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By the end of the 20th century, global systems of production and commerce had de-
veloped in the agrobusiness. The fundamental characteristic of these is that parallel to 
the disintegration of earlier market protection systems generally in use, the price and 
quality of products increasingly becomes determinant. While the EU is presently still 
capable of maintaining “internal” market protection for a short time, this is unlikely to 
be the case for long. In the period 2007-13, the type of agrobusiness whose development 
is indicated, is one which contains within itself the potential for long-term sustainable 
development, even within the increasingly liberalised and globalised world economy’s 
system of conditions. (1) To further this requires the development of a configuration 
and spatial division of labour that comprehensively utilises the precise tools of agricul-
ture and takes into account Hungarian agro-ecological assets. The resources available 
for the development of logistical systems should also be utilised taking these into ac-
count. (2) Small and medium-sized food industry businesses could have an outstanding 
significance in making the most of an area’s inherent possibilities and in retaining 
countryside population. It is advisable in their development, to give the associations 
that build on the consistent utilisation of system elements and which comprise an in-
creasingly large part of the production field, a much greater role than they currently 
have. The number of cases where subsidies simply create the opportunity for raw ma-
terial production must be reduced. (3) The expansion of large-scale small business sys-
tems is concurrently putting increased pressure on suppliers. In economic terms, late 
payments and the stipulation of other, quite baseless, payment obligations constitute a 
transfer of resources, which is not, however, reflected in the current information sys-
tems or in tax legislation. In the interests of reducing the imbalance, characteristic of 
the whole verticum, the regular recording of such cases and the development of a com-
plex taxation system based on this is a task of fundamental importance. (4) The com-
petitiveness of the Hungarian agricultural sector is basically domestically determined. 
In the interests of this, the Hungarian consumer’s trust in domestic produce needs to 
be restored. This requires a radical transformation of the current food security system. 
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A 20. század végére globális termelési és kereskedelmi rendszerek alakultak ki 

az élelmiszergazdaságban. Ezek alapvetı jellemzıje, hogy a korábban általánosan 
alkalmazott piacvédelmi rendszerek lebomlásával párhuzamosan egyre inkább a 
termékek ára és minısége válik meghatározóvá. Az Európai Unió napjainkban 
még képes ugyan ideig-óráig fenntartani a „belsı” piacok védelmét, ez azonban 
valószínőleg nem sokáig marad így. A 2007-13 idıszakban olyan agrárgazdaság 
kialakítására indokolt törekedni, mely magában hordozza a hosszú távú, a mind-
inkább liberalizálódó és globalizálódó világgazdaság feltételrendszerei között is 
fenntartható fejlıdés lehetıségét. (1) Ennek érdekében a magyar agro-ökológiai 
adottságokat messzemenıen figyelembe vevı, a precíziós mezıgazdaság eszközeit 
sokoldalúan alkalmazó térszerkezet és térbeli munkamegosztás kialakítására van 
szükség. Ezeket figyelembe véve kell felhasználni a logisztikai rendszerek fejleszté-
sére rendelkezésre álló erıforrásokat is. (2) A vidéki népesség megtartásában, a 
tájban levı lehetıségek kiaknázásában kiemelkedı jelentısége lehet a kis és köze-
pes mérető élelmiszeripari üzemeknek. Ezek kialakításában a rendszerszemlélet 
következetes alkalmazására épülı, a termékpálya minél nagyobb részét magában 
foglaló szövetkezeteknek a jelenleginél nagyobb szerepet célszerő kapniuk. Csök-
kenteni kell azon esetek számát, amikor a támogatások pusztán a nyersanyag elı-
állításának lehetıségét teremtik meg. (3) A nagymérető kiskereskedelmi rendsze-
rek térhódításával párhuzamosan fokozódik ezek nyomása a beszállítók felé. A ké-
sedelmes fizetések, a minden alapot nélkülözı egyéb fizetési kötelezettségek kiköté-
se közgazdasági lényegét tekintve eszközátadást jelent, mely azonban a jelenlegi in-
formációs rendszerekben és adójogszabályokban nem tükrözıdik. Az ilyen esetek 
rendszeres nyilvántartása és az erre alapozott adóztatás komplex rendszerének ki-
dolgozása alapvetı fontosságú feladat a vertikum egészére jellemzı egyensúlyta-
lanságok csökkentése érdekében. (4) A magyar agrárium versenyképessége alapve-
tıen belföldön dıl el. Ennek érdekében vissza kell adni a magyar fogyasztó hazai 
termékekbe vetett bizalmát. Ez a jelenlegi élelmiszer-biztonsági rendszer radikális 
átalakítását követeli meg. 
____________________________________ 

A pályázatra érkezett kéziratokat a Szerkesztıbizottság megjelenés után értékeli, lektorálja és a szer-
kesztés is csak a minimálisan szükséges beavatkozásokra korlátozódik. 
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1. Tézis: Az agro-ökológiai adott-
ságok messzemenı figyelembevételével 
kialakított, a precíziós mezıgazdasági 
termelés eszközrendszerére alapozott 
agrártermelési struktúra a jelenlegi 
igényszint kielégítését a mostaninál lé-
nyegesen kisebb terület felhasználásá-
val is lehetıvé tenné. A fennmaradó 
területet az energiatermelésre és/vagy 
az erdıgazdálkodásra, illetve a biodi-
verzitás fenntartására célszerő fel-
használni. 

Az agrár-világpiacok globalizációjá-
ból az következik, hogy nem tekinthetı 
értelmes célkitőzésnek a termelés meny-
nyiségének további növelése, mert ezen 
stratégia alkalmazását sem a piaci viszo-
nyok nem teszik lehetıvé, sem a magyar 
élelmiszergazdaság logisztikai akciórá-
diusza nem ad módot a tömegtermékek 
nagy távolságra történı gazdaságos szál-
lítására – ennek mértékét a különbözı 
szerzık (Udovecz, 2006) 500-900 km-re 
becsülik – és a környezı országok csak 
korlátozott felvevıpiacot jelentenek. 

Ha arra keresünk választ, hogy a jelen-
legi igény-struktúra kielégítéséhez mekko-
ra területre lenne szükség, akkor minde-
nekelıtt azt kell meghatároznunk, hogy 
milyen technológiai színvonalat tekintünk 
kiindulópontnak. Világosan látható, hogy 
napjainkra a magyar növénytermelés ho-
zamai az esetek jelentıs részében messze 
elmaradtak a fejlett országokétól, sıt a ko-
rábbi színvonalat sem érik el, ugyanakkor 
erıteljesen nıtt a termésátlagok ingadozá-
sa, azaz a termelés bizonytalansága. Ezt 
szem elıtt tartva célszerő figyelembe ven-
nünk azt is, hogy még ha a termésátlagok 
követték volna a hatvanas évek elejétıl a 
nyolcvanas évek végéig tartó lineáris tren-
det, akkor sem érnénk el egy-egy növény 
termelésének európai élmezınyét.  

A bemutatott összefüggések ismere-
tében nem tőnik maximalizmusnak, ha a 
növénytermelés hektáronkénti termelését 
az 1984-1988-as idıszak megyénkénti 

átlagterméseivel közelítjük. Ez alól csak 
a cukorrépa és a napraforgó esetén cél-
szerő kivételt tenni: itt az agrártermelést 
is mind nagyobb mértékben integráló 
multinacionális vállalatok hatására egyre 
inkább sikerült elérni a terméshozamok 
növekedését, ezért ezen növényeknél a 
2000-2004-es idıszak átlagterméseivel 
kalkuláltunk.  

A fenti megfontolások alapján a ma-
gyar szántóföldi növénytermelés térszer-
kezetének optimalizálási lehetıségeit hét 
kiválasztott, a szántóföldi növényterme-
lés mintegy kétharmadát reprezentáló 
növény (búza, kukorica, árpa, rozs, cu-
korrépa, napraforgó, burgonya) megyei 
termésátlagai alapján elemeztük. 

A magyar mezıgazdaság teljesítıké-
pessége és adottságai közötti viszonyt a 
lineáris programozás alkalmazásával 
vizsgáltuk. A modell kiinduló adatai az 
alábbiak voltak: 

xij 
termıföld-felhasználás j me-
gyében az i növényre 

ξij 
az i növény termésátlaga j me-
gyében 

bi 
az i növény megkövetelt ter-
mésmennyisége 

cj 
hét kiválasztott növény termelé-
sére rendelkezésre álló összes 
földterület j megyében 

dij 
egy-egy növény földhasználatá-
nak korlátja j megyében 

Kiindulásunk szerint a modell segít-
ségével elérni kívánt „optimális” föld-
használati szerkezetnek ki kell elégítenie 
az alábbi követelményeket. 

Az egyes növényekbıl megkívánt 
összes termésmennyiség biztosítása: 

19

ij ij i
j 1

x b
=

ξ ≥∑  i=1,…,7. (Eq. 1) 

Az egyes megyékben rendelkezésre 
álló összes szántóföldterület figyelembe 
vétele:  
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ij j
i 1

x c
=

≤∑  j=1,…,19. (Eq. 2) 

Az i növény termesztésére j megyé-
ben felhasznált földterület figyelembe 
vétele: 

ij ijx d≤  i=1,…,7; j=1,…,19. (Eq. 3) 

Végül természetesen azt is meghatá-
roztuk, hogy az egyes célfüggvény-
együtthatóknak pozitív értékőeknek kell 
lenniük: 

ijx 0≥  i=1…,7; j=1,…,19. (Eq. 4) 

Az (1) egyenlet xij értékeinek együtt-
hatói véletlen változók, ezért legfeljebb 
azt tőzhetjük ki célul, hogy adott bizton-
sági szinten sikerüljön kielégíteni a ter-
melési igényeket, azaz:  

19

ij ij i
j 1

P( x b i 1,...,7) p.
=

ξ ≥ = ≥∑  (Eq. 5) 

Az így létrehozott modell célfüggvé-
nyében az összes földhasználat minima-
lizálása áll, azaz:  

7 19

ij
i 1 j 1

min x .
= =

∑∑  (Eq. 6) 

A bemutatott egyenletrendszerben 
szereplı összefüggésekkel egy szto-
chasztikus programozási feladathoz ju-
tunk, melynek nem ismert egzakt megol-
dása. Az egyszerőség kedvéért az egyes 
növények aij termésátlagát vettük figye-
lembe: 

19

ij ij i
j 1

a x b
=

≥∑  
i=1,…,7. (Eq. 5’) 

Így olyan egyenletrendszerhez jutot-
tunk, amelyik bármely LP programcso-
maggal megoldható. A mi választásunk 
egyszerősége miatt a What’sBest® prog-
ramcsomagra esett. 

Röviden: olyan térszerkezet kialakí-
tására törekedtünk, mely az 1984-89-es 
idıszak átlag termésátlagai alapján képes 
elérni a 2000-2004 közötti idıszak ter-
méseredményeit. A jelenlegi körülmé-
nyek között megközelítıen ez az a ter-
mésmennyiség, amelynek bel- és külpia-
ci értékesítése zavarmentesen megoldha-
tó. 

Munkánk során a bemutatott feltéte-
lek mellett kerestük azt a termelési tér-
szerkezetet, mely a legkisebb terület fel-
használásával képes kielégíteni a jelen-
legi igényszintet. Számításaink eredmé-
nyeit az 1. táblázatban mutatjuk be. A 
bemutatott táblázat alapján megvalósított 
termelés-allokációval elérhetı, hogy a 
vizsgált növények termelésére igénybe 
vett szántóterület a jelenlegihez képest 
17%-kal csökkenjen.  

A számításainkhoz felhasznált mo-
dellben korlátozó feltételként vettük fi-
gyelembe az egyes megyék rendelkezés-
re álló területét. Ha ezt a korlátozó felté-
telt enyhítjük, azaz megengedjük, hogy a 
termelésre igénybe vett terület adott mér-
tékben meghaladja 2000-2006 átlagában 
az egyes megyékben felhasznált terüle-
tet, akkor azt tapasztaljuk, hogy tovább 
csökkenhet az agrártermelésre felhasz-
nált földterület mennyisége, és a terület-
megtakarítás akár 25%-ot is elérhet. Ha a 
„megyei” korlátokat teljesen eltöröljük, 
és nem szabunk gátat annak, hogy az 
egyes megyékben rendelkezésre álló 
szántóföldterület csak adott részét hasz-
nálhatják fel a vizsgált növények terme-
lésére, akkor egészen sajátos, „monokul-
túrás” kép alakul ki. Nyilvánvaló, hogy 
egy ilyen fejlıdési pályának sem értel-
me, sem realitása nincsen, mégis jól rávi-
lágít arra, milyen jelentıs termelési po-
tenciállal rendelkezik hazánk mezıgaz-
dasága. Ezen termelési potenciál stabili-
tását szemléletesen igazolja, hogy ha ki-
zárjuk a választható alternatívák közül 
azt a megyét, mely a kiindulás szerint 
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„optimálisnak” lenne tekinthetı, akkor is 
jelentısebb nehézség nélkül elérhetı a 
kívánt termésmennyiség. 

A vázolt összefüggésekbıl azt a kö-
vetkeztetést vonhatjuk le, hogy a magyar 
mezıgazdaság nagyon jelentıs termelı-
kapacitásokkal (agro-ökológiai potenci-
állal) rendelkezik. Ebbıl az következik, 
hogy ha a jelenlegi piaci feltételek nem 
változnak meg radikálisan, akkor egyre 
inkább a termelési feltételekhez igazodó 
földrajzi szerkezet kialakítására célszerő 
törekedni, azaz fokozott mértékben elı-
térbe kellene kerülnie a „tájtermesztés” 
fogalomkörrel összefoglalt gondolko-
dásmódnak. A termelés térszerkezetének 
átalakulása megköveteli a szállítási-
tárolási logisztikai infrastruktúra földraj-
zi elhelyezésének újragondolását is. A 
most tervezés vagy építés alatt álló 
multimodális logisztikai szolgáltató köz-
pontok kialakításában is figyelembe kel-
lene venni ezeket a szempontokat. A 
fennmaradó mezıgazdasági termıterület 
hasznosításának szempontjából felérté-
kelıdik a turizmus és a mezıgazdaság-
hoz kapcsolódó egyéb tevékenységek 
szerepe is, azok összes logisztikai felté-
telrendszerével együtt. 

 
2. Tézis: A magyar termelési po-

tenciál kiaknázásának, a mezıgazda-
sági termelık jövedelemnövelésének és 
a munkahelyteremtésnek elemi feltéte-
le az erıs, magas hozzáadott értéket 
képezı élelmiszeripari kis- és közép-
vállalatok jelenléte. 

A világ minden fejlett országát az jel-
lemzi, hogy az élelmiszerfogyasztás 
elıbb-utóbb eléri a biológiai telítettség 
határát. Ekkor a magasabb hozzáadott ér-
ték tartalmú, különlegesebb, egyedibb 
termékek elıállítása jelentheti a legfıbb 
kitörési pontot (1. ábra). Ha az agrárter-
melık ebbıl a folyamatból kimaradnak, 
akkor nem lesz lehetıségük a termékek 
kínálta differenciálásra, és így egyre 

kedvezıtlenebb helyzetbe kerülnek a 
vertikumon belüli jövedelemosztozkodás 
során. Az életmód átalakulása, a fo-
gyasztói magatartás módosulása azonban 
új távlatokat is nyithat. Ennek talán leg-
jobb példája az agrártermeléshez (is) 
kapcsolódó turisztikai szolgáltatások bı-
vülı köre. Jól példázza ezt a borturizmus 
fejlıdése.  

A globalizálódó világban kétpólusú 
(duális) élelmiszeripar jön létre. A skála 
egyik pólusán a nagy (gyakran multina-
cionális) vállalatok helyezkednek el, a 
másikon a kis- és középvállalatok.  

A tájban rejlı értékek kiaknázása, a 
növekvı hozzáadott érték termelés és a 
munkahelyteremtés szempontjából a kis 
és közepes mérető élelmiszeripari válla-
latoknak van kiemelt jelentısége. Ezek 
akkor lesznek sikeresek, ha (1) képesek 
lesznek a helyi adottságok messzemenı 
kiaknázására [pl. hagyományos termé-
kek, termelési kultúrák „újrafelfedezé-
se”]; (2) megtalálják azokat a terméke-
ket, melyek elıállítása – például a mé-
retgazdaságosság miatt – még nem érde-
kes a nagyvállalatok számára [pl. speciá-
lis édesipari termékek gyártása, gondol-
junk pl. a Szamos Kft. sikereire]; (3) ké-
pesek lesznek magasabb hozzáadott ér-
tékő termékek elıállítására [egészség-
iparhoz kapcsolódó innovációk a gyógy-
szer- és élelmiszeripar határán a pezsgı-
tabletták piacán]; (4) termékeikhez meg-
felelı szolgáltatást képesek hozzáadni 
[pl. bor-borturizmus].  

Ezen stratégia megvalósításához két 
dolog kell: az egyes, önmagukban szétta-
golt mezıgazdasági termelık önszerve-
zıdésének, szövetkezésének elımozdítása 
és a megfelelı stratégia kidolgozása.  

A szövetkezés jelentıségét jól érzé-
kelteti a borászat példája. Konkrét üzemi 
adatok alapján elkészített, számítógépes 
szimulációval alátámasztott modellszá-
mításaink alapján ha egy 20 hektáros 
családi pincészet „csak” szılıt ad el, ak-



LAKNER ET AL.: Versenyképes élelmiszergazdaság – élhetı vidék 6 

kor biztos a pénzügyi bukás. Ha egyszer 
fejtett bort értékesít, akkor még mindig 
csak nagyon szerény lehet a beruházás 
belsı megtérülési kamatlába (Takács – 
Takácsné, 2004). Ha képes palackozott 
bor elıállítására, akkor azonban már je-
lentıs és viszonylag biztos nyereséggel 
mőködhet (2. ábra). Ehhez természetesen 
megfelelı technológiára, gépekre, be-
rendezésekre van szükség. Ezt felismer-
ve számos családi borászat vásárolt pa-
lackozó gépeket az elmúlt években, me-
lyekkel termelése egészét le tudja palac-
kozni 1-2 nap alatt. Ekkora luxust még a 
legfejlettebb európai országok borászai 
sem engednek meg maguknak: e helyett 
vesznek egy gépjármőre szerelhetı mo-
bil palackozó gépsort, és azzal járják 
körbe a szövetkezet tagjait…  

Hasonló anomáliákat tapasztalhatunk 
a magyar almatermelésben is. Az elmúlt 
tizenöt évben a korábbinak töredékére 
csökkent az étkezési alma elıállítása, 
erıteljesen megnıtt viszont a léalmából 
készített almalésőrítmény-gyártás ará-
nya. Ez tipikusan olyan termékszerkezet-
váltás volt, melybe be van kódolva a bu-
kás: a lényegesen olcsóbb, harmadik vi-
lágbeli termelıkkel egyszerően nem le-
het majd versenyezni. A kialakult hely-
zet fı oka az árukezelési-logisztikai 
rendszer hiánya: 3-5 hektáros almáskert-
hez nem lehet korszerő csomagolási-
tárolási kapacitást gazdaságosan üzemel-
tetni. Ennél nagyobb mérető feldolgozók 
üzemeltetése azonban már ismét csak 
szövetkezetek létesítését tenné indokolt-
tá. Számításaink szerint ekkor már elfo-
gadható nyereséggel lenne mőködtethetı 
a termelı-tároló rendszer. Látnunk kell 
azonban, hogy sokszor a gazdaságszabá-
lyozás is hibásan orientált: értelmetlen 
dolog volt almaültetvényre támogatást 
adni úgy, hogy az nem foglalta magában 
az áruvá készítést és a tárolást. Látnunk 
kell ugyanis, hogy ma már nem az októ-
berben leszedett és a „fa alól” értékesített 

alma az étkezési alma, hanem az egysé-
gesen csomagolt, nyomon követést szol-
gáló adathordozókkal felszerelt, január 
és április között értékesített termék te-
kinthetı annak. 

A vázolt célok eléréséhez valódi ta-
nácsadási rendszerre, stratégiaalkotásra 
lenne szükség. Ez felveti az olyan, mő-
ködı szaktanácsadási központok létreho-
zásának igényét, melyek ténylegesen a 
régióban használható, releváns tudás 
központjai (és nem egy-egy sokszor ön-
célú és/vagy marginális jelentıségő té-
mát „mővelı” elméleti kutatóintézetek, 
ha úgy tetszik „tudásközpontok”). 

 
3. Tézis: Az élelmiszer-kereskedel-

mi vállalatok – erıfölényükkel vissza-
élve – olyan kereskedelmi feltételekkel 
kötnek szerzıdést mezıgazdasági és 
élelmiszeripari beszállítóikkal, melyek 
azok helyzetét erıteljesen nehezítik, 
sokszor lehetetlenné teszik. Az ezen 
szerzıdésekre vonatkozó információs 
rendszer fejlesztésével, a mögöttük 
meghúzódó pénzügyi forrásátadás fo-
kozott megadóztatásával a jelenleginél 
áttekinthetıbb és méltányosabb jöve-
delem-megosztás feltételeit kellene 
megteremteni. 

A magyar élelmiszerláncban is mind 
erıteljesebben érezhetı a kereskedelem 
erıfölénye. Ennek legkézzelfoghatóbb je-
le a késedelmes fizetések és a különbözı 
címen kierıszakolt kedvezmények rend-
szere. A jelenleg hatályos számviteli és 
adótörvények alkalmazása csak korláto-
zott mértékben ad módot annak az ano-
máliának a kezelésére, hogy a kereske-
delmi vállalatok gyakran csak erıteljes 
késedelemmel fizetnek. Elvben hatályban 
van olyan törvény, mely legfeljebb har-
minc napos fizetési határidıt engedélyez, 
ezt azonban szinte sehol nem tartják be. A 
szabályozás továbbfejlesztéséhez a keres-
kedelmi vállalatok pénzügyi beszámolói-
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nak rendszerét, majd az arra épülı adó-
rendszert kellene tovább finomíttatni.  

Mindenekelıtt a vevıállomány1 és a 
szállítóállomány2 forgási sebességét len-
ne célszerő folyamatosan nyomon kö-
vetni. A folyamatos megfigyelés lehetı-
séget teremtene arra, hogy az idı 
elırehaladtával a mutatók változását is 
megfigyelhessük. A jelenlegi gyakorlat 
szerint a mérlegbeszámolóban közölt 
adatok ehhez nem elégségesek. Javasol-
juk, hogy az adóbevallási kötelezettség-
hez rendeljék hozzá ezen mutatók közlé-
sét is. Ezzel el lehetne érni, hogy a jelen-
tısebb cégek havonta jelentsék ezeknek 
a mutatóknak az értékét, és idıvel a vál-
tozásuk iránya és intenzitása is leolvas-
ható lenne. 

A 2. táblázatban bemutatott példában 
a havi rendszerességgel számított adatok 
alapján megállapítható, hogy a szállítók 
forgási sebessége minimum 4-szer (feb-
ruár) és maximum 19-szer hosszabb, 
mint a vevık forgási sebessége. A ve-
vıktıl a cég átlagosan 6 nap alatt kapja 
meg az eladott áru neki jutó ellenértékét, 
és ugyanakkor a szállítóknak 28 nap és 
121 nap közötti intervallumban fizet. Kis 
túlzással az is mondható, hogy a szállí-
tók pénzét forgatja minimum 22 és ma-
ximum 115 napig. Nem szabad elfelejte-
ni, hogy ez utóbbi érték már kis híján 4 
hónap, és egy négyhónapos likviditási 
hitelfelvétel kamatai a szállító oldaláról 
nem elhanyagolható pénzügyi költséget 
jelentenek. 

Elképzelhetı egy olyan megoldás is, 
hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara keretein belül, az egyes ágazatok 
sajátosságait szem elıtt tartva, figyelem-

                                                 
1 A vevık forgási sebessége az átlagos vevıállo-
mány és az értékesítési árbevétel egy napra jutó ré-
szének a hányadosa – Átlagos vevıállomány / (Ér-
tékesítés nettó árbevétele:365 
2 A szállítók forgási sebessége az átlagos szállítóál-
lomány és az egy napra jutó anyagjellegő ráfordítás 
hányadosa – Átlagos szállítóállomány / (Anyagjel-
legő ráforítások:365 

be véve a prosperáló vállalkozások ta-
pasztalatait, eddigi teljesítményét kiala-
kuljon egy olyan kritériumrendszer, 
amely mind a szállítók (termelık), mind 
a vevık (kereskedık) számára elfogad-
ható keretek közé szorítja ezt a viselke-
dést. Ezzel párhuzamosan az APEH 
számára biztosítani kellene azt a törvényi 
felhatalmazást, hogy automatikusan adót 
rójon ki azokra a cégekre, és azt be is 
szedje, amelyek nem akarják elfogadni 
az új viselkedési formákat. A büntetıadó 
alapját adhatná az átlagos vevıállomány, 
mértékét pedig az MNB kamat kétszere-
se, a késedelmi napokra számítva. 

Ezzel az állam ki tudná kényszeríteni 
a fizetési fegyelem erısödését, amire a 
nagy kereskedelmi és termelı vállala-
tokkal szemben jelenleg és eddig nem 
mutatkozott képesnek. 

Ha így – az adó oldaláról – kísérel-
nénk meg komplex módon követni és 
szankcionálni azt a mai gyakorlatot, 
mely lényegében a forgóeszközök térí-
tésmentes átadására kényszeríti a nagy-
mérető kiskereskedelmi vállalatok be-
szállítóit, akkor ezzel olyan lépést ten-
nénk elıre, mely európai léptékben is út-
törı lenne. Hasonlóan kellene eljárni 
minden olyan esetben, amikor a kereske-
delmi vállalat olyan címen kér árenged-
ményt, ami nincs arányban az általa 
nyújtott szolgáltatással. 

Ezzel egyidejőleg a beszállítókat fel 
kellene készíteni – például a kamaráknak 
– arra, hogy igenis követeljék meg és el-
lenırizzék a kereskedelmi vállalat által a 
szerzıdésben tett és kifizettetett ígéretek 
betartását (pl. a merchandising terén). 

 
4. Tézis: Az élelmiszer-ellenırzés 

rendszerének komplex átalakításával 
vissza kell állítanunk a magyar fo-
gyasztó bizalmát az élelmiszerlánc 
termékei iránt. 

Az 1990-es évek elejétıl kezdve 
emelkedik a Magyarországra áramló im-
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port élelmiszerek kiskereskedelmi forga-
lomban mért aránya. A piacot egyszerre 
jellemzi a fogyasztói árérzékenység, a 
vásárlói tudatosság alacsony szintje, a 
kiskereskedelmi szektor erıfölénye, a 
beszállítók fokozódó kiszolgáltatottsága 
és az Európai Unión belüli élelmiszerke-
reskedelem gyakorlatban nehezen ellen-
ırizhetı rendszere. A kereskedelmi lán-
cok között kibontakozó erıs verseny el-
sısorban a fogyasztói árak versenye lett, 
ahol a minıség szerepe kevésbé megha-
tározó. A fogyasztói árak versenyét a 
termelı finanszírozza, az évekig stagnáló 
beszállítói árakkal és a kereskedelmi 
költségtérítések változatos rendszerével 
(amelyek mértéke a beszállító árbevétel-
ének 10%-át is elérheti). A legális élel-
miszer-elıállítás eleve gyenge jövedel-
mezısége a tartósan alacsony árak miatt 
tovább csökkent, sok ágazatban nem téve 
lehetıvé sem a bıvített újratermelés fi-
nanszírozását, sem pedig a minıség szin-
ten tartását. Az élelmiszer-termelés 
egyes szereplıi a feketegazdaságba he-
lyezték át tevékenységük egy részét vagy 
egészét, amely az élelmiszer-ellenırzı 
hatóságok szerepének módosulása, kapa-
citásának és hatáskörének megváltozása 
miatt nehezen kontrollálható folyamat. 
Magukat megnevezni nem kívánó infor-
mációforrásaink szerint hazánkban is 
megjelentek azok az Európa-szerte jól 
ismert bőnözıi csoportok, amelyek a 
szabályozási kiskapukra építve folytat-
nak illegális nemzetközi kereskedelmet 
(például hamisított okmányokkal, vagy 
okmányok nélkül utaztatva emberi fo-
gyasztásra alkalmatlan árukat). Ezeknek 
az áruknak beszerzési költsége nincs, 
vagy elhanyagolható, hiszen gyakran ve-
szélyes hulladékként tartják ıket nyil-
ván, amely kategória megsemmisítése a 
gyártó számára jelentıs költségvonzattal 
jár. Ezek a csoportok gyakran a kereske-
delmi láncok fontos beszállítói, hiszen 
amellett, hogy alkalmanként olcsó ter-

méket biztosítanak, segítenek letörni a 
legális gazdaságban elıállított termékek 
árait is. A helyzet javítása érdekében az 
élelmiszer-biztonsági rendszer átalakítá-
sára vonatkozóan az alábbi javaslatokat 
tesszük:  

1. Az élelmiszer-biztonság szavatolá-
sát szolgáló hatósági élelmiszer- és ta-
karmány-ellenırzések (továbbiakban: 
élelmiszer-ellenırzés) jogi szabályozá-
sában történt változások az elmúlt évek-
ben nem segítették kellıen az áttekinthe-
tıséget és a hatékony mőködés biztosítá-
sát. Alapvetı feladat a jogszabályi háttér 
mielıbbi ésszerősítése és lehetıség sze-
rinti egyszerősítése, valamint a hatósági 
szankcionálás eszközrendszerének átdol-
gozása annak érdekében, hogy a bünteté-
seknek valódi visszatartó hatása legyen. 

2. Az élelmiszer-biztonság tekinteté-
ben érintett szakhatósági- és intézményi 
hálózat szakmai felkészültsége megfele-
lı, felépítése azonban még az elmúlt 
években lezajló változások után is túlzot-
tan tagoltnak mondható. Az FVM, az 
EüM és a GKM felügyelete alatt jelenleg 
több, különféle feladat- és hatáskörrel 
felruházott önálló szervezet mőködik. Ez 
nem tartható fent, mert az ezzel együtt 
járó infrastrukturális feltételrendszer biz-
tosítása, a szakmai tevékenységet végzık 
munkájának támogatását ellátó személyi 
állomány megtartása és mindezen ténye-
zık adminisztrációs vonzatai a hatósági 
munka más lényegi területeitıl vonnak el 
jelentıs forrásokat. Komoly problémát 
jelent, hogy a különbözı szervezetek kö-
zötti együttmőködés hivatalos keretei 
nem teljes körően kidolgozottak, egyes 
területeken folyamatos kompetenciahar-
cok figyelhetık meg. A hazai hatóságok 
tevékenységében továbbra is jelentıs 
párhuzamosságok, hatásköri átfedések 
tapasztalhatók. Ez az ellenırzési tevé-
kenység komoly költséghatékonyságbeli 
romlásához vezet, valamint szükségtelen 
addicionális terhet ró az ellenırzés köré-
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be bevont vállalatokra is. Ebbıl adódóan 
múlhatatlanul szükséges az élelmiszer-
ellenırzés terén szerepet vállaló összes in-
tézmény feladatainak pontos számbavéte-
le, valamint kapacitásaiknak és jelenlegi 
kihasználtságuknak a felmérése, hogy 
megállapítható legyen, hol van szükség és 
lehetıség a széttagolt, esetenként más-
más tárca felügyelete alá tartozó intézmé-
nyek összevonására, átalakítására. 

3. Az élelmiszer- és takarmány-ellen-
ırzést a résztvevı hatóságok az élelmi-
szerlánc horizontális (termékféleségen-
ként) és vertikális (az élelmiszerlánc 
mentén, „from farm to fork”) síkjain, 
jogszabályban rögzített feladatkörüknek 
megfelelıen látják el. A hatósági élelmi-
szer-ellenırzések feladatkörök szerinti 
megosztását kormányrendelet rögzíti, 
amelyet azonban az egyes hatóságok el-
térı módon értelmeznek. Nem tisztázott 
a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség 
(FVF) szerepe sem. Az FVF fontos fel-
adatot lát el a fogyasztók érdekvédelmé-
nek területén, de szükségtelen és káros, 
ha az élelmiszer-biztonsági vizsgálatokat 
FVF végzi el (ebbıl országos szintő bot-
rány – felesleges pánikkeltés – is kelet-
kezett egy, az FVF hibájából tévesen 
megállapított fertızöttség kapcsán). Ja-
vasoljuk, hogy a Fıfelügyelıség élelmi-
szereket érintı ellenırzései kizárólag a 
kereskedelmi egységek eladóterébıl vett 
minták alapján történhessenek. Az FVF 
által elvégzett élelmiszer-vizsgálatoknak 
az élelmiszeripari termékek minıségi 
megfelelıségére, valamint a címkén fel-
tüntetett adatok elégségességére és való-
diságára kell vonatkoznia (beltartalmi ér-
tékek, deklarált összetétel és egyéb ter-
mékjellemzık, minıségmegırzési idı, 
tömeg, térfogat, származási hely, gyár-
tó). Az FVF ellenırzési tevékenységének 
nem lehet célja a termék élelmiszer-
biztonsági szempontból történı értékelé-
se. Ha az ellenırzés során az élelmiszer-
biztonságot érintı probléma gyanúja me-

rül fel, úgy köteles az adott területen 
kompetens társhatóságot felkérni a szak-
hatósági vizsgálat lefolytatására és az 
esetlegesen szükséges szankció megho-
zatalára.  

4. Az illetékes hatóságok tevékeny-
ségét a 2003-ban megalapított Magyar 
Élelmiszer-biztonsági Hivatal (MÉBiH) 
lett volna hivatott koordinálni. Az eltelt 
idıszak azonban teljes mértékben igazol-
ta azokat a véleményeket, amelyek a 
MÉBiH jelen formában (hatósági jogkör 
és tényleges felügyeleti eszközök nélkül) 
történı létrehozása ellen szóltak. A hiva-
tal marginális szerepre kárhoztatva, ha-
táskör, információ és a mőködéséhez 
szükséges pénzügyi feltételek hiányában 
az események követésére szorítkozik. Az 
ellenırzı hatóságok tevékenységének 
összehangolása, az esetleges átfedések 
kiküszöbölése, a hatékony, nemzetgaz-
dasági érdekek figyelembevételével 
megalkotott ellenırzési tervek elkészíté-
se, végrehajtása a különbözı ellenırzı 
szervek mőködésének koordinálását, 
egységes szempontok szerinti, központi 
irányítását igényli. Ennek biztosítása ér-
dekében szükséges a MÉBiH szerepének 
újragondolása és intézményi átszervezé-
se, melynek célja egy, a kormányzati hi-
erarchiában a minisztériumok felett álló 
intézmény (például a Miniszterelnöki Hi-
vatalon belül mőködı, kormánymegbí-
zott, vagy kormánybiztos által irányított 
élelmiszer-biztonsági koordinációs hiva-
tal) létrehozása. A koordinációs iroda 
önálló, elıirányzatai felett teljes jogkör-
rel rendelkezı költségvetési felügyeleti 
szervként koordinálná és hagyná jóvá a 
hatóságok élelmiszer-ellenırzési tervei-
nek elkészítését. A vizsgálatok lefolyta-
tásához és az eredményeinek értékelésé-
hez szükséges forrásokat a tervek telje-
sülésének függvényében szintén ez a 
szerv folyósítaná. A hivatal további fon-
tos feladata a kompetens hatóságok ille-
tékességi területükön végzett, saját koc-
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kázatbecslési tevékenységének koordi-
nációja lenne. E hatáskörében, a szüksé-
gesnek ítélt esetekben, a hivatal a saját 
forrásai terhére kockázatbecslési tanul-
mányokat, kutatásokat rendelhetne meg. 

5. A közigazgatási struktúra átalakí-
tására vonatkozó tervek keretei közt mó-
dot kell találni annak a paradox gyakor-
latnak a megváltoztatására, hogy a ható-
sági állatorvos – aki e szerepkörében el-
lenıriz, engedélyez, tilt és büntet – egy-
ben praktizáló, a termelıi körrel üzleti 
alapon kapcsolatban álló élelmiszergaz-
dasági szereplı lehessen. A hatósági te-
vékenységet élesen el kell választani az 
állat-egészségügyi szolgáltatási tevé-
kenységtıl. E problémával a jelenlegi 
szakmai vezetés és az országos fıállator-
vos is tisztában van, és mérlegeli a meg-
oldási lehetıségeket. 

6. Az élelmiszer-biztonság szavatolá-
sát szolgáló élelmiszer-ellenırzések ter-
vezésénél fel kell állítani egy prioritási 
sorrendet, amely egyaránt magában fog-
lalja az EU által meghatározott, kötele-
zıen érvényesítendı szempontokat és a 
hazai tudományos kockázatbecslés ered-
ményeit. Az ellenırzési tevékenység 
költségvetését az ellenırzési tervben sze-
replı feladatokhoz tételes formában hoz-
zárendelve kell megszabni. Az ellenır-
zési tervek jóváhagyását és teljesítésének 
vizsgálatát, valamint a forrás-hozzá-
rendelést az élelmiszer-biztonsággal kap-
csolatos hatósági munka koordinálását 
végzı legfelsıbb szintő testületnek 
(ÉKI) kell végeznie. 

7. Az Európai Unióhoz való csatla-
kozás után tömegesen jelentek meg ha-
zánkban a silány minıségő és élelmi-
szer-biztonsági szempontból gyakran ki-
fogásolható állapotú importélelmiszerek. 
A lakosság és a szakma által támasztott 
elvárásokra e jelenség kezelésével kap-
csolatban világos választ kell találni. A 
hazai élelmiszergyártók és -feldolgozók 
mellett az élelmiszerimporttal foglalkozó 

cégek hazai telephelyein rendszeresen le-
folytatott – kockázatbecslés segítségével 
kidolgozott – ellenırzı vizsgálatokkal 
kell elérni, hogy e tarthatatlan helyzet 
megnyugtatóan rendezıdjön. Az ellenır-
zések során talált, kifogásolt tételek ese-
tén Magyarországnak a 178/2003 EK 
rendeletben foglaltak értelmében a 
RASFF (Rapid Alert System for Food 
and Feed) rendszer útján tájékoztatnia 
kell az Unió illetékes szerveit. A hivat-
kozott rendelet nyomon követhetıséget 
elıíró cikkelyei alapján megállapított fe-
lelısségrıl a hazai közvéleményt is a 
MÉBiH-nek kellene tájékoztatni.  

8. Az emberi egészséget közvetlenül 
vagy közvetve veszélyeztetı, a hazai vagy 
más ellenırzı hatóság által feltárt esetek-
ben és az egyéb élelmiszer-biztonsággal 
kapcsolatos ügyekben a közvélemény tá-
jékoztatását kizárólagos hatáskörrel a ko-
ordinációs hivatal végezze. Az ellenırzı 
hatóságok sem a médián keresztül, sem 
saját honlapjukon nem tehetik közzé vizs-
gálati eredményeiket, továbbá azokat a 
koordinációs iroda elızetes jóváhagyása 
nélkül egyéb módon sem kommunikálhat-
ják vagy kommentálhatják. Vezetıiknek 
viszont legyen joga munkatársat delegálni 
a koordinációs hivatal kommunikációért 
felelıs bizottságába. Az elmúlt években 
jelentkezett élelmiszer-biztonsági botrá-
nyok során erıs társadalmi igény mutat-
kozott a megbízható forrásból származó 
és hiteles tájékoztatásra. Az élelmiszer-
biztonsági botrányok közegészségügyi és 
gazdasági károkozása gyakran nem mutat 
semmiféle arányosságot. A nemzetgazda-
ságot ért károk jelentısen csökkenthetıek 
a pánikhelyzetek kialakulásának elkerülé-
sével, illetve mérséklésével. Ennek felté-
tele, hogy ne hangozzanak el különbözı 
államigazgatási és hatósági szervek kép-
viselıitıl egymásnak ellentmondó nyilat-
kozatok, félinformációk, pánikkeltésre al-
kalmas, ellenırizetlen forrásból származó 
adatok. A hatékony kommunikáció eléré-
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séhez azonban ki kell érdemelni a fo-
gyasztók bizalmát. Ez csak úgy sikerül-
het, ha a hatósági kommunikáció nem tö-
rekszik a valós tények elhallgatására, el-
fedésére, elferdítésére. Ugyanilyen fontos 
az is, hogy a fogyasztókat egyenrangú 
partnerként kezeljék a hatóságok, reagál-
janak a megkeresésekre, vegyék figye-
lembe a lakossági véleményeket, döntési 
helyzetekben mérjék fel az elvárásaikat. 

A társadalmi kommunikáció a kocká-
zatkezelésben is megkerülhetetlen szere-

pet játszik: az élelmiszerekkel kapcsolatos 
megbetegedések eredete jelentıs mérték-
ben a háztartásokhoz vezethetı vissza. A 
felmérések eredménye szerint ennek oka 
jelentıs részben a fogyasztók által nem 
megfelelı körültekintéssel elvégzett élel-
miszer-beszerzés, tárolás, kezelés és étel-
készítés volt. A célirányos ismeretterjesz-
tési kampányok tehát fontos és költség-
hatékony eszközei lehetnek az élelmiszer-
biztonság megteremtésének. 

1. táblázat 
 
Az optimális terület-felhasználás az 1-5 feltételrendszer alkalmazásával (ha) 

 

Megyék 
Burgo-
nya 

Búza Kukorica Árpa Rozs 
Cukor-
répa 

Naprafor-
gómag 

Baranya 801 35 645 85 592 20 024 0 1 557 11 401 

Borsod-
Abauj-
Zemplén 

1 413 64 120 31 766 28 744 955 1 685 48 915 

Békés 332 119 960 94 620 25 600 100 4 705 18 756 

Bács-
Kiskun 

2 634 81 858 91 240 24 970 8 373 5 856 40 378 

Csongrád 4 810 68 616 57 789 12 020 6 205 2 523 21 929 

Fejér 339 77 835 38 609 17 934 425 0 35 851 

Gyır- 
Moson- 
Sopron 

1 849 41 320 54 359 32 837 1 576 8 506 14 236 

Hajdú-
Bihar 

2 001 78 118 114 508 0 2 640 11 533 14 766 

Heves 0 46 353 0 10 750 165 0 33 350 

Komárom-
Esztergom 

540 30 405 27 311 1 732 690 1 605 7 880 

Nógrád 850 16 323 0 5 409 451 0 7 853 

Pest 5 748 62 515 6 214 0 7 043 2 922 34 650 

Somogy 1 064 0 102 919 14 425 1 380 609 12 287 

Szolnok 1 210 86 257 48 200 24 112 269 4 167 78 021 

Szabolcs-
Szatmár 

3 146 0 99 648 0 10 152 2 010 0 

Tolna 518 35 803 94 133 11 974 579 1 768 0 

Vas 633 0 28 596 25 186 1 400 3 392 6 200 

Veszprém 1 087 0 26 320 12 875 1 630 235 7 040 

Zala 1 582 0 43 993 0 0 0 4 576 

Összesen 30 557 845 127 1 045 818 268 592 44 033 53 074 398 090 

Forrás: saját számítás 
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2. táblázat 
 

Példa a kereskedelmi vállalat késedelmes fizetésével kapcsolatos hatásvizsgálathoz, 
egy fiktív vállalat (MEGNYÚ-ZOM Kereskedelmi Rt.) adatai 

 
Megnevezés 2006. 12. 31. 2007. 01. 31. 2007. 02. 28. 2007. 03. 31. 
Átlagos vevıál-
lomány 

53 489 E Ft 55 976 E Ft 47 587 E Ft 58 943 E Ft 

Átlagos szállítóál-
lomány 

68 736 E Ft 75 981 E Ft 54 732 E Ft 65 916 E Ft 

Anyagjellegő rá-
fordítások 

24 596 E Ft 24 512 E Ft 25 364 E Ft 16 857 E Ft 

Értékesítés nettó 
árbevétele 

254 369 E Ft 315 847 E Ft 199 857 E Ft 296 587 E Ft 

Vevık forgási se-
bessége/ Vevı-
beszedés átlagos 
idıtartama 

53 489/254 369:31= 
53 489:8 205,45= 
6,5 nap 

55 976:10 188,61= 
5,49 nap 

47 587:7 137,75= 
6,67 nap 

58 943:9 567,32= 
6,16 nap 

Szállítók forgási 
sebessége 

68 736/24 596:31= 
68 736:793,41= 
86,63 nap 

75 981:790,71= 
96,09 nap  

54 732:1 954,71=
28 nap 

65 916:543,77= 
121,22 nap 

 

1. ábra 
 

Az agrárium fejlıdési stációi 
 

 
Forrás: saját szerkesztés Prof. Jean-Luis Rastoinnal történt konzul-
táció alapján 
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2. ábra 
 

A szılı-bor vertikumban megvalósuló beruházás belsı megtérülési  
kamatlábának eloszlásfüggvénye a termékek feldolgozottsági foka alapján 

 

 
Forrás: Márkusz P. Villány-Siklóson végzett helyszíni adatgyőjtése alapján elkészített saját 
számítás 
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