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Határozott álláspont az EU mezőgazdasági 
belpiacok védelme érdekében
Vajda lászló – zöldréti attila

A Covid–19-járvány időszakában az 
MKT Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakosztálya online rendezvények segítsé-
gével hajtja végre szakmai programját. En-
nek keretében közvetlen források segítsé-
gével biztosítja tagjai és a szakterület után 
érdeklődök számára az aktuális hazai és 
nemzetközi témákhoz kapcsolódó legfris-
sebb információkat. Az idei második ren-
dezvényen „Az EU mezőgazdasági belpia-
cának védelme magyar szemmel” címmel 
tartott előadást a szakosztály meghívására 
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) elnöke 2021. március 10-
én 14 órától. A rendezvény levezető elnöke 
Zöldréti Attila, a szakosztály elnöke volt. 
Az előadás a megszokott élénk aktivitás 
mellett, 78 fő valós idejű részvételével zaj-
lott, amelyből 50 fő a Webexen és 28 fő a 
YouTube-on követte végig a rendezvényt.

Zöldréti Attila bevezetőjében kiemelte, 
hogy az agráriumban is realitásként kell 
kezelni azt a tényt, hogy a termelés és fel-
dolgozás mellett a bel- és külpiaci kereslet, 
a fogyasztási potenciál, a kereskedelem és a 
kereskedelmet szabályozó megállapodások 
rendszere nagyon fontos szerepet játsza-
nak, hiszen az árut nemcsak megtermelni, 
hanem el is kell adni, és ehhez a fizetőképes 
piacokat biztosítani kell. Mindez napjaink-
ban különös aktualitást nyert a madárinf-
luenza, a sertéspestis, a Covid–19-járvány, 
a Brexit és az EU-szinten készülő új meg-
állapodások, köztük a dél-amerikai nagy 
mezőgazdasági államokhoz kapcsolódó 
szabadkereskedelmi egyezmények révén. 
Az EU mezőgazdasági belpiacának és benne 
a hazai piacok védelme mellett ugyanakkor 

gondolnunk kell az új piacok megszerzésé-
re is. Ebben a piaci küzdelemben tudjuk-e 
érvényesíteni a magyar érdekeket és ki 
tudják-e használni a hazai szereplők az új 
kereskedelmi megállapodásokkal megnyíló 
piaci lehetőségeket? Mit teszünk ezen kér-
dések sikeres teljesítése érdekében? Kellő 
figyelmet kap-e, hogy az új kereskedelmi 
megállapodások szabályozó rendszerei 
ne hozzák eleve vesztes helyzetbe az EU 
mezőgazdaságban és élelmiszeriparban 
tevékenykedő gazdálkodóit az ipari sze-
replőkkel szemben?

Győrffy Balázs a felvezetést követő, a 
témát átfogóan és konkrétumokkal alátá-
masztó előadásában borúlátó volt. A leg-
több problémát felszínre hozó dél-amerikai 
Mercosur-államok (Mercado Común del 
Sur, dél-amerikai Közös Piac) és az EU 
közötti szabadkereskedelmi megállapodás 
kockázataival kapcsolatban kiemelte, hogy 
a dél-amerikai nagy mezőgazdasági álla-
mokkal létrejött szabadkereskedelmi egyez-
mény az uniós ipari exportőröknek kedvez, 
de az európai, és ezen belül a hazai agrári-
umot is sérülékeny helyzetbe hozza. Az EU 
Zöld megállapodás biodiverzitásprogramja 
pedig olyan követelményeket ír elő, amelyek 
jelentős áremelkedést hozhatnak az élelmi-
szereknél. Sajnálattal hangsúlyozta, hogy 
az EU-ban az autóiparhoz képest az agrá-
riumnak mindig kisebb lesz a lobbiereje. 
Természetesen ennek ellenére mindent 
meg kell tenni, hogy a dél-amerikai olcsó 
hústermékek beáramlása ne tehessen kárt 
a hazai agráriumban. 

A Győrffy Balázs által elemzett sza-
badkereskedelmi megállapodás szerint 
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az Európai Unió a Mercosur-államokkal 
gyakorlatilag egy szabadkereskedelmi 
megegyezésről dönt, ezáltal túlnyomórészt 
megszűnnek majd a Mercosur-országokba 
irányuló uniós exportra kivetett vámok, így 
az uniós vállalkozások több mint 4 milliárd 
euró összegű vámot takaríthatnak meg, 
az agrárium viszont az olcsó dél-amerikai 
import miatt kihívásokkal szembesül. Ami 
azt eredményezi, hogy az uniós ipari expor-
tért hoznak áldozatot a hazai és az uniós 
gazdák. Az eltérő agrárrendszer miatt az 
európai árakhoz képest nagyon olcsó dél-
amerikai marhahús és csirkehús importja 
komoly problémákat okozhat, ahogy egyre 
több áru kerülhet az európai piacokra vám-
mentesen. Ez ugyan mennyiségben az uniós 
húspiacnak elvileg csak 1,2 százaléka, ám 
pont a minőségi termékek európai piacába 
avatkozik bele jelentősen.

A dél-amerikai és az uniós agráriumra 
vonatkozó termelési, technológiai szabá-
lyozást pedig össze sem lehet hasonlítani, 
annyira különböznek egymástól – fogalma-
zott Győrffy Balázs, kiemelve, hogy renge-
teg olyan növényvédő szert használhatnak 
a dél-amerikai gazdák, amelyek az EU-ban 
és így itthon is évtizedek óta be vannak 
tiltva. További kockázat érvényesül az eta-

nol-előállítás és a méztermelés területén 
is, amellyel a távol-keleti hamisított mézek 
után újabb versenytársat kaphat az ittho-
ni termelő. Sajnos a Mercosur-egyezmény 
nyomán az autóipari exportőrök nyeresé-
ge nem hazánkban fog lecsapódni, illet-
ve nyereség formájában itthon maradni, 
ugyanakkor a magyar gazdák veszteségét 
viszont meg fogjuk érezni. A hazai agrár-
termékekből pedig nem valószínű, hogy 
olyan nagy tételeket el lehet majd kinn adni, 
hogy a károkat akár részben is enyhítsék – 
hangsúlyozta Győrffy Balázs.

Az elhangzott előadás szó szerint húsba-
vágó témáról adott kitűnő helyzetjelentést. 
A rendezvényen az előadást követő kérdé-
sek, a válaszok, majd az egyeztetések a ma-
gyar agrárium dinamizálása körül forog-
tak. Az ehhez elengedhetetlenül szükséges 
fejlesztések vonatkozásában a rendezvény 
végére kirajzolódott a célterületek fókuszá-
lásának, az abszorpciós képesség növelésé-
nek, a szakmailag kiművelt, a megújulásra 
és lépésváltásra képes agrártársadalom ak-
tivizálásának szükségessége. Ez egy össze-
tett feladat, de mindannyian tudunk tenni 
annak sikere érdekében! Legyünk rajta!

A témaválasztás időszerűsége az ér-
deklődés oldaláról is látszik, hiszen a ren-
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dezvény videóváltozatát már több százan 
tekintették meg a rendezvényt követően 
(https://www.youtube.com/watch?v=-
VVJiVo_xgw&t=119s).

A rendezvényt követő események arra a 
kérdésre is választ adtak, mit tehetünk az 
EU-ban. A COPA-COGECA – az Európai 
Gazdálkodók és Európai Termelőszövetke-
zetek – több mint 23 millió gazdálkodót és 
22 ezer szövetkezetet tömörítő érdekkép-
viseleti szervként határozottan felhívta a 
figyelmet az EU–Mercosur kereskedelmi 
megállapodás kockázataira. A Mercosur 
tagja Brazília, Argentína, Paraguay, Uru-
guay, társult tagja Bolívia, Chile, Ecuador, 
Kolumbia és Peru. A COPA-COGECA kam-
pányt indított, hogy megértesse: miért nem 
támogathatja az EU lakossága és gazdál-
kodói közössége a megállapodást annak 
jelenlegi formájában. A kampányvideó 
egyszerűen, közérthetően és példákkal ma-
gyarázza el – két ágazatra vetítve –, hogy 
milyen félelmeket kelt a megállapodás.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) közleményt adott ki, amelyben 
hangsúlyozza, hogy határozottan kiáll a 
magyar, illetve az európai gazdálkodók és 
fogyasztók mellett. Elfogadhatatlannak 
tartja az Európai Unió és a dél-amerikai 
Mercosur-országok közötti kereskedelmi 
megállapodást, és csatlakozott a CoPA-
COGECA által indított kampányhoz, en-
nek keretében elérhetővé tette a COPA-
COGECA videófelhívását. Tehát a videó – a 
NAK jóvoltából – már magyar felirattal is 
elérhető: https://youtu.be/t__QKrdJMRo.

A rendezvény, majd a választott témához 
kapcsolódó történések azt igazolják vissza, 
hogy az MKT Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakosztálya élő és naprakész 
szakmai munkát folytat, ahova örömmel 
vár minden érdeklődőt. Ez a meghívás a fia-
talokra különösen igaz, hiszen a szakosztály 
az agrár-generációváltást is támogatja, így 
saját szervezeti keretein belül is nagyobb 
teret kíván biztosítani a fiatalok számára. 




