
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lyamatosan lobbizunk a kedvező agrárpolitikai döntésekért,
a magyar agrárium számára igyekszünk jobb feltételeket teremteni.
Mindemellett széles körű igazgatási és közszolgáltatási feladatokat is ellátunk. Továbbá elkötelezettek vagyunk abban,
hogy tagjaink versenyképességének növelését gyakorlatorientált szolgáltatásokkal segítsük, amelyeket folyamatosan
fejlesztünk, bővítünk, tevékenységünk során figyelve a tagság
igényeire, amelyeket beépítünk munkánkba. Utóbbira fokozott
figyelmet fordítunk, úgy a közvetlen megyei kapcsolatokon
keresztül vagy ágazati osztályaink keretében, de az ügyfélfogadások alkalmával is. Célozva azt, hogy első kézből, testközelből ismerjük meg a gazdálkodók, vállalkozások tapasztalatait, véleményét általános és akár egyes konkrét kérdésekben.
Szervezetünk nyitottan működik, az ajtóink nyitva állnak bárki
előtt, jól mutatja ezt az is, hogy ingyenesen hívhatóvá tettük
ügyfélszolgálatunkat, illetve mobilalkalmazásunkból egy-két
kattintással bármelyik falugazdászunk elérhető – és akinek
tudunk, annak érdemben segítünk.
Rendre százezernél több gazdálkodó kerül kapcsolatba az
egységes kérelmek beadási időszakában a kamarával. Hány
gazdának segítettek 2017-ben a területalapú támogatáshoz
jutásban?
A kamarai falugazdász-hálózat aktív közreműködése révén
2014 óta közel 1000 milliárd forint támogatáshoz jutottak a
gazdálkodók. Az egységes kérelmek beadása gördülékenyen
zajlott idén, május közepéig több mint 120 ezret nyújtottak
be kollégám. Az ezzel kapcsolatos munkánk nem ért véget:
az előzetes keresztellenőrzésben, és az idei évtől már az ős�szel kezdődő adategyeztetésben is segítjük a gazdálkodókat.
Az őstermelői igazolványok kiállítása kapcsán egyébként
ugyancsak számos gazdálkodóval kerültünk kapcsolatba. Fontosnak tartom, hogy az igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés ingyenessé tételével összesen mintegy egymilliárd forint
kiadás alól mentesítettük az őstermelőket.
Hangsúlyoznám továbbá, hogy a MAGOSZ kezdeményezésére
munkacsoportot hívtunk életre az Államkincstár, a Miniszterelnökség és a Földművelésügyi Minisztérium részvételével,
hogy felszámoljuk azokat az adminisztratív problémákat,
amelyek késleltetik az agrártámogatások kifizetését.
A tagságukat érintő egyéb pályázatoknál mi a szerepük?
Már a kiírások előtt komoly szerepünk van, hiszen szakmai
igazgatóságaink folyamatosan tevékenyen részt vesznek a
különböző pályázatokat előkészítő munkacsoportokban, így

A kamarai falugazdász-hálózat
aktív közreműködése révén
2014 óta közel 1000 milliárd
forint támogatáshoz jutottak a
gazdálkodók.

NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA
is képviselve a tagság érdekeit. Emellett a NAK a pályázatok
elkészítéséhez, az elnyert összeg szabályos felhasználásához
is segítséget nyújt. Hiszen mindez olyan szakismeretet kíván,
amellyel kevesen rendelkeznek, illetve sok a piacon az etikátlan pályázatíró. Ezt felismerve alakítottuk ki a NAK Pályázati
Tanácsadói Hálózatot, amelynek keretében minősített tanácsadókat közvetítünk a pályázatok kiválasztásához, elkészítéséhez, adminisztrációjához.
Egy felmérés szerint a hazai agrárium versenyképessége az
uniós átlagnak csak a 30-60 százaléka, az USA-énak pedig a
fele. Ez aggasztó, még úgy is, hogy becslések szerint sajnos
Magyarországon egyes ágazatok termelésének közel h
 armada
a feketegazdaság. Azaz a versenytársaink egyre nagyobb termésátlagokkal és kisebb költséggel termelnek. Tehát a magyar
agráriumnak bőven van hová fejlődnie, amit egyrészt segíthet
a Vidékfejlesztési Program, valamint a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program (GINOP) is – ha okosan tudjuk felhasználni a forrásokat. Mindebben a kamarai falugazdász-hálózat mellett mintegy száz szaktanácsadóval is támogatni fogjuk a gazdálkodókat.

A tisztulásra jó példa: a statisztika szerint csökkenő állatlétszám és import mellett nőtt a sertésvágások száma a vágóhidakon; ez matematikai képtelenség, hacsak nem arról van
szó, hogy a korábban feketén levágott állatok „kifehéredve”
megjelennek a statisztikában. Szorgalmazzuk, hogy – a gazdaság teljesítőképességének függvényében – folyamatosan
újabb élelmiszerek kerüljenek be a kedvezményes áfakörbe.
Ezért egyeztetünk a Nemzetgazdasági Minisztériummal, hogy
kössük meghatározott gazdasági teljesítményhez a további,
ütemezett áfa-csökkentést az alapvető élelmiszereknél. Égető a folytatás, mert például a zöldség-gyümölcs termékpályán
már harminc százalék körülire becsülik a feketegazdaságot.

Szorgalmazzuk, hogy
folyamatosan újabb élelmiszerek
kerüljenek be a kedvezményes
áfakörbe.
Ugyanakkor számos külső tényező is befolyásolja a szektor
eredményességét. Olyan anomáliákra, mint tavaly a nyers
tej- és a sertéspiac mélyrepülése, nehéz előre felkészülni.
A madárinfluenza pedig megtépázta a víziszárnyas szektort. Továbbá meghatározó, hogy Magyarország grandiózus,
többmilliárd dollárnyi export lehetőségétől esett el az elmúlt

Kulcs a tudásmegosztás, a versenyképesség
növelése – ezek elérésében is meghatározó
szerepet vállalunk.
években az orosz embargó miatt. A közvetett kár is nagyon
jelentős: az unió belső piacain ragadt tej, tejtermék, sertéshús, baromfihús, zöldség, gyümölcs lenyomta az árakat. Erre
több ízben is felhívtuk a figyelmet, és szorgalmazzuk a nemzetközi szankciók mihamarabbi feloldását.
A jogszabályok terén milyen kedvező változásokat sikerült
elérnie a kamarának az utóbbi időszakban?
Gyakorlatilag minden az agráriumot, élelmiszeripart érintő
szabályozásnál – szakmailag megalapozva – igyekszünk hatást gyakorolni a döntéshozókra annak érdekében, hogy tagjaink kedvezőbb jogszabályi környezetben végezhessék munkájukat. Folyamatosan javaslatokat fogalmazunk meg azért,
hogy az agráriummal kapcsolatos jogszabályok minél életszerűbbek legyenek, a gazdálkodók érvényesülését, érdekeit előmozdító előírásokat tartalmazzanak és kevesebb bürokratikus
teendővel járjanak.

GYŐRFFY

A versenyképesség szempontjából a forgalmi adó mértéke is
meghatározó tényező. Elképzelhetőnek tartja, hogy sikerül
elérniük, az eddigi áfa-csökkentések után újabb termékkörök
kerüljenek a kedvezményes adókörbe?
A feketegazdaság és a csalások ellen az áfa-csökkentés
a leghatékonyabb fegyver, ráadásul hatására a piac tisztulása
mellett bővül a kereslet és a hazai termékek aránya. Ezért már
2014-ben javasoltuk az alapvető élelmiszerek áfacsökkentését. Örömteli, hogy a sertés tőkehús, majd több más termék
áfájának csökkentése megtörtént.

Évente mintegy kétszáz jogszabályt véleményezünk, továbbá
sokat magunk kezdeményezünk. Pár példát kiragadva: aktív
részvételünkkel pontosultak az őstermelői tevékenység feltételei, modernebbé vált a teljes rendszer. De ilyen a permetezőgépek éves kötelező felülvizsgálatára vonatkozó szabályozás is, ami kapcsán számos gazdálkodó jelezte felénk annak
előnytelenségét. Bízunk abban, hogy sikerül elérnünk, a kormányzat mérsékelje a felülvizsgálathoz kapcsolódó műszaki
követelményeket, ezzel forintban és időben mérhető tehertől
szabadítjuk meg tagjainkat. Hasonlóan jártunk el a vízkészlethasználati díjak esetében is, így az Európai Unió legmagasabb kvótáját állapította meg a kormány: a gazdáknak 50 ezer,
a rizs- és haltermelőknek 150 ezer köbméterig nem kell fizetniük díjat a felhasznált víz után. Itt azonban nem álltunk meg
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a témában. Szeretnénk elérni, hogy a Belügyminisztérium
mentesítse a halgazdaságokat a fizetés alól, mint ahogy jelentősen csökkentetni szeretnénk a kutak legalizálásával kapcsolatos adminisztrációt és költségeket. Továbbá folyamatosan
gyűjtöttük a termeléshez kötött támogatásokkal kapcsolatos
szabályozási és gyakorlati problémákat, melyeket javaslatcsomagban juttattunk el a szaktárcának: legtöbbjük bekerült a támogatás félidős felülvizsgálatának folyamatába.

200 milliárd forint áll a mikro- és kisvállalkozások rendelkezésére, a gazdaságfejlesztési keretből pedig – közbenjárásunknak is köszönhetően – az eredetileg tervezett több mint
dupláját, kétszer 50 milliárd forintot különített el a kormány
a közepes élelmiszeripari vállalkozások beruházásaira. Ráadásul – elfogadva szakmai érveinket – a támogatást egyedülálló
módon nem kötötték az alkalmazotti létszám növeléséhez,
illetve a kapcsolódó kamatok, konstrukciók kedvezőek lettek.

Az erdőtörvény módosításában is hangsúlyos volt a szerepünk,
az új jogszabály jobban védi az erdőgazdálkodók érdekeit,
figyelve a természet értékeinek megőrzésére is. Illetve például
a madárinfluenza-járvány felerősítette a gondolkodást arról,
hogy hosszabb távon szükség lenne az állattenyésztési ágazatok összességére létrehozott kárenyhítési alapra – egyebek
közt az ezzel kapcsolatos munkát is megkezdtük.

Összességében 2020-ig 300 milliárd forintnyi támogatás segíti az élelmiszeripart, ami az ágazat helyzetét és alapos igényeit
ismerve nem túl nagy összeg, de a holtpontról elmozduláshoz
elegendő lehet. Ugyanakkor maradt még bőven tennivaló:
egyebek közt meg kell találnunk a módját annak, hogy a nagyvállalatok beruházásait is jobban lehessen támogatni. Jól működő élelmiszeripar nélkül a termékpályák sem működhetnek
jól – ez egyre inkább tudatosul minden szereplőben.

A mezőgazdasági export további bővítésében hol vannak
még lehetőségek akár piac, akár termékek tekintetében?
A magyar agrár- és élelmiszergazdasági export az elmúlt
években dinamikusan bővült: 2010 óta a kivitel értéke közel
40 százalékkal nőtt. Az agrár-külkereskedelmi többlet évek
óta hárommilliárd euró körül alakul. Úgy gondolom, kiemelten
fontos az élelmiszeripar fejlesztése. Jelenleg ugyanis sajnos az
a helyzet áll fenn, hogy a külföldre kiszállított alapanyagot feldolgozott formában „visszavásároljuk”. Ha idehaza dolgoznánk
fel a megtermelt alapanyagot, azzal egyrészt további munkahelyeket teremthetnénk az ágazatban, másrészt a hozzáadott
érték is nálunk képződne.
Az élelmiszeripar kevés támogatásban részesült az előző uniós ciklusban, de – részben a kamara közbenjárásával – jelentősen megnőtt ez az összeg. Mekkora forrásról beszélhetünk?
Érdemi előrelépést jelent, hogy a Vidékfejlesztési Programban
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A hazai forrású nagyvállalati beruházási támogatás program
2015-ben indult, a 3,3 milliárd forintos támogatásból több
élelmiszeripari vállalat is részesült, összesen 1,3 milliárd forint
értékben. Ez a keret 2016-ban 15 milliárd forinttal emelkedett
és a megnövekedett igények miatt tovább bővült. A több éven
át tartó projekteket figyelembe véve 24,3 milliárd forintnyi támogatásra vállalt az NGM kötelezettséget, ebből 8,7 milliárd
forint kötődik élelmiszeripari vállalkozásokhoz.
Kiadványunkban többen is hangsúlyozzák a precíziós gazdálkodás, a gazdálkodók összefogásának szükségességét. Ön is
létfontosságúnak látja ezt?
A kis méretű gazdaságokból, üzemekből adódó hátrányokat
együttműködéssel kell kompenzálni, és az olyan új technológiákra is szükség van, mint a precíziós gazdálkodás. Hiszem,
hogy a kooperáció az egyetlen útja a kis- és közepes gazdál-

NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

Először rendezték meg – 2017 tavaszán – a NAK Szántóföldi
Napokat, ahol a gyakorlatban mutatták be a szántóföldi gépeket, növénytermesztési technológiákat. Hogyan értékeli
ezt az újszerű rendezvényt?
A MEGFOSZ-szal közösen megrendezett szántóföldi napok és
agrárgép-show igazi kuriózum volt, hiszen 39 hektáros területen, a gyakorlatban mutattuk be a legújabb nemesítési és kutatási eredményeket, a nagy termést ígérő fajtákat, hibrideket,
továbbá számos munkaeszközt, gépet, gépkapcsolatot. Az ország legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye volt ez, és minden
várakozásunkat felülmúlta az érdeklődés: több mint 15 ezer
szakember látogatott ki két nap alatt. Nagyon sok pozitív vis�szajelzést kaptunk, és a sikerekre alapozva jövőre is tervezzük
a megszervezését.
Örömmel számolhatok be arról is, hogy Élelmiszeri Körkép
rendezvénysorozatunkat, technológiai és fajta bemutatóinkat
is komoly szakmai érdeklődés övezi, ahogy más szakmai programjainkat, EIP, REL tájékoztató fórumainkat, szaktanácsadói
rendezvényeinket. Ide kapcsolódva megemlíteném fogyasztásösztönző kampányainkat – amelyek az almára, a dinnyére és idéntől a gombára fókuszálnak –, illetve a francia zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezettel közösen benyújtott
pályázatunkat a friss zöldség-gyümölcs fogyasztás ösztönzését célzó nagyszabású közös promóciós programra.

Egyedüli indulóként pályázott a NAK az országos jégkár-mérséklő rendszer kiépítésére. Milyen előnyöket hozhat ez a gazdálkodóknak?
Ez egy olyan jelentős projekt, amely minden gazdálkodónak
előnnyel fog járni. Minden egyes elköltött forinttal a számítások szerint 33 forint termelési értéket tudunk megóvni, csak a
mezőgazdaságban évente 50 milliárd forint kárt tudunk megelőzni a rendszerrel. A terveink szerint 2018 májusában induló
struktúrát ráadásul úgy tudjuk majd működtetni, hogy a gazdáknak egy plusz forintjába sem kerül: a kárenyhítési alapba
fizetett összegen felül nem kell további kiadással számolniuk,
az Európai Unió ugyanis elfogadta az érvelésünket, így nem
csak kárenyhítésre, hanem megelőzésre is fel tudjuk használni
az alapot.

jégkár-mérséklő
rendszer

1 Ft

befektetéssel

33 Ft

termelési értéket
tudunk megóvni

GYŐRFFY

kodók érvényesülésének, amihez komoly bizalmi tőkére van
szükség. Utóbbi kialakításában, feltételeinek szavatolásában
jelentős szerepet kívánunk vállalni mi is, szakmai ernyőszervezetként. Hangsúlyoznám: önkéntes együttműködésről van
szó, amit a versenyképesség diktál. Fontos, hogy a fokozódó
nemzetközi versenyben a magyar gazdák számos terméket
illetően egységes minőségű és a külpiacon vagy a multik beszerzéseiben értelmezhető mennyiségű termékkel jelenjenek
meg az értékesítésben, amihez elengedhetetlen az együttműködés helyi, regionális és országos szinten is. Mindebben
a hatékony, XXI. századi technológiák alkalmazásának is nagy
a szerepe.

Milyen visszajelzéseket kapnak a tagságtól a tevékenységükkel kapcsolatban?
Falugazdász-hálózatunk és referenseink révén országszerte
napi kapcsolatban vagyunk számos tagunkkal, egyrészt ezen
kontaktusok során is számos visszajelzés érkezik. Ugyanakkor
kifejezetten büszke vagyok arra, hogy tagjaink nagy többsége
egy nemrég készült reprezentatív felmérés keretében kedvezően nyilatkozott a kamara legtöbb tevékenységével kapcsolatban. Fontosnak tartottunk egy ilyen objektív felmérést,
amely visszacsatolás nekünk. A megkérdezettek közel háromnegyede szakmailag felkészültnek tartja a NAK-ot, és úgy véli,
naprakész információkat nyújt, segítőkész, törődik a tagokkal,
hasznos tanácsokat ad. Mintegy kétharmaduk szerint pedig
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rugalmas, hatékonyan működik a szervezet. Örülünk ezeknek a jelzéseknek, mert mutatják, hogy jó irányba haladunk,
ugyanakkor arra ösztönöznek bennünket, hogy még több
energiát fektessünk a munkánkba, fejlődésünkbe.
A megkérdezettek – több mint négyötödük adott pozitív vá
laszt a témában – leghatékonyabbnak a kamarai falugazdászhálózatot és a szolgáltatóközpontok tartják. A kamarai falugazdászok, „terepen” dolgozó munkatársaink komoly szakmai
tudással rendelkeznek és valóban folyamatosan jelentős teljesítményt tesznek le az asztalra. Mindez a jó munka – amit
tagjaink is rendre visszaigazolnak – alapot adott tárgyalni
a kormányzattal a falugazdász kollégák bérrendezéséről, amire lehetőségünk is nyílt. Ezzel is célunk az, hogy motivált, profi
munkatársak álljanak tagjaink rendelkezésére országszerte,
a falvakban, kisvárosokban, nagyobb településeken is.
Számos szolgáltatást vezettek be az elmúlt évben. Terveznek
újabbakat is?
A szolgáltatásainkkal tagjaink eredményes működését kívánjuk segíteni, esetenként közvetlen hasznot is nyújtva számukra.
Az elmúlt időszakban kibővítettük internetes piackeresőnket,
több tízezer hektárra készítettünk tápanyag-gazdálkodási
tervet, az újonnan meghirdetett agrár-környezetgazdálkodási
pályázati felhíváshoz kapcsolódva pedig ismét elindítottuk
a területmérési szolgáltatásunkat, de gazdálkodási napló kitöl
tését segítő programunkkal is támogatjuk tagjainkat. A NAK
növényvédelmi portálon tavaly több mint tizenegyezer növényvédelmi bejegyzés segítette a gazdálkodók munkáját. Kiemelném azt is, hogy proaktívabbá alakítjuk ügyfélkapcsolatainkat,
valamint idén tavasztól ingyenesen hívhatóvá tettük telefonos
ügyfélszolgálatunkat.
Újszerű, komplex szolgáltatásként 2016 decemberében Hajdúböszörményben nyitottuk meg az első NAK Szolgáltató
Központot, majd 2017 februárjában Sárváron a másodikat.
Ezekben a falugazdász körzetközponttal egy fedél alatt biztosítjuk a gazdálkodók számára szükséges szakmai tájékozta

Támogatná-e, hogy egyes fizetős kamarai szolgáltatások díja részben levonható legyen az éves tagdíjból?

Igen 46,8%
Inkább igen

21,7%

Inkább nem 8,3%
Nem 8,3%

Nem tudja 9,5%

Forrás: Századvég Gazdaságkutató, reprezentatív tagsági felmérés
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tási, tanácsadási tevékenységet. Tagjaink pozitív visszajelzései nyomán országszerte újabb szolgáltatóközpontokat
nyitunk, ahol emelt szintű szolgáltatásokkal állunk a gazdálkodók rendelkezésére.
Az idei év elején indítottuk el tagjaink számára telekommunikációs szolgáltatásunkat, a BirtOKOS-t, ami többféle tarifa
csomagot kínál, kifejezetten tagjaink igényeinek megfelelően
összeállítva, kedvezményesen – és természetesen mindegyikkel ingyen hívhatóak a falugazdászaink, akár egy kattintásra
a NAK-os mobilapplikációból. A kamara biztosításközvetítési
szolgáltatása segítségével jelenleg előnyös növény-, géptörés- és mezőgazdasági vagyonbiztosítás érhető el, a paletta
terveink szerint egyedi biztosításokkal bővül. Villamosenergia-beszerzéssel kapcsolatos tendert is indítunk, melynek
eredményeként a kamarai tagok alacsonyabb áron és kedvezőbb szerződéses feltételekkel juthatnak villamos energiához.
Mindezek mellett különféle hírlevelekkel, piaci és árinformációkkal is segítjük tagjainkat.
Folyamatosan dolgozzuk ki és indítjuk el új szolgáltatásainkat,
továbbá megkezdtük egy megújult tagdíjfizetési konstrukció
bevezetését: a most formálódó rendszer olyan megoldást hoz
létre, amely lehetővé teszi a kamarai tagok számára, hogy
valamely szolgáltatás igénybevétele során a kamarának be
fizetett díj a tagdíjba beszámításra kerüljön.
A következő években szeretnénk a gazdálkodók összes adminisztrációhoz, bürokráciához kötődő problémáját megoldani,
a falugazdászaink és szakértőink, szaktanácsadóink segítségével tagjainknak biztosítani, hogy csak a termeléssel illetve
az értékesítéssel kelljen foglalkozniuk – a papírmunkát elvégezzük helyettük mi. Segítjük továbbá tagjainkat abban, hogy
a támogatásokat a lehető legjobban hívják le és használják
fel. Ehhez a kulcs a tudásmegosztás, a versenyképesség növelése – ezek elérésében szintén meghatározó szerepet vállalunk.

A N E M Z E T I A G R Á R G A Z D A S Á G I K A M A R A K Ü L D E T É S N Y I L AT KO Z ATA

ERŐSÖDŐ AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG,
JÓLÉTÉBEN GYARAPODÓ VIDÉK
Azért dolgozunk, hogy tagjaink sikeresen gazdálkodjanak, munkájuk eredményeként gyarapodjanak, ezáltal erősödjön a vidék.
Agrár- és élelmiszergazdaságunk érdekeit következetesen képviseljük a hazai és a nemzetközi fórumokon.
Segítjük tagságunk felkészülését, hogy az aktuális piaci és környezeti kihívásokra fenntartható módon, versenyképes válaszokat tudjanak adni.
Ösztönözzük tagjainkat tudásuk folyamatos fejlesztésére, ehhez biztosítjuk számukra a naprakész szakmai ismereteket és piaci információkat.
Elkötelezetten támogatjuk az ágazati szereplők közötti együttműködést.
Közös céljaink elérését szakmailag felkészült, elhivatott kollégáink értékes munkájára alapozzuk.

TAGJAINK SIKERES GAZDÁLKODÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE
Tagjaink eredményes és sikeres gazdálkodása teremti meg a
társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható
vidék alapjait. Ennek megfelelően tevékenységünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy az agrárgazdaság szereplőinek önbecsülése
és társadalmi elismertsége erősödjön. Ösztönözzük tagjainkat,
hogy etikus és fenntartható gazdálkodással óvják természeti
értékeinket, különös tekintettel a tevékenységük alapját adó
termőföldre. Feladatunknak tekintjük, hogy az ágazat helyzetét
ismerve, arról valós képet mutatva segítsük tagjainkat abban,
hogy szakmai tevékenységük felzárkózhasson a világ élvonalához. Ez teremt alapot arra, hogy tevékenységük tartósan jövedelmező, így sikeres legyen.
A MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG ÉRDEKEINEK
KÉPVISELETE
Tevékenységünk során kiemelt hangsúlyt fektetünk a tagjaink
számára fontos témák képviseletére mind hazai, mind nemzetközi
szinten. Ezeket ágazati összefüggésbe helyezve stratégiai javaslatokat, jogszabálytervezeteket készítünk a döntéshozók és jogalkotók számára. Az agrár- és élelmiszergazdaság sajátos szabályozási helyzetéből fakadóan a magyar érdekeknek megfelelően
kialakított álláspont következetes nemzetközi képviseletét fontos kamarai feladatnak tartjuk. Ezen munkánk során az uniós,
a regionális, illetve a kárpát-medencei kapcsolatok kialakítása és
ápolása meghatározó jelentőségű számunkra.
FELKÉSZÍTÉS, FEJLESZTÉS, INFORMÁCIÓÁRAMOLTATÁS
Gyűjtjük, szintetizáljuk, továbbá megosztjuk a szakmai tudást
tagjainkkal az elérhető legjobb technológiákról és gyakorlatokról.
A magyar agrár- és élelmiszergazdaság helytállásához szükséges
tudásmegosztáshoz országos, minden tagunk számára hozzáférhető tanácsadói hálózatot működtetünk. Kötelességünk, hogy
az eredményes gazdálkodáshoz szükséges döntések meghozatalához nélkülözhetetlen naprakész piaci információkat, ismereteket eljuttassuk tagjainkhoz. A tudásalapú segítségnyújtást
a kamara működésén belül is a középpontba helyezzük.

Hagyományos értékeink megőrzése mellett felelősségünk, hogy
a magyar agrároktatás, -kutatásfejlesztés és -innovációs tevékenység megfeleljen az ágazat által támasztott igényeknek,
illetve a nemzetközi kihívásoknak. Ehhez fel kell készítenünk
tagjainkat a generációváltásra. Helyre kell állítanunk a szakma
megbecsülését, a fiatalok számára vonzóvá kell tennünk az agráriumot.
A világ egyre gyorsuló ütemben változik. A XXI. század kihívásai
fokozottan jelennek meg az agrár- és élelmiszergazdaságban az
ágazat soha nem látott dinamikával formálódik. Abban hiszünk,
hogy a siker érdekében nyitottnak kell lennünk a változásokra,
kihívásokra, az ezekre adott választ tartjuk sikerünk kulcsának.
Célunk segíteni a gazdálkodókat abban, hogy a változás felkészülten érje őket.
EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA
Hisszük, hogy a szélsőséges piaci kilengésekre és az ágazatra
sajátosan jellemző kockázatokra a gazdasági szereplők által
adható legjobb válasz az együttműködés. Ezt szem előtt tartva
a kamara minden eszközzel elősegíti az agrár- és élelmiszergazdaság tagjai közötti párbeszédet, a működőképes hálózatok
kialakítását az együttműködés bármely szintjén.
SZAKMAILAG FELKÉSZÜLT, ELHIVATOTT SZAKEMBEREK AZ
AGRÁRIUM SZOLGÁLATÁBAN
Legfőbb értékünk az ember. A kollégáink által képviselt tudás
nélkül elképzelhetetlen a sikeres kamarai működés. Kollégaként
tekintünk tisztségviselőinkre, területi és szakmai szervezeteinkben tevékenykedőkre és munkatársainkra. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy kollégáink naprakész szaktudásukkal stabil
szervezeti keretek közt hatékonyan támogassák tagjaink gyarapodását. Kollégáink értékrendünk alapján elkötelezetten tevékenykednek a magyar agrár- és élelmiszergazdaság jövedelmező
működéséért.

Győrffy Balázs

A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elnöke
2017. március 22.
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JAKAB
ISTVÁN

A JÖVŐ KIHÍVÁSAI

”

„A kamara jelenlegi vezetése bizonyított, azért
dolgozunk, hogy ez a munka tovább folytatódjon”

JAKAB

A mi feladatunk, hogy az ágazat szereplői között érdemi párbeszéd legyen, és hozzájáruljunk a tagságát
magas szakmai színvonalon szolgálni, segíteni képes
kamara működéséhez – mondja Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke, az Országgyűlés alelnöke.

A JÖVŐ KIHÍVÁSAI
A MAGOSZ tevékenységében hangsúlyos szerepet kap a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával való kapcsolat. Mi az,
amit az érdekképviselet hozzá tud tenni a NAK működéséhez?
A MAGOSZ mint érdekképviselet azon dolgozott – egyetlen
partnerszervezettől sem elvitatva ezt a jogot –, hogy hatással legyen az agrárpolitika alakítására. Ez a munka hosszabb
ideje arról is szólt, hogy az agrár-élelmiszergazdaság szereplői a termelőktől a nagykereskedőkig bezárólag egy ernyő alá
kerüljenek, hogy kialakítsák a saját belső gazdasági önkormányzatukat. Mindig is fontosnak tartottuk, hogy az ernyő
alatt lévő szervezetek érdemi párbeszédet folytassanak egymással azért, hogy mindegyik szereplő megfelelő színvonalon
tudja a termelést folytatni, és versenyképesebbé váljon. Nem
mellesleg pedig a kormányzat felé egy egységes állásponttal
tudjanak kiállni. Ez alapelv volt a MAGOSZ-nál az agrárkamara
jogszabályi kereteinek kialakításában végzett munkájában, és
most is az.

Azt a kamarát sikerült felépíteni, amit elképzeltek?
A köztestületi kamara megszervezésében és első hat éves
működésében szerzett vezetői tapasztalatommal segítettem
a most hatályos kamarai törvény megalkotását és a korszerű
kamarai rendszer felépítését. Olyan struktúrát alakítottunk ki,
amely központi tudás- és információs bázis biztosítása mellett
valamennyi ágazat szakmai képviseletét országos és megyei
szinten magas színvonalon látja el. Az építkezés nem volt egyszerű, mert az első pillanattól a szolgáltatásokat folyamatosan
biztosítani kellett, az új EU-költségvetés, az új támogatási rendszer bevezetése valamennyiünk számára szintén nagy kihívást
jelentett. Ebben a munkában meghatározó szerepe volt a 650
fős falugazdász hálózatnak. Ők folyamatosan kapják a legfontosabb szakmai, pénzügyi, piaci információkat, ismerik a jogszabályi változásokat, az európai uniós előírásokat. A falugazdászok tevékenysége a garancia arra, hogy a gazdák minden
rendelkezésükre álló támogatást igénybe vegyenek, ismerjék
a pályázati lehetőségeket. A cél, hogy a legkisebb falvaktól
Brüsszelig a gazdák képviselete, érdekeinek védelme megoldott legyen, megvalósult. A 2005-ben meghatározott 650 fős
falugazdász létszám ma biztosított, és emellett a tanácsadó
központok az egyes megyékben folyamatosan kerülnek kialakításra, ahol a speciális szakmai kérdésekre is érdemi választ
kapnak a gazdák. A falugazdászok mellett a NAK a szaktanácsadói névjegyzékben 962 aktív szaktanácsadót tart nyilván, akik
piaci alapon segítik a gazdálkodók napi tevékenységét.
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Van-e már hatása annak, hogy a termékpályák különböző
érdekcsoportjai közös ernyő alá kerültek, erősödött-e köztük
a párbeszéd?
Utólag visszatekintve elmondhatjuk, hogy nem volt egyszerű
ez a „házasság”. Sokan ezt egyfajta szelíd erőszakkal való ös�szeterelésként élték meg. Emlékezhetünk még arra, hogy milyen botrányok voltak a vis maior-perek idején, amikor a meg
nem termett gabonát a gazda nem tudta leszállítani, és csak
az apró betűs részből derült ki számára, hogy a birtokában levő
megállapodás nem termeltetési, hanem adásvételi szerződés.
Akkor ebben rengetegen tönkrementek. Úgy látom, azóta sokat javult a helyzet. Kellett hozzá, hogy többször is jogszabályt
módosítsunk, de főleg az, hogy a kamarának ugyanúgy tagja
a termelő gazda, a feldolgozó, és tagja a nagykereskedelemmel foglalkozó multinacionális cég is, így több szinten is tudnak egyeztetni a kamarán belül. Az eredmény egyértelmű, mert
a kamarai választásokra készülve 17 szakmai szervezet támogatja a MAGOSZ listáját, amely az eddigi eredmények alapján a kamara jelenlegi működését és vezetését erősíti meg.
Az ágazati szakmai szervezetek együttműködése a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarával hozzájárult az egyes ágazatok eredményesebb működéséhez. Ha egy ágazat nehéz helyzetbe került, akkor a NAK teljes súlyával és szakmai hátterével segítette
az adott szervezetet. Ez az együttműködés a jogalkotásban, az
egyes ágazati válságok megoldásában, nemzetközi versenyben
való helytállásban eredményesen működött és működik ma is.
Milyen szerepe van a MAGOSZ-nak ebben az együttműködésben?
A MAGOSZ megalakulása óta a tagsága érdekében dolgozott
és dolgozik ma is. Nem generálunk álvitákat, nem folytatunk
politikai hecckampányokat, hanem korrekt szakmai együttműködésre törekszünk valamennyi szervezettel. Meggyőződésünk, hogy nem csak a tagságunk, hanem valamennyi magyar
gazda számára fontos a korszerű tudás, az új technológiák
alkalmazása a gyakorlatban. A mi feladatunk, hogy az ágazat
szereplői között érdemi párbeszéd legyen, és hozzájáruljunk
a tagságát magas szakmai színvonalon szolgálni, segíteni képes kamara működéséhez. A kamara jelenlegi vezetése bizonyított, azért dolgozunk, hogy ez a munka tovább folytatódjon,
figyelembe véve a lehetséges új kihívásokat is.
Melyek azok a témák, amelyeket ön szerint a közeljövőben
nagyon hangsúlyosan kell képviselnie az agrárkamarának?
A világ agrár-élelmiszergazdasága jelentős mértékben változik,
a fejlődés üteme intenzív. Ugyanez a változás tapasztalható az
EU fejlett tagállamaiban is. A magyar agrár-élelmiszergazdaság nyitott, erősen exportorientált. A fejlődésben, a korszerű
technológiák alkalmazásában nem maradhatunk le. Magyarország kiváló adottságokkal rendelkezik, ezeket a lehetőségeket
ki kell használnunk. A versenyképes gazdálkodásnak az a lapja
a korszerű gazdálkodási módszerek alkalmazása, amely a legújabb tudományos és kutatási eredményekre épül. A termelés
biztonságának megteremtése, a precíziós gazdálkodás, a digitális technológiák alkalmazása, a korszerű fajták termesztésbe vonása, a korszerű tápanyag-gazdálkodás csak magas
színvonalon működő tanácsadó hálózat alkalmazása mellett
garantálható. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakemberei,
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Mely kultúráknál létkérdés az öntözés?
A zöldség- és gyümölcstermesztés öntözés nélkül ma már
nem képzelhető el. A versenyképes termelés alapja az egységes, nagytömegű, azonos minőségű termékek előállítása.
Ez korszerű tápanyag-gazdálkodás és korszerű öntözés mellett
biztosítható. Ki kell emelni a fehérjenövények termesztését is.
Az egyébként kiváló előveteménynek számító szója termőterületének további növelése, fehérjeprogramunk megvalósítása
is csak megfelelő vízellátás mellett lehetséges. Utóbbi a GMOmentességünk fenntartása és a GMO-mentes állati termékek
előállítása érdekében mielőbb meg kell valósuljon.
Mit jelenthet a termelőknek a GMO-mentes státuszunk?
Jelentős előnyt jelent a növénytermesztésben a GMO-mentesség fenntartása, azonban a GMO-mentes állati termékekkel ma még nem rendelkezünk. Ehhez szükség van a nemzeti
fehérjeprogram megvalósítására. Meg kell szüntetnünk azt
az abnormális gyakorlatot, hogy évente több mint félmillió
tonna GMO-s szóját importálunk, megakadályozva ezzel a
GMO-mentes állati termékek előállítását. Termőterület van,
a termelés diverzifikációjával, az öntözés megteremtésével
meg kell oldani a GMO-mentes hazai szója biztonságos ter
mesztését. Elfogadhatatlan, hogy 6 km3-rel több víz hagyja el
az országot, mint amennyi beérkezik.
Ennyi víz mire lenne elég?
Ez körülbelül három Balatonnak megfelelő vízmennyiség.
Amennyit megközelítőleg sem használunk az öntözéshez.
Ma ötmillió hektárból jóindulattal százezret öntözünk, a
 miben
benne vannak az üvegházak, fóliás kertek. Eközben a vizet elengedjük úgy, hogy a talajvízszint fokozatosan csökken. Sürgős intézkedéseket követel, hogy a meglévő árapasztó tározókat vagy ezek egy részét alkalmassá tegyük állandó tározóként
működtetésre. Ez nyilván beruházást igényel, amit állami és
uniós forrásból kell megvalósítani. Ezen felül a Vidékfejlesztési
Programban a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztésére 49,5 milliárd forint áll rendelkezésre. Ehhez egy teljesen
új szemlélet kell, méghozzá az, hogy a víz nem ellenség, a vízre
nem mint problémára, hanem mint lehetőségre kell tekinteni.

Sürgősen meg kell szüntetnünk az öntözést leginkább akadályozó – beruházási forrást nem igénylő – tényezőt: a víz hasznosítását illetve a vízjogi engedélyek megszerzését ellehetetlenítő bürokratikus akadályokat.
Mennyit hozhatna a mezőgazdaságnak, ha ezeket sikerülne
megoldani?
Csak azzal, hogy a csatornákat rendbe tesszük, ha legalább
a szántóterületek 50 százalékán érdemi öntözést tudunk
megvalósítani öt éven belül, az agrárgazdaság a kibocsátását
30 százalékkal képes megnövelni. Ez 800 milliárd forint évente. Még folyik a tervezése annak, hogy ezt pontosan hogyan,
mekkora összegből lehetne megvalósítani, és konkrét szám
nélkül csak annyit mondanék, hogy a beruházáshoz nyilván
ennek a 800 milliárd forintnak a többszöröse kellene, de az is
biztos, hogy ez megtérülő beruházás lenne.
Ambiciózus tervekről beszélt, de ha visszanéz az elmúlt hathét évre, lát fejlődést?
Az elmúlt időszakban a fejlődés jelentős volt, azonban korántsem akkora, mint amit a lehetőségeink biztosítanak
számunkra. A szélsőséges időjárás ellenére, a legkritikusabb
időszakokban is szinte minimális a belvízzel elöntött területek
aránya. A csatornában áramlik a víz, és ahol van csatorna, ott
megoldottá válik az öntözés és a belvízelvezetés is. A tározóépítési program szintén megkezdődött. A XXI. századi fajták,
technológiák alkalmazása, a jövedelmezőség szempontjából
is elvárható hozamok új megoldásokat és az eddigitől eltérő
stratégiai gondolkodást követelnek. Ebben a munkában a kamara tevékenysége meghatározó.

MAGYARORSZÁG VÍZGAZDÁLKODÁSA
Külföldről érkezik:

112 km3
Hazai csapadék:

56 km3

Hazai lefolyás:

6 km3
Párolgás:

49 km3

118km3

Vízfelhasználás
felszíni vízből:

1 km3

Külföldre távozik:
Vízfelhasználás
felszín alatti vízből:1

Forrás: MTA

117 km3
km3

JAKAB

nemzetközi kapcsolatai, a hazai tudományos- és kutatóinté
zetek szakembereivel kialakított élő kapcsolat nélkülözhetetlen segítséget jelent a gazdák számára. A klímaváltozás ma
már napjaink részévé vált, érdemi intézkedésekre van szükség.
Túl vagyunk a huszonnegyedik órán, ezért elemi érdekünk,
hogy a Kárpát-medencében a víz megtartásával korszerű vízgazdálkodást valósítsunk meg.
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Fiatalok kezében az agrárium jövője!

KIS

Új lendületet adhatnak a magyar mezőgazdaság fejlődésének a fiatal gazdálkodók. Az előző generációval
szemben a jövő gazdálkodói komolyan készülnek erre
a szerepre, a szakképzésben és az agráregyetemeken
megszerzett tudást a szülőktől kapott gyakorlati tapasztalatokkal vegyítik, a technológiai információkat
magukba szívva viszik sikerre a gazdaságot. Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért
felelős államtitkára, a NAK mikro-, kis és középvállalkozásokért felelős alelnöke szerint a generációváltás
ugyanakkor hazánkban sem megy zökkenőmentesen,
a kevésbé jövedelmező ágazatokban hiányzik leginkább az utánpótlás. A kormányzat ezért minden lehetséges eszközt bevet annak érdekében, hogy minél
vonzóbbá tegye a fiatalok számára a gazdálkodást.

G E N E R Á C I Ó V Á LT Á S
Az Európai Unió szinte minden országában nagy hangsúlyt
kapott az elmúlt években a generációváltás szükségessége.
Magyarországon mekkora problémát jelent az elöregedőben
lévő gazdatársadalom?
Nem vagyunk jobb helyzetben, mint az uniós versenytársaink.
Itthon is egyre nő a gazdálkodók átlagéletkora, helyüket pedig
csak lassan veszik át a fiatalok. A ’90-es években mezőgazdasági vállalkozásba kezdő termelők már bőven a nyugdíjas éveiket tapossák. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy nem
minden családi gazdaság tudja átmenteni a felépített birtokot.
Jellemzően a kisebb gazdaságokban jelent ez problémát, de
a nagyobb üzemek esetében is kérdéses, hogy a társaság vezetője tovább tudja-e adni gyermekének a stafétát.
Hajlandóak a fiatalok átvenni a családi gazdaságok vezetését?
Ha egy gyermek azt látja, hogy a megfeszített munkának van
eredménye, és hogy a szülei meg tudnak élni a gazdálkodásból, akkor jó eséllyel ő is vállalja a munkát. Azok viszont, akik
azt látják, hogy a szülők rengeteg kihívással küzdenek, és így
is csak nagyon nehezen tudnak boldogulni, valószínűleg nemet mondanak a gazdálkodásra.

dául kiemelten sokan vannak azok, akik korábban teljesen más
területen dolgoztak. Ők amellett, hogy egy teljesen új szemléletet hoznak az ágazatba, máshol megtermelt tőkét fektetnek
be a mezőgazdaságba és az élelmiszeriparba. Mindemellett
fontosnak tartom, hogy a külső területről érkezők is érezzék
a szakismeret jelentőségét, így vegyenek részt át- és tovább
képzésen, addig is alkalmazzanak olyan ágazati szakértőket,
akik a szakmai felkészültségük hiányosságait pótolni tudják.
Az új nemzedék új lendületet is hozhat a mezőgazdaságba?
A kárpótláskor sokan úgy váltak agrárvállalkozóvá, hogy korábban semmilyen mezőgazdasági képzettségük nem volt,
vagy csupán néhány négyszögölön, saját fogyasztásra termeltek. A kárpótlással azonban több tíz vagy száz hektárt
kaptak vissza az államtól, amit különösebb mezőgazdasági
szakismeret hiányában kellett megművelniük. Ezzel szemben
a mai fiatalok a családi gazdaságból indulva már készülnek
erre a szerepre. A szakközépiskolában, agráregyetemen megszerzett tudást pedig a szülőktől kapott gyakorlati tapasztalatokkal vegyítik, a technológiai információkat magukba szívva
viszik sikerre a gazdaságot. A fiatalok már gond nélkül eligazodnak az új technológiák világában, szívesen próbálnak ki és
használnak modern eszközöket a gazdálkodásban, és nyitottak minden olyan információra, ami az eredményességüket
növelheti.
Mennyire növeli a fiatal gazdák bizalmát a szakma iránt, hogy
a vidékfejlesztési programért felelős államtitkárságot és az
agrárkamarát is fiatal csapat irányítja?
Az, hogy közös nyelvet beszélünk, önmagában nagy előny, és
hozzájárul ahhoz, hogy a fiatal gazdák is pozitívabban álljanak egy érdekképviselethez, vagy épp a kamarához. Rengeteg
olyan innováció jelent meg az elmúlt időszakban, amelyhez
egészen egyszerűen muszáj fiatalnak, vagy legalábbis fiatalosnak lenni.

Melyek azok az ágazatok, amelyeknél már ma is érezhetően
gondot jelent az elöregedés?
A kertészetben kiemelten jók a fiatal gazdák lehetőségei és
az utánpótlás is adott, sok fiatal gazda bontogatja a szárnyait,
illetve veszi át a családi gazdaság irányítását. Hasonló a helyzet a szántóföldi növénytermesztés esetében is. Az állattenyésztésben azonban már nem ilyen fényesek a kilátások.
A mezőgazdaságon belül ez az igazi nehézipar, az állattartással járó időbeli leterheltség és kötöttség pedig sok esetben
elriasztja a fiatalokat.
Mi a helyzet azokkal az új belépőkkel, akik az élet teljesen
más területéről érkeznek a mezőgazdaságba?
Az agráriumra mindig különálló területként tekintettünk a
gazdaságon belül, a mai napig azt gondoljuk, hogy az a természetes, ha ez a hivatás generációról generációra öröklődik.
Ugyanakkor vannak olyan fiatal és tettre kész menedzserek,
üzletemberek, vállalkozók, akik fantáziát látnak a gazdálkodásban. Nyilván könnyebb egy generációkon át megteremtett
örökséget továbbvinni, mint a nulláról felépíteni egy gazdaságot, de szerencsére vannak új belépők is. A borászok között pél-
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Hogyan segíthetik a különböző kormányzati intézkedések
a generációváltást?
A kormány különböző birtokpolitikai, adópolitikai intézkedésekkel, illetve családpolitikai eszközökkel közvetetten ezt
a folyamatot szeretné ösztönözni. Bár az otthonteremtési
program nem a mezőgazdaságról szól, mégis segíti a fiatal
gazdákat abban, hogy helyben maradjanak, családot vállaljanak. A földvásárlásoknál is igyekeztünk előtérbe helyezni
a fiatal gazdákat, a földtörvény például az elővásárlási rangsorban előbbre sorolja azokat, akik még nem múltak el negyvenévesek. A támogatáspolitikában pedig egy különálló al
programot hoztunk létre a fiatal gazdák számára.
Pontosan mekkora összegre pályázhatnak így az érintettek?
Az évtized végéig mintegy 75 milliárd forint áll rendelkezésre.
Ebből több mint 37 milliárd forintot tesz ki az induló támogatás, amelynek logikáját az új támogatási időszakban megváltoztattuk. Így ma már a kérelmezőnként maximálisan 40 000
eurós összeggel azokat támogatjuk, akik nem a semmiből
akarnak vállalkozást építeni – annak minden kockázatával
együtt –, hanem azokat, akik a meglévő, de még az „építkezés”
fázisában lévő gazdaságukat bővítenék, fejlesztenék. Az eddig
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beérkezett kérelmek számán is látszik, hogy célt értünk. A korábbi időszakkal ellentétben, amikor egy-két nap alatt többszázmilliárd forintos igény érkezett be, most tényleg csak azok
adnak be pályázatot, akik jogosultak a támogatásra. Ami azonban még ennél is fontosabb, hogy a beruházási felhívásokban
külön kasszával rendelkeznek a fiatal gazdálkodók. Az elkülönített összeget csak ők tudják felhasználni, nem kell másokkal versenyre kelniük a támogatásért. Mindemellett a legtöbb
pályázati felhívásban kiemelten vannak kezelve a negyven év
alatti gazdálkodók, például külön forrásszerkezettel vagy tíz
százalékkal magasabb támogatásintenzitással.
Bár a 2020 utáni Közös Agrárpolitika (KAP) irányai még nem
kristályosodtak ki, mégis mi az, amire a fiatalok számíthatnak a következő támogatási ciklusban?
A negyven év alatti gazdálkodók továbbra is az uniós és a hazai támogatáspolitika középpontjában lesznek, hiszen a gene
rációváltás a továbbiakban is fontos célkitűzés lesz. Szinte
biztos, hogy megmarad a területalapú támogatásoknál elérhető emelt összegű támogatás, sőt, a mostani 90 hektáros
korlátozást is feloldhatja az Európai Bizottság. Jó reményeket
fűzök ahhoz is, hogy továbbra is előtérben maradjanak a különböző beruházási pályázatok. Az induló támogatások sorsa
azonban kétséges. Nem vagyok biztos abban, hogy ez az eszköz tudja a leginkább szolgálni a gazdaságok fejlődését.
Milyen változások lehetnek ebben a programban?
Az egy összegben elérhető, 40 ezer eurós támogatás az indulásra ugyan elég, de egy versenyképes üzem kialakításához
már biztosan nem. Nekünk olyan gazdaságokat kell támogatnunk, amelyek a kötelező ötéves fenntartási időszak után is
megmaradnak és versenyképesen termelnek. Ezt az induló
támogatás helyett sokkal inkább a beruházási jellegű pályázatok segíthetik. Tartok tőle, hogy azok közül, akik a korábbi
időszakban nulláról próbáltak meg felépíteni egy vállalkozást,
az ötéves kötelezettség lejártával sokan nem maradtak az
ágazatban. A következő időszakban ezért számos szakmai
egyeztetést kell majd erről folytatnunk a fiatal gazdák érdekképviseleteivel, illetve az agrárkamarával.
Milyen út előtt áll a magyar agrárium?
A következő években, évtizedekben nagyon sokat kell tenni
annak érdekében, hogy a globális versenyben a magyar gazdák is megállják a helyüket. Jelentős előrelépésekre van szük-

ség például az öntözésfejlesztésben, és azon kell dolgoznunk,
hogy az egy hektárra jutó jövedelem minél magasabb legyen.
Tíz vagy húsz év múlva minden bizonnyal kevesebb agrárvállalkozás működik majd, szakmailag azonban sokkal felkészültebbek lesznek, mint a mai agrártársadalom egy része. Reményeink szerint a fiatal generáció az összefogásra is másként
tekint majd, mint a mi szüleink, akik a termelőszövetkezetek rossz példája miatt nem hajlottak az együttműködésre.
További lehetőség az innovációban rejlő potenciál kihasználása, ami a Vidékfejlesztési Programban Európai Innovációs
Partnerség keretében támogatott. Ha ezeket a versenyképes
ségi szempontokat figyelembe vesszük, és kihasználjuk a lehetőségeinket, akkor bízhatunk a sikeres jövőben.

2010

2013

35

65+

35

65+

35

65+

KIS

2000

A 2010-es Általános Mezőgazdasági Összeírás
szerint a gazdaságvezetők kétharmada 55 évnél
idősebb volt, felük pedig 65 éven felüli.

2000-ben egy 35 év alatti gazdálkodóra három olyan jutott, aki betöltötte a 65. életévét, 2010-ben ez a szám már meghaladta a négyet, 2013-ban közel öt volt.
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RÁCZ
IMRE

FOGLALKOZTATÁS

”

„Ösztönözni kell a mezőgazdasági munka vállalását”

RÁCZ

Bár az elmúlt időszakban több ponton is változtak
a közfoglalkoztatás szabályai, még mindig kevés az
olyan ember, aki a kényelmes közmunka helyett a
nagyobb megterheléssel járó mezőgazdasági idénymunkát választaná. A helyzet azonban nem fenntartható, a hazai kertészetekből egyre többen hiányoznak,
számos gazdaság azért halasztja el a beruházásait,
mert attól tart, hogy nem lesz, aki a jövőben betakarítsa a termést. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
az élére állt a közfoglalkoztatás megreformálására irányuló törekvésnek – emeli ki Rácz Imre. A NAK
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke szerint az
összeállított javaslatcsomag megvalósulásával nemcsak a gazdaságok munkaerőgondjai oldódnának
meg, de az államkasszában is több pénz maradhatna.

FO G L A L KOZ TATÁS
A mezőgazdaság fejlődésének egyik legnagyobb gátja ma
a hiányzó munkaerő. Mely ágazatokban a legsúlyosabb a
helyzet?
Bár jelenleg a mezőgazdaság szinte minden ágát sújtja a munkaerőhiány, a legnehezebb helyzetben azok a vállalkozások,
gazdaságok vannak, amelyek évről évre jelentős mennyiségű
szezonális dolgozót foglalkoztatnak. Vagyis csak foglalkoztatnának, mivel az elmúlt időszakban egyre nehezebben találnak

mányzati foglalkoztatottság. Jelenleg az az egyik legnagyobb
probléma, hogy az önkormányzat és a vállalkozó is ugyanazt
a 20-30 embert akarja bevonni a településeken. A település
vezetése a saját érdekeit figyelembe véve nem adja ki a betanított munkavezetőket a vállalkozónak, mivel ők értékes
munkaerőnek számítanak a közfoglalkoztatásban is. Ugyanakkor arra is bőven akad példa, hogy a közfoglalkoztatottak
igyekeznek kijátszani a rendszert.

dolgozni akaró embereket, megfelelő munkaerőt szerezni pedig még ennél is nagyobb kihívás. A legnagyobb gond a kertészetekben van. A gazdasági növekedés és a bővülő kereslet
a fejlesztésre ösztönözné ezeket a vállalkozásokat, sokan
azonban épp azért nem telepítenek, mert attól tartanak, hogy
nem lesz elég ember, aki betakarítsa a termést.

Milyen visszaéléseket tapasztaltak?
Sajnos nem ritka eset, hogy a közmunkára felvett emberek
egy része a jelenléti ív aláírása után nem dolgozik, vagy a
munkahelyet is elhagyja. Sőt, rosszabb esetben erre az időre akár egy kis feketemunkát is vállal. A munkavezetők pedig
vagy szándékosan félrenéznek, vagy sokszor nem is tudják,
hogy hol is jár valójában a közmunkás. Számos olyan visszajelzés érkezett hozzánk, hogy a közmunkaprogramban lévő
dolgozó arra kérte a termelőt, hogy ne a saját nevén, hanem
valamelyik közeli rokona adataival jelentse őt be az alkalmi
munkára, mivel így mindkét bért felveheti.

Vidéken számos munkavállaló hadra fogható lenne. Mi az oka
annak, hogy mégsem sikerül embereket toborozniuk a gazdaságoknak?
A termelőknek ma elsősorban a közfoglalkoztatás nyújtotta kényelemmel kell versenyezniük, ami – valljuk be – nem
egyszerű feladat. A közfoglalkoztatási programok többsége
a mezőgazdasági munkákhoz hasonlóan idényjellegű, kaszálást, ároktisztítást, parkfenntartást és erdőápolást foglalnak
magukban. Mivel a szezonmunkásként elérhető munkabér
nem sokkal haladja meg a közmunkával megszerezhető fizetést, a munkavállalók többsége inkább a kevésbé megterhelő
közmunkát választja a több fegyelmet, odafigyelést igénylő
szezonmunkával szemben.
Mivel lehetne ösztönözni ezeket az embereket, hogy a közfoglalkoztatás helyett inkább a piaci alapú munkát válas�szák?
Jelentős ösztönző erő lehetne, ha a közmunkán kívül töltött
idő nem veszne el, hanem ezzel meghosszabbodna az önkor-
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Az elmúlt időszakban a kormányzat is felismerte, hogy változtatni kell a közfoglalkoztatás szabályain. Milyen módosítások történtek eddig?
Napjainkban a közfoglalkoztatás az egyik legfontosabb foglalkoztatáspolitikai program, így kulcskérdés, hogy fő ígéretét,
a nyílt munkaerőpiacra lépés elősegítését mennyire képes beváltani. Az elmúlt időszakban több ponton is változott a közfoglalkoztatási törvény. 2015 júliusában a kormány 90 napról
120 napra növelte a programban részt vevők által igénybe
vehető fizetés nélküli szabadság időtartamát. A munkaadók
pedig minden év október 31-ig jelenthetik be, hogy a következő év május elseje és október 31-e között hol, hány főt és
milyen ütemezésben kívánnak foglalkoztatni. A kiválasztottak
így átirányíthatók a vállalkozásokhoz.

6

FO G L A L KOZ TATÁS
Ezzel kibékíthetőek a fent említett ellentétek?
A feszültségek mérséklésére az elmúlt időszakban más jogszabályi változás is történt. A közfoglalkoztatottak munkába
állását 2016-tól az úgynevezett elhelyezkedési juttatás is
ösztönzi. A munkabér mellett a közfoglalkoztatási szerződés
idejére – legfeljebb hat hónapra – igényelhető ez az összeg,
ami a foglalkoztatást helyettesítő juttatás mértékével egyezik meg, 2016-ban 22 800 forint volt. Ennek eredményeként
20-25 ezren léphetnek be az elsődleges munkaerő-piacra.
Az is előrelépést jelenthet, hogy a Start-mintaprogramokból
és a ráépülő intézkedésekből származó bevételek a támogatás lejártát követően a közmunkások piaci alapú foglalkoztatá
sára fordíthatók.

A tervezett módosítások valós segítséget jelenthetnek az
ágazatnak?
A fenti javaslatok külön-külön is, együttesen pedig kifejezetten alkalmasak az országos költségvetés mérlegének javítására, a versenyszférában működő gazdálkodók által megfizethető és a közmunka keretében kifizetett bér közötti különbség
növelésére. Így ösztönözhetjük a közfoglalkoztatottakat arra,
hogy mezőgazdasági termelőknél vállaljanak munkát.

Szükségesnek tartanak-e további változtatásokat?
Az agrárgazdasági kamarához számos javaslat érkezett az
elmúlt időszakban. A kamara ezen vélemények alapján alakította ki a saját álláspontját és juttatta el javaslatait a kormányzatnak. Szorosabb együttműködést sürgetünk a foglalkoztatási hivatalok és a vállalkozói szféra között. Egy olyan
központi adatbázis kialakítását tartjuk célszerűnek, amelyhez
a vállalkozói szféra is hozzáférhet. Így még azelőtt a piaci
munkavállalás felé terelhetnék az embereket, hogy bekerülnének a közfoglalkoztatás ernyője alá. Emellett feltételekhez
kötnénk a programban való részvételt: egy munkanélküli csak
akkor kerülhessen be a közfoglalkoztatásba, ha az előző évben 60-90 napot ledolgozott egy termelő vállalkozásnál.

Hogyan lehetne elejét venni a fent említett visszaéléseknek?
Szigorúbb helyszíni ellenőrzésekre és a szabálytalanságok
szigorú szankcionálására van szükség. A vállalkozói szférához
hasonlóan kellene eljárni: azokat, akik az ellenőrzés időpontjában szerepelnek a jelenléti íven, de a helyszínen már nem
tartózkodnak, zárják ki az adott szerződés szerinti programból, egy időre pedig a szociális segélyezési formákat is vonják
meg tőlük.

2016-ban a mezőgazdaságban a munkaerő-ráfordítás 440 000 ember teljes
munkaidős (évi 1800 óra) tevékenységének felelt meg.

2016

440.000 ember
1800 óra/év

A közmunkaprogram az úgynevezett szociális szövetkezetek
létrejöttét segítette. Sikerült-e bármilyen eredményt elérni
ezen a téren?
2013-ban jelentek meg a mezőgazdasághoz jobban kötődő
Start-mintaprogramok. Ide tartoztak azok a mezőgazdasági
kezdeményezések is, amelyek szociális szövetkezetek vagy
önfenntartó gazdálkodás kialakulását célozták. 2015 végéig
összesen 138 ilyen szövetkezet jött létre. Ebben a formában
határozatlan időre tagi státuszban, vagy akár alkalmazottként
is dolgozhatnak az emberek. Ráadásul a díjazás is többféle lehet: a részesedéstől a természetbeni juttatáson át a külön
böző közösségi alapból nyújtott szolgáltatásokig.
Mennyire lehetnek sikeresek az ilyen kezdeményezések?
Mérhető eredményeket akkor érhetnének el ezek a szövetkezetek, ha több közeli település összefog. Azt javasoljuk, hogy
az önkormányzatok által alapított szövetkezetek a dél-békési példához hasonlóan konzorciumi formában működjenek
együtt. A termékeket így nem csak hatékonyabban tudják előállítani, hanem az értékesítés során is erősebb alkupozícióval
rendelkeznek. A működésük azonban csak abban az esetben
lesz fenntartható és piacképes, ha a szakmai kontroll is biztosított. Ebben a munkában az agrárgazdasági kamara is kész
segíteni, vállalva a szakmai kontrollban részt vevő szakértők
felkészítését.

RÁCZ

Ez valós ösztönző erővel hatna a közmunkásokra?
Meglátásom szerint igen, ugyanakkor további javaslataink is
vannak. Ma a közmunkások jó része arra a napra is megkapja
a bérét, amikor tényleges munkát az időjárás miatt nem tud
végezni. A gazdák azonban az esős napokért nem fizetnek.
Ezért az egyszerűsített foglalkoztatásban kialakult gyakorlathoz hasonlóan a kötelező fizetés nélküli szabadság bevezetésére lenne szükség a közmunkában is.

440.000 ember
1800 óra/év
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TERMŐFÖLD

”

„A magyar termőföldet meg fogjuk védeni!”

BITAY

A vártnál is nagyobb sikerrel zárult az elmúlt évben
a Földet a gazdáknak! program. A százezer regisztrált
földművesből közel harmincezren éltek a lehetőséggel, negyven százalékuk ráadásul fiatal gazdaként
vásárolhatott állami termőterületet. Dr. Bitay Márton
Örs, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért
felelős államtitkára szerint a programnak köszönhetően azok a beruházások is elindulhatnak, amelyeket
korábban a haszonbérlet ténye fogott vissza. Az államtitkár rámutat arra is, hogy az új földforgalmi törvény szigora eredményesen kiszűrte a spekulánsokat
a hazai földpiacról.

TERMŐFÖLD
jogosultak számával. A százezer bejegyzett földműves közel
harmada tudott élni ezzel a lehetőséggel. A gazdálkodók a
programnak köszönhetően kétszázezer hektárnyi termőfölddel bővíthették birtokukat.
A vásárlók között milyen arányt képviselnek a kormány birtokpolitikájának középpontjában álló kisebb, családi gazdaságok?
A programban meghirdetett területek között csupán néhány olyan birtoktest volt, amely meghaladta a száz hektárt.
Ráadásul a vásárlók többsége legfeljebb két birtoktestet vett.
Ezek alapján logikusan kizárható, hogy az állami földértékesítés a nagybirtokosoknak kedvezett volna. Természetesen ez
nem jelenti azt, hogy egyetlen nagybirtokos sem vásárolt termőföldet, a meghirdetett parcellák zömét azonban a családi,
kis és közepes birtokok tették ki. A legtöbben azok voltak, akik
már meglévő birtokukat bővítették.
Fontos célkitűzés az agrártársadalom fiatalítása is. Az elkelt
földek hány százaléka került fiatal gazdákhoz?
Örömteli fejlemény, hogy a fiatalok körében is nagy volt az
érdeklődés. A negyvenéves kor alatti résztvevők aránya megközelítette a negyven százalékot!

A NAK 2014 óta több mint 171 000 termőföld
adásvételi szerződésben hozott állásfoglalást.
Az elmúlt évtizedek legnagyobb állami földértékesítési programja indult el 2015 végén. Összességében hogyan értékelhető a Földet a gazdáknak! program?
Az évek során több mint ötezer alkalommal fordultak hozzánk
a gazdák azzal a kéréssel, hogy bizonyos területet szeretnének megvásárolni az államtól. Ezeket a kérelmeket azonban sorra el kellett utasítanunk, mivel az volt a főszabály,
hogy állami termőterületet nem adunk el. Ezeket az igényeket fogta össze 2015 nyarán a NAK valamint a Magosz, és
csatornázta be a kormányzat felé. A kezdeményezés eredményeként még abban az évben elindult a földértékesítés.
A program minden várakozást felülmúló eredményeket hozott. A gazdák kapva kaptak az alkalmon, hogy végre megvegyék azt a területet, amit korábban az államtól béreltek, vagy
megszerezzék a mellettük lévő parcellát, amelyen korábban
más gazdálkodott. Sok esetben emocionális okok vezérelték
az árverések során a gazdálkodókat, egy-egy birtoktest a kikiáltási ár sokszorosáért kelt el. Az árveréseken tapasztalt óriási
érdeklődés is azt igazolta vissza, hogy jól döntött a kormány,
amikor az állami szántóföldek értékesítéséről határozott.
A három ütemben összesen mekkora földterülethez jutottak
így a gazdák?
Alapvetően három hektár alattra és három hektár felettre érdemes kettébontani a kérdést. Hiszen teljesen más szabályok
vonatkoztak a két kategória értékesítésére. A jelenlegi adatok
szerint közel harmincezer földműves vásárolt az állami földterületekből. Ez önmagában is nagy szám, ám még ennél is
szembetűnőbb az eredmény, ha összevetjük a földvásárlásra
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A tapasztalatok szerint milyen forrásból finanszírozták a
földvásárlást a gazdák? Mennyire volt népszerű a Magyar
Fejlesztési Bank kedvezményes hitele?
A finanszírozás formáit vizsgálva bebizonyosodott, hogy vannak tartalékai a magyar agráriumnak. A termőterületek jó részét ugyanis hitel nélkül vásárolták meg a gazdák. Ez nyilván
a kisebb, 10, 20 vagy akár 30 hektáros területekre volt igaz.
Bár forintokban mérve így sem kis összegekről van szó, egy
átlagos minőségű 20 hektáros szántó közel 30 millió forintba
került. A nagyobb birtoktesteket, illetve több parcella megvá-

Magyarország területe
9,3 millió hektár.

80%

-a termőföld:
7,4 millió hektár

2016
5,4 m ha
mezőgazdasági
terület
1,9 m ha
erdőterület

TERMŐFÖLD
sárlását már jóval többen finanszírozták hitelből. A cél az volt,
hogy minél több földművesnek lehetővé tegyük a birtokaik
bővítését, így a kormány egy kedvezményes hitelprogramot
indított. A gazdák kevesebb mint 2 százalékos kamat és 20
éves futamidő mellett vehettek fel hitelt.
Az elmúlt évben lezárult program egyedülálló lehetőséget teremtett a földvásárlásra, vagy elképzelhetőnek tartja,
hogy idővel újra eladásra kínálja majd
földjeit az állam?
A kormány határozottan döntött arról,
hogy lezárja ezt a programot. Az alapvető
cél az volt, hogy azokat az intenzív mezőgazdasági növénytermesztésre szolgáló
földterületeket hirdessük meg, amelyek
ugyan az állam tulajdonában vannak, de
jelenleg is bérlők művelik. A gazdák a saját területüket sokkal nagyobb becsben
tartják, bátrabban fejlesztenek, hosszabb
távra gondolkoznak.

A magyar földforgalmi törvény egy akadálypálya, amelynek
egyik eleme a földbizottsági rendszer. Nehéz megmondani,
hogy az akadálypálya melyik részén buknak el a spekulánsok.
Bevált a földbizottságok mérlegelési lehetősége, de bevált az
elővásárlási sorrend, az elő-haszonbérleti sorrend törvényi
szabályozása és beváltak a különféle korlátozások is. Ezek
együttesen eredményezik azt, hogy nem
nagyon tudnak beférkőzni a távolról jött
befektetők a magyar földpiacra.

„Az árveréseken
tapasztalt óriási
érdeklődés is igazolta,
hogy jól döntött a
kormány, amikor az
állami szántóföldek
értékesítéséről
határozott.”

Mennyiben segítheti elő a földszerzés a gazdaságok fejlődését?
Az mindenképpen előrelépést jelent a gazdaságok életében,
hogy haszonbérlet helyett immár tulajdonosai az adott területnek. Elindulhatnak azok a beruházások, amelyeket a haszonbérlet ténye fogott vissza. Ez a folyamat a mezőgazdasági
gépek beszerzésénél illetve a technológiai korszerűsítésnél is
jelentkezik. A szántóföldi növénytermesztés mellett azonban
az állatlétszámban is várhatóak változások. A nagyobb terület
után nagyobb támogatáshoz jutnak a gazdák, az így megtermelt pénzt pedig egy másik üzletágba, az állattenyésztésbe,
vagy kertészeti termelés fejlesztésére fordíthatják. A beruházások új munkahelyeket teremtenek, az alkalmazottaknak
a munkaerő-piaci helyzet miatt magasabb béreket kell fizetni,
ami hozzájárul a fogyasztás bővüléséhez. Mindez a makrogazdasági mutatókban is jelentkezik.

Az új földforgalmi törvény szerint magántulajdonú termőterületek csak a helyi földbizottságok – amelyek szerepét a
kamara látja el – engedélyével cserélhetnek gazdát. Hogyan
értékelhető a testületek működése?

Vannak-e még kiskapuk, amelyeket az agrárkormányzat szerint be kellene zárni az ügyeskedők előtt ezen a területen?
Azt nem állíthatom, hogy nálam van a bölcsek köve, és biztosan nincs ilyen, de jelenleg nem látok olyan kiskaput, ami lehetőséget adna a szigorú szabályok kijátszására. Az egy más
kérdés, hogy milyen eredménnyel zárul le az Európai Bizottság és az Európai Unió Bírósága ellenünk folytatott eljárása.
Az már jó hír, hogy az elővásárlási sorrend és a helyi földbizottságok ügyét meg tudtuk védeni Brüsszelben. Ezek voltak
a legfontosabb kérdések. A szabályozás néhány pontjáról
még vitázunk, de természetesen ezen esetekben is az utolsó
töltényig küzdeni fogunk. Ugyanakkor, ha megszületik a bírósági döntés, azt magunkra nézve kötelező érvényűnek kell
elfogadnunk. A magyar kreativitás azonban tovább működik
a törvényalkotásban. Bármilyen forgatókönyv valósuljon meg,
az biztos, hogy a magyar termőföldet meg fogjuk védeni.

BITAY

Az állami földek mellett jelentős érdeklődés mutatkozik a magántulajdonú termőterületek iránt is, a földforgalom azonban
az elmúlt években jelentősen visszaesett. Minek tudható be
ez a folyamat?
Az új földörvény egyik célja az volt, hogy szigorú keretek közé
szorítsuk a földforgalmat. Nem szerettük volna, hogy befektetők és spekulánsok garázdálkodjanak a földpiacon. A földet
ugyanis nem pénzügyi befektetésként kell kezelni. A szabályo
zás eredményei a földértékesítési adatokban is visszaköszön
nek. Jelenleg az összes hazai termőföld 3 százalékán áll a
földforgalom, ez a szám egyre jobban közelít az uniós, egyszázalékos átlaghoz. Nem véletlen, hogy ilyen alacsony a termőföld adásvételek száma a közösségben, hiszen akinek már van
földje, az meg akarja művelni, és esze ágában sincs eladni azt.
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GMO-MENTESSÉG

”

„Ha kereslet van rá, a magyar gazdák innovatív
csoportjai megtanulnak jól szóját termelni”

ZÁSZLÓS

Versenyelőnyt jelenthet a magyar gazdálkodók számára, ha speciális, GMO-mentes termékekkel jelennek meg a világpiacon, mert ezekre jelentős a kereslet – mondja Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara mezőgazdaságért felelős alelnöke, a Mezőfalvai Zrt. vezérigazgatója.

GMO-MENTESSÉG
Nagy mezőgazdasági társaság vezetőjeként és agrárkamarai
alelnökként is rálát az ágazatra. Milyennek látja a mezőgazdaság helyzetét?
A 2016-os év a szokásosnál bővebb csapadékot hozott, ezért
a terméseredmények jól alakultak, és minden idők legjobb gabonatermését sikerült betakarítani. Jól teljesített a gabona, az
olajos növények és a cukorrépa is. Az árak ugyanakkor jobb
esetben stagnáltak, de inkább csökkentek. Ettől függetlenül
azt mondom, rosszabb évek ne jöjjenek, és ha előbb-utóbb
az orosz embargó is véget ér, jöhet némi fellélegzés. De nyugodtak nem lehetünk, mert ha véget ér a háború, Ukrajna
hatalmas termelési potenciáljával kihívást jelent a magyar
mezőgazdaságnak, és különösen azoknak, akik kizárólag növénytermesztéssel foglalkoznak, legyen ez nagyüzem, középüzem vagy családi gazdaság.
Hogyan kell készülni erre a kihívásra?
Csak azok maradnak talpon, akik minőségi, versenyképes árut
tudnak előállítani. Sajnos sok jele van annak, hogy a növénytermesztők az uniós támogatásokat nem fejlesztésre költötték, jómagam például mindig elcsodálkozom, amikor egy-egy
rendezvényen látom, hogy milyen autócsodákkal jelennek
meg gazdálkodók. Persze sajnos más ágon is a költségekre
ment el a támogatások nagy része, nem pedig fejlesztésekre.

Márpedig a feladat a hatékonyság- és versenyképesség-növelés, vagy az időjárásnak való kitettség csökkentése. Ez ügyben milyen tapasztalatai vannak?
Sokan elindultak az okszerű mezőgazdaság és a tápanyaggazdálkodás, a víztakarékos talajművelés útján, de sokan még
igen messze vannak tőle. Úgy is lehet fogalmazni, hogy még
nagy a tudáshiány, amit viszonylag rövid időn belül kell pótolni. Ha ezt nem tesszük meg, nagyon nagy versenyhátrányba
kerülhetünk a szomszédainkkal szemben.
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Mit és kinek kell tennie a tudáshiány leküzdéséért?
Ebben a kamarának nagy feladata van, és számtalan kiadván�nyal, fórummal támogatja is a gazdákat, hogy jól el tudjanak
igazodni az uniós támogatások, illetve az okszerű, költséghatékony gazdálkodás útvesztőiben. És igenis, próbálják meg
a versenyképességük növelésére fordítani azokat az összegeket, amikhez akár beruházási oldalon, akár más eszközök
támogatása révén hozzájuthatnak. A növénytermesztésben
a jövő adott esetben speciális növények termesztését jelenti.
Itt személy szerint mindenképpen jó kezdeményezésnek tartom a Nemzeti Kereskedőház Zrt. által menedzselt Áldomás
termékcsoport létrehozását. Nagyon fontos, hogy progresszív
módon tudja a keresletet indukálni azon termelők számára,
akik minőségi, kézműves terméket tudnak piacra juttatni.
Tehát szerintem a speciális termékek irányába kell elmozdulni,
nem csak tömegtermékeket kell előállítani, hiszen nem biztos,
hogy abban Magyarországnak versenyelőnye lesz.
Az állattenyésztők helyzete hosszabb ideje rosszabb növénytermesztő társaikénál. Van-e esély, hogy ez gyökeresen változzon?
A tudás és a tapasztalat az állattenyésztőknél is megvan,
de gyakorlatilag a ’90-es évek óta folyamatosan csökkent
az ágazat súlya. Mintha az utóbbi pár évben stagnálna a növénytermesztés és az állattenyésztés aránya, tehát nem romlott tovább az állattenyésztők pozíciója. Az áfacsökkentések
jótékonyan hatnak, de van még itt is tennivaló, ebben az agrárgazdasági kamara folyamatosan megadja a javaslatokat
a kormány számára.
Említette a speciális növényeket. Bár önmagában nem az,
nálunk bizonyos szempontból mégis ilyennek nevezhetjük a
szóját. Meg is érkeztünk Magyarország GMO-mentességéhez, amely az ön számára – a GMO-mentes Magyarországért
Egyesület elnökeként – személyes ügy is. Milyen esélyei vannak Magyarországon a szójának?
Jó döntésnek tartom a szójatermelés támogatását. Ennek
köszönhetően 2015-ben már 66 ezer hektáron termeltek hazánkban szóját. Ez is azt mutatja, hogy a szója iránti kereslet
igencsak megnövekedett. Sajnálatos ugyanakkor, hogy ennek
nagy része exportra megy. Persze nem az a baj, hogy keresett
a magyar GMO-mentes szója, hanem az európai kétarcúságot
akarom inkább kidomborítani, amikor egyes szervezetek azt
mondják, nem számít a GMO-mentesség. Mindig fel szoktam
tenni magamban a kérdést: vajon miért nem mondják azt a
nyugat-európaiak, hogy te kedves magyar ember, ha termeled a GMO-mentes szóját, akkor fogyaszd is el, nekünk nincs
szükségünk rá, hiszen mi tudjuk, hogy a GMO-s szója semmiféle különbséget nem jelent a GMO-menteshez képest. Hát
nem ezt mondják. Éppen ezért gondolom, hogy ennek a növénynek a termesztésében a későbbiekben is meglehetősen
jó lehetőségek vannak. 
Magyarország azon vidékein, ahol
megfelelő páratartalom mellett jók a klimatikus viszonyok, jó
eredményeket érhetünk el. Persze a végtelenségig nem emelhető a szójatermő terület nagysága, de körülbelül 150 ezer
hektár lehet az a határ, ameddig még lehetséges a biztonságos termesztés.

GMO-MENTESSÉG
teni fogják. De ha mi a piacon keresett speciális termékekkel
tudunk megjelenni, akkor abból nagy hasznunk származik.
A GMO-mentes termékek ilyenek, a magyar agrártermelők és
élelmiszer-feldolgozók pedig birtokolják azt a tudást és azt a
tapasztalatot, amivel ezeket elő tudják állítani. Ha ez tényleg
megvalósul, akkor a magyar mezőgazdaság jövője teljesen
biztosított.

Vannak adatok arról, hogy a fogyasztók miként vélekednek
a GMO-kérdésről?
Olyan felmérésről tudok, amikor megkérdezték, hogy fogyasztana-e DNS-tartalmú élelmiszereket? Erre több mint 30 százalék válaszolt nemmel, és feltételezhető, hogy ők azért, mert
a GMO-ra asszociáltak. A tartózkodás pedig ennél nyilvánvalóan nagyobb, hiszen azért sokan tudják, hogy a DNS nem
a GMO. A GMO-mentes Magyarországért Egyesület ezt a tartózkodást vagy kételkedést próbálja felvállalni, és lehetőséget
adni a fogyasztóknak a döntésre. Azt gondoljuk, hogy amit a
tudományos világ még nem bizonyított, abban jogunk van kételkedni. Ezért próbálunk alternatív fehérjeforrásokat keresni
mindazoknak az állati termékeknek az előállítása során, ahol
lehetséges kiváltani nem GMO-s terményből származó fehérjével az egyébként valóban nehezen kiváltható szójafehérjét,
nem mellékesen hasonló áron.
Az alaptörvényben szerepel Magyarország GMO-mentessége, de a piacon nyilván olyan érvekkel kell megjelenni, amit
az honorál is.
Magyarországnak nagyon jók az alapjai. Nem most vezettük
be a GMO-mentes termelést, hanem soha nem is termeltünk
GMO-s növényt. Ilyen értelemben makulátlanul tiszta az ország mezőgazdasága. Biztos vagyok benne, hogy jól felépített marketinggel és megfelelő kereskedelmi tevékenységgel erős versenyelőnyt jelenthet számunkra. Ez egy kiugrási
lehetőség, hiszen azok a termékek, amikben esetleg a környező országok jobbak, mint mi, a versenyelőnyt érvényesí-
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2015

144.000 tonna

2016

181.000 tonna

Az itthon előállított GMO-mentes szójabab és szójadara főleg
nyugat-európai piacokra kerül.

61 ezer hektár
termőterület

ZÁSZLÓS

Úgy is lehetséges, hogy a magyar termelőknek nincs elég
tapasztalatuk, tudásuk a szója termesztésében?
Abban biztosak lehetünk, hogy a magyar termelő minden
problémája ellenére gyorsan tanul. Ha csak az olajrepce elterjedését nézzük, kiderül, hogy termesztésébe sokan úgy vágtak bele, hogy korábban nem volt ilyen tapasztalatuk. Ennek
ellenére szép eredményeket érünk el. Amennyiben kereslet
van rá, és jövedelmező, akkor a magyar gazdák innovatív csoportjai igenis megtanulnak jól szóját termelni. És ez a szója
arra elég lesz, hogy maradjon Magyarországon annyi, amen�nyivel a GMO-mentes takarmányozást bizonyos állatoknál
meg tudjuk oldani.

Van-e jelentősége a GMO-mentes termelés ügyében annak,
hogy a kormány a családi gazdaságokat preferálja?
A magyar agráriumban mindenkinek megvan a helye és szerepe, az exportorientált nagyoknak, a kis és közepes vállalkozóknak, valamint a családi gazdaságoknak és az őstermelőknek is.
A GMO-mentes termelés nyereségtermelő-képesség szempontjából teljesen független, ugyanúgy lehet génmanipuláció
tól mentesen termelni a kiskertben, mint a nagyüzemben.
Ez igaz az állattenyésztésre és a feldolgozott termékekre is.
Meggyőződésem, hogy ha valami, akkor éppen az ökológiai és
a GMO-mentes termelés tudja egy célért összefogni a jelenleg
kissé megosztott magyar agráriumot.

A 2016. évi 61 ezer hektár termőterület akár a duplájára
is növelhető.
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PUSZTAVÁMI
MÁRTON

”

„Az integráció és a szövetkezés
segítése meghatározó feladat”

Eredményes évet tudhat maga mögött a szántóföldi
növénytermesztés hazánkban, az ágazat versenyképessége azonban attól függ, hogy miként reagálnak
a termelők az előttük álló kihívásokra. A klímaváltozás, a rohamos technológiai fejlődés és a szoros
verseny is nehéz helyzet elé állítja a gazdálkodókat.
A növénytermesztés helyzetéről és jövőjéről dr. Pusztavámi Mártont, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Vas megyei elnökét kérdeztük.

PUSZTAVÁMI

SZÁNTÓFÖLDI
NÖVÉNYTERMESZTÉS

SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMESZTÉS
Rekordtermésről szóltak a hírek az elmúlt évben. Milyen
eredménnyel zárta 2016-ot a szántóföldi növénytermesztés?
A hazai növénytermesztők kimondottan jó évet tudhatnak maguk mögött. A nyári betakarítású növények hozamai rendkívül
kedvezőek voltak, minden fontos növény esetében meghaladták 2015 illetve az előző öt esztendő értékét. Termésmennyiségük mintegy 8 millió tonna körül alakult, ez 20 százalékkal
magasabb az ötéves átlagnál. Kukoricából 8,8 millió tonna
termett, kimagasló, hektáronkénti 8,6 tonnás termésátlag
mellett. Napraforgóból 1,9 millió tonna termést takarítottak
be a gazdák, 22 százalékkal többet, mint 2015-ben. A hektáronkénti 2,95 tonnás termésátlag pedig világrekordnak számít.

Minek köszönhetőek ezek a kimagasló eredmények?
Azt gondolhatnánk, hogy a magas terméshozamok az ágazat
fejlődésének köszönhetőek, ám sajnos sokkal inkább a kedvező időjárás áll a magas terméshozamok mögött.
Összességében hogyan értékelhető a növénytermesztéssel
foglalkozó gazdaságok helyzete?
Magyarország tradicionálisan szántóföldi növénytermelő ország. Az európai uniós csatlakozásunk óta a területalapú támogatások olyan jövedelembiztonságot adtak a növényter
mesztőknek, hogy képesek már a gyengébb éveket is pozitívan
zárni. Az elmúlt esztendő azonban a magas terméshozamok
ellenére sem volt gondoktól mentes. A rekordmennyiség szinte minden terménynél lefelé hajtotta a felvásárlási árakat, ami
a jövedelmezőséget is negatívan befolyásolta.
Milyen új kihívások előtt áll hazánkban a szántóföldi növénytermesztés?
Ha kitekintünk a nagyvilágra, és megvizsgáljuk, hogy hol tartanak versenytársaink, hamar bebizonyosodik, hogy van hová
fejlődnünk. Nagy-Britanniában 2032-re búzából hektáronként
20 tonnás termésátlagot szeretnének elérni, aminek megvalósításában időarányosan jól állnak. Magyarországon tavaly
5,5 tonna volt ez a szám. A versenytársak rohamléptekkel haladnak tehát előre, miközben a klímaváltozás hatásait is egyre
jobban érezzük a bőrünkön. A technológiai fejlődés is döbbenetes gyorsasággal halad. Az Amerikai Egyesült Államokban
például 2016-ban mutatták be azt a traktor, amin már vezetőfülke sincs.
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Milyen a hazai gazdaságok technológiai fejlettsége?
Bár egyre javul a gazdaságok felszereltsége, a meglévő eszközöket nem minden esetben tudják jól használni. Holott a
versenyképes, hatékony termelés ma már elképzelhetetlen az
innovatív megoldások alkalmazása nélkül. A fejlett uniós országokhoz képest jelentős lemaradásban vagyunk ezen a téren. A fejlődés alapja a tudás. Számos specifikus információra,
támogatásra van szükség ahhoz, hogy a gazdaságok nemzetközi viszonylatban is versenyképessé váljanak, és minél több,
jobb minőségű termékeket állítsanak elő.
Vannak-e nagyobb változások 2017-ben a vetésszerkezetben?
Hosszú évek után ez az első év, amikor egymillió hektár alá
csökkent a kukorica vetésterülete. Mindez egyértelműen az
alacsony árak számlájára írható. A gazdák tonnánkénti 42
ezer forintos ár mellett is nehezen tudják értékesíteni a terményt. Az alacsony árak ellenére a gazdaságok többsége nem
hagy fel végleg a kukoricatermesztéssel, csupán átmenetileg
állnak át más növényekre. Egyre nő a napraforgó illetve az
őszi káposztarepce területe, a termelők pedig megpróbálják
kihasználni a célzott uniós támogatásokat, így a zöldtakarmány-keverékek, a másodvetések, illetve a szálas- és szemes
takarmánynövények termesztése is előtérbe kerül.
A szántóföldi növénytermesztés mellett a kertészeti ágazat eredményessége is nagyban függ az árak alakulásától.
Hogyan lehetne csökkenteni a gazdák kiszolgáltatottságát?
Ennek egyik legjobb módja az összefogás. Ugyanakkor ma épp
ez az a téma, ami a legjobban megosztja a termelőket. Az elmúlt negyedszáz évben voltak ugyan sikeres kezdeményezések, de nagy bukásokat is láthattunk. Emiatt a legtöbb gazda
bizalmatlan, nem szívesen adja fel az önállóságát. A kamara
kidolgozott egy javaslatot, ami nem feltétlenül a formát jelöli
ki, hanem a kooperáció lényegét emeli ki. A gazdáknak fel kell
ismerniük, hogy hosszú távon csak az együttműködés teheti
versenyképessé vagy egyáltalán életképessé a működésüket.
Az integráció és a szövetkezés elősegítése lesz a legmeghatározóbb feladat az előttünk álló időszakban.
Hogyan látja a kertészeti ágazat jövőjét?
A hazai mezőgazdaságban a leglátványosabb növekedés hos�szabb távon a kertészet területén érhető el. Egy holland tanulmány szerint ugyanis a magyar zöldség- és gyümölcstermesztés csak harmadát adja a benne rejlő termelési potenciálnak.
A termesztéstechnológiák korszerűsítésével, az öntözésfejlesztési beruházásokkal jelentős hozam- és minőségjavulás
érhető el. A következő időszakban tehát azon kell dolgozni,
hogy mindez megvalósuljon az ágazatban.
Az időjárás minden évben jelentősen befolyásolja a termelést. A klímaváltozás pedig egyre nagyobb kihívás elé állítja
a gazdálkodókat. Hogyan lehet csökkenteni az időjárási kockázatokat?
A hazai mezőgazdaság jövőbeni sorsa részben attól függ, hogy
milyen eredményeket sikerül elérnünk a vízgazdálkodás terén.
Az elmúlt időszakban nagyon csapadékos és rekord száraz
évek váltották egymást, amihez gyakran a hőmérsékletet tekintve is kiugró értékek társultak. Az agrárgazdasági kamara
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Évről évre előkerülő probléma a mezőgazdaságban a jégverés
okozta kár. A megoldás azonban már nem sokat várat magára, az országos jégkár-mérséklő rendszer kiépítését és működtetését az agrárkamara vállalta magára. Hol tart a munka?
A NAK az élére állt azoknak a gazdálkodói és kormányzati
törekvéseknek, amelyek országos hatókörű jégkár-mérséklő
rendszer kialakítását szorgalmazták. Egy országos hatókörű,
minden szempontból egységes rendszer kiépítését tűztük ki
célul. 2017. április 13-án beadtuk a vidékfejlesztési programban a pályázatot, sikeres elbírálás esetén 2018. május elejétől
működhet a rendszer. Az előzetes becslések szerint éves szinten közel 1,5 milliárd forintra rúg a működési költség. Ezt teljes egészében az agrár-kárenyhítési alapból finanszíroznánk
majd, így a gazdáknak erre nem kell költeniük.
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120000

+116,0

Növekedés/csökkenés a nagy szántóföldi növénykultúrák területében 2016-ban (hektár)

Terveznek-e további lépéseket?
A következő években szeretnénk a gazdálkodók összes adminisztrációhoz, bürokráciához kötődő problémáját megoldani,
a falugazdászainkon keresztül, így a gazdáknak csak a termeléssel és az értékesítéssel kell foglalkozniuk, a papírmunkát
a kamara elvégzi helyettük.

Vetésszerkezet
A vetésszerkezet az elmúlt években lényegében nem változott. A gabonafélék
aránya a szántóföldi vetésszerkezetben 60% volt 2016-ban. A búza és a kukorica vetésterülete együttesen a szántók közel felét tette ki. Az olajos növények
aránya az elmúlt években 20-24% között alakult. 2016-ban a napraforgó
aránya 15, a repcéé 5,9% volt. E két ipari növény együttes aránya a 2006. évi
vetésszerkezetben 16, 2016-ban viszont már 22% volt. A cukorrépa vetésterülete 2016-ban az előző évhez hasonlóan mindössze 0,4%-kal részesedett az
összes vetésterületből.

Összes termés (ezer tonna)
Termékek (hektár)

2015

2016

Kukorica                 

6 545    

8 806                    

Búza                          

5 284    

5 592                    

Napraforgó                      

1 543    

1 893                    

Árpa                                    

1 428    

1 608                    

Cukorrépa                         

886        

615                       

Repce                                 

584        

882                       

Lucerna                              

573        

972                       

Burgonya                           

412        

403                       

Rozs                                    

103       

81                          

Zab                                       

130        

101        

PUSZTAVÁMI

közreműködésével 2014 tavaszán végzett felmérés eredményei is azt mutatják, hogy egyre nagyobb az igény az öntözésre. A jelenlegi 200 ezer hektáron felül – amelyből ténylegesen
csak 100 ezer hektárt öntöznek – további 200 ezer hektárnyi
területet vonnának be a gazdák. A beruházásokat azonban
az elaprózódott birtokszerkezet, a bonyolult engedélyezési
eljárás, a forráshiány és a vízkivételi korlátok is hátráltatják.
Ennek feloldásához stratégiai gondolkodásra van szükség,
a munka már elkezdődött.

Hogyan segítette az elmúlt években a szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdákat az agrárkamara?
A teljesség igénye nélkül említenék ilyen lépéseket. A termelési színvonal emelése érdekében számos fajta- és műtrágyakísérletet szerveztünk, emellett gépbemutatókat tartottunk, és az idén először szántóföldi bemutatót is rendeztünk.
Kiálltunk a gazdák érdekei mellett a permetezőgépek kötelező
felülvizsgálata kapcsán is, a kamara közbenjárására sikerült
elérni, hogy a drága és sok esetben felesleges eljárás alól
mentesüljenek a gazdák. A termelés mellett a támogatások
lehívásában is nagy szerepük volt a kamara alkalmazottainak.
A falugazdász hálózaton keresztül közel ezermilliárd forintnyi
támogatás jutott el a gazdálkodókhoz. Megemlíteném továbbá, hogy korszerű, tartós, hamisítás ellen védett, elektronikus
kártyákra cseréltük az őstermelői igazolványokat, ezzel fehérítve a gazdaságot, és előnyös helyzetbe hozva a tisztességes
termelőket.
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GABONA

”

„A hatékonyságnövelés időszakát éljük”

PETŐHÁZI

A gabonatermelők a nyomott árak és a magas átmenő készletek okozta szorításban a takarékos, költséghatékony termelés útjára léptek, és a jövőben
még inkább számítanak a szaktanácsadók munkájára. Az unió növényvédelmi szigorításait pedig túlzónak és károsnak tartják – derül ki Petőházi Tamás,
a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ)
elnökhelyettesének szavaiból.

GABONA
kodás, amivel költséghatékonyabbá kell tenni a termelést.
A tudatosabb gondolkodás, a hatékonyságnövelés időszakát
éljük. A világpiaci árakat nem tudjuk befolyásolni, ellenben a
technológiai fegyelem betartására sokkal jobban kell ügyelni.
Ma már csak így lehet eredményeket elérni.
Ehhez mit tud hozzátenni a precíziós technológiák terjedése?
A precíziós gazdálkodás egyszerűen fogalmazva a spórolásról
szól. Hogy csak a legalapvetőbbet említsem, a GPS-vezérelt
kormányrendszer alkalmazásával lehet elérni, hogy ne legyenek átfedések, és ne legyen kimaradt terület. Fontos a lokális
adottságoknak megfelelő fajtahasználat, optimális tőszám.
Valamint a növények tápanyagigényeinek optimális kielégítése integrált növényvédelem használatával.

A szaktanácsadás és a növényvédelmi előrejelzés
fontossága felértékelődik, ebben a kamarának
nagy szerepe lesz a jövőben.
Mi jellemzi ma a gabonapiacot?
Az elmúlt négy év mindegyikében több termést takarítottak
be a világon, mint az azt megelőzőben. Ez speciális helyzetet
hozott létre az Európai Unióban, így a magyar piacon is. A felhalmozódott magas készletek ugyanis alacsonyan tartják az
árakat, így például tavaly hiába termett a szokásosnál 12 millió tonnával kevesebb Franciaországban, a raktári készletek
miatt nem emelkedett a kalászosok ára. Ahhoz, hogy kibillenjenek az árak erről a mély szintről, valami nagyobb változásnak kell jönnie a fundamentumokban.
A magyar piaci árakat is a globális árszintek határozzák meg.
De hatottak-e nálunk a világpiactól független tényezők is?
Magyarországon közepes vagy jó termések voltak az elmúlt
években, a logisztikát befolyásolja a Duna vízállása, amikor néhány hétig nem hajózható az alacsony vízszint miatt. De erre is
mondhatjuk, hogy ezzel együtt tudnak élni a gabonapiaci szereplők. Az is földrajzi adottság sajnos, hogy 22-25 euró árhátrányt jelent számunkra az, amire lehajózunk a Fekete-tengerig.
A termelők hogyan próbálnak alkalmazkodni a már hosszabb
ideje fennálló piaci helyzethez?
Ez az alacsony árszint nagyon sok termelői fejben indított el
gondolkodást. Ez nem csoda, hiszen leegyszerűsítve: olcsóbban kell többet termelni, vagy aki nem tud 30 ezer forint/tonna alatt búzát előállítani, az veszteséges lehet. A környezet
változik, de az belátható, hogy az időjárást nem lehet befolyásolni. A forgalmazott vetőmagok és a műtrágyák között nincs
akkora különbség. Okszerű használatukkal viszont nagyban
lehet befolyásolni a gazdálkodás eredményességét, csakúgy,
mint a talajközpontú műveléssel. Mindenki az újon gondolkodik, ami hajtja az innovációt, teret nyer a precíziós gazdál-
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A fejlett gabonatermelő országokban jóval magasabb hozamokkal dolgoznak a gazdák. A termésátlag-növelésben nálunk milyen potenciál rejlik?
A rendszerváltásig hasonló termésátlagaink voltak a kalászo
sokban, azóta mi maradtunk az 5-6 tonna/hektárnál, a nyugat-európai termelők 7-9 tonna/hektárra emelték a terméseket. Azt kell mérlegelni, hogy a termésátlag-növelés
elő
re
viszi-e a jövedelmezőséget. Úgy látom, első körben
mindenki a költséghatékonyabb gazdálkodáson dolgozik. Aki
viszont nem tudja csökkenteni a költségeit, annak nincs más
útja, mint több termést betakarítani egységnyi területről. Vagy
pedig az, hogy át kell alakítaniuk a vetésforgót, és aszálytűrő,
az időjárásnak kevésbé kitett kultúrákat, például napraforgót
kell választani. A termelés intenzifikálásában a víz volt a limitáló tényező hazánkban.
2016
2015

+18%

2,6 millió hektár
16,7 millió tonna
GABONA

Változik az Európai Unió növényvédelmi szabályozása, hatóanyagokat vonnak ki. Ez milyen kihívások elé állítja a hazai
termelőket?
Az unió körülbelül 10-12 évvel ezelőtt kezdte felülvizsgálni
a forgalomban lévő hatóanyagokat a CUT OFF kritériumok bevezetésével. Ennek az lett a következménye, hogy rengeteg
olyan hatóanyag került ki a gazdálkodásból, ami megfizethető és jól használható volt. Ez a folyamat 70-80 százalékban
a rovar- és atkaölő szereket, 20-30 százalékban pedig a gomba- és baktériumölőket érintette. A gabonatermesztésben ez
azt jelentette, hogy jóformán eltűntek a kalászvédelemhez
szükséges rovarölő szerek.
A termelők hogyan fogadják ezeket a változásokat?
Úgy érezzük, hogy az unió túlzásba esett. Mert például előfordult, hogy egy kivont hatóanyag helyére lépő vegyület
még károsabb – még ha nem is ugyanarra a szervezetre –
mint elődje. Ugyanakkor úgy tűnik, ez nem a folyamat vége.

GABONA

2016
2015

+4,9%

5,6 m
tonna
2016
2015

BÚZA

ÁRPA

+14%

1,6 m
tonna

Említette a túlzott vegyszerhasználatot. Magyarországon ez
mennyire jellemző?
Nálunk egyáltalán nem az, az EU-15 országaiban nem ritkán
négy-hat, nálunk két növényvédőszeres kezelés a jellemző
egy tavaszi kalászos szezonban. Nem használunk sok növényvédő szert, még annyit sem, amennyit lehetne, és gyakorlatilag nincsenek élelmiszerszennyezések, az elmúlt években növényvédőszer-problémából adódó botrány sem volt.
Olyan eset ugyanakkor sajnos előfordult, hogy éppen olyan
repcetáblát kezelt valaki, amelyről gyűjtötték a nektárt a méhek. De ez az öt év alatti két-három eset is inkább adminisztrációs hibák miatt következett be.
A GOSZ szerint mi lenne a jó megoldás a jelenlegi – a környezeti szempontok hangsúlyosabb figyelembevételét előtérbe
helyező – szituációban?
Meggyőződésem, hogy ha a termelők „közepes szabadságot”
kapnának abban, hogy milyen technológiát alkalmaznak, akkor sem kellene tartanunk a környezeti károkozástól. Ezeknél
a gabonaáraknál rá vagyunk kényszerítve az inputok optimalizálására. Biztos lehet mindenki abban, hogy csak a szükséges

mennyiséget használja minden növénytermesztő, mert senki
sem ellensége a saját pénztárcájának.
De most a szigorítás az irány. Hogyan alkalmazkodnak ehhez
a termelők?
Eleinte az volt a hivatalos helyekről is megerősített várakozás,
hogy megvannak a kivont hatóanyagokat kiváltó szerek. Valóban lettek új szerek, de ezek drágábbak, és azt sem mondhatjuk bizonyosan, hogy jobbak és kevésbé károsak lennének a
régieknél. Változik a világ, nagyon nagy kihívások vannak, lecsökkennek a választható növényvédő szerek. Át kell gondolni
a technológiákat, meg kell gondolni és meg kell tervezni minden permetezést, az optimális időre időzítve a beavatkozást.
Ez tovább erősíti a költséghatékonyságot.
Szakmailag mennyire felkészültek erre a gabonatermesztők?
Az alaphelyzet az, hogy Magyarországon szakemberek végzik
az agrárgazdálkodást, tőlünk nyugatra ez kevésbé igaz. Magyarországról régen azt mondták, hogy a növényvédelemben
a kapkodás volt a jellemző. Ez most már biztosan nem igaz,
komoly termelőknél a növényvédelem ütemezett, előre tervezett. És hogy szakmailag hol a helyünk Európában, arról csak
annyit, hogy a szakmai szervezetek és az agrárkamara bevonásával kidolgozott Növényvédelmi Cselekvési Tervünk olyan
magas színvonalú, hogy több ország gyakorlatilag lemásolta.
Milyen kapcsolata van még ezeken kívül a GOSZ-nak az agrár
gazdasági kamarával?
Jól együtt tudunk működni, eddig minden szakmai ügyben
megtaláltuk a konszenzust, és ez a jövőben is így lesz. Egyébként pedig hiába állnak valóban jó szakmai színvonalon a magyar termelők, mindent ők sem tudhatnak. A szaktanácsadás
és a növényvédelmi előrejelzés szerepe felértékelődik. Ebben
a kamarának nagy szerepe lesz a jövőben.
Hogyan kell működnie a szaktanácsadói hálózatnak?
A termelők válláról le kell venni az adminisztráció és a pályázatírás terheit. Azt gondolom, hogy középtávon a legfontosabb a növényvédelmi tanácsadás lesz. A növényvédelem elég
gyorsan változik, jönnek az új hatóanyagok. A jövő szerintem
az lesz, hogy a szaktanácsadók veszik át a szakmai irányítást
a kis és közepes termelőknél. Ehhez jó alap az agrárkamarai
hálózat, de több időt kell fordítani a képzésekre. Sokkal intenzívebb tájékoztatásra van szükség, ez napi szintű dolog lesz,
és akár az előrejelzéssel is össze lehet kapcsolni.

PETŐHÁZI

Két-három éve az emberi endokrin-rendszerre károsan ható
hatóanyagokról mondták ki, hogy azokat is folyamatosan ki
kell vonni. Mindezekből a lépésekből látszik, hogy az EU a környezetbarát, biológiai növényvédelem irányába tolja el a szakmát a következő 20 éves távlatban. A nem uniós konkurenseink helyzetét mindenesetre könnyíti, hogy ezek a korlátozó
intézkedések nem érintik őket. Másrészt pedig azt gondoljuk,
hogy az EU által követett elv nem jó, mert ez a kollektív bűnösség elve. Ha valaki hibázik, azt büntessék, de az okszerű
növényvédőszer-használók ne bűnhődjenek mások miatt.
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KERTÉSZET

													 				

”

„Óriási lehetőség van a kertészet fejlesztésében”

MÁRTONFFY

Fejlesztésekkel, a piac igényeihez igazodó termeléssel és hatékony marketinggel lehet elérni, hogy a kertészeti ágazat sikeres legyen – mondja dr. Mártonffy
Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos
kertészeti osztályának elnöke.

KERTÉSZET
Az agrárkamarán belül milyen helyet foglal el a kertészet?
Sikerült kialakítanunk egy modellértékű struktúrát, amelyben a kamara köztestületi, szakmai tevékenysége végezhető.
A kertészeten belül több száz jelentősebb fajról beszélhetünk,
és az volt az alapelvünk, hogy a problémák megtárgyalását
a fajtacsoportok szintjére kell levinnünk. Az országos és a megyei kertészeti osztályokon kívül az országos alá tagozódva öt
alosztályt – zöldség, gyümölcs, gyógynövény, dísznövény és
szőlő – hoztunk létre. Ezeken belül pedig egy-egy növényfajra
alakítunk munkacsoportokat.

nológiát és modern post-harvest csomagolási és feldolgozási
technológiákat igényel. Óriási változásokat hozott a kertészeti
termékek kereskedelmében a multinacionális láncok elterjedése. Ma Magyarországon a friss termékek 55-60 százalékát ezen a csatornán keresztül értékesítik. Ez megköveteli a
termelőktől, hogy mind a termesztéstechnológiát, mind a termelés volumenét tekintve szinkronban legyenek az áruházak
igényeivel. Ezt egy-egy termékelőállító nem tudja teljesíteni,
az EU ezért szorgalmazza, hogy olyan termelői szerveződések, integrációk jöjjenek létre, amelyek nagy mennyiségű,
homogén minőségű árut tudnak
szállítani. Magyarországon körül
belül hetven ilyen szerveződés
létezik, amelyek tovább szerveződve jelentősen segíthetik a termelők piacra jutását.

Sikeres belföldi
marketingprogramot
szerveztünk 2016ban a dinnye és az
alma népszerűsítésére,
2017-ben a termékkör
kibővült a gombával.
Mennyire használja ki ma a magyar kertészet a benne rejlő
potenciált?
A Kárpát-medence a mezőgazdasági termelés és a kertészet
szempontjából is rendkívül jó ökológiai adottságú terület,
és geopolitikiai helyzetéből eredően számos lehetőséggel
rendelkezik. A kertészet teljesítménye jelenleg csupán a lehetséges potenciáljának 30-40 százalékán mozog – vagyis
óriási lehetőség van a fejlesztésében. Az öt alágazat összes
produktuma 450 milliárd forint körüli, ha elsődleges termelési
értékben számolunk. Az áruértéket tekintve – vagyis a csomagolást és feldolgozást is figyelembe véve – a kibocsátás
már eléri, sőt meg is haladja az 1000 milliárd forintot.
Melyek az ágazat legfőbb jellegzetességei, amelyek miatt
ennyire fontos szerepe van a magyar agráriumban, és érdemes a fejlesztésre?
A kertészeti ágazat specialitása, hogy kis területen nagy értéket állít elő. Jellemző, hogy a termelés 90 százaléka kisebb gazdaságokban folyik, a kertészeti tevékenység kiválóan alkalmas
a kisvállalkozások és a családi gazdaságok eltartására. Emellett
nagyon komoly munkaerőigénye van, ami a vidéki foglalkoztatás szempontjából nagyon fontos. A kertészetnek a gazdasági
jelentősége mellett közvetett értékei is vannak. Ilyen például a
zöldségek és gyümölcsök fogyasztásának az egészséges életmódban betöltött szerepe, vagy a dísz- és gyógynövény alágazatok mentális egészségre gyakorolt hatása. Erre példa az épített környezetben lévő zöldfelületeken eltöltött szabadidő, de
az egyre népszerűbb házi kertészkedés is ide sorolható.
Milyen piaci helyzethez kell most alkalmazkodniuk a termelőknek?
A világ megváltozott, ma már a fogyasztók egész évben igénylik a friss árut. Ez részben a kereskedelem globalizációjának
eredménye. A konzervipar jelentősége csökkent, a mélyhűtött
áruk piaca enyhén nő. A friss termék előállítása korszerű tech-
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Miben kell fejlődniük ezeknek
a szervezeteknek?
A legnagyobb szükség arra van,
hogy a tagok mindinkább közös
érdekek mentén gondolkodjanak.
A piac érdekében azonos fajtákat
kell termelni, ehhez egységesen szervezett szaktanácsadásra, közösen eldöntött fajtaszortimentre és egységes technológiára van szükség. Ezeket az elemeket az újra egységesített
kertészeti kutatói intézményi háttérrel közösen kell meghatározni. Ettől azt várjuk, hogy a magyar fajták megfelelő minőségben és mennyiségben álljanak a termelés rendelkezésére.
Az utóbbi időszakban több szakmában munkaerőhiány lépett
fel, ez a kertészetre is jellemző volt. Mit lehet tenni azért,
hogy a helyzet változzon?
Az ágazatnak valóban nehézséget jelent a munkaerő-helyzet, illetve az is, hogy az oktatásban lemaradtunk, kevesebb
jó szakember kerül ki az iskolákból. Ez nem elsősorban a felsőfokú képzésre, hanem a közép- és szakiskolákra jellemző.
Itt komoly igényei lennének a gazdálkodóknak. A NAK folyamatosan jelzi a kormányzat felé a közmunkával kapcsolatos
javaslatait, s ha ezek megvalósulnak, az segít a munkaerőgondokon. A gazdálkodók azt igénylik, hogy a közmunkában
lévő munkaerő megfelelő körülmények között átkerülhessen
a versenyszférába.
Hosszú ideje tudható, hogy a zöldség-gyümölcs ágazatban
magas a feketegazdaság aránya. Ennek csökkentéséért mit
lehet tenni?
Az agrárgazdasági kamara álláspontja ebben az ügyben régóta
ismert, és következetes: szükség van az alapvető élelmiszerek
áfájának csökkentésére, és ebbe a zöldség-gyümölcs is beletartozik. A zöldségek és gyümölcsök egészségügyi szempontból is kiemelt jelentőségűek, az emberi egészség prevenciós
hátterét jelentik. Látjuk, hogy a kormány már jelentős lépéseket tett az áfacsökkentés ügyében és azt várjuk, hogy mihamarabb 5 százalékra csökkenti a zöldség és a gyümölcs áfáját
is. Ennek hatása a termékek alacsonyabb árában, a feketekereskedelem visszaszorulásában és az ágazat eddiginél intenzívebb modernizációjában fog megmutatkozni.

KERTÉSZET
Mit hozhat az ágazatnak, ha ezek megvalósulnak, és „ termőre
fordulnak”?
Növényházi fejlesztésekkel a termelés növekvő arányban kerül
kontrollálható körülmények közé. Itt a környezet- és fogyasztóbarát termelés könnyebben megvalósítható, mivel jól használható biológiai módszerek állnak rendelkezésre. Ráadásul
egy sor kultúránál meghosszabbítható a termelési ciklus. Így
korábban és jobban időzítve kerülhetnek piacra a termékek,
ami nagyobb bevételt jelent a gazdának.

A Vidékfejlesztési Programban hangsúlyosak a kertészeti
pályázatok. Milyen forrásokra számíthatnak a termelők?
Valóban, a kertészetünket korszerűsíteni kell, és a Vidékfejlesztési Program egyes célprogramjai ezt szolgálják. Az üvegházak
és fóliaházak fejlesztésére kiírt forrást már duplán túligényelték.
A hajtatásban óriási potenciál van, hiszen Magyarország alatt
található legnagyobb arányban termelésre felhasználható termálvíz. A kormányzat egyéb lépései is segítik a fejlődést, hiszen
a kabinet 2027-ig megszüntette a korábbi visszasajtolási kötelezettséget. Szintén túligénylés van a hűtő- és gombaházak
beruházásaira kiírt forrásnál. Az ültetvénytelepítésekre szánt
keret még nyitva van, a gazdák várják a vízjogi engedélyezéssel
kapcsolatos eljárás egyszerűsítését. A gyógy- és fűszernövény
termesztés fejlesztésére elkülönített támogatás egy teljesen új
lehetőség az alágazat fejlesztésére. A kertészeti géppark fejlesztéséhez is jelentős forrás áll rendelkezésre. A túligényelt tételek pontosan rámutatnak a kertészeti ágazat gyengeségeire.
Kevés versenyképes árut tudunk előállítani és a tárolási-csomagolási technológiánk elmarad a piaci elvárásoktól.

Termesztésbe vont felület alágazatonként

Kertészeti termékek részesedése a kibocsátásból

(Forrás: NAK, AKI, SAPS)

(2015, forrás: KSH)

Termékek (hektár)

2015

2016

Változás
2016/2015

Zöldség

85 001

87 132

+2,5%

Gyümölcs

78 970

80 840

+2,4%

Szőlő

69 300

69 000

-0,4%

Dísznövény

1 329

1 272

-4,3%

Gyógy- és fűszernövények*

3 718

4 239

+14,0%

Mindösszesen

238 318

242 483

+1,7%

*mák, mustár, olajtök, fűszerpaprika nélkül

Abban mit tud segíteni az agrárkamara, hogy piaca is legyen
a növekvő árumennyiségnek?
2016-ban az FM-mel és az AMC-vel közösen sikeres belföldi
marketingprogramot szerveztünk, a dinnye és az alma népszerűsítésére. 2017-ben a termékkör kibővült a gombával.
A hazai program mellett uniós pályázatot is benyújtottunk
francia partnerszervezetünkkel közösen. Reméljük, sikeresek
leszünk a 80 százalékos támogatási intenzitású pályázaton,
mely keretében egy hároméves, speciális zöldség-gyümölcs
fogyasztásösztönző programot kívánunk megvalósítani.

A mezőgazdaság bruttó kibocsátása:

2454 milliárd Ft

Friss zöldségek: 46,8%
Friss gyümölcsök: 24%

Faiskola, virágok, dísznövények: 11,7%
Szőlő: 10,9%

MÁRTONFFY

A kertészet teljesítménye jelenleg csupán a
lehetséges potenciáljának 30-40 százalékán
mozog – vagyis óriási lehetőség van a
fejlesztésében.

Milyen feladatok a legfontosabbak az egyes alágazatokban?
A gyümölcstermelésben új fajtákat és technológiákat kell bevezetni, és fontos, hogy a termelés egyre nagyobb arányban
öntözött állományokban folyjon. Az ültetvénytelepítési pályázatoknál az öntözés feltétel, bár itt sok tennivaló van még
a vízjogi engedélyeztetés bonyolultságának csökkentésében.
Fontos cél például az, hogy a 70 százalék ipari és 30 étkezési
alma-arányt a közeljövőben 50-50-re alakítsuk. Ha a jelen
legi 500-600 ezer tonna termést sikerül feltornázni 800 ezer
tonnára, akkor az importot magyar almával tudjuk helyettesíteni. Ehhez hűtőkapacitások kellenek, amelyekre szintén
vannak uniós források. A gyógynövénytermelésben most az
elsődleges a termelés fejlesztése, erre szintén van pályázati
pénz. Azonban már azon is kell gondolkodni, hogyan lehet a
feldolgozást is korszerűsíteni. Borszőlőtermelésünk igazodik
a magyar magas minőségű borászathoz, de a csemegeszőlő
még kihasználatlan terület. Itt egy komoly fejlesztéssel hamar
kiderülhet, mennyivel jobb ízű a magyar csemegeszőlő. A hajtatott zöldségtermelés mellett komoly lehetőségei vannak
Magyarországon az ipari zöldségtermelésnek is, melyhez
a feldolgozóipar fejlesztése adhat nagy lendületet.

Ebből a kertészet:

375 milliárd Ft

Burgonya: 6,6%
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ÁLLATTENYÉSZTÉS

”

„A sikerhez összefogásra van szükség”
Jó úton halad a hazai állattenyésztés, a vidéki gazdaságok közül egyre többen döntenek úgy, hogy állattartással egészítik ki a tevékenységüket – hívja fel
a figyelmet Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Zala megyei elnöke. Bár az egyes ágazatok
eredményei között jelentős különbségek vannak, a
fejlődés szándéka mindenhol tetten érhető. Ahhoz
azonban, hogy hosszú távon versenyképes legyen az
állattartás, a tenyésztés átszervezésére, a fajtafenntartásért felelős szervezetek szemléletváltására van
szükség a kamarai vezető szerint.

SÜLE

								

Á L L AT T E N Y ÉS Z T ÉS
Mozgalmas 2016-os évet hagyott maga mögött az állattenyésztés. Milyen eredményekről számolhat be az ágazat?
Ha általánosságban véve vizsgáljuk az állattenyésztést, akkor
elmondhatjuk, hogy nagyon jó úton halad az ágazat, a vidéki
gazdaságokban egyre több az állat. Akárhova megyek az országban, mindenhol azt látom, hogy nyitnak az emberek az
állattenyésztés felé. Az pedig még nagyobb öröm, hogy egyre
több a fiatal gazda. Ugyanakkor ha szegmenseire bontjuk az
ágazatot, akkor sajnos már nem lehetünk ennyire optimisták.
Vannak olyan állatfajok, amelyek még messze vannak attól,
hogy a helyzetüket jónak ítélhetnénk. Bár a válságon már túl
vagyunk, a tejtermelők és a sertéstartók továbbra is nehéz
helyzetben vannak, a baromfisoknál pedig a madárinfluenza
okozott beláthatatlan következményekkel járó károkat.

Az állami földbérleti konstrukció egyik elemeként a területek
használata során kötelező állatlétszámot írtak elő. Ez men�nyire befolyásolta az állományok alakulását?
A legtöbben húshasznú szarvasmarhát vásároltak, mert azt
gondolták, hogy így lényegesen kevesebb teendő mellett abszolválni tudják ezt az előírást. Ez szintén hozzájárult ahhoz,
hogy az állomány bővüljön az országban.
Kiemelt kormányzati szándék, hogy jelentősen nőjön a ser
tésállomány hazánkban, a hízók száma azonban tavaly tovább csökkent. Mi lehet az oka annak, hogy az ágazat évek
óta nem tud egyről a kettőre jutni?
A sertésnél a problémát a feldolgozásban látom, illetve a
 bban,
hogy a külföldről érkező félsertések nagyban rontják a hazai
áru versenyképességét, és az árakat is lefelé szorítják. Lássuk
be, hogy külföldön a hatékonyságnak köszönhetően jóval olcsóbban tudják felhizlalni az állatokat a gazdaságok, a hazai
feldolgozóknak pedig jobban megéri, ha az olcsóbb sertéshús
ból készítik el a termékeiket. Ugyanakkor bízom abban, hogy
lesz elmozdulás ezen a téren is. A hazai sertéstenyésztésre
ugyanis nagyon komoly állatvédelmi, állategészségügyi előírások vonatkoznak, amelyek azt segítik elő, hogy kiváló minőségű sertéshús kerüljön a piacra. Az egyre tudatosabbá váló
fogyasztóknak köszönhetően pedig remélhetőleg a kereslet is
meglesz ezekre a termékekre.

2016-ban a szarvasmarhaállomány nőtt, a sertések és
a juhok száma csökkent, a
baromfiállomány nagysága
lényegében nem változott.

838 ezer

+2,1%

A KSH számai jól mutatják, hogy a szarvasmarha ágazatban
folyamatos a fejlődés. Minek köszönhető a pozitív folyamat?
Mint húsmarhatartó gazda, több forrásból is megerősíthetem,
hogy egyre több az országban a szarvasmarha, azon belül is a
húsáért tartott fajta, illetve a kettős hasznosítású egyed. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több gazdálkodó a tejelő
kettőshasznú állományát is e típusú bikákkal fedezteti, keresztezve így az állományokat. A húsmarhatartás sikerei jórészt a
stabil exportnak köszönhetőek. Az eredményekhez azonban az
is hozzájárult, hogy a Földet a gazdáknak! program keretében a
korábban parlagon heverő legelőket újra használatba vehették
a gazdálkodók. Emellett a különböző európai uniós és nemzeti
támogatások is ösztönző erővel hatnak a termelésre.
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2,9 millió

-7,6%

40,1 millió

-0,6%

1,2 millió

-2,7%

A vidékfejlesztési pályázatok közül az állattenyésztéshez
köthető kiírások is nagyon népszerűnek bizonyultak. Men�nyiben tudják elősegíteni az ágazat fejlődését a különböző
támogatások?
A pályázati keret nagyon gyorsan kiürült, ami jól mutatja, hogy
mekkora a beruházási kedv az ágazatban. Egy istállót vagy
egy állattartó telepet nem egy-két évre épít az ember, ezek
több évtizedre szóló beruházások. Minden állattartó felállított magának egy hosszú távú stratégiát, amelynek mentén
a fejlődést elképzeli. Ez a szemlélet minden ágazatra igaz, a
baromfisoktól egészen a juhtartókig. Sajnos a benyújtott pályázatok eredményeire még mindig várni kell, ami egy kissé
visszaveti a lendületet, de bízunk abban, hogy hamarosan

Á L L AT T E N Y ÉS Z T ÉS

Bár sertésből és baromfihúsból rekordokat döntenek az eladások, a marhahúsfogyasztás még mindig nagyon alacsony
a magyar vásárlók körében. Hogyan lehetne ezen változtatni?
A megoldást az jelentheti, ha a fogyasztók minél tudatosabban
döntenek a vásárláskor. A húsok esetében például sokkal színesebb palettáról válogathatnának, a szokásos csirke- és sertéscomb helyett. Ehhez pedig elsősorban szemléletformáló
kampányokra van szükség. Emellett olyan egységes marketinget kell kialakítani – akár állami szerepvállalással egy-egy
termékkört kiragadva –, ami eléri a fogyasztót. Volt már néhány próbálkozás a húsmarhások között, de a legtöbb csődöt

mondott. Az állattenyésztők ugyanis nem marketingszakemberek, az élőállat-eladáshoz értenek. A piacra szánt darabolt
marhát vagy a csomagolt árut egészen más stratégia mentén
kell értékesíteni.
Mekkora szerepe lehet ebben az agrárkamarának?
A kamara a zöldség-gyümölcs ágazatban nagyon sikeres
kampányokat tudhat maga mögött. Éppen ezért biztos vagyok
abban, hogy a marhahús és egyéb állati termékek esetében is
eredményre vezetnének az ilyen kezdeményezések.
Az elmúlt évek eseményei is jól mutatták, hogy egyes ágazatok helyzetét nagymértékben befolyásolja az árak ingadozása. Mára szerencsére túlvagyunk a sertés- és tejkrízisen,
kérdéses azonban, hogy mikor jön az újabb válság. Hogyan
lehetne csökkenteni ezen a kitettségen?
Minden állatfajta esetében ki kell alakítani a térségi értékesítés rendszerét. Addig, amíg a magyar gazda nem tud egyedül
megtölteni egy kamiont, addig igenis szükség van az összefogásra és az integrációra. Az értékesítés mellett a takarmányozást, húshasznúaknál a vemhesítési ciklusokat is össze kellene
hangolni a térségi szereplők között. Ez lehet a versenyképes-

ségünk alapja. Mivel egy-egy megye között és a megyéken
belül is változó lehet az egészségügyi státusz, térségi együttműködésekre van szükség. Ehhez az kell, hogy a gazdálkodók
végre belássák, hogy szükség van az összefogásra, emellett
a tenyésztőszervezeteknek is jelentős szerepük van ennek kialakításában.
Hamarosan napirendre kerülhet az állattenyésztési törvény
módosítása. Milyen irányú változásokat tart szükségesnek?
Ez egy nagyon nehéz és kényes kérdés, de ki kell mondani, hogy
a jelenlegi rendszer felett eljárt az idő. Tiszteletben tartom a
tenyésztőegyesületek munkáját, ugyanakkor mára egyértelművé vált, hogy a magyar állattenyésztés megérett az átszervezésre. A különböző egyesületeknek szigorú önvizsgálatot

kell tartaniuk, mivel a tenyésztőszervezetek, amelyek egy-egy
fajta fenntartásáért felelnek, nem mindig az adott fajta érdekében cselekednek. Szigorú felülvizsgálatra szorul a tenyész
állat-előállítás kritériumrendszere, a felügyelet és a hatósági
szerepvállalás is. Olyan nem fordulhat elő, hogy egy borjúban
nincsen krotália. Ha ez megvalósul, akkor egyrészt jóval piac
képesebbek lehetünk, másrészt az összefogás is erősödhet.
Korábban Ön is tagja volt az egyik tenyésztőszervezet vezetőségének. Milyen problémákkal szembesült?
Elment mellettünk a világ. Hiába voltak világmegváltó gondolataink, sajnos nem lehetett megvalósítani azokat. A magyar állattenyésztés méltán volt világhírű, az adottságaink
pedig még megvannak; és ami még fontosabb, a kedvünk is
megvan hozzá. A magyar parasztember látja a jövőt az állattenyésztésben. A sikerhez azonban az kell, hogy fajtafenntartó jogokat magukénak tudó egyesületek elismerjék, a családi
gazdaságokban és a kis tenyészetekben is lehet minőségi
tenyésztést folytatni. Ennek a szemléletnek a szervezetek
mindennapi működésében is meg kell jelennie. Amíg ez nem
történik meg, nem leszünk versenyképesek. Addig azt a bizonyos kamiont csak a nagyüzem tudja megtölteni.

SÜLE

megszületnek a támogatói döntések, és elindulhat a régóta
halogatott beruházások megvalósítása.
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”

„Egy ökogazdálkodónak nagyobb szüksége lehet
a szaktanácsra”

HUBAI

Minden bizonnyal a következő uniós költségvetési
ciklusban is támogatott tevékenység marad az ökológiai gazdálkodás, annak a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt társadalmi hasznossága miatt
– mondja ifj. Hubai Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara vidékfejlesztésért felelős alelnöke.

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS
Vidékfejlesztésért felelős alelnökként feladatának tartja az
ökológiai gazdálkodás helyzetének erősítését. Miért fontos
az ökogazdálkodással kapcsolatos ügyek képviselete a kamarának?
Minden olyan gazdálkodási forma fontos számunkra, amely
magas környezeti érték megteremtésével bír, és célja a tiszta,
egészséges élelmiszer előállítása. A biogazdálkodás kifejezetten ilyen, minden tevékenység szigorú követelményrendszer
betartásával, ellenőrzött körülmények között zajlik. A biogazda fenntartható módon gazdálkodik, és az általa termelt
bioélelmiszer hozzájárul a klímaváltozás káros hatásainak
csökkentéséhez, valamint a fogyasztók egészségi állapotának javításához. A biogazdák és a feldolgozók mind tagjaink,
akik számára nélkülözhetetlen a kamara szolgáltató szerepe,
mind a gazdálkodás, mind a feldolgozás során. Leginkább a
támogatáspolitika formálásában és a vele összefüggésben
lévő, ellenőrzésről és tanúsításról szóló előírások, jogszabályok véleményezésekor, valamint a feltételrendszernek való
megfeleltetésnél számít különösen az erős kamarai jelenlét.
Szaktanácsadásra mind a termelőnek, mind a feldolgozónak
szüksége van, de a kamara komoly segítséget nyújt a bioélelmiszerek népszerűsítésében is.

A NAK nyilvántartásában jelenleg
962 aktív szaktanácsadó közül
628 tevékenykedik ökológiai
szakterületen.
Elmondhatjuk, hogy az ökotermesztésből származó élelmiszerek nemcsak a fogyasztókat érdeklik egyre inkább, hanem
a termelők is kezdenek rákapni erre a gazdálkodási formára?
Valóban, mind a termelők, mind a feldolgozók, mind a fogyasztók érdeklődése egyre élénkebb az ellenőrzött ökológiai
gazdálkodás és a bioélelmiszerek fogyasztása iránt. Az egyre
növekvő fogyasztói igények az élelmiszeripar érdeklődését is
felkeltették. Akik ezen a pályán indulnak, legalább olyan paradigmaváltást kell végrehajtaniuk, mint a termelőknek és a fogyasztóknak. A fogyasztó ugyanis nem csupán frissen, hanem
feldolgozott formában is igényli a bioélelmiszereket, ezért kiemelkedő szerepe van a kamara által is segített horizontális
és vertikális együttműködéseknek, a szántóföldtől a fogyasztó asztaláig.
Mi okozza az ökogazdálkodást választók számának növekedését?
A fogyasztói igények növekedése és a magas környezeti értéke mellett a biogazdálkodásnak fontos tulajdonsága, hogy – a
hozamcsökkenés vagy a költségnövekedés kompenzálása miatt – támogatják. Jól megfigyelhető, hogy ha nincs támogatás,
akkor az ökológiai gazdálkodás terjedése mindig megtorpan.
Amikor viszont beindul egy új támogatási ciklus, a növekedés
újabb lendületet kap. Ennek többször voltunk már tanúi az elmúlt évtizedekben, ahogy annak is, hogy bizony vannak biogazdák, akik őszinte elhivatottságból, és nem csupán a támogatások miatt vállalják a rendkívül szigorú feltételrendszer szerinti,
ellenőrzött ökológiai gazdálkodást. Amikor 2016. január 1-jén
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elindult az új, ötéves támogatási periódus, újabb gazdálkodói
igények kerültek felszínre. Megnövekedett a bejegyzett és
ellenőrzött ökológiai gazdálkodók, de a feldolgozók száma is.
Milyen előnyökkel honorálja a támogatási rendszer a biogazdálkodást?
Az átállásra és fenntartásra járó, területalapú kifizetések mellett többletpont és többlettámogatás járhat a pályázóknak
bizonyos beruházási, illetve eszközvásárlási pályázatoknál.
Azok a területek, ahol ökológai gazdálkodás folyik, „alanyi
jogon” megfelelnek a SAPS zöldítési kritériumainak, jár rájuk
a területalapú támogatás zöld komponense. Az ökológiai gazdálkodóknak lehetnek előjogaik a termőföldvásárlásnál, ami
ennek a gazdálkodási formának a hosszú távú biztosítása érdekében kívánatos agrárpolitikai cél is egyben.
Mit kap vissza a társadalom abból, hogy segíti az ökológiai
gazdálkodást?
Egészséges, ízletesebb kézműves élelmiszereket, egészségesebb fogyasztókat, tisztább ivóvizet, egészségesebb levegőt,
olcsóbb egészségügyet, növekvő biológiai sokszínűséget, gyarapodó méhállományt, egészségesebb környezetet. Fenntartható mezőgazdaságot, élelmiszeripart, munkahelyteremtést, a
vidéki életminőség javulását, a hagyományos vidéki életforma
fennmaradását, vonzerejének növekedését, hazánk GMO-mentességének hosszú távú megőrzését, csupa értékes és jó dolgot.
A fogyasztói igényekben milyen trend látszik?
Határozottan állítom, hogy nem csak külföldön, hanem hazánkban is egyre nő a tudatos, bioélelmiszert rendszeresen
fogyasztók tábora. Ez nem csupán pénzkérdés. Elsősorban
tudatosság kérdése. Ahol nincsenek biopiacok, ott a bioélelmiszer megjelenik az egyre népszerűbb bioboltok és a nagyáruházak kínálatában, hogy a kereskedő megfeleljen a fogyasztók
által generált kereslet elvárásainak. Több olyan áruházlánc is
van, amelynek forgalma igen komoly részesedést tesz ki a
nagy egészből, miközben egyre több paleobolt, csomagküldő
vállalkozás, étterem és szállodalánc bővíti kínálatát közvetlenül a termelőtől beszerzett bioélelmiszerekkel. Ehhez a növekedéshez segítő közreműködők az ellenőrzött ökológiai élelmiszert előállító feldolgozóüzemek.
A magyar mezőgazdaságban sok terméknél alapvető szempont, hogy mennyit és milyen áron tud exportálni. A bioélelmiszereknél mennyire jellemző a kivitel?
Ez erősen termékfüggő. Ha zöldségről, gyümölcsről vagy fűszerről beszélünk, akkor annak itthon is megvan a piaca, még
importot is kell behozatni a kereslet kielégítésére. Aki gabonafélét, élőállatot, tejet, vagy ezekből készítményeket állít
elő, annak gazdasági előnyt jelent, ha otthonosan mozog az
exportpiacokon.
A gabonát nyilván feldolgozásra veszi az importőr is. Itthon
nincs meg az ökotermékek feldolgozóipari háttere?
A meglévő, kézműves feldolgozóüzemek mellett szép számmal vannak azért komoly tőkeerővel bíró élelmiszeripari vállalkozások, melyek kezdetben csupán egy megérzésre alapozva,
a növekvő piaci igényeket látva, vagy csupán környezet- és

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS
egészségtudatos, GMO-mentes imázsuk építése miatt kezdenek el bioalapanyagokat felvásárolni, feldolgozni, értékesíteni, és csak menet közben derül ki számukra, hogy ezt
eredményesen is lehet csinálni. Állandósulni látszik egy olyan
fogyasztói réteg, akire lehet akár termékfejlesztést is alapozni,
aki ragaszkodik a bio védjeggyel ellátott élelmiszer különleges
minőségéhez. Vagy azért, mert az egészsége megőrzése miatt
tudatosan ezt az ellenőrzött minőséget igényli, vagy, sajnálatos módon, egészségi állapotának javítása miatt rászorul.

A 2020 utáni új uniós költségvetési ciklus szabályai körül
még sok a bizonytalanság. Lehet már valamit mondani arról,
hogy az ökogazdálkodók mire számíthatnak?
Annyit midenképpen, hogy van esély mind a fenntartás, mind
az átállás támogatására 2020 után is. A Közös Agrárpolitika
reformja arról szólt, hogy az EU-s állampolgárok a támogatások fejében magas környezeti érték megteremtését várják
a gazdáktól, ilyen például a zöldítés is, aminek az öko maradéktalanul megfelel. Nem csupán a velük teremtett környezeti előnyök, hanem össztársadalmi érdekek miatt is kívánatos
cél marad a bioélelmiszerek előállítása, valamint fogyasztásuk ösztönzése, marketingeszközök és közösségi fejlesztések
segítségével is.

A bioélelmiszerek előállítása és fogyasztása
fokozatosan kiszoríthatja az egészségre káros
összetevőket az élelmiszerekből.
Milyen tervei vannak a következő időszakban, amelyek megvalósulása segítheti az ökológiai gazdálkodást?
Nagyon fontosnak tartom, hogy a közös agrárpolitika formálásában az ökotudatos logika fokozatosan nyerjen egyre nagyobb teret. Az ökológiai gazdálkodás a társadalom számára
különösen kívánatos forma, nagyon előnyös mind az emberek életminőségének megőrzése, mind a természeti értékek
védelme érdekében. Ahol ellenőrzött ökológiai gazdálkodás
folyik, ott jelentősen csökkennek a klímaváltozás káros hatásai, a bioterületek áldásos hatásukat a konvencionális módon
gazdálkodók számára is kifejtik, javul a térségben élők egészségügyi, szociális és gazdasági helyzete. A bioélelmiszerek
előállítása és fogyasztása fokozatosan kiszoríthatja az egészségre káros összetevőket az élelmiszerekből, továbbá hozzájárul az EU és a Kárpát-medence GMO-mentes státuszának
hosszú távú fenntartásához. Mindezek olyan nemes célok,
melyekért magam is biogazdálkodóként nap mint nap fáradhatatlanul, örömmel és önzetlenül teszek.

Év

Bioüzemek
száma (db)

Biogazdasági
terület (ha)

ÖKO támogatás összege
(átállt szántó)

ÖKO támogatás összege
(átállás alatti szántó)

2011

1 961

130 343

161 euró/ha/év

212 euró/ha/év

2012

1 425

130 749

161 euró/ha/év

212 euró/ha/év

2013

1 518

131 056

161 euró/ha/év

212 euró/ha/év

2014

1 727

124 874

161 euró/ha/év

212 euró/ha/év

2015

2 361

129 735

-

-

2016

3 968

197 925

172 euró/ha/év

242 euró/ha/év

HUBAI

Azt az egyetlen szót viszont hitelesen tanúsítani kell. Ebben
részt vesz az agrárkamara?
Erre megvan az EU és az agrártárca által kiépített, működő
rendszer Magyarországon. Ennek a tanúsítás és az ellenőrzés
mellett a szankcionálás is a része. A szankciókatalógus felül
vizsgálata most volt időszerű, és a kamara képviseletében
szakmai és társadalmi szervezetekkel együttműködve vettünk
részt ebben a munkában. Javaslatainkkal igyekeztünk életszerűbbé, alkalmazhatóbbá tenni mind az előírásokat, mind
a megsértésük esetén alkalmazandó szankciókat a területért
felelős jogszabályalkotókkal és -alkalmazókkal közös értekezletek során. A továbbiakban kamarai oldalról azt a szaktanácsadói hálózatot kell a tagjaink számára elérhetővé tenni, amely
az ezeknek az előírásoknak való megfelelésben, így a szank
cióktól mentes gazdálkodásban segíti őket. Mivel a szankciókkal sújtott vállalkozások komoly veszteségeket könyvelhetnek
el mind a fogyasztói bizalom, mind a támogatások terén. A NAK
nyilvántartásában jelenleg 962 aktív szaktanácsadó közül 628
tevékenykedik ökológiai szakterületen, akik piaci alapon segítik
a gazdálkodókat a megfelelő tudás megszerzésében.
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ÉLELMISZERIPAR

”

„Az elmúlt 4-5 év sikere az élelmiszeriparra irányuló
kormányzati figyelem erősödése”

ÉDER

Nagyobb kormányzati figyelmet kapott az élelmiszeripar, amiben benne van az agrárgazdasági kamara
munkája is – hangsúlyozza Éder Tamás, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara élelmiszeriparért felelős alelnöke, a Bonafarm Zrt. vállalati kapcsolatokért felelős
igazgatója, az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének (ÉFOSZ) és a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke.

ÉLELMISZERIPAR
Milyen helyzetben van ma az élelmiszeripar?
Nagyon jól lehet látni, hogy a magyar élelmiszeripar jelentős
technológiai, versenyképességi problémákkal küzd. Ez abból
is látszik, hogy az elmúlt húsz évben nagyjából csak akkor
tudta növelni a teljesítményét, amikor az export húzóereje
nagy volt. A belpiacon pedig szinte folyamatosan teret veszítünk, mert a relatíve kisebb pénzű magyar vásárló sokkal
jobban figyel az árra, és kommersz terméket vásárol. Ezeket
a termékeket hatékonyan és nagy méretben kell gyártani, mi
pedig itt maradtunk le. Alig vannak nagy, nemzetközi értelemben is versenyképes, napi fogyasztási terméket gyártó cégek
az országban.

Nagyon fontosnak tartom élelmiszeripari
szempontból is, hogy az áfacsökkentés
folyamata ne álljon le.
Ebben az összefüggésben a különböző nagy ágazatok között
van eltérés?
Igen, hiszen például a növényolajiparra ez nem igaz, lévén Magyarországon van az egyik legmodernebb nagy méretű üzem.
A legtöbb ágazatra ugyanakkor igazak ezek a problémák, de
eltérő mértékben. A baromfiipar egy kicsit jobb helyzetben
van az átlagnál, ott a fejlődés némileg nagyobb ütemű volt az
elmúlt 15-20 évben, részben az integráció magasabb foka,
részben pedig a koncentráció miatt. A hús- és tejiparra igazak
a versenyképességi problémák, és a többi ágazat sincs jobb
helyzetben a húsiparnál. Minden alágazatban szükség lenne
néhány versenyképes méretű és kapacitású szereplőre, a
kommersz, napi fogyasztásra való áru termelésére. Ezzel párhuzamosan természetesen fontosak a kisebb cégek, amelyek
a specialitásokat állítják elő, és réteg vagy regionális piacokat
szolgálnak ki.

Felidézve a kezdeteket, hogyan indult az élelmiszeripar
agrárgazdasági kamarába integrálódása?
Nemzetközi szinten is unikális kísérlet ez. Ahol kötelező mező
gazdasági kamarai tagság van, ott sem jellemző az, hogy a feldolgozók is ugyanannak a kamarának lennének a tagjai, nem is
beszélve a különböző kereskedőkről. Tény, hogy az induláskor
az élelmiszeripari vállalatok jelentős része nem volt boldog a
kötelező agrárkamarai tagságtól, és a jelentős tagdíjaktól. Én is
úgy kerültem bele a történetbe, hogy az ÉFOSZ – amikor megkeresték, részt vesz-e a kamarai választásokon – hosszú vita
után úgy döntött, hogy belevág. Egyszerűen azért, mert jobb,
ha bent vagyunk és tudunk alakítani a folyamatokon, mintha
csak jogilag vagyunk részesei a kamarának. Tartottunk attól,
hogy egy csak mezőgazdasági termelők által irányított kamara
– mindenféle jóakarattal is – olyan rendelkezéseket próbálhat
meg kialakítani, amelyek alapvetően sértik a feldolgozói érdekeket.
Elmúltak az akkori félelmeik?
Azt kell mondanom, hogy az élelmiszeriparból a mi révünkön
a kamarába bekerült személyek kezdetben bizony úgy látták,
jogos volt a félelem. Az elején néhány, elsősorban megyei kamarai vezető részéről voltak érdekes elképzelések arra vonatkozóan, hogy milyen szintig kellene a kamarának beavatkozni
a napi piaci működésekbe. Eleinte sokat kellett vitatkoznunk
azon, hogy hol van a határa a kamara piaci folyamatokkal
kapcsolatosan véleménynyilvánításának. Egy egészen egyszerű példán szemléltetve: az első 2-3 évben mindig vita volt,
mondjon-e valamit a kamara arról, milyen gabonatermés várható. Információink vannak, hiszen ott a falugazdász-hálózat,
és én azt gondolom, ma Magyarországon az agrárgazdasági kamarának kellene a legalkalmasabbnak lenni arra, hogy
objektív és pontos termésbecslést adjon. És akkor előjött a
dilemma, mondhatja-e a kamara, hogy jó termés lesz, ezzel
lenyomva az árakat? Sokan határozottan ellenezték ezt! Ezért
kezdetben sokszor kellett mondanunk, hogy „álljon már meg
a hegyi menet!”. A Nemzeti Agárgazdasági Kamara nem csak
a szántóföldi növénytermesztők szakmai érdekképviselete, és
ami esetleg nekik nem jó, az lehet, hogy az állattenyésztőknek és a feldolgozóknak nagyon kedvező. A kamarának mindent meg kell tennie azért, hogy ne egyes alágazati érdekek
alapján nyilvánítson véleményt, hanem objektív, megbízható
hangként szólaljon meg a piaci folyamatokkal kapcsolatban.
Amennyire elképzelhetetlennek tűnt ez kezdetben, szép lassan, ha meg nem is szűntek, de érdemben csökkentek az ilyen
típusú vitáink.

AZ ÉLELMISZERIPAR RÉSZESEDÉSE

1,9%
GDP

2,3%
NEMZETGAZDASÁG

bruttó hozzáadott érték

3,7%

beruházások

3,3%

foglalkoztatottak
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ÉLELMISZERIPAR
Az ÉFOSZ és a Hússzövetség elnökeként hogyan érzékeli,
nagyobb súlya lett az élelmiszeriparnak a kamarai tagsággal?
Sok minden történt az elmúlt években, és azt nehéz lenne eldönteni, hogy az élelmiszeriparra való nagyobb odafigyelésben mekkora a kamara szerepe, de az biztos, hogy jelentős.
Erősödött az élelmiszeriparra irányuló figyelem, az ágazat –
eltérően az előző EU-ciklustól – mégiscsak jelentős fejlesztési támogatáshoz juthat hozzá, még akkor is, ha nem úgy, és
nem olyan formában, mint ahogy a mezőgazdasági termelők.
Mire volt még ráhatása a NAK-nak?
Az elmúlt néhány évben minden korábbi nyilatkozattal ellentétben sikerült végre az élelmiszer termékpályákon áfát csökkentetni. Éveken keresztül
az volt a kormányzat álláspontja, hogy mivel a fogyasztás adóztatására helyezi a hangsúlyt, ezért
nincs mód a nemzetközi szinten is kimagasló élelmiszeráfa-kulcsok csökkentésére. Szerencsére
ebben sikerült változást elérnünk. Nem mondom,
hogy ezt a kamara vívta ki, de hogy komoly szerepe volt benne, az biztos. 2014-től kezdődött az
áfacsökkentés, először az élő- és a félsertésnél,
majd a tőkehúsnál, később a baromfinál, bizonyos
tejeknél. Úgy tűnik, hogy nem olyan sebességgel,
mint ahogy szeretnénk, de tovább zajlik ez a folyamat. Azt, hogy az élelmiszertermelők fejlesztési
pályázatokon vehetnek részt, és azt, hogy beindult az áfacsökkentés, mindenképpen az elmúlt
4-5 év sikerének élem meg. Ebben benne volt
a kamara és legfelső vezetőinek nyomásgyakorlása, és az a
felismerés, hogy az élelmiszeripar igenis integráns része az
agrárgazdaságnak. A kamaránál eltelt 2-3 év együttműködése után voltak olyan megyei kamarai vezetők, akik mezőgazdászok, és mégis azt mondták, hogy most a legfontosabb az
élelmiszeripar fejlesztési forrásokkal ellátása. Mert ők ugyan
a jelenlegi mezőgazdasági támogatási szint mellett köszönik,
megvannak, de ha az élelmiszeriparban nem történik valami,
az visszaüthet feléjük is. Én ezt is egy nagyon jelentős eredménynek tudom be.

nagy ágazat, ahol a feketegazdaság elég jelentős. A teljesség
igénye nélkül, ilyen például a zöldség és gyümölcs ágazat, vagy
a sütőipar. De például ami a tejáfa ügyében kialakult – vagyis
hogy a fogyasztás döntő részét adó UHT- és ESL-tejeket nem
érintette az áfacsökkentés, az szakmailag és adózástechnikailag is tarthatatlan. 2018 végén megszűnik a fordított áfa
alkalmazási lehetősége, ezért a gabona termékpályán is t enni
kell valamit, különben jönnek megint az áfacsalók. A cukor
vagy az olaj is hasonlóan emblematikus termék, tehát az áfacsökkentés kikényszerítése továbbra is hangsúlyos eleme lesz
a munkánknak. El kell érnünk,
hogy az élelmiszerek mind szélesebb köre, minél előbb kerüljön
az alacsonyabb áfakulcs alá. Több
más, az élelmiszeripart érintő területen is erősíteni kell a kamara
tevékenységét. Így például segítséget kell adnunk abban, hogy a
legújabb technológiai eljárásokat,
a modern gyártási és csomagolási megoldásokat minél korábban
megismerhessék a magyar gyártók. Ehhez a nemzetközi kiállításokon, illetve tapasztalatszerző
tanulmányutakon való részvétel
lehetőségét kell megteremtenünk mind több hazai szakember
számára. Ezzel némileg összefügg az is, hogy ezeket a megoldásokat és általában a korszerű
technológiai eljárásokat a fogyasztók felé is ismertetnünk kell,
hogy csökkentsük az élelmiszeripari tevékenységgel kapcsolatos félreértéseket. Azt szoktam mondani: el kell érnünk azt,
hogy senki ne higgyen el olyan pletykákat, hogy „a pirézek berakták a gént az UHT tejbe és emiatt az egészségtelen”. Mind
egyértelműbb, hogy a nemzetközi piacokon nem egyszerűen cégek vagy termékek, hanem jól szervezett termékpályák
versenyeznek egymással. Ezért, az élelmiszergazdaság sikere
érdekében a kamarának a következő években kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy az egyes termékpályákon a horizontális és a vertikális szervezettség is jelentősen erősödjön.
Ezt reális, a jelenlegi kiindulóhelyzetet figyelembe vevő eszközökkel kell segíteni.

Az élelmiszeriparosoknak milyen feladatai lesznek a közeljövőben az agrárkamarán belül?
Nagyon fontosnak tartom élelmiszeripari szempontból is, hogy
az áfacsökkentés folyamata ne álljon le. Van még 4-5 olyan

ÉDER

A kamarának mindent
meg kell tennie
azért, hogy ne egyes
alágazati érdekek
alapján nyilvánítson
véleményt, hanem
objektív, megbízható
hangként szólaljon
meg a piaci
folyamatokkal
kapcsolatban.

LOSÓ
JÓZSEF

ÉLELMISZERIPARI
BERUHÁZÁSOK

”

„Az gondolkodik okosan,
aki az eredményt visszaforgatja”

LOSÓ

Az uniós fejlesztési támogatásokért folytatott lobbizásban nagy szerepe volt az agrárgazdasági kamarának, de a pályázati források birtokában sem szabad
hátradőlni, folytatni kell a versenyképesség-növelő
beruházásokat – mondja dr. Losó József, a MIRELITE
MIRSA Zrt. tulajdonos-ügyvezetője, a NAK országos
élelmiszer-feldolgozási és - kereskedelmi osztályának vezetője.

ÉLELMISZERIPARI BERUHÁZÁSOK
Sok elmaradt fejlesztést kell pótolni az élelmiszeriparban.
Pontosan milyen állapotban vágott bele az iparág a most futó
uniós ciklus pályázataiba?
Az előző támogatási ciklusban az élelmiszeripar mostohagyerek volt, nem jutott fejlesztési forrásokhoz. Ez bizony visszavetette az egész iparágat. Nagyon gyorsan változik minden, a
fejlesztések hiánya visszaesést jelentett a termelésben, a foglalkoztatásban, az exportban és – legfájóbb pontként – a belföldi piacon is. Sajnos csak azon lehet vitatkozni, hogy korábban
90, 92 vagy 95 százalék volt a piaci részesedésünk, de azzal
már mindenki egyetért, hogy most már 70 százalék alá ment.

élelmiszeripar csak együtt tud megerősödni. Ebben az agrár
gazdasági kamarának volt óriási szerepe. Én ennek tudom
be azt, hogy a most futó uniós ciklusban az élelmiszeripar
támogatásokhoz tud jutni. Erre részben a Vidékfejlesztési
Programból jut forrás, aminek igénybevételére a gazdálkodók kaptak lehetőséget, hogy a saját maguk által előállított
termékeket feldolgozzák, de – és ez helyzetemből adódóan
számomra a legfontosabb – a meglévő középvállalatok, mikro- és kisvállalkozások is kaptak lehetőséget az erősödésre, a
korszerűsítésre a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program, a GINOP pályázati rendszerén keresztül. És az is pozitív, hogy a nagyvállalatokról sem feledkeztek meg, és eseti fejlesztési támogatásokhoz juthatnak, konkrét fejlesztési
programjaikat segítve ezzel.
A pályázati kiírásokat ismerve, hogyan látja, megfelelnek annak az igénynek, hogy az általuk megcélzott fejlesztések növeljék az élelmiszeripar versenyképességét?
Fontosnak tartom, hogy a kamara a pályázatok feltételeinek
kidolgozásában aktívan részt vett. Úgy látom, meglett az
eredménye, hogy szakemberekkel erősödött az agrárkamarai
csapat, akik a szakmában és a pályázati feltételrendszer kialakításában is otthon vannak. Nagyon fontos ugyanis, hogy az a
gazdálkodói kör, amelyet megcéloznak a pályázatok, valóban
tudjon élni a lehetőséggel. Ehhez az kell, hogy ne fölöslegesen
szigorú, életidegen kikötések szerepeljenek a kiírásokban.

A NAK munkájának is köszönhetően a „GINOP
1.2.6.-16 Élelmiszeripari középvállalatok
komplex beruházásainak támogatása kombinált
hiteltermékkel” felhívás keretében az eredetileg
tervezett 22 milliárd forint vissza nem térítendő
és 25 milliárd forint visszatérítendő keret
helyett 50 milliárd forint vissza nem térítendő
és 50 milliárd forint hitelkeret áll a kérelmezők
rendelkezésére.
Mit lehet tenni, hogy ez változzon?
Össze kell fogni, és el kell érni, hogy tudatosabbak és a magyar termékek iránt lojálisabbak legyenek a vásárlók. Ez sok
helyen már működik, a hazait veszik akkor is, ha drágább,
mert tudják, hogy az munkahelyeket, a rövidebb távú szállítás
pedig kisebb környezeti terhelést jelent. A magyar fogyasztók
számára az olcsóság fontos, de el kell érni, hogy az ár-érték
arányra figyeljenek inkább, abban jobbak vagyunk. Ehhez kell
marketing, amire persze nincs elég pénzük a magyar élelmiszeripari vállalatoknak. Itt kell besegítenie a közösségi marketingnek, méghozzá a jelenleginél hatékonyabb módon.
Lát pozitív jeleket?
A kormány felismerte azt, hogy a vidék népesség-megtartó
képessége, az agrárgazdaság, vagyis a mezőgazdaság és az
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Illetve az is fontos, hogy a piac valóban igényelje azt a terméket és minőséget, amit a fejlesztésekkel el lehet érni. Ebben
is megvan az összhang az „élet” és a pályázatok között?
Ez is fontos, és én úgy látom, hogy ez meg is van. A kamara
aktívan és eredményesen működött közre azért, hogy az élelmiszeripar fejlesztési forráshoz jusson, és olyan pályázatok
legyenek kiírva, amelyekre szükség van, és amelyek feltételei
teljesíthetők.
Az agrár-élelmiszergazdasági szereplők most találkozhatnak
először úgynevezett kombinált termékkel, amikor a vissza
nem térítendő támogatás mellé egy visszatérítendő forrás is
csatlakozik. Ez a kiírás is megfelel az iparági igényeknek?
Én nagyon bízom ebben. Már a kezdetkor optimista voltam:
egy konferencián meg kellett jósolni, hogy az első ütemben
körülbelül mekkora forrásra pályáznak. Mindenki óvatos volt,
én voltam az egyetlen, aki azt mondtam, hogy 25 milliárd fölött lesz, a valóságban pedig 34 milliárd lett az igény. Ez azért
azt jelezte, hogy nem a valóságtól elrugaszkodott feltételek
szerepelnek a pályázatban, és igény is van a megcélzott fejlesztésekre. És itt megint meg kell említenem a kamara lobbimunkáját, mert el tudták érni, hogy a visszatérítendő résznél
ne kettő, hanem egy százalék legyen a kamat. Ez nagyon fontos, mert az élelmiszeriparnak még erősödnie kell, és a kön�nyített feltételek mellett erre nagyobb lehetősége van.
A fejlesztések megvalósulása látszik majd a hazai polcokon
is? Nagyobb arányban lesznek hazai termékek?
A legnagyobb előrelépésként ezt várom. De továbbra is szükség lesz az exportra, mert ahhoz, hogy valaki tartósan gazdaságosan tudjon termelni, megfelelő mérethatékonyságra is

ÉLELMISZERIPARI BERUHÁZÁSOK
szükség van. És valljuk be őszintén, a tízmilliós magyar piac
ehhez kevés. Tehát, aki komolyan előre akar lépni, annak meg
kell mérettetnie magát az exportpiacokon is. Ha egy élelmiszergyártó a külpiacokon megfelelő pozíciókat tud elérni, akkor
a hazai piacon is jobban meg tudja állni a helyét. Egy olyan szerkezetnek kell kialakulni, amiben a mikrovállalatok – amelyek
nyilvánvalóan nem tudnak országos terítést bevállalni – ellátják a közvetlen környezetüket, a nagyobb cégek pedig nagy kereskedelmi áruházláncok teljes országot vagy akár több országot érintő rendeléseit tudják homogén minőségű, nagy tömegű
áruval teljesíteni.

nemzetgazdaság összes
beruházási értéke
élelmiszeripar
beruházásai

3,7%

+32% emelkedés

Az élelmiszeripar 178 milliárd forinttal (3,7%) részesedett 2016-ban a nemzetgazdaság összes beruházási értékéből. Az élelmiszeripar beruházásai jelentősen, 32%-kal emelkedtek.

gástér. Az gondolkodik okosan, aki az eredményt visszaforgatja. Nem szabad megállni, az uniós források elnyerésekor sem
szabad hátradőlni, hogy ez elég. Tovább kell lépni, erősíteni
kell, mert csak így lehet a nemzetközi vérkeringésben tartósan, aktívan részt venni.

Ezek szerint szép, hogy vannak az uniós támogatások, de a
fejlesztéseket ezeken felül is meg kell oldani valahogy. A kérdés csak az, milyen forrásból?
Ha az uniós támogatásokkal megvalósult fejlesztésekkel sikerül piacot szerezni, eredményt termelni, nagyobb lesz a moz-

Saját cégénél, a MIRELITE MIRSA Zrt.-nél mit érez abból, hogy
nagyobb kormányzati figyelmet kap az élelmiszeripar?
Nem az az ember vagyok, aki vizet prédikál és bort iszik, és
azt vallom, hogy fejleszteni kell. Pályázatok nélkül is, de mivel
most lehet pályázni, megtettük mi is, és nagyon bízom abban,
hogy sikeresen pályáztunk, mert szeretnénk a fejlesztéseinket továbbvinni.

LOSÓ

Ön járja a világot, ismeri a piaci trendeket. Mik a tapasztalatai, miben kell leginkább váltania, gyorsítania a magyar élelmiszeriparnak, hogy versenyképes legyen?
Az alapvető, és ezt célozzák a pályázatok is, hogy technológiai
oldalról komoly fejlesztésekre van szükségünk. De közben külön figyelmet érdemel, hogy egyre szigorúbbak a higiéniai követelmények, erre talán még mindig nem fordítunk kellő gondot. Márpedig egy új áruházlánc vagy egy készétel-előállító,
amelyik beszállítókat keres, nagyon komoly auditokon követeli
meg az állandó minőséget és a nagyon magas higiéniai szintet. Ez jelenleg akkor is gyenge pontunk, ha a magyar élelmiszerbiztonsági rendszer elég erős. Ez nyilván technológiai kérdés is, de folyamatos odafigyelést, fejlesztéseket követel meg.

Mi van még, ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy sikeresek legyünk?
Az egyik ilyen, hogy a természetesség felé kell elmenni.
Az emberek tartanak az adalékanyagoktól és a genetikailag
módosított termékektől. Ez nekünk nagy lehetőséget jelent,
mert szerencsére Magyarország megőrizte GMO-mentességét. Úgy is tűnhet, hogy hazabeszélek, de tény: ezért fejlődik
rohamosan a fagyasztott termékek technológiája. Nincs semmi kemikália, semmi hozzáadott dolog, csak maga a hibernálás, a hideggel való tartósítás. A világon évről évre rohamosan
nő a fagyasztott-termék fogyasztása. Azokban az országokban tud ez fejlődni, amelyekben a hűtőlánc megvan. Tehát
nem elég gyártani, a szállítónak és a kereskedőknek is tudniuk
kell biztosítani a hideget, de a háztartásoknak is megfelelően
felszereltnek kell lenniük. Magyarország ebből a szempontból
a közepesen ellátott országok közé tartozik, tehát van még
mit fejlődnünk.
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JÓZSEF

ERDŐGAZDÁLKODÁS

”

„A természet és a tulajdonosi érdekek harmóniáját
teremti meg az új jogszabály”

LUZSI

A természetvédelmi értékek védelmét és az eredményes gazdálkodás feltételeit is szem előtt tartja az új erdőtörvény. A több éves előkészítő munka
eredményeként megszületett szabályozás a korábbi
túlzó korlátozások enyhítésével megkönnyíti az erdőgazdálkodók munkáját. Emellett lehetőséget teremt
arra is, hogy az elmúlt években minimálisra csökkent
erdőtelepítés elindulhasson az országban. Az új szabályozás céljait és várható hatásait Luzsi József, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos erdő- és
vadgazdálkodási osztályának vezetője ismerteti.

ERDŐGAZDÁLKODÁS
Komoly előkészítő munka és számos egyeztetés eredményeként az idén megszületett az új erdőtörvény. Mi tette szükségessé a korábban hatályos szabályozás átalakítását?
Mára nem csak az ágazati szereplők, hanem gazdasági szakemberek és a politikusok is belátták, hogy változásra van
szükség ezen a területen, hiszen mindannyiunk felelőssége,
hogy a magyar erdőterületeket a lehető legjobb módon hasznosítsuk. Az elmúlt időszakban olyan változások történtek,
amelyek miatt elkerülhetetlenné vált az erdőtörvény megújítása. Jogszabályi oldalról a földforgalmi törvény és a jövőre
életbe lépő új, általános közigazgatási rendtartásról szóló
szabályozás rendelkezéseivel is összhangba kellett hozni a
törvényt. Emellett a klímaváltozás hatására változó természeti feltételek is sürgették az új jogszabály megalkotását.
Mivel a természet nem igazodik az erdőgazdálkodás kötelmeihez, a szabályokat kell úgy alakítani, hogy illeszkedjenek
a változó körülményekhez.

Nem titok, hogy a 2009-óta életben lévő jogszabály számos
területen túlzóan korlátozta az erdőgazdálkodók munkáját.
Melyek voltak azok a pontok, amelyeken mindenképpen változtatni kellett?
A korábbi erdőtörvény számos olyan kötöttséggel bírt, amely
nem a működést szolgálta. Ezeket a korlátozásokat ki kellett
iktatni a törvényből. Ezek zöme természetvédelmi és hatósági
megkötést takar, amelyek sok esetben teljesen ellehetetlenítették a magánerdők hatékony működését. A bizonyos fokú
védettség alatt álló erdők esetében – amelyek a magyarországi területek több mint 40 százalékát teszik ki – a gazdálkodó
kezét térben és időben is megkötötte a törvény. Hat hónapig
nem végezhetett munkát, sőt, be sem léphetett a saját erdejébe a tulajdonos, míg a falopásból élő tolvajok vígan garázdálkodhattak a területen. Ugyanakkor hat hónap alatt egy erdei
munkás nem keresheti meg az egész éves bérét. Nem lehet
tétlenségre kényszeríteni az embereket, mert a tétlenség elvándorláshoz vezet, azt követően pedig nem lesz olyan munkavállaló, aki az erdőket vagy a földterületeket megművelje.
A folyók mellett élő emberek élet- és vagyonbiztonságát a
természetvédelmi érdekek elé kellett helyezni, hisz mégiscsak
az ember léte, élete a legfontosabb.

64

Hogyan befolyásolták ezek a korlátozások az erdőgazdálkodók eredményességét?
Szinte csak olyan megkötések voltak a rendszerben, amelyekhez semmilyen kompenzációt nem kapott a tulajdonos vagy
a gazdálkodó. Ezek olyan mértékben rontották a gazdasági
helyzetüket, olyan plusz kiadásokra kényszerítették őket,
amelyek mellett nagyon nehéz megélni. Vagy oldani kell a korlátozásokon, vagy ki kell dolgozni az ellentételezés rendszerét.
Milyen hatása volt ennek az erdőtelepítési kedvre?
A törvényi szigor sokak kedvét szegte, ami érthető, hiszen az
emberek azzal foglalkoznak szívesen, amiből hasznuk származik, vagy legalábbis nem fizetnek rá. Hat-hét évvel korábban még évente közel 20 ezer hektár erdőt telepítettek a magánszektorban, az elmúlt két évben pedig csupán 476 hektárt.
A negyvenes évek óta nem volt ilyen alacsony ez a szám.
A már említett erdőstratégia a jelenlegi 20-ról 27 százalékra emelné az erdősültség mértékét az országban. Mennyivel
járulhat hozzá a jogszabály ahhoz, hogy elérjük ezt a célt?
Ehhez hosszú idő kell. A rendszerváltás óta a magánerdő-tulajdonosok 200 ezer hektár erdőt telepítettek. Ez az ország
erdeinek a tíz százaléka. Volt is rá ambíció, mert olyan volt
az ösztönzés. Ezt a folyamatot azonban a 2009-es törvény
megakasztotta. Ma mintegy 50 milliárd forintos európai uniós támogatás érhető el erre a célra, de ezt sem használják ki
az emberek, mert túlzóan szigorúak az előírások, és csekély
a támogatás a mezőgazdaság más ágazataihoz viszonyítva.
Az új jogszabály segíti az erdőtelepítés és az erdőgazdálkodás
versenyképességét.
Eddig mekkora összeget kötöttek le az 50 milliárd forintos
keretből a gazdálkodók?
Nagyon kevesen pályáztak, holott ezt az összeget 2020-ig fel
kell használnunk. Ellenkező esetben vagy elveszik az erdőktől
és odaadják más mezőgazdasági szereplőknek, vagy Brüs�szel visszaveszi ezt az összeget. Az előző uniós ciklusban 30
milliárd forintot veszítettek el így az erdőgazdálkodók. Ennek
a veszélye most is fennáll. Éppen ezért olyan támogatási rendeletet kell létrehozni, ami a telepítésre ösztönzi a gazdálkodókat, kényszerrel ugyanis senki nem fog erdőt telepíteni.
Az új erdőtörvényben sikerült megtalálni az arany középutat
a természetvédelmi értékek megőrzése és a hatékony munkavégzés feltételeinek megteremtése között?
Azt le kell szögezni, hogy mi nem a természetvédelmi értékeket akarjuk tönkretenni, csupán megélni szeretnénk az erdőnkből. Éppen ezért az erdészeti szakma képviselői egy olyan
grémiumot hoztak létre, ahol minden szereplő képviselője
részt vett – az állami és magánerdők képviselői, a természetvédelmi szakemberek –, és olyan szabályozást dolgoztak ki,
amelynek segítségével a természetvédelem túlzó korlátozásait valamennyire harmonizálni tudjuk az erdő működésével.
Az agrárkamarának is nagy szerepe volt a jogszabály kidolgozásában. A kamaránál dolgozó szakemberek és a köztestület vezetése is végig az ügy mellett állt. Az új szabályozás
tehát enyhít a szigoron, az említett hat hónap helyett például
jelentőseg csökken a munkavégzési időkorlát az erdőkben.

ERDŐGAZDÁLKODÁS
Így kapnak még egy hónapot arra, hogy elvégezzék a szükséges munkálatokat.

eredményekre azonban még várni kell, hiszen egy hosszú
távú szabályozásról beszélünk.

A természetvédelem az új törvény csupán kis részét jelenti.
Összességében mennyivel lesz könnyebb a gazdálkodók dolga a szabályozással?
A hatékonyság növelését több intézkedés is célozza. A hatóságoknak rövidebb ügyintézési határidőt szab az új törvény,
az erdőtervezéssel kapcsolatban pedig olyan intézkedéseket
vezetnek be, amelyek gyorsítják a folyamatokat, segítik működésbe hozni a nem működő magánerdőt.

Az új vadgazdálkodási törvény tehát amellett, hogy valamilyen szinten feloldja a mezőgazdálkodás és a vadgazdálkodás
közötti konfliktusokat, a vadak arányát, számát is rendezi, és
a minőséget is javítja.
Nem lehet más célunk, mint a minőségi vadgazdálkodás.
Európai szinten is példaértékű vadállományt kell fenntartanunk. A magyar vadgazdáknak is az az érdeke, hogy eredményesen gazdálkodjanak, nem csak anyagilag, hanem az állományok minőségének szempontjából is. Olyan vadállományt
kell létrehozni, amely egyrészt idevonzza a külföldi vadászokat, másrészt pedig a hazai bérvadászoknak is lehetőséget
biztosít a minőségi trófeaszerzésre.

Az erdő mellett a vadgazdálkodási törvényben is nagy szerepe volt a NAK előkészítő munkájának. A jogszabály 2015 novembere óta hatályban van. Látni-e már a törvény hatásait?
Az új törvénnyel együtt felállt az új rendszer. A vadászterületek kijelölésénél jobban érvényesült a tulajdoni jog. A tulajdonosok beleszólhattak, hogy a területükön ki lesz az, aki ezt
követően hasznosítani fogja az ott élő vadat és azzal gazdálkodik. Ennek köszönhetően kisebb lesz a konfliktus a termelő
és a vadgazda között, hiszen zömében ugyanarról a személyről van szó. Ez a szemlélet a vadak okozta kár mennyiségét
is csökkenti. Emellett megkezdte működését az új tájegységi
fővadász-rendszer is. Az ország minden részén kiválasztották
a szakembereket, és folyik a vadgazdálkodási tervek előkészítése. Összességében már látni a változásokat, a komolyabb

Erdőterület az elsődleges rendeltetés szerint (hektár)
2015. január 1.
Gazdasági rendeltetésű

1 199 028

Védelmi rendeltetésű

719 402

Közjóléti erdők

20 504

Faültetvények

1 785

Erdőterület összesen

1 940 720

ebből:
Faanyagtermelést szolgáló

1 173 462

Különleges rendeltetésű

767 258

ezen belül:
Természetvédelmi rendeltetésű

426 958

Egyéb részlet

120 099

Összes erdőgazdálkodási célú
terület

2 060 819

LUZSI

Az erdőterületek hasznosítását eddig több tényező is hátráltatta. Ezek közül az egyik legfontosabb elem az osztatlan
közös tulajdon. Sikerülhet-e feloldani ezt a problémát az új
szabályozással?
A törvény erre a problémára is igyekszik megoldást találni.
Kísérletet tesz arra, hogy megoszthatóvá váljanak ezek a területek. A magánerdők több mint 20 százaléka ugyanakkor
nem működik, ami nagy részben a nem tisztázott tulajdonosi háttérnek tudható be. A cél, hogy minél nagyobb területen
induljon be az erdőgazdálkodás. Ha a 200 ezer hektár magára hagyott erdőt újra működésbe hoznánk, azzal – amellett,
hogy rengeteg munkahelyet teremtenénk – több mint egymillió köbméter fa kerülhetne legálisan a piacra. Ha ennek
csupán az áfa-tartalmát nézzük, az hat-hét milliárd forintnyi
pluszbevételt jelentene a költségvetésnek.
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HARSÁNYI
ZSOLT

PRECÍZIÓS
GAZDÁLKODÁS

”

„Öt év múlva a hazai területek zömét lefedi majd
a precíziós technológia”

HARSÁNYI

Jelentős fejlődésen ment keresztül a hazai agrártársadalom. Míg néhány éve a legtöbben csak a fejüket
kapkodták, ha a precíziós gazdálkodásról esett szó,
ma már egyre többen ismerik fel az új technológiák jelentőségét. A fejlődés pedig megállíthatatlan, a
Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének (MEGFOSZ) becslései szerint öt
év múlva nem lesz olyan piaci alapon működő gazdaság, ahol ne alkalmaznának valamilyen precíziós eszközt a termelésben. Erről a folyamatról és a modern
technológiák előnyeiről Harsányi Zsolttal, a szervezet
elnökével beszélgettünk.

PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS
Az elmúlt időszakban egyre többet hallani a precíziós gazdálkodásról. Mennyire elterjedt ez a gazdálkodási forma ma
Magyarországon?
Míg négy-öt évvel ezelőtt nagyon sok gazdálkodónak újdonságot jelentett ez a technológia, ma már mindenki tudja, hogy
miről beszélünk, ha precíziós gazdálkodásról van szó. Az új
technológiák közül a legtöbben a kormányautomatikát ismerik és használják. Az új traktorokat már ezzel felszerelve vásárolják meg a gazdák, sokan pedig a néhány éves gépeikbe is
megvásárolják a GPS-alapú eszközöket. Emellett a permetező- és szemenkénti vetőgépekben is egyre többen használják
az automatikus szakaszvezérlést és a sorelzárást.

jó része folyamatosan böngészi az internetet az új gépeket,
informatikai megoldásokat keresve.
Mégis mi számít újdonságnak a piacon?
Az egyik ilyen megoldás a növények vegetációs aktivitásának
mérése. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy a traktorra felszerelnek egy nitrogénszenzort, amely munka közben figyeli a
növényeket és azok állapotához igazítja a kijuttatott permetszer vagy műtrágya mennyiségét. Ha zöld a növény, kevesebb
szert szór rá, ha pedig sárgásabb, akkor több anyagot juttat
ki. A változó dózissal további megtakarítás érhető el, illetve
a termésátlag is javítható. Emellett mostanában kezdtük el
alkalmazni az úgynevezett hozamtérképezést. Ezzel a technológiával különböző agronómiai döntéseket tudunk hozni
úgy, hogy a táblát nem egységes egészként, hanem részegységekre bontva elemezzük.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
A hozammérésnek köszönhetően feltérképezhetjük, hogy
egy tábla egyes részei milyen adottságokkal rendelkeznek.
A kukoricánál például pontosan meg lehet határozni, hogy
hol lehet kevesebb szemet vetni, és hol van szükség nagyobb
mennyiségre. Az új elektronikával a talaj adottságaihoz tudjuk
igazítani a gépek működését. Az adatok feldolgozása ugyan
sok munkával jár, az alkalmazása azonban biztos haszonnal
kecsegtet. Nem véletlen, hogy egyre többen szeretnék, ha
a legkorszerűbb informatikai technológiák alkalmazásában
minél előrébb lépnénk.

Gazdaságosan úgy lehet termelni, ha fajlagosan
kevesebb költséggel tudjuk megművelni az
egységnyi földterületet. Mindez precíziós gépek
és technológiák nélkül ma már elképzelhetetlen.
Milyen előnyökkel jár ezek alkalmazása?
A precíziós gazdálkodás legnagyobb előnye, hogy a vetőgép
nem vet egymásra, a permetezőgép pedig nem szór ki duplán
permetszert. Ezzel egyrészt a környezetünket óvjuk, hiszen
adott területen csökkenteni tudjuk a kijuttatott szerek men�nyiségét, másrészt a gazdának is kedvezünk. Hiszen ha kevesebb vetőmagra, műtrágyára vagy növényvédő szerre van
szüksége, azzal pénzt takaríthat meg. Ezzel a termelés eredményességét is javítani tudjuk.
Melyek azok az irányok, amelyek meghatározzák a precíziós
technológiák fejlődését? Vannak-e olyan eszközök, amelyek
Magyarországon még ismeretlenek, máshol azonban már
széles körben elterjedtek?
Mára elmondható, hogy ezen a területen sincsenek határok.
Minden újdonság, ami a külföldi piacokon megjelenik, pillanatok alatt beszivárog a magyar mezőgazdaságba is. A termelők
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A hazai agrárium elöregedőben lévő ágazat, bár a fiatalok
egyre nagyobb számban jelennek meg a termelők között,
a többség így is az idősebb korosztályba tartozik. Utóbbi generáció is elfogadja ezt a fajta új szemléletet?
Nagyon sokan még mindig arra büszkék, hogy egy régi mobiltelefonnal mindent el tudnak intézni. Ugyanakkor tudomásul
kell venni, hogy a jövő nem ebbe az irányba mutat. A jövő az új
generációé. A fiatalok ma már mindent az interneten keresztül,
okos eszközeik segítségével intéznek. Nekik nem jelent gondot
egy-egy új agrártechnológia elsajátítása, ahogyan a középkorúak körében is egyre népszerűbbek ezek az eszközök.
A szemléletformálásban milyen szerepe lehet a kamarának,
illetve a MEGFOSZ-nak?
Mi csak a magokat vetjük el. A különböző rendezvények alkalmával közelebb visszük a gazdálkodókhoz ezeket az új
eszközöket, technológiákat. Mezőfalván, az I. NAK Szántóföldi
Napokon is láthatták a termelők, hogy hogyan működnek ezek
a gépek, milyen előnyeik vannak. A szerepünket azonban nem
érdemes túlértékelni. Ha a gazdák a sikeres emberek példáján látják, hogy az új eszközök milyen jól működnek, maguktól
akarják majd ők is használni ezeket.
Összességében hányan alkalmaznak ma valamilyen precíziós
technológiát a gazdaságukban?
Egyre többen. Kormányautomatikával már több mint kétezer
gép van felszerelve az országban, amelyekkel a magyar mezőgazdasági területek negyedét művelik meg. Ezen felül vannak
kisebb pontossággal működő, de a hagyományos modellnél így

PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS
is hatékonyabb rendszerek, amelyeket további egymillió hektáron használnak a gazdák. A permetezésben jelenleg 500 ezer
hektárt fednek le az okos gépek, ahogy a műtrágyaszórás és
a hozamtérképezés is egyre inkább közelít ehhez a számhoz.

megtakarítás érhető el. Ráadásul a pénz mellett a termelők
idejével és erejével is spórolunk, hiszen a robotpilóta elvégzi
helyettük a munka nagy részét.

15.000
szakmai
látogató

39

hektár

2017. május 31-én és június 1-jén rendezte
meg a NAK és a MEGFOSZ a nagyszabású
I. NAK Szántóföldi Napok AgrárgépShow–
Mezőfalva rendezvényt.

HARSÁNYI

Milyen méretű gazdaságok esetén éri meg a beruházás?
Mikorra lehet elérni, hogy jelentősen növekedjen az arány,
Korábban zömében két-háromszáz hektáros gazdaságok vávagy akár a teljes magyar mezőgazdaságot lefedjék ezek
sárolták meg a GPS-eszközöket, ma már 100 hektáros területen szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdák is bea modern eszközök?
Ez utóbbi valószínűleg elérhetetlen, m
 ivel
levágnak a fejlesztésbe. A kertészeteknél
mindig lesznek olyanok, akik idegen
pedig akár néhány hektáros gazdaságok
Kormányautomatikával
kednek az alkalmazásuktól. Becsléseink
is vásárolnak ilyen eszközöket. Az, hogy
szerint a következő öt évben a magyar már több mint kétezer
megéri-e egy ilyen beruházás, főleg attól
területek 75 százalékát automata kor- gép van felszerelve az
függ, hogy hol, milyen területen és mit termeszt az adott gazda, illetve, hogy milyen
mánytechnológiával művelhetik meg, a országban, amelyekkel a
munkaerőköltségek terhelik. Az azonban
felén pedig precíziós permetező- és mű magyar mezőgazdasági
trágyaszóró géppel dolgozhatnak a ter- területek negyedét művelik
egyértelmű, hogy a határ egyre inkább
lejjebb tolódik, egyre alacsonyabb a határ,
melők. Meggyőződésem, hogy öt év múl- meg. Becsléseink szerint
ahol már megéri belevágni.
va nem lesz olyan piacgazdasági módon
a következő öt évben
működő üzem, amely ne használná ezt
a magyar területek 75
Mit tanácsol a gazdáknak, hogyan vágjaa technológiát.
százalékát automata
nak bele a precíziós termelésbe?
A szomszédomban van egy gazda, aki
Ezen eszközök beszerzése nagy beruhá- kormánytechnológiával
176 hektárt művel. Néhány éve vásárolta
zást igényel a gazdálkodóktól. Van-e arra művelhetik meg, a felén
vonatkozó becslésük, hogy milyen időn pedig precíziós permetezőmeg a precíziós gazdálkodás első elemét:
kormányautomatikát kért a traktorjába.
belül térül meg egy ilyen irányú fejleszés műtrágyaszóró géppel
A szinte azonnal jelentkező sikereken feltés?
dolgozhatnak a termelők.
buzdulva a következő évben a második
Saját területeinken is végeztünk már szágépébe is megvette az eszközt, majd a
mításokat, amelyek azt mutatják, hogy
permetezőgép-szakaszolás következett, egy év múlva pedig
egy szabályos, 13 hektáros táblán másfél hektár felesleges
a műtrágyaszóró kerülhet sorra. A fokozatos beruházásokkal
átfedést tudunk kiküszöbölni azzal, hogy egy 4,5 méteres taegyre több folyamatot tud automatizálni, és ezzel eredmélajművelő eszköznél a ráfedést 40 centiméterről 4-5 centire
nyessé, hatékonyabbá tenni a termelést.
szorítjuk le a kormányautomatika segítségével. Ez 10 százalékot jelent, vagyis egy 500 hektáros gazdaságban 50 hektárnyi
Sokan, sok helyen elmondták már, hogy ez a technológia
a versenyképesség alapját jelenti. Ha lemaradunk, a gazdák a
mostani pozíciójukat is elveszítik a külföldi versenytársakkal
szemben. Mit gondol ön erről?
Nyilvánvaló, hogy egy Trabanttal is el lehet jutni egyik helyről
a másikra, csak nem biztos, hogy kényelmes lesz az utazás és
a műszaki vizsgán is egyre nehezebben megy át a kocsi. Ha
versenyezni akarunk a nyugati gazdákkal – márpedig Európa
közepén élve ez a cél –, egyre gazdaságosabban kell termelnünk. Gazdaságosan pedig úgy lehet termelni, ha fajlagosan
kevesebb költséggel tudjuk megművelni az egységnyi földterületet. Mindez precíziós gépek és technológiák nélkül ma már
elképzelhetetlen.
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PÁSZTOR
TAMÁS

”

TERMELŐI
ÖSSZEFOGÁS

„Ha valaki egymagában próbál kiállni
az óriások ellen, nincs esélye”

PÁSZTOR

A felülről vezérelt, csupán a támogatásokért létrejövő
termelői szerveződések kevésbé sikeresek, viszont
a piac kikényszeríti az összefogást – mondja Pásztor
Tamás, a Vetőmag és Szárító Kft. ügyvezetője.

TERMELŐI ÖSSZEFOGÁS
Mostanában újra a termelői összefogások, a szövetkezés
fontosságát hangoztatja mindenki. Milyen hagyományai vannak ennek a magyar mezőgazdaságban?
A termelői összefogásnak Magyarországon van egy jelentős
történelmi előzménye. Mint a háború előtt létrejött hangyaszövetkezetek, illetve a ma már negatív felhanggal emlegetett
téeszek, amelyek egyfajta gazdasági és infrastrukturális hátteret biztosítottak dolgozóiknak, akik a háztájiban is termeltek. Amikor ez megszűnt, a termelők ugyan kihoztak földet,
gépet, egyéb eszközöket a téeszből, de tőke és sok esetben
szaktudás nélkül ezzel önállóan nem sokra mentek. Ebben
az űrben a piac kényszerítette ki, hogy valamilyen formában
létrejöjjenek az integrációk. A lényegük az volt, hogy az integrátor cég szolgáltatási hátteret, szaktanácsadást, és ami
a legfontosabb, finanszírozást adott a termelőknek. Ez a gyakorlatban úgy működött, hogy az integrátor biztosította az input anyagokat, műtrágyát, vetőmagot, növényvédő szereket,
amelyeket nem kellett azonnal kifizetni, hanem csak a megtermelt és az integrátornak leadott termény árából.

Ha ma körülnézünk az országban, azt
tapasztalhatjuk, hogy a termelők 90 százaléka
valamilyen módon kapcsolatban áll az
integrációkkal.
Mennyire működik ma ez az integrációs rendszer?
Ha ma körülnézünk az országban, azt tapasztalhatjuk, hogy a
termelők 90 százaléka valamilyen módon kapcsolatban áll az
integrációkkal. Ha ezek nem lennének, a magyar mezőgazdaság ebben a formában nem is lenne képes működni. Ezek az
integrátorok elsősorban gazdasági társaságok.
Mi az oka, hogy gazdasági társasági formában működnek?
A szövetkezetekkel szemben még mindig van egy bizalmatlanság. A ’90-es évek végén egyfajta mesterséges, felülről szer-
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vezéssel létrehozták a beszerző, értékesítő szövetkezeteket,
a 2000-es évek elején ezek létrehozásáért jelentős támogatás
is járt. Majd 2004 után megpróbálták meghonosítani a TCSket, a TÉSZ-eket. A TÉSZ-ek és a TCS-k a nyugat-európai országokban évtizedek alatt, önszerveződő módon alakultak ki,
lefedik a vertikumot, és sokszor feldolgozókkal is rendelkeznek. A szabályozás fontos része, hogy egy ilyen szerveződés
tagjainak összes terményét a TÉSZ-eken és TCS-ken keresztül
kell értékesíteni. Az EU ezt a formát ismerte, és ezekre adott
támogatást, plusz pontokat a pályázatoknál. De mivel ezek az
összefogások nem azért jöttek létre hazánkban, mert önmagában jók voltak a termelőnek, hanem a támogatási előnyök
miatt, ezeknek a korábban megalakult szerveződéseknek a 90
százaléka gyakorlatilag ma már nem működik. Szemben a piaci
alapon létrejött integrációkkal, akikkel a felismert előnyökért
szerződnek a termelők.
Ezek szerint van, ami az összefogásra ösztönzi őket?
Nagyon éles a verseny a világpiacon, és nekünk olyanokkal
is kell küzdenünk, akik a mi termelőinknél tízszer, százszor
nagyobb földeken gazdálkodnak. Világos, hogy költséghatékonyságban esélytelen a néhány tíz vagy akár száz hektáros magyar gazda egy olyannal szemben, aki reggel elindítja a kombájnt egy irányba, az meg megy egy napig oda, egy
napig vissza. Ha valaki egymagában próbál kiállni az óriások
ellen, nincs esélye. Csak egyféleképpen lehet felvenni a versenyt, mégpedig úgy, ha azonos minőségben, nagy mennyiségben tudunk terméket előállítani. Az mindegy, hogy milyen
szerveződésről beszélünk, integrációról vagy szövetkezetről.
A lényeg, hogy egy adott helyen legyen nagy mennyiségű termény, aminek a termelése ugyanolyan technológiai keretek
között történt a talajelőkészítéstől, vetéstől a betakarításig és
a tárolóba szállításig. A nagy mennyiséggel pedig a termelők
tárgyalási pozíciója is jobb lesz.
Milyen ezeknek a szerveződéseknek a jogi háttere?
A jogi szabályozás ezen a területen nem tudta a jelenlegi
gazdasági környezetet lekövetni. Arra gondolok, hogy mivel
ezek az integrációk egy folyamatos, a piaci viszonyokra reagáló fejlődés eredményeként alakultak, az adott kormányzatok mindig csak egy adott problémát próbáltak megoldani, de
mindig csak tűzoltó jelleggel. Ha jelentkezett egy megoldandó feladat, azt próbálták kezelni. Megvan a jogi környezet az
integrációra, a termelői szerveződésekre, de ezek nem egyszerre születtek meg, hanem ahogy a problémák felmerültek.
Minden egyes szabályzó megvan valahol különböző jogszabályokban, például a Polgári törvénykönyvben, az adószabályokban és egy sor más helyen. Tehát nagyon sok helyen utalnak rá, szabályoznak egy-egy részproblémát, de a legnagyobb
gond – meglátásom szerint – a jelen pillanatban, hogy nincs
egy egységes, koherens szabályozás.
Ez a gyakorlatban hogyan üt vissza?
Vegyük például az EKÁER-ről szóló jogszabályt, amelyben
van utalás az integrációra. Ez pozitív, de azt a problémát,
ami miatt bekerült, nem tudta teljes egészében megoldani.
Hogy érthető legyen: bizonyos termékeknél több integráció
épül egymásra. Mi zöldborsótermesztéssel is foglalkozunk.

TERMELŐI ÖSSZEFOGÁS
A zöldborsó négy óra alatt megrothad, és ha a termelő csak
egy felvásárlóval van kapcsolatban, ahol éppen nem tudják
fogadni az árut, akkor a termény tönkremegy, ami a termelő
kockázata. Egy integrátor – aki több feldolgozóval is kapcsolatban áll – azonnal tud reagálni például egy műszaki problémára, és elviszi egy másik gyárba a terményt. Ez tiszta sor, de
az EKÁER-jogszabály alapján nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy több integrátor esetén mikor történik az értékesítés:
a földön, vagy a teherautóból való kitároláskor a gyártelepen?
De szigorúan véve a jogszabálynak az is gondot okoz, hogy ki
a vevő, az első, vagy a második integrátor.
Azon nyilván lehet segíteni, hogy egységes jogszabályrendszer jöjjön létre. Hogyan kell nekifogni ennek a munkának?
Az agrárgazdasági kamara rájött arra, hogy ezzel
valamit kezdeni kell, mivel a magyar agráriumnak egy meghatározó bástyája az integráció, attól függetlenül, hogy szövetkezeti vagy gazdasági
társasági formában működik. Ezért jött az ötlet
az egységes integrációs törvényre. Annak éppen az
a fő célja, hogy legyen egy koherens szabályozás.
Ennek jobb megértéséhez szerintem az egy nagyon jó példa, ahogyan Nyugat-Európában a parktervezők dolgoznak. Megtervezik a parkot, minden
elkészül, csak járdát nem építenek. Otthagyják
egy évre, és az okos parképítő a már kitaposott
ösvényekre rakja le a járdát. Mi most ugyanebben a szituációban vagyunk. A park a jelenlegi gazdasági környezet, az integráció már kitaposta ezeket az ösvényeket, a
kormányzatnak pedig „csak” annyi feladata lenne, hogy ezeket a kitaposott ösvényeket leburkolja, azaz megírja ezeket
a jogszabályokat. Mert maga a rendszer működik, nem kell
újat kitalálni. Azt gondolom, a meglévő integrációs viszonyokat kell rögzíteni megfelelő alapossággal, hogy mindenki számára egyszerű és átlátható legyen, de kellő rugalmassággal
bírjon, hogy a gyorsan változó gazdasági, piaci viszonyokhoz
tudjon alkalmazkodni, és minél kevesebb adminisztrációs teher legyen a termelőkön.

Az agrárkamara által kiadott vitaanyag, vagy javaslatcsomag
ennek megfelel?
Az még nem egy konkrét szöveg, nem is az a célja, hogy ezek a
szabályok legyenek meg, inkább a gondolatébresztés a szándéka. Az érintetteknek kell azon gondolkodni, mivel lehetne jobbá tenni, hogyan lehetne szabályozni az integrációkat.
Az anyagban szereplő javaslatok alapján pedig el lehet indulni ebbe az irányba. Vannak benne olyan bürokráciát csökkentő felvetések, amelyek könnyíthetik az életet a gyakorlatban.
Egy példán keresztül szemléltetve: ha például hibrid kukoricát
termel valaki, akkor sokszor előfordulhat, hogy csak úgy tudja
betartani az izolációs távolságot,
ha megegyezik a többi termelővel. De mi a megoldás, ha az izolációs távolságon belül termelő
gazda is éppen kukoricát akar
vetni? Megoldható az ügy egy
sima egyéves földcserével, de
maradjunk annyiban, hogy ez a
jelenlegi keretek között nem egyszerű, akkor sem, ha egyébként
a két termelő egy integráción belül dolgozik. A kamarai javaslat
alapján viszont ha az érintettek
egy integráción belül termelnek,
akkor elég a résztvevők megegyezése, nem kell belevonni az
ügyletbe az állami bürokráciát.

Nagyon éles a
verseny a világpiacon,
és nekünk olyanokkal
is kell küzdenünk, akik
a mi termelőinknél
tízszer, százszor
nagyobb földeken
gazdálkodnak.

PÁSZTOR

Változtat-e az integrációk helyzetén az, hogy 2020 után már
egy más rendszerben, és valószínűleg szűkebb támogatások
között kell érvényesülni?
Mivel a világon nemcsak a piacon folyik a verseny, hanem
a támogatások között is, bizonyára nem hagyják teljesen magukra a termelőket. Biztosak nem lehetünk semmiben, én azt
valószínűsítem, hogy a legnagyobb eséllyel termelői szerveződéseken keresztül lehet támogatásokhoz jutni. Már csak
ezért is érdemes jól kialakítani azt a jogi környezetet, amelyben ezek működnek.
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„Elvégezzük a papírmunkát
a gazdálkodók helyett”

PAPP

Jelenleg folyik a 2020 utáni európai uniós költségvetési ciklus Közösségi Agrárpolitikájának kialakítása.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara számos eszközzel lobbizik azért, hogy a 
magyar gazdálkodókat,
élelmiszeripari szereplőket érintő szabályozások,
elemek pozitív irányba változzanak. A britek EU-ból
kiválása a forráselosztásra is hatással van, ugyanakkor a közvetlen támogatások várhatóan a jövőben
is megmaradnak. Papp Gergelyt, a NAK szakmai főigazgató-helyettesét kérdeztük a témában.

TÁ M O G ATÁS O K
fordítaniuk a környezeti fenntarthatóságra, állat-jólétre, biodiverzitásra, és csak ezen még szigorúbb feltételek teljesítése
után kaphatnák meg a támogatásokat.
Vagyis ha megfelelnek a szigorodó feltételeknek, akkor maradhat a támogatás jelenlegi szintje?
Valószínűleg igen, de azért van két dolog, amit figyelembe kell
venni. Egyrészt az angolok kilépése üt egy elég komoly lyukat
az EU költségvetésében, mégiscsak az Unió második legnagyobb befizetőjéről van szó. Az így kiesett pénzeket valahogy
pótolni kell, hogyha azt szeretnénk, hogy a támogatások a
jelenlegi szinten maradjanak. Erre több módszer is létezik,
de a lényeg az, hogy az ezzel kapcsolatos döntéseket nem a
mezőgazdasági, hanem a tagországok pénzügyminiszterei,
miniszterelnökei hozzák meg, így fontos, hogy minden EU-s
országban a mezőgazdasági termelők és azok szervezetei –
mint például a kamara is – megfelelő lobbitevékenységgel a
következő években meggyőzzék a döntéshozókat, hogy fontosak ezen támogatások.

A támogatások önmagukban nem oldják
meg a problémákat, de javítható velük
a versenyképesség.
Egyből a közepébe vágva, lesz Közös Agrárpolitika 2020 után
is? A mezőgazdasági termelőket, sőt az élelmiszerlánc összes
szereplőjét érdekli a kérdés, hogy mi lesz a támogatások jövője a megújuló Európai Unióban.
Teljesen jogosan tartja izgalomban ez a kérdés a mezőgazdasági termelőket, hiszen Magyarországon a termelői jövedelem meghatározó részét adja a támogatás. Egyébként
Nyugat-Európában is szüksége van a termelőknek a közvetlen támogatásokra. Emellett azt is látni kell, hogy egyelőre a
magyar élelmiszergazdaságnak szüksége van fejlesztési forrásokra, mert a modernizációban is előre kell lépni, vagyis a
vidékfejlesztési támogatások és egyéb operatív programok
támogatásai is fontosak, mind az élelmiszer-feldolgozóknak,
mind a mezőgazdasági termelőknek.
Tehát az egyértelmű, hogy szükség van a támogatásokra. Így
még élesebb kérdés, hogy mekkora források lesznek?
Amennyire egyértelmű az igény, sajnos annyira komplikált a
válasz. Az Európai Bizottság által végzett közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy szinte mindenki egyetért abban, hogy
szükség van közösségi agrárpolitikára és támogatásokra, ám
a mezőgazdasági termelők, illetve a mezőgazdaságban közvetlenül nem érintettek, de véleményüket kifejtők különbözően ítélik meg, hogy mire kellene fordítani a támogatásokat.
A mezőgazdasági termelők véleménye alapján az EU szigorú
előírásainak a betartása akkora plusz terhet ró rájuk, hogy
ezért ők jogosultak a mostani támogatási szintre, sőt néhány
keleti országban (ahol most még alacsonyobb az egy hektárra
jutó támogatás) még emelni is kellene. Ezzel szemben a társadalom nem mezőgazdasággal foglalkozó része úgy gondolja, hogy a termelőknek a jelenleginél több figyelmet kell
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Milyenek az esélyeink ezen a téren?
Véleményem szerint jók, mára a támogatások jelentős mértékben beépültek például a banki finanszírozásba vagy a földárakba, így a gazdaság szinte minden szereplőjének érdeke,
hogy kiszámítható módon és hosszú távon lehessen velük
számolni. Azonban azt tudomásul kell venni, hogy másrészt
a társadalmi igények miatt a közvetlen támogatásokért (területalapú és termeléshez kötött támogatások) egyre több
környezeti és etikai feltételnek kell megfelelni. Gyakorlatilag
ez az elvárás a támogatásokért cserébe. A következő két év
egyeztetéseinek és vitáinak fő kérdése az lesz, hogy ezek a
szigorodó feltételek konkrétan mik legyenek.
Ezt hogy kell képzelni? Újabb előírások, szabályok a zöldítés
területén?
A támogatások egyre nagyobb része a zöldítési feltételek betartásához lesz kötve, újabb korlátozások jelenhetnek meg.
Például ennek „előfutáraként” 2018. január elsejétől EFA célterületeken nem lehet növényvédő szereket használni. Ez főleg
a szójatermelés tekintetében konkrét hatással lesz a termelői
döntésekre, hiszen ha szójavetés-területet el szeretnénk számolni ökológiai célterületként, akkor nem használhatunk növényvédő szereket. Ezért fontos, hogy a 2021 utáni feltételek
kidolgozása során Magyarország aktívan tudja képviselni a
gazdálkodók érdekeit. Senkinek nem a környezeti fenntarthatósággal van problémája, de fontos, hogy az új feltételek lehetővé tegyék, hogy a mezőgazdasági termelők életszerű döntéseket hozhassanak, és ne az adminisztratív megfelelés, vagy a
túlzott és indokolatlan termeléskorlátozás legyen az egyetlen
lehetőségük a támogatások megszerzésére.
Tudunk jó hírekkel is szolgálni a termelőknek?
Igen. Szinte biztos, hogy megmaradnak a területalapú támogatások, és nagyságrendileg összegében ennyi lesz 2021 után
is. Emellett fontos, hogy az Európai Bizottság Mezőgazdasági
Főigazgatósága is felismerte, hogy a KAP bonyolultsága már
olyan szintet ért el, hogy a fennmaradását veszélyezteti. Ezért
most úgy tűnik, hogy valóban szeretnének a gazdálkodók szá-
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mára is érzékelhető adminisztrációs egyszerűsítést, azonban
az EU működési szabályai miatt ez összetett. Komoly változásokra a nagy költségvetési periódusok határán van lehetőség,
vagyis legközelebb 2021-ben. Ezzel a lehetőséggel kell élni,
ha valóban könnyebbé szeretnénk tenni a gazdálkodók életét.
Ezért is fordít a kamara kiemelt figyelmet a brüsszeli munkára. Két állandó munkatársunk dolgozik az EU központjában,
Kis Miklós Zsolt alelnökünk a legnagyobb agráros európai érdekképviseleti szerv (Copa/Cogeca) alelnöke, valamint szakértőink is ott vannak, és aktívan közreműködnek a különböző
EU-s szakmai fórumokon, megbeszéléseken.

rét, mondván, hogy az igazi kedvezményezettjei nem is a mezőgazdasági termelők, hanem többek közt a gépbeszállítók,
finanszírozók. Azonban a magyar mezőgazdaság technológiai lemaradása átlagában elég jelentős a nyugat-európai
versenytársakhoz képest, ezért szükségünk van fejlesztési
forrásokra. Ez is egy olyan terület, ahol harcolnunk kell, hogy
a magyar érdekek mentén legyenek változások a KAP-ban.
És még nem beszéltünk az élelmiszer-feldolgozásról, pedig
hosszú távon nincs versenyképes mezőgazdaság hatékony
élelmiszeripar nélkül. Alapvető és közös érdekünk a hazai élelmiszerfeldolgozó-ipar erősítése, modernizálása.

Sok problémát okoz a termelőknek a támogatási feltételek
komplikáltsága, rendszeresek a viták a kifizető ügynökséggel. Lehet ezen érdemben javítani, a közös agrárpolitika szabályainak újragondolása segíthet ebben a kérdésben?
A válasz egyértelműen igen, a KAP átalakításának elsődleges
célja, hogy életszerűbb legyen, kevesebb adminisztrációs teherrel járjon a támogatás. De nem lehet az összes felelősséget
Brüsszelre hárítani, itthon is van még dolgunk. Egyrészt a hazai
szabályokon is van még javítanivaló, másrészt a kamara talán
egyik legfontosabb feladata, hogy segítsünk a gazdálkodóknak
eligazodni. Bármilyen jól sikerült is lesz a szabályok egyszerűsítése, az elektronikus ügyintézés, a digitális világ megkívánja, hogy ezen adminisztratív feltételeknek eleget tudjunk
tenni. A falugazdászaink feladata, hogy ebben segítsenek a
gazdálkodóknak. Azon gazdálkodóknak, akik még ennél is több
figyelmet igényelnek, most ősszel a NAK létrehozza a szaktanácsadó hálózatát. A kamara – a 650 fős falugazdász-hálózat mellett – országos, mintegy 100 fős szaktanácsadói hálózattal is segíti a gazdálkodókat, hogy a legjobb döntéseket
tudják meghozni. A célunk az, hogy olyan segítségei legyünk
a gazdálkodóknak, akik – egyszerűen fogalmazva – elvégzik a
papírmunkát a gazdálkodók helyett, nekik csak a termelésre,
értékesítésre kelljen koncentrálniuk. Így reméljük, hogy egyre
kevesebb fejfájást fognak okozni ezek a problémák.

Vajon erre lesznek források?
Már a mostani, 2013-2020-as időszakban is az azt megelőző támogatási források sokszorosa áll rendelkezésre az élelmiszer-feldolgozási kapacitások korszerűsítésére. Magyarország az EU tagországok közül elsőként teremtette meg a
lehetőségét annak, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozását végző szakágazatok ne csak vidékfejlesztési, hanem
GINOP-os forrásokban is részesülhessenek. A NAK egyik nagyon fontos eredménye az volt az elmúlt években, hogy elértük a kormányzatnál: 100 milliárd forintot elkülönítsen a GINOP-os keretből a közepes méretű élelmiszeripari cégeknek.
A célunk, hogy a jövőben is álljanak rendelkezésre ilyen típusú
fejlesztési pénzek az élelmiszer-feldolgozók számára, de azt
tudomásul kell venni, hogy a GINOP-os támogatásoknál is a
szubvenciónak csak egy része volt nem visszatérítendő támogatás, a másik részét vissza kell fizetni. Ez az úgynevezett
visszatérítendő támogatás, amelynek 2021 után valószínűleg
egyre nagyobb szerepe lesz az EU támogatásokban.
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Lesz lehetőség a beruházások támogatására?
Ez nagy kérdése a mostani KAP-reformnak. Sokan támadják
a vissza nem térintendő beruházási támogatások rendsze-

Végezetül, bizakodva tekinthetünk előre a 2021-et követő
időszakra vonatkozóan?
Alapvetően igen, de azt az élelmiszerelőállítási-lánc minden
szereplőjének meg kell értenie, hogy a támogatások önmagukban nem oldják meg a problémákat. Azonban ha a kockázatvállaló mezőgazdasági termelők, élelmiszer-feldolgozók,
kereskedők megfelelő döntéseket hoznak, akkor a támogatások segítségével javíthatjuk a versenyképességünket, piaci
pozíciónkat.
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Nem sínylették meg a gazdák az MVH
megszűnését

Nem okozott fennakadást az agrártámogatások
kifizetésében az intézményrendszer átszervezése, a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal feladatait
zökkenőmentesen vették át a megyei kormányhivatalok és a Magyar Államkincstár. Dr. Kondra Laura,
a kincstár elnökhelyettese elmondta: 2017 eleje és
júniusa közt közel 98 milliárd forintnyi uniós forrás
jutott el a gazdálkodókhoz, a 2017-es egységes kérelmek benyújtását pedig minden eddiginél szélesebb
körű tájékoztatással segítették. Eközben folyama
tosan zajlik a vidékfejlesztési pályázatok elbírálása
is, a tervek szerint az idén 100-200 milliárd forintot
fizethetnek ki a nyerteseknek.

KONDRA

														
			 		
KIFIZETÉSEK

KIFIZETÉSEK
Jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt évben az agrár- és vidékfejlesztési támogatások kifizetéséért felelős intézményrendszer. Sikerült-e a zökkenőmentes átállás?
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2016. december 31-én jogutóddal szűnt meg. Az MVH központi szervezete beolvadt a kincstárba, így egy intézményen belül maradtak a kifizető ügynökségi és a központi irányítási feladatok
is, a megyei kirendeltségek helyét pedig a kormányhivatalok
vették át. Az átalakítás zökkenőmentesen zajlott. Az Európai Bizottság december 27-én megadta a kifizető
ügynökség feltételes akkreditációját, amely alapján 2017. január 1-jétől kezdődően zavartalanul
folytatódhatott az agrár-vidékfejlesztési forrásokkal kapcsolatos kérelemkezelési és kifizetési
feladatok ellátása. Az integráció miatt új elnökhelyettesi posztot hoztak létre az államkincstárnál,
illetve 671 korábbi MVH-s munkatárs folytathatta
itt a munkát.

tokat célzó, úgynevezett zöldítési támogatásra is. A vidékfejlesztési program keretéből finanszírozott, ám szintén terület
alapon igényelhető agrár-környezetgazdálkodási támogatás
esetében sem beszélhetünk késésről, a jogcím történetében
először előleget is fizetett a hivatal a gazdálkodóknak. Figyelembe véve, hogy az év elején kezdődött meg az előző év zárása, illetve a felkészülés az adott esztendő feladataira is, ez
jelentős eredménynek tudható be.
Mekkora összeg jutott el így a
termelőkhöz?
Tavaly a benyújtott kérelmek
esetében a kifizető ügynökség
2016. december 21. napjáig bezárólag mindösszesen 287,13
milliárd forint támogatási ös�szeget utalt át a gazdálkodóknak előlegként, illetve részfizetésként. Ki kell emelni, hogy az
adott évi egységes kérelemmel
összefüggésben még soha nem fizettek ki ilyen jelentős ös�szegű előleget a gazdálkodóknak. Területalapú támogatást
már több mint 129 ezer, zöldítést pedig 123 ezer gazda kapott, a kifizetések folyamatosak. 2017. január első napja óta
júniusig összességében közel 98 milliárd forint kifizetése történt meg különböző jogcímekben.

Az egységes kérelem
esetében azonnali
ellenőrzésekkel
segítettük a benyújtók
munkáját.

Hogyan értékelhető az MVH megszűnése óta eltelt időszak a vidékfejlesztési és agrártámogatások kifizetésében?
Miután a kormány döntött az intézményrendszeri átszervezésről, sokan attól tartottak, hogy zavar keletkezhet az uniós
támogatások kifizetésében. Ennek ellenére 2016-ban több
mint 703 milliárd forint jutott el a gazdákhoz úgy, hogy közben zajlott az MVH átalakítása. A 2017. januári átállás sem
okozott gondot a kifizetésekben.

A gazdálkodók minden évben türelmetlenül várják, hogy
megkaphassák az adott évre járó támogatásokat. Milyen
ütemben tudják eljuttatni a termelőknek a forrásokat?
A területalapú és a termeléshez kötött támogatásoknál az
előző évi szintnél magasabb összegben juthattak forráshoz
a gazdák tavaly. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, illetve az átalakítást követően a Magyar Államkincstár is
több agrártámogatást tudott kifizetni. Igaz ez az éghajlat és
a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorla-
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A 2017-es egységes kérelmek kapcsán milyen eszközökkel
tudták segíteni az érintetteket abban, hogy zökkenőmentesen tudják benyújtani a szükséges dokumentumokat?
Minden pályázat, így az egységes kérelem esetén is képernyőképekkel kiegészített kitöltési útmutatókkal segítjük az
ügyfeleket a helyes kitöltésben. Olyan elektronikus benyújtó
felületeket készítettünk elő, amelyek hozzájárultak ahhoz,
hogy kérelmeiket minél pontosabban, formailag-tartalmilag
hibátlanul tudják benyújtani. Az egységes kérelem esetében
az országban szinte egyedülálló módon azonnali ellenőrzésekkel segítettük a kérelem benyújtóinak munkáját. Ezen
ellenőrzések során úgynevezett „real time” módon olyan hibákra hívtuk fel a figyelmet, amelyek miatt a feldolgozás során elutasítaná a rendszer a kérelmeket. Emellett kiemelten
kezeltük a benyújtási időszakban az ügyfelek rendelkezésére
álló kérdés-válasz portált is, ahol az érintett szakterület legnagyobb tudással rendelkező kollégái válaszoltak az ügyfelek
kérdéseire, legkésőbb 24 órán belül. A minél szélesebb körű
informálás érdekében pedig a kincstár munkatársai szakmai
kiadványok megjelentetésében is közreműködtek.
Milyen eszközökkel tudta, tudja ebben támogatni önöket az
agrárgazdasági kamara?
A technikai feladatok ellátásában jelentős segítséget nyújtottak, nyújtanak a kamarai meghatalmazottak és a tanácsadók.
Annak érdekében, hogy ezt a sokakat érintő feladatot a lehető
legjobban el tudják látni, minden évben képzést szervezünk
falugazdászoknak. Ezek a különböző jogcímekhez kapcsolódó elméleti tájékoztató mellett, az elektronikus beadó felület
gyakorlati bemutatását is magukban foglalják.

KIFIZETÉSEK
Kettős feladatot teljesít az államkincstár azzal, hogy az úgynevezett közvetlen agrártámogatások mellett a vidékfejlesztési program pályázatait is kezeli. Hol tart a munka?
A Vidékfejlesztési Program pályázatainál a 2016-2017-ben
megjelenő intézkedésekre óriási volt az érdeklődés, rengeteg
pályázat érkezett be. A Magyar Államkincstár a benyújtott
támogatási kérelmek jogosultságát ellenőrzi, a tartalmi értékelés az állami projektértékelői rendszerben történik. A végső
döntést pedig a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért
Felelős Államtitkársága hozza meg. Annak ellenére, hogy több
tízezer pályázatot nyújtottak be az érdeklődők, a támogatási
kérelmek elbírálása folyamatos, a kormányhivatalok együttműködésével ütemezetten halad. Egyes intézkedések eseté
ben a döntést lezáró okiratok már a pályázóknál vannak, illetve a közeljövőben megszületnek az eredmények. Ebbe a körbe
tartozik például az élelmiszeripari pályázat és az állattartó
telepek korszerűsítésére vonatkozó felhívás is.

Hogyan értékelhető a falugazdászok munkája?
A falugazdász-hálózat jelentős tudásalappal rendelkező, országos kiterjedésű szervezeti egysége az agrárkamarának.
Épp az országos lefedettségnek köszönhetően minden helyre
el tudnak jutni, ahol szükség van rájuk. A gazdák pedig tudják, hogy számíthatnak a munkájukra. Ez meglátszik abban is,
hogy 2016-ban a beérkezett egységes kérelmek mintegy 70
százaléka falugazdászok segítségével került be a rendszerbe.
Bár mint mindenütt, a kamarai falugazdászoknál is tapasztalható fluktuáció, de segítségükkel évről évre pontosabb adatokat tartalmazó, mind formailag, mind tartalmilag megfelelő
kérelmek érkeznek be hozzánk.

Mekkora forrás juthat el így a gazdákhoz az idén, és mekkora
összeget fizethetnek ki jövőre?
Mivel a projektek megvalósítása a kérelemben tervezett mér
földkövek szerinti ütemezésben zajlik, az éves kifizetés mértéke
nagyban függ a kedvezményezettek által benyújtott kifizetési
igénylések minőségétől, valamint az elszámolni kívánt összegektől. Ezek függvényében az idén nagyságrendileg mintegy
100-200 milliárd forintnyi vidékfejlesztési forrást fizethetünk ki
a nyertes pályázóknak. Ennek teljesítése a Magyar Államkincstár számára nem jelent problémát.

KONDRA

A falugazdászok segítségével évről évre
pontosabb adatokat tartalmazó, mind formailag,
mind tartalmilag megfelelő kérelmek érkeznek
be hozzánk.

Míg 2016 a pályázati felhívások megjelenéséről szólt, 2017
már az eredményhirdetések és a támogatások kifizetésének
éve lehet. Felkészült erre az intézményrendszer?
A vidékfejlesztési támogatások kifizetése alapvetően a projektek megvalósításának ütemétől függ. Amikor egy beruházás elér egy, a kedvezményezett által előre meghatározott
mérföldkőhöz, akkor a megvalósításhoz kapcsolódó számlákat egy kifizetési kérelemben nyújtja be. A kifizető ügynökség
a beérkező igényeket folyamatosan – a jogszabályok által előírt határidőben – bírálja el, amennyiben azok megfelelnek az
előírásoknak, úgy a támogatás folyósítására is sor kerül.
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SUBA
PÉTER

KAMARAI
SZOLGÁLTATÁSOK

		

”

„A kamarai szolgáltatásoknak a tagok
eredményesebb gazdálkodását kell segíteniük”

SUBA

Tagjai valós igényeire szabott szolgáltatásokat vezet
be az agrárgazdasági kamara. Suba Péter, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara szolgáltatási főigazgató-helyettese adott részletesebb tájékoztatást erről.

K A M A R A I S Z O L G Á LT A T Á S O K
Ön 2016-ban, a versenyszférából érkezett az agrárgazdasági
kamarához. Milyen személyes motivációi voltak?
Megtisztelő volt, hogy 2016 októberében csatlakozhattam
a kamarai szervezethez és megkaphattam a szolgáltatási terület vezetését. Ennek előzménye – amit valóban nevezhetünk személyes motivációnak – az volt, hogy több mint tizenöt éves vezetői, és ami fontosabb, agrár-input kereskedelmi
tapasztalataimban jellemzően a jelenlegi kamarai tagsági körrel voltam kapcsolatban. Közel álltam a mindennapos problémáikhoz, megismertem mindennapi kihívásaikat. Azt tapasztaltam, hogy ma Magyarországon jellemzően a piaci szereplők
látnak el olyan szolgáltatási feladatokat, ami igazából nem
az ő dolguk lenne. Sok kereskedő és inputanyag-gyártó cég
például a saját termékét fókuszba állító tanácsadási szolgáltatást nyújt, ami üzletileg érthető, viszont klasszikusan nem
egy gyártói és értékesítési szervezet feladata lenne, ellenben
tényleges piaci igény van rá.

A kamarának olyan szolgáltatásokat kell
nyújtania, amelyek segítségével a tagok
a leghatékonyabban tudnak dolgozni.

Vagyis ez inkább egy üzletileg és szakmailag semleges szervezet feladata lenne?
Igen, hiszen egy piaci szereplőnél ugyan a szakmai alapok teljesen rendben vannak, viszont egyértelmű, hogy mindenki a
saját termékeit és technológiáját fogja kínálni. Úgy gondolom,
hogy egy kamarának gyártó- és márkafüggetlen szolgáltatásokat kell nyújtania, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának
alapvető célja, hogy ilyen szolgáltatás-portfóliót alakítson ki,
óvakodva attól, hogy az piactorzító hatású legyen. A legfontosabb: a kamarának olyan szolgáltatásokat kell nyújtania,
amelyek segítségével a tagok a leghatékonyabban tudnak
dolgozni. Ma a mezőgazdasági integrátoroknál nem célcsoport a 50-100 hektár alatti termelő, a kicsikre, közepesekre
nem igazán fókuszálnak. A kamarának itt kell „beavatkoznia”,
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és betöltenie ezt a szolgáltatási vákuumot. Nonprofit módon
dolgozunk, és igyekeztünk minden szolgáltatásunkat úgy beárazni, hogy az ne torzítsa a piacot, másrészt pedig ár-érték
arányban vonzó legyen. A kamarai tagság a tagok jelentős
részének éves szinten 2000 forintjába kerül, és az a célunk,
hogy ez 2000 forint több tíz- vagy százezer forint szolgáltatást, információt jelentsen számukra.
Többen éppen azért kritizálták a NAK-ot, hogy a tagdíjukért
cserébe nem kapnak elégséges szolgáltatásokat. Ez mennyiben változott?
Már 2016-ban, az utolsó negyedévben elkezdtük előkészíteni
a kamarai kedvezményprogramot. Ez megteremti azt az állapotot, amikor a kamarai és egyes külső szolgáltatások igénybevétele esetén is bizonyos összegek a tagdíj csökkentésére
szolgálhatnak. Amikor ideérkeztem, azzal szembesültem,
hogy már tucatnyi, jól csoportosítható szolgáltatástípussal
rendelkezik a kamara. Külső szemlélőként nézve ez egy nagyon
szép portfólió, minden tag találhat benne olyan típusú szolgáltatást, amire igénye lehet. Ilyen a számos gazdálkodási kalkulátorunk, szakmai kiadványunk, mezőgazdasági termelőknek
a tápanyag-gazdálkodási terv készítése, a területmérés, pályázati tanácsadás, a felnőttképzési programjaink, biztosítási
termékeket közvetítő szolgáltatásunk, és az energetikai audit.
De tényleg volt egy paradigmaváltás a szolgáltatási portfóliónál, mert átnéztük, hogy a jelenlegi szolgáltatásainkkal men�nyire elégedett a tagság. Néhány dolgot ezek után elengedtünk, több szolgáltatást pedig új funkciókkal bővítettünk.
Így az energetikai audit terület ki is esett a portfólióból?
Nem véglegesen. Az energetikai audit szolgáltatásunk gyökereiből kiindulva, egy bővített szolgáltatást kínálunk majd.
Az a tervünk, hogy egy közösségi, konzorciumszintű energiabeszerzési rendszert hozunk létre. A jelentős földgázfelhasználó és villamos energiát fogyasztó agrárkamarai tagokat szeretnénk összefogni. Ez a kamarai energiabeszerzési
konzorcium tenderkiírás mentén választaná ki a legjobb piaci
ajánlatot nyújtó kereskedőket, ami jelentős megtakarítást
hozhatna a tagoknak.
Milyen fejlesztések várhatók még?
Egy sor ennél apróbb, de nagyon hasznos dolgot szeretnénk
megvalósítani. Például egy specializált jogsegély-szolgálatot,
amely igény szerint megvizsgálja az ezt igénylő tagunk tervezett energia-beszerzési szerződéseit, és jogi tanáccsal is
ellátja a hozzá fordulót. Ebből várhatóan kinő egy olyan szolgáltatásunk, amely keretében a kamara azt vállalja fel, hogy
a piacon ma szereplő energiakereskedőket egy auditrendszer
mentén minősíti.
Milyen igényeik vannak a kamarai tagoknak?
Amikor ezt felmértük, azzal szembesültünk, hogy nagyon sok
tagunk nem tudja konkrétan megfogalmazni, hogy milyen
szolgáltatásra lenne szüksége. Tehát elvárja, hogy a tagdíjért
kapjon valamit, de amikor konkrétan az ő gazdálkodásához
kapcsolódóan kell megfogalmazni az igényt, akkor a legtöbben nem tudják. Magyarul látens igényekből kell konkrét szolgáltatási kínálatot összeállítanunk.

K A M A R A I S Z O L G Á LT A T Á S O K
Az említett látens igények közül melyeknél tervezik új szolgáltatás bevezetését?
Két terület elemzése folyik, de hogy pontosan hogy épül majd
fel a szolgáltatás, az várhatóan 2017 végére fog kikristályosodni. Az egyik ilyen egy piaci információs szolgáltatás. Ez azt
jelenti, hogy a kamara a termeléshez szükséges input-anyagok optimális költségszinten való beszerzése kapcsán, illetve
a megtermelt áruk adott időszakban, a legjobb piaci körülmények között történő értékesítésében segíti a tagjait a döntések meghozatalában. A döntés joga persze a kamarai tagé,
de az ehhez szükséges információ ott lesz nála.

a tagság is hozzáteszi az információkat, hogy kitől, mennyiért
és mit vett. Ez, a tagság által szolgáltatott piaci ár-információ
teszi értékessé majd ezt a szolgáltatásunkat.

Konkrétan hogy működik majd ez a rendszer?
Például egy szántóföldi növénytermesztő egy okostelefonos
applikáción láthatja, hogy az általa meghatározott nagyságú
földrajzi körzetben melyik kereskedő, forgalmazó, gyártó milyen áron értékesített például növényvédő szert, vetőmagot
vagy műtrágyát. Ezek mindig friss, aktuális, heti szintű adatok
lesznek. A kereskedőknek, forglmazóknak is az lesz az érdekük, hogy a valós és aktuális piaci árakat adják meg az információs rendszerünk számára, különben hamar kiszorulnak
majd a piacról. Nem érdemes fals adatokat adniuk, mert ha a
tényleges, általuk alkalmazott árnál alacsonyabb árat adnak
meg, akkor megrohamozzák őket a vevők, akiknek majd csalódniuk kell, mert nem volt valós a közölt árszint. Amennyiben
viszont magasabb árat szolgáltatnak az információs rendszerünk számára, akkor pedig valószínűsíthető, hogy a vevők nem keresik majd meg őket, a kedvezőtlen árszint miatt.
Csak akkor működhet jól egy kamarai szolgáltatás, ha ahhoz

Mi a másik, amire látens igény van, és most formálódik konkrét szolgáltatássá?
Mi ezt piacra jutást támogató szolgáltatásnak neveztük el. Sok
olyan tagunk van – jellemzően az élelmiszeripari körben –, aki
jelenleg is azzal küzd, hogy a megtermelt javait, termékeit nem
tudja a megfelelő piacokon értékesíteni. Jellemzően információ
hiány miatt. Ők kis szereplők, jellemzően nem rendelkeznek
akkora mennyiségű termékkel, hogy a mai, a nagy láncok által
meghatározott kereskedelmi igényeket ki tudják elégíteni, be
tudjanak kerülni egy nagy felvásárlási rendszerbe. A nagy láncok nagy mennyiségben és homogén minőségben kérik az árut,
és mi azt tudjuk segíteni, hogy azok, akiknek csak kevés, de jó
minőségű árujuk van, megtalálják egymást és fogjanak össze.
Mi a víziója arról, hogy mondjuk öt év múlva miként működnek a kamara szolgáltatásai?
Öt év múlva az agrárgazdasági kamarának megkerülhetetlen
szakmai információs forrássá kell válnia. A kamarától kapott
gazdálkodási, pénzügyi, termeléstechnológiai, piacra jutási és
szabályozással kapcsolatos információ azonnal elérhető kell
legyen. Olyan sokrétű és mélységű tudásbázissal rendelkezzen a kamara, ami nem csak összegyűjti a jelenleg sok független szereplő által nyújtott információt és tudást, hanem
kummulálja, elemzi, majd megosztja a tagsággal.

SUBA

A kamara szolgáltatásairól
részletes információk a NAK
internetes portálján: www.nak.hu

A NAK mit profitálhat ennyi információból?
Hangsúlyozom, ez a rendszer a tagok döntését hivatott segíteni, de tény, hogy bizonyos idő eltelte után a NAK-nak is valós piaci adatai lesznek, és akkor a mi szakmai hátterünkkel és
elemzőképességünkkel akár várható ár-trendekről is tudunk
információkat adni a tagoknak, ami szintén az ő szakmai és
piaci tudásukhoz járul hozzá.
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DARABOS
TAMÁS

SZERVEZET
Fegyelmezett gazdálkodás,
fejlődő szervezet
Nem tétlenkedett az elmúlt évben a Nemzeti Agrár
gazdasági Kamara. A hazai mezőgazdaságot és élelmiszeripart, vidékfejlesztést összefogó szervezet
felnőtt a saját méreteihez, fegyelmezett gazdálkodással és folyamatos fejlesztésekkel egyre szélesebb körben tudja kiszolgálni tagsága igényeit. Mint
Darabos Tamás, a NAK főigazgatója kiemeli: a munka
2017-ben sem áll meg, a 2016-ban elindult szolgáltatói hálózat is bővül.

DARABOS

SZERVEZET
Mozgalmas időszakot tudhat maga mögött a Nemzeti Agrár
gazdasági Kamara. Melyek voltak a legmeghatározóbb események az elmúlt évben?
2016 volt az az év, amikor a kamara felnőtt a saját méretéhez, és kialakult az a fajta működési keret, amiben egy vállalati
mércével mérve nagyvállalatnak számító szervezet megfelelően tud működni. A legnagyobb mérföldkő ebben a folyamatban az a nagyléptékű informatikai fejlesztés volt, amelynek
köszönhetően teljessé vált a tagnyilvántartásunk. A közhiteles
adatbázisok alapján be tudtuk azonosítani, hogy mely vállalkozások nem tettek eleget eddig önként a tagságból fakadó
kötelezettségeiknek, miközben a kamarai törvény szerint az
rájuk is vonatkozik. A teljes körű adatbázis alapján egy ügyfél-szegmentációt is el tudunk már végezni.
Miért volt szükség erre?
Szerettük volna megtudni, hogy milyen jellegű és tevékenységű gazdálkodókból épül fel a tagságunk, így szolgáltatásainkat és tevékenységeinket jobban az ügyfelek igényeihez
tudjuk igazítani. Míg a kistermelők többségével a falugazdászokon keresztül napi kapcsolatban vagyunk, a nagyobb, üzemi szinten gazdálkodókat, illetve az élelmiszeripari szereplőket és a kereskedőket nem minden esetben tudjuk elérni.
Az előttünk álló időszak egyik legfontosabb feladata az lesz,
hogy felmérjük ezen vállalkozások igényeit. Meggyőződésünk
ugyanis, hogy fogunk számukra is hasznos szolgáltatásokat
nyújtani.
Hogyan alakult a köztestület elmúlt évi gazdálkodása?
A kamara több mint ezer főt foglalkoztató szervezet, így – az
államigazgatáshoz hasonlóan – a legnagyobb költséget a bérek és a bérekhez kapcsolódó kiadások jelentik minden évben.
Ezen belül a mintegy 650 szakemberből álló falugazdász-hálózat működtetése teszi ki a bérköltségeink több mint felét.
A bevételeinket alapvetően három forrásból kapjuk: a tag
díjakból gazdálkodunk, egyes feladatok elvégzését a magyar
állam finanszírozza, míg a Tájékoztatási Információs Szolgálat
ellátására európai uniós forrást kapunk. Az elmúlt év ebből
a szempontból rendhagyónak bizonyult, mivel az előző uniós
ciklus lejárt, az új támogatási rendszerből pedig még nem
kaptunk támogatást, így kevesebb forrásból kellett megoldanunk a működést.
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Újabb helyszínekkel bővül a NAK szolgáltatói
hálózata.
Hogyan sikerült ezt a hiányt pótolni?
Annak ellenére, hogy a bevételeink 20-25 százalékát jelentő
uniós támogatást nem kaptuk meg, sikerült egyensúlyban
lévő költségvetéssel zárni az évet. Mindez részben annak
köszönhető, hogy még 2015-ben rendbe tettük a kamara
költségvetését, és takarékos gazdálkodásra rendezkedtünk
be, így a keletkezett tartalékainkat most fel tudtuk használni.
Másrészt a tagság kiszélesítésével és a korábban elmaradt
tagdíjak visszamenőleges befizetésével egy egyszeri bevételre tettünk szert. Így sikerült kigazdálkodni azt az összeget,
ami az uniós program csúszása miatt hiányzott a büdzséből.
Ez önmagában egy sikertörténet, ami lehetővé tette, hogy
a kamara fejlesztését az idén is folytatni tudtuk.
Az elmúlt időszakban nagy vihart kavart a tagdíjak ügye.
Sokan úgy vélték, a kamara jogtalanul vár el tőlük díjbefi
zetést. Sikerült tisztázni a helyzetet?
Sok félreértés volt – és sajnos részben még van is – a kamarai tagsági jogviszonnyal kapcsolatban. Ez szinte minden
esetben a vonatkozó jogszabályok nem megfelelő ismeretére
vezethető vissza. Az elmúlt két évben minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy felhívjuk az érintettek figyelmét
a szabályokra, kötelezettségekre valamint az igénybe vehető kedvezményekre. Mára elértük, hogy minden ügyfelünk
komolyan veszi a kamarai tagságot, valamint az azzal járó
kötelezettségeket és jogokat. A tagdíjbefizetés rendszerébe
számos kedvezményt építettünk be, amelyekkel tagjaink élni
tudtak. A cél az, hogy ne pénzbehajtóként tekintsenek ránk
a cégek, hanem olyan szervezetként, amely az ő érdekükben
is cselekszik.

SZERVEZET

Milyen kiadásokkal számolnak az idén?
A büdzsénk hatvan százalékát a közvetlen bérköltségek teszik
ki és további 30 százalék az egyéb fix költség, ami gyakorlatilag az utazási költségtérítést, az irodabérletet, a rezsit foglalja magába. A fennmaradó rész az, amit egyéb kiadásokra,
fejlesztésekre tudunk fordítani. A legnagyobb volumenű fejlesztés idén minden bizonnyal a szolgáltatói hálózat tavaly
megkezdett kialakításának folytatása.
Milyen célt szolgálnak ezek az intézmények?
Egy úgynevezett pilot projekt keretében tavaly két helyszínen,
Vas és Hajdú-Bihar megyében alakítottunk ki egy-egy központot, ahol modern, XXI. századi körülmények között várják
az ügyfeleket a falugazdászok. Emellett előadótermek kialakításával, multimédiás eszközökkel lehetőséget teremtettünk
szakmai rendezvények megtartására, a külső szolgáltatók
megjelenésével pedig tovább szélesítettük a helyben elérhető
ügyintézési lehetőségeket. Itt egy helyen érhetik el tagjaink
a kamarai ügyintézőket, a különböző pénzügyi szolgáltatókat,
integrátorokat, technológiai cégeket.
Országosan hány ilyen központ kialakítását tervezik?
Az eredeti elképzelés hatvan szolgáltatóház kialakításáról
szól, ez megyénként három helyszínt jelent. A cél az, hogy
minden vidéki településről kényelmes utazótávolságon belül
elérhető legyen a központ. Ez egy közép-hosszútávú terv, ennek rövidtávú ütemezése, földrajzi elosztása még nem eldöntött, sok külső tényezőtől is függ. Nem vagyok biztos abban,
hogy a lehetőségeink megengedik, hogy egy lépésben valósítsuk meg a hatvan központ kialakítását. Ugyanakkor azt szeretném, ha rövidtávon minden megyében elérhető lenne egy
szolgáltató központ.

Említette, hogy a kamara több mint ezerfős szervezet.
Hogyan épül fel a köztestület?
Az ügyintéző szervezet több mint ezer emberből áll, ebből
200-300-an a budapesti központban dolgoznak. A többiek
a megyei kirendeltségeken, illetve a falugazdász irodákban
látják el a feladataikat. Főként velük találkozhatnak hivatali
ügyeik intézése során, illetve hozzájuk fordulhatnak segítségért a tagjaink. Ez azonban csak az egyik síkja a kamara
működésének. Mint köztestület, választott tisztségviselőkből épül fel a szervezet. Minden megye élén az elnök és az
alelnökök állnak. Összesen 15 szakmai osztályunk működik,
amelyek megyénként a különböző szakterülethez kötődő szereplőket fogják össze. Ez a struktúra országos szinten is meghatározza a működést. Az elnök vezeti a kamara társadalmi
oldalát országos szinten és irányítja a főigazgatón keresztül
az ügyintéző szervezetet is. Vannak országos szintű alelnökök
és osztályok, amelyek az ország egészére kiterjedően koordinálják a szakmai munkát. A szakmai területen dolgozó kollégák kezelik a gazdálkodóktól érkező észrevételeket és segítenek abban, hogy becsatornázzák azokat a kormányzati illetve
az uniós döntéshozatalba.
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Szükség lehet az alkalmazotti létszám bővítésére?
A szervezet működési hatékonyságában vannak még tartalékok. A cél az, hogy minden településről, ahol gazdálkodók
élnek, elérhetőek legyünk. A falugazdászaink idejének egy
jelentős része ezért ma utazással telik. A munkaszervezés
fejlesztésével azonban javítani lehet még a hatékonyságon.
Előfordulhat, hogy egyes helyeken szükség lesz az ügyfélfogadási rend módosítására, ám ez nem csökkentheti a szolgáltatás színvonalát. Továbbra is minden valós igényt ki fogunk
szolgálni, csupán a kapacitásokat rendezzük át.

DARABOS

A 2017. évi tagdíjbevallási időszakban mi változott?
A 2016-os tagdíjbevallási időszakhoz hasonlóan 2017-ben is
élhettek a különböző kedvezményekkel az ügyfelek. Így például a cégeknek csak az agrár-élelmiszeriparból származó
bevételük alapján kell tagdíjat fizetniük, amennyiben az nem
haladja meg az összes árbevételük egyharmadát. Az összeg
meghatározásának alapja ugyanis minden évben a gazdálkodó árbevétele. Ma a legtöbb ügyfelünk a legalacsonyabb,
kétezer forintos tagdíj-kategóriába tartozik, s ahogy nő az
összeg, úgy csökken a befizetők száma. A legmagasabb tagdíj
egymillió forint, ezt 1,5 milliárdos árbevétel felett kell meg
fizetniük a cégeknek. Különböző gazdasági szegmenseknek
eltérő a jövedelmezősége, és vannak, amelyek nagyobb forgalom mellett is alacsony haszonkulccsal dolgoznak. Esetükben
az egymillió forint igencsak megterhelő lehet. Az érdekképviseletekkel tárgyalva igyekszünk az érdekükben igazságos
megoldást találni, de lassan elérjük azt a határt, ahonnan
a saját mozgásterünk nem enged tovább.
Az idei évben ismét lehetőséget nyitottunk az alkalmazható
kedvezmények visszamenőleges érvényesítésére, mivel azt
tapasztaltuk, hogy sok tagunk már csak a jogvesztő határidő
után eszmélt rá a lehetőségeire. Természetesen őket sem
szeretnénk az út szélén hagyni.

Hogyan látja a kamara működését 5-10 vagy akár 20 év múlva?
Annak örülnék, ha öt év múlva a kamara igazi szolgáltatói
attitűd mentén működő modern, rugalmas szervezet lenne;
ahol az az értékes ember, aki a kollégáinak és az ügyfeleknek
is segíteni tud. Tíz év múlva azonban ez már nem elég, újabb
célokat kell megvalósítani. Akkor lennék boldog, ha a kamara
az agrárium megkerülhetetlen szakértő szerve lenne. Ha az
emberek tudnák, hogy bármilyen kérdésükre választ kaphatnak a kamara szakembereitől, és ha az internet után azonnal
hozzánk fordulnának. Húsz év múlva pedig fordítva: csak akkor böngésznének válasz után kutatva a világhálón, ha a kamara nem tudott megoldást találni.
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