
A MAGYAR AGRÁRTERMELÉS ÉS A VIDÉKFEJLESZTÉS 
Beszélgetés Máíyus Ferenccel, a Pest megyei Agrárkamara alelnökével 

— Kellő gazdálkodási tapasztalattal és vezetési ismerettel a háta 
mögött arra kémem, hogy beszéljen a magyar agrártermelés minden 
olyan aspektusáról, amely fontos tudnivaló a vidékfejlesztési tevé
kenységek során! 

— Bevezető gondolatként annyit, hogy a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Agrártudományok Osztálya az Agtártermelés 
Tudományos Alapozása című Stratégiai Kutatási Program kere
tében 1999. február 3-án „A falu és vidék fejlesztésének stratégiai 
kérdései Magyarországon" címmel tudományos tanácskozást 
rendezett. A felkért előadók különböző aspektusból elemezték 
a témakört, koncepciókat próbáltak felvázolni és vitára bocsá
tani. Véleményem szerint nagy szükség van ilyen rendezvé
nyekre. Alkalmasak rá, hogy a nemzetgazdaság globális kérdé
seivel kellő rálátással, nem elveszve a részletekben foglalkoz
zanak. Alkalmasak az előnyök és a hátrányok vizsgálatára egy 
olyan nemzeti stratégia kialakítása érdekében, aminek alapvető 
célja, hogy a ma embere képes legyen az ebben a térségben, ré
gióban elfogadható életkörülményt biztosítani magának, csa
ládjának, környezetének. 

Én azt tartom, hogy a nyugati példákkal és tanácsokkal, ha
zahozott élményekkel sok minden befolyásolható itthon, de 
val lom, hogy mindenekelőtt meg kel l tudnunk tenni a mi első 
önálló lépéseinket. Ez az önazonosságunk körüli rendet is meg
teremtené, s helyreállítaná erkölcsi pilléreinket. 

Nemzeti egyezség, bizalomelvre épülő közmegállapodás ke l l 
életkörülményeink javítására, a társadalmi feszültségek felol
dására. Ezt sugallja az M T A tanácskozás hangulata is, amikor a 
tárgykörben elhangzó referátumok felvillantják a gazdaságban 
mutatkozó zavarokat, és keresik a kibontakozás esélyeit. 

Tudható a témakör kapcsán, hogy itt többről van szó, mint 
agrárgazdaságról, és nem zárul a kör a mezőgazdasági tevékeny
séget végzőkkel. A vidéken élők esélyéről, elfogadható életkö
rülményeik kialakításáról van szó. A cél felismerése mellett a 
hogyanra ke l l helyes megoldást találni. Ehhez kellenek a szak
mai műhelyek, és köztük a folyamatos együttműködés. Olyan 
műhelymunkára gondolok, amelynek alapját a megfelelő isme
retek, kutatási háttér adják, s amely komplex látásmódjának 
köszönhetően más megoldásokhoz képes jutni, mint a hagyo
mányos ágazati érdekeken, a tárcaszintű problémamegoldáson 
felülemelkedni nem tudó tervezés. 

A jelenlegi kormányzat - gondolom - ebben az irányban tett 
lépést, amikor megerősítette miniszterelnöki hivatalát a koordi
náció fokozása érdekében. így a Földművelési és Vidékfejlesztési 
Minisztériumnak nem kel l vállalnia a falu és vidékfejlesztés 
komplex felelősségét, e tárca érdemben foglalkozhat a falu és v i 
dék fejlesztés az agrártermelés eszközrendszerével megvalósítható 
részével. A m i egyébként elégnek nem elég a vidék boldogulásá
hoz, felemelkedéséhez, mert ehhez integrált fejlesztésre van szükség 
a gazdasági és társadalmi erőforrásaink komplex mobilizálásával. 
S ezalatt értem a hajtóerő mielőbbi felkutatását és számbavételét, 
hogy ne kelljen késlekedni aktivizálásukkal, s gondolok arra is, 
hogy erőforrásainkat a kölcsönhatások függvényében egész társa
dalmunk mozgósításával ke l l hasznossá tenni. Ez a célok elérésé
hez szükséges teendők világos meghatározásával képzelhető el, és 
csak úgy lehetséges, ha a potenciális érdekeltek teljes mértékben 
résztvevői a tervezésnek és a megvalósításnak. 

Érdemesnek látszik az agrárium lehetséges szerepét viszony
lag pontosan látnunk a vidékfejlesztés vonatkozásában, de eh

hez nem árt, ha először az agrárgazdaságot pozícionáljuk a nem
zetgazdaságon belül. 

A vita, hogy a magyar gazdaságban az agrárgazdaságnak mi
lyen szerepe legyen - különös módon - nincs eldöntve. Egy
mást követő párt- és kormányprogramok, szakmai tátsadalmi 
szervezetek elképzelései, koncepcionális önkormányzatiságból 
fakadó kamarai vélemények, érdekképviseleti szervezetek gon
dolatsorai - amelyeket alkalmanként megnyugtatónak érez az 
ember - szinte állandóan napirenden vannak, mégsem integ
rálódnak. Ezért nem eredményezett áttörést az 1997-ben kidol
gozott agrárprogram, és az agrárgazdaság fejlesztésének elősegí
tésére született törvény sem, mert ezek nem részei egy nemzeti 
stratégiai döntés sorozatnak, amely nagy látószöggel közelít és 
nem befolyásolt lobbyérdekek által, hanem azt veszi tekintet
be, hogy mi is az alapvető jövőképe hazánknak. Ennek alapján 
tudhatnánk meg ugyanis, hogy mit várjunk el boldogulásunk 
érdekében az agrárgazdaságunktól, azaz céljaink megvalósításá
ra miképpen tegyük alkalmassá. A nemzeti stratégia megalko
tásához elkerülhetetlen a poli t ikai hatalom és a szellemi elit 
összefogása. A Miniszterelnöki Hiva ta l , amely megerősödött 
létszámában és feltételezhetően szaktudásában is, a Tudomá
nyos Akadémiával folytathatna harmonikus együttműködést. 
A koordinatív feladatokat a Miniszterelnöki Hiva ta l tudná leg
hatékonyabban ellátni, összehangolva az egyes kormányzati 
tárcák és azok felügyelete alá tartozó intézmények munkáját. 
A nemzeti erőforrások figyelembe vételével lehetséges megha
tározni a jövőbeni magyar gazdaság azon pilléreit, amelyekre 
bizton lehet a következő évtizedekben építkezni. A vidékfej
lesztés racionális megvalósítása nem jöhet létre az agrárgazda
ság jövőjére vonatkozó nemzeti konszenzus létrejötte nélkül. 
Ez feltétele, hogy a poli t ika olyan gazdasági környezetet alakít
son k i , amely az agrárgazdaságot, mint a vidékfejlesztés lényegi 
részét, valamilyen módon helyzetbe hozza. 

Kiindulni abból szoktam, hogy saját nemzeti érdekeinket nincs 
aki nálunk jobban felismerje és képviselje. S hogy elsősorban nem
zeti erőforrásainkra érdemes építkeznünk, hiszen ezek az erőforrá
sok azok, amelyeket tehemientesen hasznosítani, használni lehet 
fejlődésünk érdekében. Arról nem is beszélve, hogy visszanyerhet
jük sokszor megtépázott önbizalmunkat, ha a meglévő hazai erőfor
rások kiaknázásában rejlő lehetőségeink tudatára ébredünk. Véle
ményem szerint első helyen nem szerepelhet más, mint nemzeti 
humán erofon-ástömegünk, szellemi tőkénk, és szakterületemet 
szem előtt tattva ide sorolnám az agrárszektor alanyainak vitatha
tatlan cselekvőkészségét, tenni akarását, szorgalmát. 

S mit látunk, ha a helyzetet elemezzük? A rendszerváltozást -
óhatatlanul - a gazdaság felgyorsuló hanyatlása, a munkahelyek 
tömeges megszűnése kísérte, s mindez legkevésbé a vidéki lakossá
got kímélte. A nagy termelő egységek először a vidéki üzemeiket 
zárták be, s a munkahelyek előszörre a bejáró dolgozóikat távolítot
ták el. Számtalan cég csődbe jutott, és a teljes létszám elbocsátásra 
került, ami sújtotta a várost lakosságot is, de érdekes módon a v i 
déken élő emberek helyzetének értékeléséhez kötődött hozzá az a 
felelősséget oldó, felmentő képzet, hogy ők azért a földközelségből 
fakadóan nincsenek olyannyira veszélyeztetve, mint a városi lakos
ság. S mindez úgy, hogy tudván tudjuk, hogy a vidéki emberek 
többsége nem vesz részt az agrártermelésben, nem rendelkezik ter
mőfölddel és ehhez eszközökkel. A vidék lakosságának az a része, 
amelyik mezőgazdasági dolgozóként szövetkezetekben érte meg az 
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új gazdasági helyzetet, megtapasztalhatta a szövetkezetek többségé
nek elszegényedését, csó'dbe jutását, majd átalakulásukat követően 
egy a korábbinál is jelentősebb létszámcsökkenést, még tovább 
növelve a vidék munkanélküliségét. A kárpótlás számtalan, még 
ma is megoldatlan problémát okozott, miközben a kárpótlás általi 
földtulajdonláshoz fűzött elképzelés, hogy legyen ez az indulást se
gítő hajtóerő, hogy kis- és középvállalkozások illetve agrár családi 
vállalkozások életre tudjanak kelni, nem tudott megvalósulni. A 
kárpótoltak nagy része nem kívánt és kíván földműveléssel foglal
kozni. A k i viszont igen, annak az esetek legnagyobb részében a kár
pótolt földterület nem elegendő ahhoz, hogy életképes vállalkozást 
indíthasson. Jelentős számú kárpótolt esetében a földterületek szét
tagoltsága akadályozza a termelést, máskor a földterületek kimé-
retlenek, és sokaknál késlekedik a telekkönyvi bejegyzés. 

A szövetkezetek átalakításával érdemesnek látszik még egy 
gondolat erejéig foglalkozni. A kolhoz típusú szövetkezetek csak 
a szocialista kényszerpályán, állami beavatkozások mellett tudtak 
fejlődni, és a segítség elmaradásával életképességük, jövedelme
zőségük leromlott és fokozatosan eladósodtak. Agrár bérmunká
sokat foglalkoztattak terhes adózási rendszerben, így nem alakul
hatott k i az a tulajdonosi szemlélet és szándék, ami elengedhe
tetlen a gazdaság versenyképességéhez. Átalakításukkal tehát 
nem lehetett nem egyet érteni. De ami a szövetkezetek sorsának 
alakulásában lejátszódhatott, azt épp az agráriumra vonatkozó 
nemzeti konszenzus kialakulásának késlekedése okozta. A politi
kai hatalom e kolhoz típusú szövetkezetek átalakítását megfo
galmazta, az érdekelt hírvivők, az érdekeiket másképp érvényesí
teni tudók pedig az átalakítás helyett a szövetkezetek fölszámo
lását, szétverését, megszüntetését, megsemmisítését kezdték meg. 
így tehát a szövetkezetek egy részének átalakítása a verjük szét, 
hordjuk szét, szedjük szét, kinek mi jut, marakodjunk rajta moz
galmas időszakkal kezdődött meg. A gazdaság átalakításának 
koncepciója hiányában anarchia lett úrrá az agrártársadalom kö
rében. A kibontakozás világos stratégiájának érvényesülése híján 
a tulaj dongyűjtésre koncentrálhattak az esélyesebbek, s a minden 
változást törvényszerűen polarizáltságában megélő társadalom k i 
semmizettjei ehhez asszisztáltak. 

A szakminisztérium, az Állami Vagyonügynökség és az érdek
képviseletek közös feladata lehetett volna az élelmiszeripari vállala
tok és szövetkezetek közös privatizációs modelljének kialakítása, 
mégpedig az E U szervezeti struktúra mintájára, és ezzel megteremt
hető lett volna a termékpályák mentén az organikus kapcsolat az 
alapanyag termelők, feldolgozók és kereskedők között. Hogy ez 
akkor nem jött létre, a magántulajdon mindenhatóságához fűzött 
túlzó kormányzati reményeknek köszönhető. A z érdekképviseletek 
pedig azidőben legitimációs gondjaikkal foglalták el magukat. Be
avatkozás hiányában a termékpálya szereplői között az ellenérde
keltség miatt mélyült a szakadék, a piaci zavarok általánossá lettek, 
és a vertikumban képződő jövedelem megosztásában a termelők 
pozíciója egyre romlott, kiszolgáltatottságuk fokozódott. 

A z átalakult szövetkezetek közül azok tudtak a piaci kihívá
soknak megfelelni, amelyekben a menedzsment és a tagok új 
típusú érdekközössége k i tudott alakulni, és ahol a termelési 
vert ikum feletti termelői felügyelet megvalósult. A z átalakult 
szövetkezetek többségének helyzete nem stabilizálódott, és 
nem képesek a kis vállalkozások vertikális összefogására sem, 
ezért halaszthatatlan az új típusú felvásárló értékesítő szövetkezé
sek szervezése, elterjesztésének segítése állami támogatással, és 
nem utolsó sorban a köztestületi kamarák és a szakmai érdek
képviseletek közreműködésével. 

A privatizáció, a földkárpótlás segíthette volna, hogy nyu
gat-európai mintára családi vállalkozások alakuljanak k i ha

zánkban, és ezen vállalkozások - családi jellegükből fakadóan -
a nyugat-Európában látható és tapasztalható előnyöket bizto
sítva váljanak működőképessé, sőt versenyképessé a meglévő 
vállalkozási formákkal. 

A baj az, hogy a rendszerváltozást követő harmadik kormány
zati ciklus elején, még mindig nem teremtődtek meg a jövőt szol
gáló agrár vállalkozási modell feltételei. A késedelem egyik oka 
finanszírozási problémára vezethető vissza. A z agrárvállakozások 
a működésükhöz szükséges tőke pótlásához a bankok által elvárt 
hitelképességgel többségükben ugyanis nem rendelkeztek, s így a 
hozzárendelt állami támogatásban sem tudtak részesülni. Ez per
sze nem csak agrárprobléma, hiszen az iparban és a kereskede
lemben a kis- és középvállalkozások részére a bankok hitel-koc
kázatra hivatkozással ugyanúgy nem kívánnak hitelt folyósítani. 
A valódi ok, hogy nem készültek fel a gazdaságszerkezet váltásá
ra, mert nem fűződött hozzá érdekeltségük, kényszerülni pedig 
nem kényszerültek a számukra ismeretlen nagy létszámú vállalko
zói kör lényegesen több körültekintést és adminisztrációt igénylő 
hitelezésére. S ez így már hibás gazdaságpolitikának tekinthető, 
hiszen a nemzetgazdaság szerkezetváltása kedvező hitelkonstruk
ciók nélkül nem tud végbemenni. Meg kell állapítani, hogy a 
gazdaság tulajdonformában és szerkezetben egyaránt megnyilvá
nuló alapvető változásai esetén az állam feladata sokkal hangsú
lyosabb kel l legyen, mint egy jól működő gazdaság esetében. Ez 
persze elképzeléseim szerint nem jelenti azt, hogy elfogadhatónak 
tartanám, ha a kezdő vállalkozók vagy vállalkozási szándékot 
megfogalmazók ahelyett számítanának az állam segítségére és 
költségvetési forrásra, hogy az önszerveződésükben rejlő lehető
ségeket felismernék, s megteremtenék piaci érdekérvényesítésü
ket, gazdasági céljaiknak megfelelően. Viszont ehhez kormányza
t i feladat lehet a szaktudás,' marketing-ismeret, piaci információ 
és egyéb tudnivaló elsajátításának szervezett módját és lehetőségét 
megteremteni. De ez minél inkább az egyes térségek önkormány
zatainak, köztestületeknek, vagy akár szakmai egyesületeknek 
lesz feladata, annál egészségesebb. Mert annál inkább kihaszná
lódnak a saját térségben demokratikusan létrehozott önkormány
zati szerveződésekben rejlő lehetőségek. És a területi elhelyezke
désű és szakmai önkormányzatok, polgármesteri hivatalok élesz
tőivé, szervezőivé, közreműködőivé, résztvevőivé válhatnak a 
gazdaság talpra állításának. 

- Es hogyan helyezhetők el a magyar gazdaság alakításában való 
részvételüket illetően a gazdasági kamarák? 

- További eszközrendszer bevezetéséről gondoskodott a 
törvénykezés, amikor 1994-ben létrehozta a gazdasági kamará
kat. A törvény preambulumából fakadóan a köztestületi kama
rák alapvető feladata, hogy önkormányzaton alapuló működé
sükkel mozdítsák elő a gazdaság fejlődését és szerveződését, az 
üzleti forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét, a 
gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekei
nek érvényesülését. A törvényalkotók abbéli szándéka, hogy a 
gazdasági önkormányzatokat jogosítványokkal ruházták fel , : 

közérthető: önszervezésükben végezhetik a gazdaság szerkezeti 
átalakítását, a piacgazdaság bevezetését. Sajnos nem mentesít
hetők a gazdasági kamarák sem a felelősség alól, mert az elmúlt 
öt évben nem igazán álltak a törvény által megfogalmazott te
endőik élén. Sok helyen hallható vád a kamarákkal szemben, 
hogy csak a tagdíjat hajtják be, de nem tudni, mit adnak érte. 
Felmerül a kérdés, hogyan létezhet olyan alulról építkező önkor
mányzatiság, ahol a maguk közül megválasztott tisztségviselőket 
nem tekintik elöljáróiknak, és a létrehozó tagok saját szervezetü
ket maguktól idegennek és élősködőnek tartják? Nyilván úgy, 
hogy e területen is látszat-demokrácia létezik csak. 
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A z egyes gazdasági kamarák különböző erőforrásokkal ren
delkeznek, ezért teljesítményük is eltérő. Általában jellemezte 
őket a nehézkes indulás, aztán egyes kamarák reményt keltő 
változáson estek át. H a a szakterületünket érintő agrárkamarát 
vizsgáljuk, nyugodt lelkiismerettel kimondható - és személyes 
érintettségemből fakadóan is állíthatom - , hogy a legnagyobb 
gondot az jelentette, hogy a Magyar Agrárkamara nem tudott 
zavartalanul beilleszkedni a többi, már tevékeny gazdasági sze
replő közé. Ehhez az is hozzájárult, hogy nem tervezte meg épít
kezését, nem volt stratégiája és kibontakozási terve, és - az ál
talánosan megfogalmazott törvényi teendők és feladatok elem
zése hiányában - olyan feladatterve, amely segíthette volna az 
eligazodásban. így nem is tudta kialakítani azon szerepkörét, 
amely lényegét tekintve különböztetné meg a gazdaságban az 
egyéb szervezeti tömörülésektől. Mindezeknek köszönhetően az 
elmúlt négy esztendő alapvetően a küzdelem színtere volt. 

A kamarák azon feladataikat szorgalmazták - és meggyőző
désem szerint túlhangsúlyozták - amelyek az államtalanítási 
koncepcióba illeszkednek. Igyekeztek minél több közfeladatot 
átvenni az államtól. És háttérbe szorították a szolgáltatás jelle
gű feladataikat, épp azokat, amelyeket pozitívan érzékelhetett 
volna a tagdíjat fizető kamarai tagság. 

Eurcsa sajátossága ennek a történelmi időszaknak, hogy az ag
rárkamarák megkapták az akkori Földművelésügyi Minisztériumtól 
a falugazdászokat, mintegy 550-560 főt. Velük, mint agrármérnö
kökkel, szakemberekkel a kamara szolgáltatás jellegű feladatait jól 
el tudta volna látni. Ehelyett a szakemberek, a falugazdászok, akik 
a kamaránál gazdajegyzői címet kapva működtek, közigazgatási fel
adatok adminisztrációs részét végezték munkaidejük többségében. 
A z már csak a sors fintora, hogy az utolsó kormányváltást követően 
a kamaránál működő gazdajegyzőket megfinanszírozó költségvetési 
forrást elvonták, és pályázatot kiírva ismételten falugazdászként a 
többségük átvételre került a megyei földművelésügyi hivatalok ál
lományába. A z töttént tehát, hogy a Földművelésügyi és Vidékfej
lesztési Minisztérium a falugazdászokat a megyei F V M Hivatalok 
állományába helyezte, és alapvető feladatukká tette az agrárvállal
kozóktól igényelt adatszolgáltatási kötelezettségek, alapinformációk 
begyűjtését, valamint a költségvetésből finanszírozott agtártá-
mogatási rendszer működtetésével összefüggő feladatok ellátását. 
A z 1999 évi agrár támogatási rendszer E U konform módon adat
szolgáltatási kötelezettséghez köti kedvezményeit, vagyis támoga
tásban csak az a vállalkozó részesülhet, aki az adatszolgáltatási elő
írásnak eleget tesz. Hozzáteszem, hogy a fejlett világ minden orszá
gában a nálunkénál lényegesen bővebb, és szigorúbb adatszolgálta
tásra köteleznek minden egyes termelőt, a szabályozott piacgazda
ság jegyében. 

Problematikusnak azt érzem, hogy ahogy az agrártársadalom 
sosem nélkülözte a belső feszültségeket, úgy volt ez jellemző az 
agrárkormányzat és az agrárkamara közötti viszonyra is. S ez az 
átalakuló agrárgazdaság vállalkozóinak rovására volt így, s van 
még így jelenleg is. A képlet: az állami hatalom és az alulról 
építkező önkormányzati elöljáróság egymással packázása a vál
lalkozók kárára. H a lehet ebben tangsorolni, akkor az önkor
mányzatok erkölcsi felelőssége a nagyobb, ezért a kamarák, 
mint választott tisztségviselők által irányított szervezet rovására 
bátorkodom írni ezt a mulasztást. 

- Képviselhetett volna-e az agrárkamara 94 óta egy olyan kon
cepciót, aminek alapján mozdulhatott volna valamit a magyar ag
rárgazdaság? 

- A z agrárkamarára magára is jellemző a belső ellentét. A 
tisztségviselők is két táborra szakadtak, részben a múltjuknak, 
részben az elképzeléseiknek köszönhetően, de egzisztenciális 

okok miatt is, s a konfliktusok politikai felhangoktól sem mond
hatók mentesnek. A kialakult helyzet belülről emészti a kama
rát, és sajnos nem tud a belső feszültség a változás irányába hat
n i . M e g kellene újulnia a vezetésnek, mert a tisztségviselői kör 
egy része nem kíván változtatni az agrárkamara eddigi gyakor
latán, és másokat okol a súlyos helyzetért. A személyi változá
sok alapja nem szabadna, hogy a poli t ikai hovatartozás legyen, 
hanem olyan tisztségviselőkre és apparátusbéli emberekre van 
szükség, akiknek van koncepciójuk, és akikben van tenni aka
rás, akik a szándékukat a tagsággal el tudják fogadtatni, és al
kalmasak elképzeléseik megvalósítására is. 

- Tehát vannak agrárszakemberek, akik tudták és tudják, hogy 
mit kellett volna és mit kellene csinálni? 

- Mindent tudók nincsenek. De a szakterületüket és a kör
nyezetüket kitűnően ismerők többen voltak és vannak. Magam 
is többet ismerek közülük. A 90-es évek elején pedig jónéhányan 
és jómagam is hangosan kifejezésre juttattuk, hogy baj van a pri
vatizáció végrehajtásánál. Nemzeti vagyonunk valódi értékei 
pusztultak a változás vihatában, és cseréltek gazdát fillérekért. 
Tudvalevő, hogy nemzeti agrár és élelmiszeripari termékeink je
lentős része - nem csak a volt szocialista táborban, hanem az 
Egyesült Államoktól Európa legigényesebb piacaiig - versenyké
pes volt, saját korábbi területemről hozva a példát, ahogy a v i 
lágbanki hitelekből finanszírozott húsipari fejlesztések által létre
hozott legkorszerűbb technológiákkal gyártott export termékeink 
is. De gabona exportunk is tetemes dollár bevételt hozott. Tuda
tosságból, vagy inkább kényszerűségből a szocialista időszak 80-as 
éveiben komoly invesztíciókra került sor az agrárszektorban, 
mert látható volt, hogy az agrár és élelmiszeripari termékeink' 
export volumene - kedvező szaldója révén - meghatározó a kül
gazdasági egyensúlyunk alakulásában. Ezek a technológiák a 90-
es évek elején is működőképesek voltak, tehát az értékeinkre 
nagyobb figyelmet fordító, átgondoltabb privatizációra lett volna 
szükség. Megfigyelendő, hogy nem is egyformán hajtották végre a 
volt szocialista tábor tagországai a magánosítást. Lényegesen eltér 
tőlünk a lengyel és a cseh példa. És hogy melyik az üdvözítőbb 
megoldás, azt a jövőben meg is fogjuk tapasztalni. M i azzal dicse
kedtünk, hogy élen jártunk a privatizációban, és mérőszámként a 
privatizációs bevételünket szerepeltettük. A privatizáció haté
konyságáról nem volt szó és a vagyon vesztéssel egyetlen adat 
sem foglalkozott. Ideologikusan a legfontosabbnak az látszott, 
hogy világos legyen, az állam a legrosszabb tulajdonos, és az állam 
így is cselekedett. Megvonta a működő tőkét a vállalataitól, ma
gukra hagyta őket likviditási zavarukban, s a csődtörvény kibo
csátásával a felszámolásba kergette többségüket. A z eladósodott 
vállalatok az erre felkészületlen hitelintézetek ölébe zuhantak, 
majd értékük töredékéért gazdát cseréltek, vagy felszámolódtak, a 
pénzintézetek pedig a bankkonszolidációban megdicsőültek. 
N e m is merek rágondolni, ha a bankkonszolidáció egy részét az 
állam a tulajdonában lévő vállalataira költötte volna, és így nem 
romokként kellett volna megszabadulnia tőlük, utcára rakott 
munkavállalók tömegével, akkor mi történt volna. Persze, hogy 
tetszettünk a nemzetközi tőkének, hiszen m i láttuk őket legszíve
sebben, és azt kell mondjam, hogy majdnem ingyen adtuk nekik 
- saját szakterületemről hozva a példát — a világszínvonalú élel
miszer technológiát, fillérekért vásárolták fel a korszerű élelmi
szeripari üzemeket, aminek beláthatatlan következményei közül 
az már látható, hogy a piac kiszolgáltatottsága ilyen konstrukció
ban még fokozottabb a magyar agrártermelők részére. N e m kel
lett volna a saját kárunkon tanulnunk, hiszen a szakmabéliek jól 
tudták, hogy a prosperáló nyugat-Európában a feldolgozóipar a 
termelők tulajdonában van. A nyersanyag termelése többségé-
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ben családi, kis- és középvállalkozásokban történik, ezek szövet
kezéseket hoztak létre megtermelt agrártermékeik biztonságos 
tárolására, feldolgozására, és piacra juttatására. De közösen végzik 
a termelésükhöz szükséges anyagok és eszközök beszerzését is. 
Termelésük biztonsága érdekében tartják fontosnak a beszerző, 
feldolgozó és értékesítő szövetkezések létét. Ez a rendszer az agrár 
termékpályák mindegyikén működik: hús, tej, gabona, bor, gyü
mölcs, virág, primőrök, ipari növények, fa, stb. A termelők tőke
koncentrációval megépítették, és szövetkezet formában mint 
résztulajdonosai működtetik a termékeik feldolgozására és tárolá
sára szolgáló üzemeket, szakalkalmazottakra bízva ezek üzemelte
tését, a piaci munka végzését, valamint gazdasági információk 
közvetítését a tulajdonosi kör részére, döntéseik megalapozása 
érdekében. A rendszer működőképességét és biztonságát a tulaj
donosi struktúra, a nyersanyagtermelők vertikum feletti irányító 
és ellenőrző funkciója garantálja. Számtalan előny rejlik a konst
rukcióban. A közös beszerzések jelentős árengedménnyel járnak 
(műtrágya, vegyszerek, vetőmag, gépek stb.) és költség-megtaka
rítás érhető el a szállításoknál is. A közvetlen beszállítói kapcso
lattal kiiktathatók a közvetítők, akik hazánkban kiszívják az 
amúgy is csekély jövedelmet a szektorból (zöldség, gyümölcs és 
virágpiac, élőállat kereskedelem, stb.). További előnyök: a gazda
sági kiszámíthatóság, közös árképzés, jövedelem politika és mar
keting stratégia, valamint az összehangolt piacszabályozás, piaci 
zavar-elhárítás, intervenciós rendszer és érdekérvényesítés. 

Hollandiában és Dániában járva tanulmányoztam a Magyaror
szágon leglabilisabb szakágazat helyzetét. A dánok büszkék voltak, 
hogy lélekszámuk másfélszeresét, mintegy 16 millió sertést állítot
tak elő évente, kitűnő minőségben és jövedelmezően, és magasan 
feldolgozott élelmiszerként értékesítették a világ minden részén. 
(Dánia az E U legnagyobb fóliás sonka és bacon exportőre.) A piaci 
zavarok iránt érdeklődtem, ami nálunk esetenként az elviselhető-
ség mértékét is meghaladta. A világpiaci zavarokról, az eseti túlkí
nálatok nehezen védhető hatásairól azonos véleményen voltunk, 
nézetazonosság jellemzett bennünket az agrártámogatottság kérdé
sében is. Érthetetlenséggel reagáltak azonban minden kérdésemre, 
ami a hazai vertikumon belüli érdekellentétekből fakadt. Egyér
telműként sőt az evidencia szintjén kezelték, hogy a belső zavarok 
elhárításához, mérsékléséhez szabályozott piacgazdaságra van szük
ség, és ez spontán módon nem tud kialakulni. 

A piac önszabályzó hatása működik, amikor áruhiány esetén az 
árak felszöknek a kereslet hatására, sőt közhangulat, vagy piaci 
manipuláció hatására felvásárlási láz tör k i , és a fogyasztók a maga
sabb ár ellenére saját tartalékot képeznek. A magasabb piaci árak 
visszahatva növelik a felvásárlási árat, többet fizetnek a feldolgozók 
az állattartóknak, akik ezzel többlet bevételhez jutnak, és ez meg
hozza a sertéshizlalási kedvet és a további jövedelem reményében 
növelik a hizlalási számot. Reménykedve a kialakult helyzet tartós
ságában, mások is nekiállnak sertést hizlalni, ezért megnövekszik a 
malacok iránti kereslet, aminek hatására felmennek a malac és 
takarmány árak, ebből fakadóan drágul a hizlalás, és csökken a 
várható profit, de az igazi tragédia a piacon fog bekövetkezni, mert 
a többlethizlalás hatására túlkínálat alakul ki , többet akarnak el
adni, mint amennyit a feldolgozók felvásárolni szándékoznak. A 
vágásérett állatok továbbtartása veszteség és minőség romlással jár, 
ezért a termelő még alacsonyabb áron is sürgeti az eladást, s ez je
lentős árcsökkenést és nemritkán az önköltséget sem fedező árbe
vételt jelent. A veszteséggel járó hizlalási ciklus azt eredményezi az 
állattartásban, hogy sokan abbahagyják, tehát az újabb ciklus vé
gén hiány prognosztizálható. 

A h o g y az a példából is látható, a piac önszabályzó mecha
nizmusa gerjesztő hatású, egyre nagyobb amplitúdókkal bil lenti 

k i az egyensúlyból a kereslet és kínálat viszonyát. A piac szabá
lyozása nem más, mint a gerjesztő hatások csillapítása a sza
bályzó eszközök céltudatos használatával. A kereslet és kínálat 
egyensúlyának a megteremtése a cél, vagyis hogy annyit ter
meljünk, amennyit el tudunk adni. Ebből fakad, hogy előbb 
adjuk el, és utána termeljük. Ehhez kellenek a már említett -
termelők összefogásával alapított - értékesítő szövetkezések, 
melyekben kereskedelemhez értő szakembereket közösen fog
lalkoztatnak, akik szerződéses állománnyal fedezik a termelést, 
vagyis piaci kapcsolataik és információik alapján közvetítik a 
termelők felé a piac igényét mennyiség, minőség és szállítási 
terminus vonatkozásában. 

A szabályozott piacgazdaságban a vertikális kapcsolatok 
szerződéses jogviszonyra és kölcsönös bizalomra épülnek, ami a 
hosszú távú együttműködés elengedhetetlen feltétele. A piaci 
egyensúly fenntartásához természetesen elvárás, hogy csak kvó
ta tulajdonos, és csak annak mértékéig termelhet. A követel
mény betartását szigorúan ellenőrzi, és szükség esetén szankci
onálja az adott termékpálya-szabályozási rendszer, amit az egyes 
államokban különböző szervezeti formában működtetnek. Á 
termelés igazi biztonságát, jövedelmezőségének további növelé
sét a tulajdonosi kapcsolatra épülő vertikális integrációk szol
gálják (termelés - feldolgozás - kereskedelem). 

Magyarországon a 90-es évek elején bekövetkezett ideoló
giai rendszerváltozással nem járt együtt a gazdaság piackonform 
átalakulása. A magánosítást a poli t ika kisajátította, és hozzá 
nem értő módon erőltetett tempót diktálva üzleti titok leple 
mögé rejtve, elzárkózva a nyilvánosság elől, a valódi értékek 
alatt privatizálta az állami tulajdont. A z élelmiszeripar túlnyo
mó része külföldi szakmai befektetők többségi tulajdonába ke
rült, ezzel minimalizáltuk az unió tagállamaiban bevált vertikális 
struktúra kialakításának lehetőségét. Mert nem kaptak esélyt 
alapanyag termelőink a feldolgozó üzemek közös tulajdonlásá
ra, ezáltal az import termékekkel való gyakori megmérettetés is 
növeli a kiszolgáltatottságukat. A kialakult helyzet kényszerítő
reg hat a nyersanyagtermelőkre, hogy beszerző-értékesítő szö
vetkezésekbe tömörüljenek, mert közösen üzleti előnyökhöz le
het jutni , és a piacgazdaság kihívásainak így tudnak megfelélni. 

A mezőgazdasági árutermelés piaci versenyszférához tarto
zik, fogyasztói igényt elégít k i az árban realizálható tisztességes 
jövedelem ellenében. A z elmúlt esztendők tapasztalatai azt 
igazolják, hogy a privatizáció önmagában kevés, a magánosítás-
sal nem jár automatikusan a gazdaság szerkezeti korszerűsödése 
és a jövedelemtermelő képesség megvalósulása. A z agrárter
melés több mint egy évtizede jövedelemválságban szenved, ami 
azt jelenti, hogy a piaci értékesítés során nem realizálódik az 
előállítás önköltségét fedező árbevétel. A jövedelmezőség lé
nyegesen különbözik a vertikális szereplők között, a jövedelem
válság az első fázisra, az alapanyag termelésre, a mezőgazdaság 
és az állattenyésztés kategóriájára, tehát a termelő szférára vo
natkozik, ezért célszerű a megkülönböztetés a feldolgozó ipartól, 
és főképpen á kereskedelmi forgalmazóktól. M e g kel l keresni a 
válság okait, és a gazdaság szereplőinek együttműködését sür
getve lehet fokozatosan mérsékelni, majd felszámolni. 

A válság költségvetési előirányzatoktól való elsődleges füg
gését hangsúlyozzák az agrár érdekképviseletek és kamarák, ami 
a probléma leegyszerűsítését, sőt tévútra terelését jelenti. Á jö
vedelemhiányt pótolni, megfelelő jövedelemtermelő képesse
get létrehozni évente elfogadott költségvetésen keresztül törté
nő állami beavatkozással, szinte reménytelen kísérletnek szá
mít. Költségvetési támogatások révén legfeljebb a növekedés 
üteme mérsékelhető. 
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A mezőgazdasági termelők általános jövedelemhiányának 
felszámolása csak piackonform eszközök és módszerek céltuda-
tos alkalmazásával oldható meg, és ehhez a termelők érdekér-
vényesítő képességét ke l l .kifejleszteni, megteremtve a vertiká
lis szereplőkkel való konszenzusra épülő együttműködés for
máit, és ezzel alkalmassá tenni a termelőket az áralku során az 
egyenrangú szerepkörre. A z alkupozíció csak a termelők össze
hangolt termelési kvóta és felvásárlási ár megállapodásával 
biztosítható, és az elvárt jövedelemszintet a kölcsönösen elfo
gadható áralku garantálhatja. 

A kibontakozó piacgazdaságban a termelő szféra kellő szer
vezettsége nem alakult k i , ezért egymást károsítják piaci ver
senyhelyzetükben, árban aláígérve egymásnak kölcsönösen 
rontják árjövedelmüket. Ezért kel l a termelőket összefogni, te
vékenységüket összehangolni, amelyre egyik mód a már emlí- -
tett értékesítési szövetkezések létrehozása, a piaci biztonság és a 
magasabb árbevétel realizálása érdekében. 

További jövedelem tartható a tetmelők birtokában a jelen
leg viruló közvetítő kereskedelem kiiktatásával, amely sem ér
demi kockázatot sem ráfordítást nem vállal és csak hasznot húz 
a termelők és feldolgozók közti szervezetlenségből. Közvetítő 
kereskedelem fölözi le á hasznot a termékek piacra juttatásánál 
is, ahol a létrehozott nagybani piacok a maffia bölcsőjévé vál
tak. A termelők nem tudják reális árigényüket érvényesíteni, 
mert már a bejáratok előtt agresszivitással, árra vonatkozó erő
szakkal szembesülnek. Csak megjegyzem, hogy ez a közvetítő 
kereskedelem a legkevésbé megfogható feketegazdaság jelenleg. 

Ugyancsak nagyon fontos a mezőgazdasági termelők és ál
lattartók jövedelemtermelő képességét befolyásoló piaci hatás, 
a kereslet-kínálat egyensúlyának biztosítása, vagy legalábbis az 
egyensúlyzavarok elmúlt időszakban tapasztalható elviselhetet
len mértékének egyéttelmű korlátozása. Nagyfokú bizonytalan
ságot és ezzel kockázatot rejt magában a termelő vállalkozása, 
amikor esetenként téves információk és zavaros piaci jelzések 
alapján akarja eldönteni, hogy milyen és mennyi termékkel 
kíván a piacon megjelenni. 

A piacgazdaság nem szükségszerűen jelenti a termelő kiszol
gáltatottságát, de a spontán törekvések többségében kudarcra 
ítéltek, vagyis az áru piaci elhelyezhetőségének biztonsága ará
nyos a piac szabályozottságának mértékével. 

A szabályozás elsőszámú letéteményesei maguk a vállalko
zók, tevékenységük elengedhetetlen összehangolása nem más, 
mint a várható piaci igény kielégítésének egymás közötti meg
osztása, úgynevezett kvóták meghatározása, amivel jelentősen 
csökkenthető a kereslet-kínálat egyensúlyának felborulása, 
amely teljes mértékben nem szüntethető meg a mezőgazdasági 
termelés természeti hatásoktól való nagymérvű függése miatt. 

A piac szabályozásához tehát az egyes termékpályák nagyfo
kú szervezettségére van szükség, amit a terméktanácsok haté
kony működtetésével tudnak a vállalkozók elérni. Ezen érdek
érvényesítő tevékenységet ellátó szervezetek tisztségviselőiken 
keresztül tartják a kapcsolatot a kormányzattal az állami szerep
vállalás ügyében, és ennek a szervezetnek kellene alkalmassá 
válnia a kvóták leosztására, de ehhez kötelező tagságra, és a ta
gokra nézve kötelező döntési kompetenciára lenne szükség, a 
szankcionálás jogosítványával együtt. A gazdaság hosszú távú 
kiszámíthatóságát, és az évek óta tartó árjövedelem válságból 
való kilábalást csak a piac valamennyi szereplőjének tattós 
szerződéses együttműködésével lehet garantálni. 

Agrárgazdaságunk termékstruktúráján is változtatni kel l , k i 
vagy át ke l l alakítani, mégpedig a változó bel-, és külpiaci lehe

tőségeink függvényében - a földrajzi elhelyezkedésünk és ter
mészeti adottságaink mind teljesebb kihasználásával. Hazánk
nak nem célszerű a nemzetközi nagytőke által manipulált agrár 
tömegtermelés versenyében résztvenni, és gyakori veszteségeit 
viselni. A gazdaságban a közelmúltban bekövetkezett tulajdoni 
és szerkezeti változások sem kedveznek a föld és tőkekoncent
rációt igénylő tömegtermelésnek. Agrárgazdaságunktól méltán 
várhatjuk el - humán és természeti erőforrásaink ismeretében -
a hazai szükségletünk teljes körű kielégítését, és a dinamikus 
külpiaci részvételt. A z export vezéttermékeink kiválasztásánál 
piaci filozófiánk csakis az lehet, hogy nem sokat akarunk eladni 
olcsón, hanem magas minőségi követelmények mellett speciá
lis igényeket akarunk kielégíteni kedvező árjövedelemszinten. 
Ilyen termékek lehetnek például: biotermékek széles választé
ka, friss primőr zöldségfélék konyhakész kiszerelésben, szezoná
lis jelleggel friss zamatos gyümölcsök és egyéb kertészeti, me
legházi termékeink, továbbá ezen termékek házias jellegű fel
dolgozásban és/vagy tartósított állapotban. Természetes kör
nyezetben nevelt illetve tartott házi és vadállatok friss húsa 
szállodák és éttermek részére. A hazai turizmus további belát
hatatlan lehetőségeket rejt magában, megismertetve vendége
inkkel népi fogyasztási szokásainkat, specialitásainkat. Paraszt
sonkánk küllemben és ízben vetekszik a közismert Pármai son
kával, Pick és Hertz szalámink kedvelt a nagyvilágban. A ma
gas sikértartalmú étkezési minőségű búzánk kedvező áton érté
kesíthető, mégis célszetűbb a fajtanemesítési etedményeink és 
a kedvező természeti adottságaink mind teljesebb kihasználásá
val lényegesen fokozni különböző vetőmagjaink termelését és 
forgalmazását. 

A külpiaci elhelyezhetőség megkívánja az állandó termék
minőséget, amelynek feltétele a legkorszerűbb genetikai, ter
melési, feldolgozási, csomagolási és szállítási technológiák al
kalmazása. 

- És az agrárvállalkozók szemszögéből mindez hogy néz ki? 
- Legtöbben az agrárvállalkozók közül sem tudják, hogy mit 

és hogyan akarnak, nem ismerik a céljaik eléréséhez vezető 
utat, és többségük nem rendelkezik a vállalkozáshoz nélkülöz
hetetlen szellemi és materiális tőkével sem. Nehéz ezt k imon
danom, s ha ezt így kimondom, számtalan kérdés jut az eszem
be. Miéit van ez így, vagy alakult ez így? M e l y része gyökerezik 
ennek a régebbi múltból, a parasztsághoz kötődő értékekből? 
Felelős-e múltbeli szerepe vagy a rendszerváltást követő idő
szakban betöltött szetepe miatt ezért az agrárértelmiség? M u 
laszt-e az agrárértelmiség? Vagy mondható-e az, hogy az agrár
értelmiség poli t ikai múltjából vagy anyagi érdekeltségéből fa
kadóan lelkileg megsérült az elmúlt esztendőkben? Vagy mégis 
talpon tudtak maradni, és a vesztesek mégis csak a korábbi ag
rárbérmunkások lettek, akik szakmai ismeretek hiányában még 
kiszolgáltatottabbá váltak, mint a szövetkezetekben voltak? K i 
mondható-e az, hogy elítélendők azok a szövetkezeti elnökök 
és agtárvezetők, akik éltek a változások adta lehetőségekkel és 
megvagyonosodtak? 

Mennyi kérdés! De mindezek közül engem leginkább az agrár
vállalkozókra vonatkozók foglalkoztatnak. Miattuk gondolom 
nagyon fontosnak agtárgazdaságunk világossá, áttekinthetővé 
tételét, beleértve megalkotott nemzetgazdasági koncepciónkat is. S 
azt is, hogy mielőbb a szabályozott piac részesei lehessenek, s főleg 
mindezt azért, hogy a tisztánlátás és a védettség, amit a szabályozott 
piac által élvezhetnének, segítsen nekik a tényleges vállalkozóvá 
válásban. Én magam ezt az érdeket vagyok képes egyértelműen 
támogatni tevékenységemmel. 
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