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Nagy Frigyes • A biztonság új dimenziója

Biztonság alatt egyre inkább élelmiszerbiz-
tonságot értünk. Ha a fogyasztó ezt magas 
szinten igényli, el kell ismernie a többlet-
költségeket.

Bevezetés

Magyarországnak esélye van arra, hogy 
2004-ben tagja legyen az eu-nak. a nem-
zetgazdaság stabilitása mellett jelentõs 
érvünk a magyar mezõgazdaság és élelmi-
szeripar fejlettsége. ez elõnyt jelent a csat-
lakozásban, hiszen az eu-nak nem érdeke, 
hogy leépült mezõgazdaságú országot ve-
gyen fel tagjai közé. az unió költségvetési 
forrásait egyre kevésbé kívánja a mezõgaz-
dasági termelésre, illetve a termékek piacra 
jutásának támogatására fordítani. olyan 
mezõgazdaságot lát szívesen, amely csök-
kenõ támogatások mellett is mûködõképes, 
és a felszabaduló forrásokat, támogatásokat 
inkább korszerûsítésre, vidékfejlesztésre, 
környezetvédelemre hasznosítja.

a korszerû mezõgazdaság velejárója 
olyan technológiák alkalmazása, amelyek 
alacsony önköltséggel képesek termelni. 
ehhez a birtok megfelelõ koncentrációjára 
van szükség, ami egyaránt vonatkozik a ter-
mõföld és az állatállomány koncentrációjára. 
Persze meg kell találni a helyes középutat 
ahhoz, hogy a koncentrált termelés és 
a környezet összhangja fennmaradjon. 
ez több eu országban a mezõgazdasági 
koncepciók újragondolását indokolja. Ma-
gyarországon a környezet veszélyeztetett-
sége nem áll fenn ilyen mértékben, de ez 
csak általában van így. a termékek  többsé-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
gét nagyüzemek állítják elõ, és bár a kemi-
zálás az elmúlt évtizedben erõsen vissza-
esett, számos állattenyésztõ telep környezet-
szennyezése aggodalomra ad okot. az egy-
kor igen sikeres nagyüzemi állattenyésztés is 
birkózott ezzel a feladattal, és most, amikor 
a környezetvédelem követelményrendszere 
elõtérbe került, kellemetlen örökségként 
vagyunk kénytelenek ezekkel a gondokkal 
ismét szembesülni.

a nyugat-európai emberek természetes-
nek tartják, hogy bõséges élelmiszer-el-
látásban részesülhetnek. régen elfelejtették 
az éhezést, a jegyrendszert, amibõl pedig 
nekik is kijutott a háború után. Ma már a 
lakosság nagy részét alig érdekli, honnan 
kerül a pultokra a bõséges élelmiszer-vá-
laszték. azt mondják, a termelés azoknak 
a lakosság néhány százalékát kitevõ embe-
reknek a dolga, akik mezõgazdaságra 
adták a fejüket. Pedig a háttérben európa 
egyik legfontosabb, szerteágazó gazdasági 
ágazata húzódik meg, amely akkor válik 
szembetûnõvé, ha valamilyen fennakadás 
fordul elõ. olyan ez, mint az egészség: 
amíg van, nem veszünk tudomást róla, de 
ha nincs, akkor tudjuk értékelni. a lakosság 
közérzetét igen nagymértékben képes 
befolyásolni ez az ágazat, emiatt gyakran 
válik politikai tényezõvé. a politika alakítói 
is jól tudják, hogy a mezõgazdaságból élõk 
érdekei ellenében nem érhetik el céljukat. 
azt is tudják, hogy az emberek, ha nem 
termelõként, akkor fogyasztóként, esetleg 
mindkettõként naponta ezer szállal kötõd-
nek ehhez az ágazathoz. a vidék sokszor 
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okozott kellemetlen meglepetést azoknak, 
akik csak retorikai szinten foglalkoztak vele.

tisztán kell látni, hogy a jólét, a kívánatos 
életminõség nem érhetõ el az élelmiszer-
gazdaság jó teljesítménye nélkül. nem 
véletlen, hogy az eu gazdaságpolitikájában 
a Közös agrárpolitikának (KaP) döntõ 
szerepe van. az eu csaknem ötvenéves 
története a biztonság megteremtésérõl 
szól. robert schuman azonban még az 
emberek fizikai biztonságából indult ki, 
nyugat-európa pacifikálása volt a célja. a 
biztonság mint célkitûzés azóta fokoza-
tosan új értelmezést nyert: áttevõdött az 
élelmiszer-biztonság területére. az európai 
mezõgazdálkodók sorsát az fogja eldönteni, 
hogy képesek lesznek-e olyan élelmisz-
ereket elõállítani, amelyek az emberi sz-
ervezetre ártalmatlanok. a feladat nagyságát 
leginkább abból ítélhetjük meg, hogy minél 
többet foglalkozunk a témával, annál újabb 
és újabb gondok merülnek fel, amelyek sú-
lyos következményekkel járhatnak. nem 
elég tehát olcsó és kiváló minõségû élelmi-
szereket termelni, a piacon csak az él meg, 
aki ezeket a követelményeket magas szín-
vonalú és garantált élelmiszer-biztonsággal 
tudja kiegészíteni.

az eu állampolgárai számára magától 
értõdõ, hogy a természet egyensúlyának 
megtartásában a mezõgazdálkodás alapvetõ 
szerepet játszik. amit más ágazatok, például 
az ipar, a közlekedés, az építõipar, sõt, maga 
a mezõgazdaság is „kivesz” a természetbõl, 
azt elsõsorban a mezõgazdálkodás pótol-
hatja vissza. ehhez azonban a vidéken élõ 
népességet meg kell tartani, és méltányos 
életkörülményeket kell számára biztosítani. 
senki sem vitatja, hogy a vidékfejlesztéssel 
kapcsolatos többletköltségeket az élelmisz-
erek árában el kell ismerni, és a növekvõ 
élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos újabb 
befektetéseknek is meg kell térülniük.

A túltermelés ára

az eu annyi pénzt fizettet be a tagorszá-
gokkal költségvetésébe, amennyit a mezõ-
gazdaság támogatására és a vidékfejlesztés-
re fel kíván használni. az európai adófizetõk 
nyomására azonban nagyon takarékosan 
kell bánnia ezekkel a forrásokkal. Kezdet-
ben a gazdák támogatásának fõ forrása a 
világpiaci áraknál lényegesen magasabb 
belsõ termelõi árak kialakítása volt. ez 
érdekeltté tette õket a termelés gyors 
növelésében, s ezzel egyidejûleg további, 
ma is gyötrõ problémák forrásává lett. a 
magas termelõi árakra épülõ mezõgazdál-
kodás önmaga versenyképességét ássa 
alá a világpiacon. Mivel rövidesen világossá 
vált, hogy a legtöbb pénzt a túltermelés 
emészti fel, méghozzá indokolatlanul, a 
KaP alaptörekvésévé vált a termelés és az 
értékesítési lehetõségek összehangolása, 
ez néhány fontos ágazatban a termelés 
korlátozását jelenti. az is egyértelmû, 
hogy a túltermelés feleslegesen emészt fel 
erõforrásokat. a termelõi árak folyamatos 
csökkentése logikus intézkedés, de emi-
att a gazdálkodók jövedelmét közvetlen 
támogatással kénytelenek pótolni. Mivel ez 
utóbbi pénzzel nem kell elszámolni, mind-
en gazda arra költi, amire akarja, alig van 
esély a csökkentésére, szinte szerzett joggá 
vált az elmúlt évtizedben, folyamatosan 
pénzt pumpálva a sokszor versenyképtelen 
gazdaságokba. ez az a támogatási forma, 
amelyet az újonnan belépõknek csak rész-
ben kívánnak biztosítani. Köztudott, hogy 
nélküle az eu gazdaságainak túlnyomó 
többségében ráfizetéses a gazdálkodás, az 
újonnan belépõknek pedig elviselhetetlen 
versenyhátrányt okoz.

a támogatási rendszer egyre inkább 
a gazdálkodás átstrukturálását szolgáló 
vidékfejlesztési, környezetvédelmi, illetve táj-
fenntartási teendõk javára tolódik el. ezen 
a területen az eu lényegesen kedvezõbb 
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támogatási formákat tesz hozzáférhetõvé 
azok számára, akik fogadóképesek. erre annál 
inkább szükség van, mivel a termelési menny-
iségek hajszolása, az iparszerû technológiák 
egyre több helyen okoznak elviselhetetlen 
környezeti nyomást.

„Az a baj, hogy az embereknek csak egy 
gyomruk van” – mondta egy eu diplomata. 
a fogyasztás érdemi növelése az eu zárt 
rendszerében aligha lehetséges. Így nem a 
több termék, hanem az olcsóbb elõállítás 
lehet a megoldás. az alapanyagot termelõ 
gazdaságok és élelmiszer-feldolgozó üze-
mek tehát hatékonyság növelésének, en-
nek megfelelõen korszerûsítés kényszere 
alatt állnak. az ehhez szükséges verseny-
képességet fenntartó technikák bevezetése 
csak a koncentráció egy magasabb fokán 
történhet meg.

az eu a különféle gazdasági ágazatok 
termékeit már korábban az egységes belsõ 
piac szereplõivé tette. ide tartoznak a fel-
dolgozott élelmiszerek is. a mezõgazda-
sági alapanyagok esetében más a helyzet. 
az ágazat sajátosságai és korlátozott ver-
senyképessége miatt szigorú rendtartást 
kellett bevezetni és kell fenntartani a továb-
biakban is, különösen fontos ez a kevésbé 
alkalmazkodóképes ágazatokban. az állat-
tenyésztésben például a kérõdzõk esetében 
valósul ez meg szembetûnõen.

a belépõ országoknak az agrárrendtar-
tással kapcsolatos törvényeiket hatályon 
kívül kell helyezniük, mivel ezen a területen 
nem az egyes országok törvényei, hanem 
a közösségi jog lesz a mérvadó. az agrár-
támogatásokat a továbbiakban Brüsszelbõl 
folyósítják a KaP szabályai szerint. Közös-
ségi szabályozás vonatkozik az élelmisze-
rekre is. Mivel e terület biztonsági követel-
ményei egységesek, nem lehetnek eltéré-
sek, és nem lehet átmeneti mentességet 
sem kérni. a biztonságos élelmiszerekhez 
ugyanis minden eu polgárnak joga van, s 
ezt a közösség köteles szavatolni.

A biztonság mindenkit megillet

a vázolt követelmények miatt – a mezõ-
gazdasági termékek termelésének szabá-
lyozásán túlmenõen – folyamatosan kidol-
goztak olyan rendelkezéseket, amelyek 
az élelmiszereket biztonságossá teszik a 
fogyasztók számára. az elmúlt évek állat-
egészségügyi problémái és az ebbõl adódó 
humán-egészségügyi gondok mindenek 
elé helyezték az élelmiszerekkel kapcso-
latos jogalkotást. olyan szabályok láttak 
napvilágot, amelyek összehangolják a nö-
vény- és állat-egészségügyi tennivalókat, 
végcélul tûzve ki a fogyasztók bizalmának 
megnyerését és maximális védelmüket az 
élelmiszerekkel kapcsolatos károsodások-
tól. ehhez a termelési és feldolgozási tech-
nikákkal szemben egységes követelménye-
ket kell állítani.

az eu alapelvei között fontos szerepe 
van annak a követelménynek, hogy egyetlen 
tagország sem hozhat olyan törvényeket, 
amelyek a piac szabadságát bármilyen 
módon korlátozzák. ezalól csak kis szám-
ban, korlátozott területen, rövid átmeneti 
idõszakra lehet mentességet (derogációt) 
kérni, amely azonban nem érintheti példá-
ul a verseny tisztaságát, nem okozhatja az 
élelmiszer-biztonságnak vagy a fogyasztók 
védelmének a gyengülését.

Hasonló alapelv, hogy Brüsszelben 
– eu-szinten – csak azt kell szabályozni, 
ami az unió mûködését, illetve polgárainak 
érdekeit, fõként egészségének biztonságát 
alapvetõen veszélyezteti. e területen halvá-
nyabban érvényesül a szubszidiaritás elve, 
amelynek szellemében mindent azon a 
szinten kell szabályozni, ahol arra a lehe-
tõségek, feltételek, ismeretek leginkább 
rendelkezésre állnak.

Az élelmiszerlánc nem lehet hiányos

ez a szlogen az eu élelmiszer-termelésének 
alapelveit tükrözi. az élelmiszerlánc már 
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a takarmányok vetõmagtermesztésénél 
elindul. a takarmánynövények, a növényi 
eredetû élelmiszerek tartalmazhatnak olyan 
anyagokat, amelyek az emberi szervezetbe 
jutva kóros elváltozásokat okozhatnak. 
ezt tetézhetik a feldolgozás során használt 
különféle anyagok. a termelési folyamat 
során a talajból, a vízbõl, a levegõbõl köz-
vetlenül is kerülhetnek károsító anyagok 
az élelmiszerekbe. Hosszú idõ alatt ezek a 
szervezetben lerakódnak.1 

a fogyasztók a termék szemrevételezé-
sénél számos jellemzõt önmaguk is meg 
tudnak állapítani. Vannak azonban olyan 
tulajdonságok, amelyek csak laboratóriumi 
módszerekkel vizsgálhatók, érzékszervileg 
nem. ezért az élelmiszer-vásárlás bizalmi 
alapokon nyugszik. ezt a bizalmat garanci-
ákkal kell megerõsíteni, mert könnyebb azt 
elveszíteni, mint visszaszerezni.

Reflektorfényben az állattenyésztés

nyugat-európa mezõgazdaságában az ál-
lattenyésztésnek kiemelkedõ szerepe van. a 
nagy kiterjedésû legelõk és takarmánytermõ 
területek kifejezetten alkalmasak az állat-
tenyésztésre, ha ehhez kedvezõ éghajlati 
feltételek is társulnak. a történelmi fejlõdés 
során hagyományos állattenyésztõ térségek 
alakultak ki, ahol az ismeretek apáról fiúra 
szálltak, napjainkban pedig az információs 
forradalom legújabb eredményei az in-
formációk forrásai.

az állati eredetû élelmiszerek fogyasz-
tásának növekedése a javuló életszínvonal 
velejárója. e területen meghaladják a 
magyarországi értékeket, amelyek egyéb-
ként az elmúlt évtizedben visszaestek. 
állattenyésztésünknek ezért nemcsak a 
nemzetközi piacon van keresnivalója, 
hanem a magyar fogyasztók is potenciális 
piacbõvítés lehetséges alanyai. a bõvítés 
után az eu országaiba szállítandó termékek 

többé nem minõsülnek exportnak, sem-
miféle korlátozással nem találkozhatnak, 
különösen akkor, ha betartjuk a növény- és 
állategészségügy, az állatvédelem, illetve az 
élelmiszer-elõállítás szabályait.

az élelmiszer-termelés a takarmány 
elõállításával kezdõdik. célszerû, ha az 
állattenyésztõ gazdálkodó ezt saját földjén 
tudja elvégezni. a sertés és baromfi ágazat-
ban szükséges abrak ugyan beszerezhetõ 
a piacon, de az árrések drágítják a takarmá-
nyozást, rontják a versenyképességet. a 
fejlett országokban ez természetszerûen 
beépült az árakba, nálunk viszont veszte-
ségforrás lehet. a kérõdzõk tömegtakar-
mányának saját földön történõ elõállítása 
fontos elõnyt jelent, mivel a bérelt földön 
termelt takarmány emelné az önköltséget. 
aki állattenyésztésbe akar befektetni, álta-
lában ragaszkodik a saját földterülethez. 
Magyarországon a földtulajdon és földhasz-
nálat ilyen mértékû szétválása nem kedvez 
az állattenyésztésnek, különösen a szarvas-
marha és a juh ágazatnak.

a takarmány elõállításának leglényege-
sebb eleme a fehérjenövények termesztése. 
Hazánkban hiány van fehérjetakarmány-
ból, ennek nagy mértékét azonban semmi 
nem indokolja. a hiány sokszor gyenge 
minõséggel is párosul, amely nem is annyira 
pénz, inkább odafigyelés kérdése. a hiányt 
importból pótoljuk, ami nemcsak drága, de 
a szállító országokban elterjedt, genetikai-
lag módosított szója takarmányozása nem 
tesz jót az imázsunknak. Magyarországon 
nem engedélyezett a genetikailag mó-
dosított növények termesztése, így a hazai 
takarmányból elõállított állati termékek 
nagyobb bizalmat élvezhetnek a vásárlók 
körében. ennek érdekében a kilencvenes 
évek elején elkezdett fehérjeprogramot 
nagyobb sebességre kell állítani. a nagy vol-
umenû szójaimport sajnos nem váltható ki 
teljes egészében hazai fehérjenövényekkel, 
de a behozatal jelentõsen csökkenthetõ.  1 e kérdésrõl bõvebben szól nagy attila tanulmánya.
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Hangsúlyozni kell, hogy megfelelõ fehér-
jeetetés nélkül jó minõségû, versenyképes 
és a piacokon is keresett tenyészállat, illetve 
állattenyésztési termék nem állítható elõ.

az állattenyésztés egyes ágazatainak 
rendtartását idõszerû lenne már a taggá 
válás elõtt bevezetnünk. tudatosítani kell 
a magyar gazdálkodókkal, hogy szigorú sza-
bályozásra számíthatnak a marha- és juhhús, 
valamint a tej termelésében. a gazdálkodói 
szuverenitás számos területérõl le kell mon-
daniuk, ha a jövedelempótló támogatásnak 
akár a töredékére is igényt tartanak. a sertés-
, illetve baromfi ágazatban a szabályozás 
indirekt, a takarmányárak stabilizálásán 
keresztül valósul meg. Jövedelempótló 
támogatás itt nincs, minden gazdálkodónak 
saját feladata és felelõssége, hogy elkerülje 
a túltermelést, és a piaccal megteremtse az 
összhangot.

Belépésünk után az export hazai támo-
gatását meg kell szüntetni, és az export-
támogatást a továbbiakban Brüsszeltõl 
kell igényelni, pontosabban esetenként 
pályázat útján megszerezni. itt az a nyerõ, 
aki a lehetõ legkevesebb támogatást kéri 
az adott termék kiszállításához harmadik 
országokba. ne feledjük, hogy exportnak 
csak az eu-n kívüli országokba történõ 
eladás számít, mivel a várhatóan 25 tagú 
eu piaca egységes belsõ piacnak minõsül, 
ahol az áruk korlátozás és vám nélkül 
értékesíthetõk. sikerre az számíthat, aki 
versenyképes áron kiváló minõséget kínál, 
és magas szinten garantálja termékei élelmi-
szer-biztonságát.

az eu lényeges jellemzõje, hogy a 
tagországok, így Magyarország élelmiszer-
termelése is megõrizheti nemzeti sajátossá-
gait. ezt a lehetõséget messzemenõen ki 
kell használnunk. a hungarikumok piaci 
térnyeréséhez azonban a jelenleginél sok-
kal intenzívebb arculatformáló és marke-
tingmunkára van szükség.

Életfogytiglani tanulásra ítélve

a rohamosan globalizálódó világ, az információs 
forradalom csak azokat hagyja a porondon, akik 
folyamatosan képesek megújulni. a versenyké-
pesség fokozása nem kerülhet le a napirend-
rõl. ennek területei a technológia korszerûsí-
tése, a minõségbiztosítás, a marketingmunka, 
a szakképzés és tanácsadás, a kis- és középvál-
lalatok versenyképességének fokozása, a 
hungarikumok, biotermékek ismertté tétele, 
az eredet- és minõségbiztosítás eurokonform 
szabályozása és gyakorlata. Kivált a minõségel-
lenõrzés és tanúsítás intézményrendszere 
követel jelentõs pénzügyi többletforrást.

a korábbi hiánygazdálkodás következtében 
a fogyasztóvédelem a csatlakozó országokban 
nem felel meg a követelményeknek. intéz-
ményeit meg kell erõsíteni, hatékonyabbá 
tenni. itt sem elég a törvények jogharmo-
nizációja, lényeg a jogalkalmazás.

a felzárkózás nem történhet meg a ked-
vezõbb összetételû élelmiszer-nyersanya-
gok termelésére, a beltartalmi értékekre 
összpontosító, azokat kímélõ technológiák 
fejlesztése, az élelmiszer-biztonságot szol-
gáló tudományos kutatómunka nélkül.

Végül, de nem utolsósorban a célirányos 
oktatás és a folyamatos szakmai továbbképzés 
fontosságát kell aláhúzni, nem csak az egye-
temi oktatásban, hanem minden fokozatban, 
ezen belül a felsõoktatásban is. a csatlakozás 
sikere nem elsõsorban a pénzbeli támogatá-
sokon fog múlni, hanem azon, hogy a mag-
yar élelmiszer-gazdaság szereplõi képesek 
lesznek-e elsajátítani a korszerû ismereteket, 
át tudják-e állítani gondolkodásmódjukat 
innovatív, állandóan megújulásra kész, vál-
lalkozó szellemû irányba.

Kulcsszavak: Európai Unió, csatlakozási 
kilátások, élelmiszergazdaság, élelmiszer-
biztonság, versenyképesség, agrárszabá-
lyozás, környezetvédelem
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