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ÖSSZEFOGLALÓ 
az MKT Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztályának 

előző három évi munkájáról (2017-2019) 

 

Szakosztályunk az előző tisztújító ülését 2017. 03. 22-én tartotta. A három évente tartandó 
tisztújításra vonatkozó központi felhívást idén már az év elején megkaptuk, így Szakosztályunk is  
korábban, már a február 19-én tartandó évnyitó rendezvényén megtartja a soron következő 
tisztújítását. Annak érdekében, hogy rendezvényünk véletlenül se csak adminisztrációs ülés legyen 
Szinay Attilát, az AM közigazgatási államtitkárát kértük fel előadás tartására, aki el is fogadta 
felkérésünket és nagyon aktuális témákban fog tájékoztatást adni részünkre. Készülve a tisztújításra, 
az előző három évben végzett munkánkat az alábbiak szerint foglalom össze: 

Szakosztályunk szakmai munkáját - küldetésünknek megfelelően – egyrészt tagjaink 
szakterületünkhöz kapcsolódó friss, naprakész információkkal való ellátására törekvés, másrészt az 
agrárium valamennyi szereplője felé a szakterületünket érintő folyamatokról alkotott véleményünk 
közvetítése határozza meg. Ezek érdekében az elmúlt három évben is folytattuk a korábban 
megkezdett munkánkat és évente 3 – 5 szakosztályülést tartottunk. 2019. évben voltunk a 
legaktívabbak, mert tavaly 5 szakosztályülést rendeztünk. Programjaink témája a globális változások 
és kockáztok áttekintése mellett a szabályozási, a finanszírozási, az értékesítési, a foglalkoztatási, az 
EU támogatási és a Hungaricum védjegy, valamint a tehetségfejlesztés kérdéseken át, a Közös 
Agrárpolitikát és a Digitális Agrárstratégiát is érintve kiterjedt konkrét mezőgazdasági és élelmiszer 
feldolgozási gyakorlatok megismerésére és helyszíni látogatásokra is. Szakosztályunk szervezésében 
2019-ben került sor a Dreher Sörgyárak Zrt-nél tett nagysikerű látogatásra. Üléseinket, tagjaink 
aktivitásának köszönhetően mindig komoly érdeklődés mellett tudtuk megszervezni. Ezeken tagjaink 
és a felkért külső előadók prezentációit követően kivétel nélkül minden esetben élénk, őszinte és 
konstruktív vita követte. Üléseink sorrendjében az alábbi kollégáinknak szeretnénk ezúton is 
megköszönni kitűnő előadásaikat: Vajda László, V. Németh Zsolt, Birkás István, Simon Attila István, 
Szakács Hedvig, Kapronczai István, Vulcz László, Yves Madre, Juhász Anikó, Papp Gergely, Békefi 
Gábor, Németh Imre, Hubai Imre, Iványi Levente, Tresó István, Szabó István, Kemény Gábor, 
Szentirmay Zoltán, Dubéczi Zoltán, Székely Erika, Szabóné Beta Olga, Varga Péter, Mezőszentgyörgyi 
Dávid, Kaján Győző, Szücs István. 

Az elmúlt három évben is - minden alkalommal nagy érdeklődés mellett - önálló szekcióülések 
tartásával vettünk részt a közgazdász-vándorgyűléseken. Szekcióüléseinken és a vándorgyűlések 
összefoglaló üzeneteiben sikerült az agrárium stratégiai fontosságát bemutatnunk és igazolnunk, 
hogy a pénzügyek világában növekvő súllyal helye van az agrárium pénzügyi kérdéseinek is. Munkánk 
elismeréseként és a témaválasztáshoz kapcsolódóan idei 57. közgazdász-vándorgyűlés egyik 
megnyitó előadását, nagy érdeklődés mellett, Nagy István agrárminiszter úr tartotta. Az egri, a 
debreceni és a nyíregyházi vándorgyűlésekkel kapcsolatban az alábbi előadóinknak tartozunk 
köszönettel kiváló prezentációikért: Fazakas Szabolcs, Feldman Zsolt, Kis Miklós Zsolt, Éder Tamás, 
Mádi Zoltán (2x), Jámbor Attila, Zöldréti Attila (3x), Juhász Anikó (2x), Kapronczai István, Nyikos 
Györgyi, Nábrádi András, Vajda László (2x), Bartalis Zoltán, Kristóf Dániel, Mihail Kravcik, Matus 
Tibor, Yves Madre, Rácz Imre, Tresó István, Hubai Imre, Kókai Gábor. 
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Nagy öröm számunkra, hogy az előző ciklusokhoz hasonlóan ebben az elmúlt három évben is ilyen 
sokan vállaltak szerepet szakmai munkánkban. Ezt a továbbiakban is folytatni kívánjuk további 
lehetőséget biztosítva tagjaink számára szakmai elképzeléseit közzétételére és megvitatására. 
Rendezvényeinkre több ízben érkeztek nem csak a társszakosztályokból, hanem a megyei 
szervezeteinkből, sőt több alakalommal Szlovákiából is előadók és hallgatók egyaránt. A V4 
országokkal való kapcsolattartás fejlődésében természetesen nagy köszönettel tartozunk az MKT 
vezetésének és titkárságának! 

Az említtek eredményeként erősödött a kapcsolattartásunk az MKT-n belül más szakosztályok és 
megyei szervezetek vonatkozásában is, ami az ö, rendezvényeinken való részvételeiken túl abban is 
megnyilvánult, hogy a mi tagjaink is többször vettek részt a társszervezetek által szervezett 
eseményeken. Munkánk szakmai bázisát az AM-el és a NAK-al évek óta fennálló szoros kapcsolataink 
jelentik. Ezek ápolása mellet fokoztuk az együttműködésünket az MTA Agrárközgazdasági 
Bizottságával és a MAKE-val is. A nemzetközi kapcsolattartás keretében a már említett a V4-es 
kapcsolatokon túl sikerült brüsszeli kapcsolatokat is kiépíteni. Az élénk szakosztályi élet 
eredményeként fizető tagtársaink száma is növekedet az elmúlt években. Ezen a területen a fiatalok 
bevonása jelent a jövőben kihívást, amit az egyetemi kapcsolataink révén kívánunk megoldani. 

Szakmai álláspontunkról és munkánk eredményeiről az MKT honlapján túl - Szakosztályunk súlyának 
megfelelő arányban - tudtunk egyéb kommunikációs lehetőségek segítségével tájékoztatást adni. A 
nyomtatot és elektronikus sajtó (Növekedés, Figyelő, BOOM, Agroinform) és a Kossuth Rádió (Hajnal-
táj, Vasárnapi újság) többször adott lehetőséget előadóinknak és tagjainknak álláspontjuk 
ismertetésére. Sikerült a Gazdálkodás folyóirattal is elmélyíteni a kapcsolatunkat és ennek 
eredményei hamarosan láthatóak lesznek. 

Az előzőek összefoglalásaként szeretném kiemelni, hogy tagságunk aktivitásának és az MKT vezetése 
és titkársága támogatása eredményeként mozgalmas, érdekes és szakmailag hasznos eseményekkel 
sikerült az elmúlt három évet eltöltenünk. Feladatunk ugyanakkor van és lesz bőven, hiszen az élet 
rendjének megfelelően mindig meg kell felelni az új kihívásoknak, azt pedig valamennyien látjuk, 
hogy az agrárium területén sem szűkölködünk ezekben. Az előttünk álló feladatokhoz kapcsolódóan 
Váci Mihály idevágó szavait idézve: „Nem elég a jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de 
tenni, tenni kell!” 

Budapest, 2020. január 31. 

 

Zöldréti Attila 
elnök 
MKT Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztály 


