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ÚJ DÍSZDOKTORAINK BEMUTATKOZÁSA

Hagyományteremtô szándékkal útjára bocsátott új rovatunkban a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Mezôgazdaság- és Élelmiszertudományi Karától 2012. szeptember 
27-én honoris causa doktori címet kapott kutatók egy-egy tudományos igényû írá-
sukkal mutatják be szakterületük egy-egy számukra különösen fontos problémáját.

Gondolatok a magyar agrárstratégia lehetséges fõ irányairól

CSÁKI CSABA

   az MTA rendes tagja, a NymE-MÉK honoris causa doktora

Bármilyen agrárjövôkép felvázolása (az alapvetô célok és a megvalósulásukat szolgáló 
cselekvések iránya) józan önismeretre és a külsô tényezôk tárgyilagos számbavételére kell, 
hogy támaszkodjon. Az ország adottságaiból; az elmúlt évtizedek alatt elkövetett gazdaság- 
és agrárpolitikai hibákból, az így felhalmozódott versenyhátrányokból; valamint a leg-
újabb globális kihívásokból kell kiindulnunk. A jelenleg látható erôforrásokon túlmenôen 
számítani kell a mainál összetartóbb politikai akaratra és az agrárszereplôk sokaságánál 
felszabaduló kreativitásból származó többletenergiákra, valamint értelemszerûen az így 
keltett erôtérben megszerezhetô többlet pénzügyi forrásokra is. 

Kiinduló feltételezések 

A magyar agrárgazdaság része az egyetemes emberi civilizációnak, s mint ilyen, fe-
lelôsséget visel a klímaváltozás elleni harcban, nem különben az emberiség biztonságos 
élelmezéséért folytatott küzdelemben. Mindezt annak a felismerésével teszi, hogy a globális 
élelmiszer-ellátási biztonság mellett számunkra ugyanolyan fontos a regionális–lokális 
élelmezés- és élelmiszer-biztonság is! Mindebbôl szintén egyértelmû az a következtetés, 
hogy a magyar élelmiszer-gazdaság jelenlegi teljesítményével – a területegységre jutó ki-
bocsátás és a hozzáadott érték nemzetközi összevetése alapján – nem lehetünk elégedettek!
Csakis olyan jövôképet érdemes „megálmodni”, amelyben a fenntarthatóság mindhárom 
eleme – a társadalmi, a gazdasági és a környezeti szempontrendszer – azonos súllyal esik 
latba. Az élelmiszer-gazdaság tehát a jövôben feleljen meg az egyre kényesebb és szigorúbb 
környezetvédelmi (környezetgazdálkodási!) elvárásoknak; felelôsen törôdjön a vidék érté-
keivel, különösképpen a vidéki népesség megélhetési lehetôségeihez való hozzájárulással; 
ugyanakkor nem tévesztheti szem elôl, hogy globális versenyhelyzetben kénytelen dolgozni, 
egyre kegyetlenebb gazdasági viszonyok között kell jövedelmezôen gazdálkodnia! Nem lehet 
vita tárgya, hogy a jövô élelmiszer-gazdasága („agrobiznisze”) nemcsak szerves része a vidék-
nek, a természeti környezetnek, hanem legfôbb garanciája emezek egészséges állapotának.
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A verseny elsôsorban az élelmiszer-kereskedelemben és az élelmiszer-feldolgozásban még in-
kább globális lesz, amelynek pozitív és negatív hatásai egyaránt átterjednek a mezôgazdaságra 
is. Ez az alapirányzat akkor is figyelembe veendô, ha ezzel párhuzamosan – de egyelôre 
gyengébb erôvel – már beindultak ezzel ellentétes törekvések is, amelyek éppen a globalizáció 
ellensúlyozására, a regionalitásra, a lokalitásra helyezik a hangsúlyt. A globális termeléssel 
és fogyasztással szemben a helyi, a különleges és a sajátos termékeket állítják.
Evidencia, hogy a mezôgazdaság, az élelmiszeripar és az élelmiszer-kereskedelem hosszabb 
távon nem fejlôdhet egymás kárára. Nincs versenyképes mezôgazdaság versenyképes 
élelmiszeripar nélkül, de fordítva sem! Nincs versenyképes élelemtermelés versenyképes 
és elkötelezett élelmiszer-kereskedelem nélkül sem.
Nemcsak a mezôgazdaság van átalakulóban, hanem a környezô gazdaság is. Nagyon fontos a 
mezôgazdaság és a vidék új típusú szintézisének létrehozása, amelyben a mezôgazdasági terme-
lés és a vidék nem mezôgazdasági jellegû gazdasága szerves egységet alkot. Ebben a keretben 
felértékelôdik a helyi kezdeményezések és a kis közösségek szerepe, összekapcsolva a vidéki élet-
feltételek általános javítására, a vidék felzárkóztatására irányuló törekvésekkel. A mezôgazdaság 
hosszú távú fejlôdésének alapfeltétele a vidéki fizikai és szociális infrastruktúra kiemelt fejlesztése. 
A tudás és a szakismeretek szerepének elôtérbe kerülése a mezôgazdaságban a vidéki oktatás 
fontosságára irányítja a figyelmet. Egészében tehát a jövô mezôgazdasága elválaszthatatlanul 
összefügg a vidéki infrastruktúra és oktatás fejlôdésével és e nélkül nehezen képzelhetô el. 

Kitûzhetô alapvetô célok

Az agrár- és vidékfejlesztés – szerves részeként az élelmiszer-gazdaság – jövôjét négy 
alapvetô cél érdekében ajánlatos megszervezni:
– a következô évtizedek globális agrárgazdaságát nemcsak a piacokért, hanem még inkább 

a termelési tényezôkért és bizonyos alapanyagokért (pl. fa, rostnövények) folyó verseny 
fogja meghatározni. A viszonylag kedvezô magyar természeti adottságok gazdaságos 
hasznosítása távlatilag az egész lakosság érdeke. Figyelembe véve azt az elfogadott 
prognózist is, hogy a Föld lakossága 2050-ben meg fogja haladni a 9 milliárd fôt, s a 
fajlagos igények növekedése miatt is a jelenlegi termelési szintet 70%-kal kellene emelni 
(és még így is lennének éhezôk!), mindent megelôzô prioritásként jelölhetjük meg a 
természeti erôforrások (termôföldek, erdôk, vizek) fölötti rendelkezési jog megtartá-
sát. Az élelemtermelési kapacitások és készségek megôrzését, a lokális ellátási és 
foglalkoztatási lehetôségek minél magasabb szinten való kihasználását;

– fontos európai értékként és magyar érdekbôl alapvetô cél az egészséges környezet, az 
élelmiszer-biztonság garantálása; a táj, az élôvilág, a termelés és a szervesen kapcsolódó 
vidéki örökség, kultúra (konyhamûvészet, népmûvészet) sokszínûségének a megôrzése;

– adottságaink alapján nem illúziókergetés, hogy a területhasznosítás, a termelési színvonal 
20 év alatt közelítse meg az EU-15-ök jelenlegi szintjét. Agrárexportunk – 3–4 Mrd 
eurós pozitív szaldó mellett – közelítse meg a 10 milliárd eurós nagyságrendet;

– Magyarország agrárgazdasága a jövôben 15–20 millió ember ellátására is képessé tehetô, 
nyers- és feldolgozott termékeinek igen jelentôs hányadával azonban – éles versenyben – 
külpiacokon kell megjelennie. Ezért anyagi és szellemi erôforrásainkat mindenekelôtt a 
hatékonysági mutatók javítására, a versenyképesség növelésére kell fordítani.
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A magyar agrárstratégia alappillérei 

Az alapvetô célokból rövid távon (1–3 év alatt) nyilvánvalóan viszonylag kevés teljesíthetô, 
20–30 év alatt azonban nagyrészt megvalósíthatók. Addig azonban még parázs viták zajla-
nak majd a konkrét teendôk fontosságáról, a fôirányon belüli súlypontokról, a végrehajtás 
szervezeti, intézményi és fôleg pénzügyi részleteirôl. Az alapvetô célok közelítését mely 
területeken gátolják mulasztások (tévedések), s mely területeken vannak feladataink?

a.) Stratégiai kérdés, a rendszerváltás óta megélt (megszenvedett) élmény az agrárgazdaság 
makrogazdasági, még általánosabban társadalmi–gazdasági beágyazottságának válto-
zása. Súlyos tapasztalat, hogy az agrárgazdaság, az agráradottságok jobb kihasználása 
a rendszerváltást követôen kikerült a politika, a társadalom kitüntetett érdeklôdésének 
homlokterébôl. „Van bôven élelem!” Hogy ki termeli meg, ki forgalmazza, kinek ad 
munkahelyet, ki viszi haza a profitot? Ezeket a kérdéseket a piacgazdasági illemtan 
szerint nem volt szokás feltenni. „Döntsön a piac!” Csakhogy – ez is tény, ez is tapasz-
talat – az európai piacon való helytálláshoz nem elegendô a vertikumon belüli kedvezô 
hatékonyság! (Persze, ez sincs meg.) Bizonyítható, hogy a honi agrárgazdaság verseny-
hátrányai jórészt a rendszerváltással összefüggô kivédhetetlen átrendezôdésekkel (keleti 
piacok elveszítése, az üzemszerkezet átalakulása, a melléküzemágak leépülése, az ipari 
háttér szétesése, a korábbi beszerzési-értékesítési kapcsolatok széthullása stb.), illetve a 
rendszerváltás indokolt vagy elhibázott döntéseinek transzformációs költségeivel hoz-
hatók kapcsolatba. A sikertelen piaci helytállás okai másrészt, horizontális jellegûek, 
a versenytársakéhoz viszonyított mostohább makrogazdasági feltételekbôl adódnak. A 
környezô EU-tagországok agrárszereplôi alacsonyabb élômunkaterhekkel, kisebb adók-
kal, kedvezôbb árfolyamon, alacsonyabb kamatokkal, mérsékeltebb hatósági díjakkal 
stb. gazdálkodhatnak. Ráadásul – ez is súlyos versenyhátrány! – a hazai agrárszereplôk 
árbevételüknek 0,5–1,0 százalékát vagyonvédelemre, az ún. megélhetési bûnözés kö-
vetkezményeinek „finanszírozására” kénytelenek költeni. A jövô szempontjából nagy 
kérdés, hogy az agrárgazdaság többletterheibôl a magyar gazdaságpolitika, – a társadalom 
távlatos megélhetése és egészsége érdekében – milyen távon, mit képes levenni!?

b.) Gazdáink, vállalataink termelni tudnak: sokat is, viszonylag jót is. Ám, eladni, tudatosan, 
elôrelátóan piacot szervezni már kevésbé! Hazánk nyitott gazdasággal bíró teljes jogú 
tagja az Európai Uniónak. Mivel nettó agrárexportot tartunk fenn és tûzünk ki célul, 
nem vagyunk érdekeltek a külkereskedelmi fogalom, a korrekt verseny korlátozásában. 
Ugyanakkor nem nézhetjük tétlenül, hogy az itthon – egyébként kedvezô naturális 
(szakmai) hatékonysággal – elôállítható termékeink kiszorulnak a hazai piacról! 
Meg kell vetni lábunkat a hazai piacon! Hiba volt az élelmiszer-kereskedelmet szinte 
feltétel nélkül átengedni a túlerôt képezô nemzetközi láncoknak. Hiba volt nem tudatosí-
tani a hazai fogyasztókban, hogy az élelmiszer-vásárlás nem pusztán pénzkiadás, hanem 
egészség- és munkahelymegôrzés is. Fájó tapasztalat a fogyasztók kezének, tudatának és 
pénzének elengedése. Meg kell találni a multinacionális láncokkal való együttélésnek a 
gazdálkodókra és a fogyasztókra nézve egyaránt elônyösebb formáit. Nyilvánvaló, hogy 
ebben a törekvésben helye van a szigornak, a törvényi szabályozásnak, a szankcióknak 
is, de tartós eredmény a beszállítók versenyképességének javulásától várható! Azzal a 
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feltétellel, hogy az élelmiszerláncok az anyaországukban szokásos ár- és üzletpolitikát, s 
kölcsönösen elônyös együttmûködést folytatnak! Nem szabad lezárni a láncokon kívüli 
élelmiszer-kereskedelem bôvítésének lehetôségeit sem. Túlzott élelmiszer-biztonsági 
követelményekkel nem célszerû akadályozni a direkt értékesítési formákat. Kívánatos 
lenne, ha a biotermékek, a hungarikumok, illetve a különleges minôségû élelmiszerek 
forgalmazására országos és/vagy regionális magyar (termelôi) lánc jönne létre! Tartós 
piaci sikerhez elengedhetetlen teendô a fogyasztók orientálása, a tudatos fogyasztói 
magatartásra való nevelés az iskolától a közmédiáig. A piaci részesedés megtartásában 
kulcsszerepet játszik a hazai élelmiszeripar. Ha tôkehiány, innovációs deficit okán nem 
képes lépést tartani az európai léptékben szervezôdô versenytársakkal, akkor már a kí-
nálatból is hiányozni fognak az alapvetô hazai élelmiszerek. Ez az ellátásban nem okoz 
gondot, de szûkíti a mezôgazdaság eladási és a vidék megélhetési lehetôségeit. Fejlesztési 
források szükségesek általában a kis- és középvállalatok megerôsítésére, illetve az alapvetô 
szakágazatokban egy-egy „vezérhajó” európai formátummá való felépítésében! Súlyos 
tapasztalat, hogy jól szervezett, versenyképes mezôgazdaság nélkül nincs eredményes 
élelmiszeripar, de hatékony élelmiszeripar nélkül sincs versenyképes mezôgazdaság!

c.) A piaci részesedés csökkenéséért nem okolhatjuk egyedül az élelmiszer-kereskedelmi 
láncokat (a „multikat”), az általuk meghonosított üzletpolitikai gyakorlatot. Felelôsség 
terheli a hazai szakmai érdekképviseleteket, s magukat a gazdálkodókat, a feldolgozókat, 
mert nem tettek eleget sem a horizontális, sem pedig a termékpályán való (vertikális) 
együttmûködés megszervezéséért. Szinte minimális a termékpálya-szereplôk közötti 
stratégiai együttmûködés, a hosszú távú érdekek egyeztetése, az azok mentén történô 
termelés-fejlesztés és -szervezés, illetve a közös piacszervezés. Sôt, igen gyakori a 
rövid távra szóló megállapodások, szerzôdések – pillanatnyi érdekek nyomására való 
– felrúgása. Kölcsönösen!

 Saját piacunkra, saját termékeink árára pedig csak kellô szervezettséggel, kellô áru-
tömeggel, kellô piaci alkuerôvel lehetséges (korlátozottan!) befolyást gyakorolni. A 
kis tételekben, helyi szükségletre történô értékesítést leszámítva, a globális piacokon 
nem lehet érvényesülni másképpen, csak összefogással. A hazai termelôknek és fel-
dolgozóknak nemcsak a támogatásokért, hanem távlatos életben maradási esélyükért 
kell végre kihasználni az integrációban, az együttmûködésben rejlô lehetôségeket. A 
forma (TÉSZ, BÉSZ, szövetkezések, szaktanácsadói és szolgáltató központok stb.) 
másodrangú kérdés. El kell érni, hogy a fôbb mezôgazdasági termékek 40–50%-ának 
„piaci sorsa” termelôi koordinációban dôljön el. Ehhez a hazai versenyszabályozás és 
annak gyakorlatának módosítása is szükséges.

d.) Stratégiaváltáshoz, de még korrekcióhoz is döntô feltétel a tôkehiány enyhítése, a finanszí-
rozási lehetôségek bôvítése. E nélkül nincs távlatos gazdálkodás, nem lehetségesek jövôt 
formáló fejlesztések! Márpedig fejlesztésekre égetôen szüksége van az agrárgazdaságnak, 
amely – földrajzi adottságai miatt – hátrányban van a termékek külpiacokra való rentábilis 
eljuttatásában, az alapanyagok és a melléktermékek (általában a biomassza) feldolgozása, 
hasznosítása tekintetében, ráadásul – klimatikus adottságai miatt – a versenytársakéval is 
szeszélyesebb idôjárási kihívásokkal kell szembenéznie. Az alapvetô célok megvalósítá-
sához számos területen hatalmas beruházásokra van szükség, értelmes célokra! A legsú-
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lyosabb stratégiai (gazdaságpolitikai, politikai!) döntés éppen ezen a ponton merül föl: a 
fejlesztésekhez szükséges tôkét „ki” fogja rendelkezésre bocsátani, s milyen feltételekkel?

 A legfontosabb célterületek:
– a logisztikai rendszer kiépítése, korszerûsítése. A vasúti közlekedés és a vízi szállí-

tás fejlesztése (Duna, Tisza hajózhatóvá tétele) nélkül a magyar gabona gazdaságos 
exportja – egy-egy globálisan hiányos évjáratot leszámítva – nem oldható meg, teljes 
mennyiségének hazai hasznosítása (állattenyésztés, bioenergia) pedig távlatosan sem 
tûnik reális alternatívának;

– a vízgazdálkodás, a vízkormányzás, az öntözés fejlesztése (a szállítási szempontokon 
túlmenôen is) hatalmas feladat. Ha az éghajlatváltozásról szóló tudományos megálla-
pítások helyesek, akkor az egyre gyakoribb aszályos esztendôk nem a véletlen mûvei. 
Akkor elfogadhatatlan, hogy hazánkat több víz hagyja el, mint amennyi beömlik. 
Akkor elfogadhatatlan, hogy az ország mezôgazdasági területének mindössze 3%-a 
öntözhetô! Ezt az arányt legalább 20%-ra érdemes (szükséges!) növelni!

– mind a jövôbeni igények (energiabiztonság!), mind pedig a hazai lehetôségek raci-
onális céllá avatják a bioenergia-szektor fejlesztését, a megújuló energiaforrások 
jelenleginél jóval erôteljesebb kihasználását. A élelempiactól függôen elsôsorban 
a melléktermékek (biogáz, növényi szárak, erdészeti hulladékok stb.) energiacélú 
hasznosítására ajánlatos felkészülni, de – a magyar termelési potenciált figyelembe 
véve – reálisan kell számolni a mezôgazdasági terület egy részének energetikai 
hasznosításával is (erdôsítés, energianövények, gabona, olajos magvak);

– az élelmiszer-gazdaság valamennyi termelô szektorában (alapanyag-termelés, feldol-
gozás, forgalmazás) erôteljesebb innovációra, jelentôs fejlesztésekre van szükség. 
Különösen „húsbavágó” az elmaradás a feldolgozóiparban (termékfejlesztés!), az 
állattenyésztésben (biológiai alapok, etetési–itatási–trágyakezelési rendszerek, 
épület hûtés–fûtés stb.) és a kertészeti ágazatokban (post-harvest tevékenységek). 
Funkcionálisan a piacszervezés, a piackutatás, a marketing-tevékenységek és az 
együttmûködési formák ösztönzése igényel többletforrásokat.

e.) Nemcsak anyagi, hanem szellemi javakba is energiákat kell fektetni. Jelenlegi oktatási, 
kutatási rendszerünk, szaktanácsadói hálózatunk (gyakorlatunk) már a mai verseny-
viszonyokban sem állja meg a helyét minden tekintetben. Az új kihívásokra (agrár- és 
biológiai kutatások, klímaváltozással összefüggô témakörök, biomassza-hasznosítás, 
zöld iparágak, vízgazdálkodás, környezetgazdálkodás, táplálkozástudomány,) pedig 
biztosan nem alkalmas;

– az agrárszakképzés (elsôsorban középfokon) hiányos. Egyre több szakmában meg szûnt a 
szakmunkás- és a technikusképzés. Nem biztosítottak a gyakorlóhelyek. A gazdaságok, 
a vállalatok ma már „vadásznak” a korszerû ismeretekkel rendelkezô jó szakemberekre!

– a felsôoktatásban számos agrárszak megszûnt (bolognai folyamat!), vagy felhígult. 
Egyre inkább a „rokonszakok” vonzóak. A „klasszikus” agrárszakokra jelentkezett 
hallgatók száma a 2001. évi 14390 fôrôl 2006-ban 8000 fôre apadt. A végzôs hallgatók 
tudásszintje, ismeretstruktúrája nem felel meg egy világversenyre ítélt élelmiszer-
gazdaság és vidékfejlesztés igényeinek;
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– a kutatói kapacitás (intézetek, a kutatók száma), általában az egyetemi, kutatóin-
tézeti és vállalati innovációs készség és tevékenység szintén „okolható” a jelenlegi 
gyenge agrárteljesítményekért! Fejlesztésre, ösztönzésre szorul! Természetesen azzal 
a feltétellel, hogy szemléletével, oktatási–kutatási eredményeivel az eddigieknél 
szervesebben kötôdjön a gazdálkodás gyakorlatához. Minôsítését, anyagi elismerését 
nemcsak a tudományos teljesítmények (címek, hivatkozások, konferenciaszereplések), 
hanem a gazdálkodók visszajelzései is befolyásolják.

f.) Az elôrelátással, az idôben való felkészüléssel sokszor hadilábon álltunk. Most pedig 
ismét elôre kell gondolkodni. Jó lenne közös nevezôre jutni abban a kérdésben, hogy 
milyen Közös Agrárpolitika szolgálná leginkább a magyar agrárgazdaságot 2013 után? 
A hazai vélemények is meglehetôsen széttartanak. Vannak, akik a versenyképesség 
erôsítését, mások a vidékfejlesztés elôtérbe állítását, a szociális gondok megoldását 
szinte „szektaszerûen” vallják. Egyelôre kevés a racionális érv. Annyi bizonyos, hogy 
a hazai agrárgazdaság strukturális átalakulási folyamata még nem fejezôdött be, tehát 
ehhez, s fôleg a piaci helytálláshoz még tetemes közösségi forrásokra van szükségünk. 
Elvileg talán abban is egyetértés van, hogy jelentôs források kellenek még a közjavak 
elôállításához, a környezet megôrzéséhez, az élelmiszer-biztonság további szilárdításá-
hoz, a diverzitás megmentéséhez. Ezen túlmenôen azonban olyan konkrét vidékfejlesz-
tési javaslatok kellenek, amelyek garantálják, hogy a felhasznált közösségi (és nemzeti) 
források érezhetôen kedvezô hatásokat váltsanak ki a vidéki foglalkoztatásban és a hazai 
lakosság életminôségében! Az sem árt, ha többletjövedelmek keletkezését generálják!

 A Közös Agrárpolitika alakítása során arra különösen ügyelnünk ajánlatos, hogy a 
közösségi forrásokhoz való hozzájutás ne szakadjon el a mezôgazdasági termelésre 
való alkalmasságtól (mezôgazdasági terület!), s kapcsolódjon olyan európai értékek-
hez, amelyek magyar szempontból is támogatandóak. Elemi érdekünk természeti 
erôforrásaink megôrzése, s az éghajlatváltozással összefüggô kockázatok (szeszélyes 
ár–jövedelem hullámzás) megelôzését, illetve a bekövetkezett károk megosztását célzó 
európai kockázati alap létrehozása.

g.) Nagyon fontos hazai agrárpolitikánk és szabályozási rendszerünk az európai 
tendenciákhoz, valamint a CAP átalakulásához történô igazodása. E területen 
egyértelmûen olyan változásokra van szükség, amelyek a jelenleginél hatékonyabban 
és jobban segítik mezôgazdaságunk erôforrásainak kihasználását, erôsítik a versenyké-
pességet és ezzel együtt elôsegítik a vidéki térségek gyorsabb fejlôdését. Ez egy olyan 
komplex feladat, amely magába kell, hogy foglalja a szabályozási rendszer továbbfej-
lesztését, a tudás és az ismeretek bôvítését, a beruházást és fejlesztést és a kapcsolódó 
infrastrukturális, valamint logisztikai beruházásokat. 

 A földtulajdon megosztottsága és földhasználati szabályaink merevsége súlyos korlát 
a mezôgazdasági termelôk – különösen a beruházni kívánók – számára. A jövô egyik 
kulcskérdése, hogy képesek leszünk-e a hatékonyabb földhasználatot segítô intézkedések 
megvalósítására. A szétaprózott földtulajdon a tulajdoni korlátokkal együtt ma már a 
fejlôdés egyik legfontosabb akadálya. A tulajdoni korlátok enyhítése átgondolt földrende-
zési politikával együtt, meggyorsíthatja az új erôforrások beáramlását a mezôgazdaságba 
és segítheti az állattenyésztés és az öntözés rehabilitációját. Félô, hogy a készülôben 
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lévô földtörvény ugyan megvédi a magyar földet a külföldi tulajdonosoktól, de nem 
hoz megoldást az egyéb gondok területén és új korlátokat állítva tovább fékezheti az 
ágazat fejlôdését.

 A mezôgazdaságban érvényesülô szabályzási rendszerünk túlzottan merev, esetenként 
dogmatikus, amelyet gyakran a mezôgazdaság sajátos körülményeit figyelmen kívül 
hagyó gyakorlat, az EU irányelvek szinte betû szerinti alkalmazása jellemez. Olyan 
versenyképesség centrikusabb, rugalmasabb szabályozási gyakorlatra van szükség, 
amelyben „termelés barátabb” a környezetvédelem, amelyben „haszonállat barátabb” 
az állategészségügyi szolgálat és amelyben az agrártermelés sajátosságait figyelembe 
vevô a munkaügyi szabályozás. 

 A tudomány eredményeire épülô gyors technológiai fejlesztés nagyon lényeges prio-
ritás. Ennek feltétele mindenekelôtt a beruházások fokozása, általában és különösen 
a céltudatosabb állami beruházás és fejlesztés. Célszerû a vidékfejlesztési alapokból 
finanszírozott támogatási programok prioritásainak felülvizsgálata a szélesebb nemzeti 
agrárfejlesztési stratégiai célok alapján (például: géptámogatások helyett öntözésfej-
lesztés). Ehhez kapcsolódóan a mezôgazdasági kutatási ráfordítások olyan mértékû 
és ütemû növelésére van szükség, amely a tudományt képessé teszi e hatalmas feladat 
teljesítésére, a korszerû nemesítés és a modern biológia lehetôségeinek kihasználására. 
Globális elemzések egyértelmûen a mezôgazdasági kutatások magas hatékonyságát bi-
zonyítják. Ennek ellenére még a fejlett országok túlnyomó többségében, így hazánkban 
is a mezôgazdasági kutatási ráfordítások csökkenése figyelhetô meg. A magánszektor 
ugyan egyre nagyobb szerepet tölt be a mezôgazdasági kutatásokban, úgy tûnik azonban, 
hogy ez a csökkenô állami támogatást, csak egyes területeken  képes pótolni. 

 Az állam és a magánszféra tevékenységének magasabb szintû koordinálása ugyancsak lé-
nyeges prioritás. A mezôgazdaság fejlôdése a magánszektoron alapul. Nem nélkülözhetô 
azonban továbbra sem az állami segítség és nem utolsó sorban a hatékony ellenôrzés 
és kontroll. A termelés és a piac követelményei tehát az állami és a magánszféra haté-
konyabb együttmûködését igényli. Az állami szerepvállalás egyre kevésbé a közvetlen 
beavatkozás és pénzügyi támogatás formájában kell, hogy megvalósuljon. Az átalakuló 
mezôgazdaság- és élelmiszerpiacok körülményei között az állam legfontosabb feladata 
a biztonságos és egészséges élelmiszer-termelés garantálása, valamint a piaci mûködés 
szabályainak és intézményi feltételeinek fokozatos fejlesztése. 

h.) Végül, szót kell ejteni olyan kérdésrôl, olyan tapasztalatról, amely mélyen megosztja a 
magyar agrártársadalmat. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi földhasználati viszonyok és azok 
szabályozása számos ok miatt – külföldiek, jogi személyek földszerzése; osztatlan közös 
használatú földek sorsa; öntözési és meliorációs beruházások elôsegítése; GMO-kérdés 
jövôbeni alakulása stb. – felülvizsgálatra szorul, törvénymódosítást tesz szükségessé.

 A vitákban azonban ennél többrôl van szó! Valójában az agrárfejlôdés lehetséges alter-
natíváját, a világgazdasági tendenciák lényegét érintik. Az errôl vallott „hit” teremt két 
magyar agrárvilágot. Az egyik érzelmileg szimpatikus: térjünk vissza a tradíciókhoz, 
folytassunk a jelenleginél sokszínûbb, környezetkímélôbb, emberibb, egészségesebb 
gazdálkodást. A másik racionálisabb: növelni kell a hatékonyságot, a szervezettséget, 
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a koncentrációt. Vegyük fel a „kesztyût”, ahol lehet, nyerjünk. Kevesebb embernek 
nagyobb kenyeret! Az elsô törekvés vonzó, nemes, de korlátozottan életképes. A 
második irányzat racionális és reális, de nem igazán számol a kapcsolódó társadalmi 
következményekkel.

 Sajnos, a világpiaci, de még az európai folyamatokat sem a magyar agrárgazdaság uralja. 
Nekünk alkalmazkodnunk kell. A „fegyvernemet” nem mi választjuk. Szerencsére nem 
is kell választanunk! Így az elôbbi két út egymás mellett is haladhat: akik a gyilkos 
versenyben külföldi piacokra, nagy tételben termelnek, akik itthon vívják gazdasági 
harcukat a multinacionális és hazai cégóriásokkal, azoknak erôsnek, szervezettnek és 
versenyképesnek kell lenniük! Akik országosan, regionálisan vagy egy-egy kistérségben 
– szintén összefogva, jól szervezetten – fogyasztókat nyernek meg a különleges és/vagy 
hagyományos, nem tömegesen elôállított élelmiszereknek, akik az emberek „takarmá-
nyozása” helyett más életminôséget is képesek kínálni (persze elfogadható áron!), azok 
a kíméletlen hatékonysági szempontok mellett más értékeket is követhetnek. Remélhetô, 
hogy ez az utóbbi út – az életszínvonal majdani emelkedésével – egyre szélesebbre tárul. 
A párhuzamos lét és fejlôdés lehetôsége adott: a mezôgazdasági terület durván felét az 
egyéni gazdaságok, a másik felét pedig a társas gazdaságok használják (noha, ez nem 
teljesen szinonimája a „kicsinek” és a „nagynak”). Elképzelhetô tehát a nem egymás 
elleni, hanem az egymást feltételezô, egymással együttmûködô nemes versengés is!

 A mezôgazdasági termelôk, a gazdaságok sokszínûsége jellemzô mezôgazdaságunkra. 
Évek óta folyik a kisüzem-nagyüzem vita, amely gyakran politikai színtérre is 
terelôdik. Úgy tûnik az üzemszabályozással kapcsolatos elképzelések megvalósulása 
komolyan visszafoghatja a termelési potenciál kihasználását. Látni kell, hogy a haté-
kony mezôgazdasági termelés különbözô méretekben folytatható. A kisüzemnek és a 
nagyüzemnek egyaránt lehetnek elônyei meghatározott körülmények és emberi felté-
telek között. Ezért a jövô kihívásaira való felkészülés a gazdaságok sokszínûségének 
elfogadását igényli az agrárpolitikában. Ennek a talaján a jogi beavatkozás helyett 
differenciált agrárpolitika alkalmazására van szükség, amely nem a kicsibôl akar na-
gyot, vagy a nagyból kicsit csinálni, hanem az egyes gazdaságtípusok sajátosságaihoz 
igazodó eszközökkel nyújt támogatást. A nagyüzemek számára a gazdasági feltétel 
rendszer transzparenciája a legfontosabb. Általában képesek a piac lehetôségeinek a 
kihasználására és saját érdekeik hatékony képviseletére, amennyiben diszkrimináció-
mentes a környezet. A közép- és kisüzemek viszont körülményeikhez és feltételeikhez 
igazított hatékony támogatást igényelnek. Ezért megfelelô hangsúlyt kell, hogy kapjon 
az agrárpolitikában a kisüzemek fejlôdésének és piacokhoz való alkalmazkodásának 
segítése. 

Ez az írás az alábbi munka alapján készült: Élelmiszer-biztonság. A magyar élelmiszer-
gazdaság, a vidékfejlesztés és az élelmiszer-biztonság stratégiai alapjai. MTA 2010. elsô 
része; társszerzô: Udovecz Gábor.


