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Itt az idő értékeink tudatos érvényesítésére
Összefoglaló az MKT Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakosztályának  
2021. II. negyedévére vonatkozó munkájáról

Vajda lászló – zöldréti attila

Értékeink tudatos képviseletére és ér-
vényesítésére szóló felhívással lehet össze-
foglalóan kifejezni az MKT Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakosztályának 2021. 
II. negyedévre irányuló szakmai munkáját. 
Ez a célirány és szándék a korábbi munka 
szerves folytatását jelentette 2021. II. ne-
gyedévében is. A pandémia még korlátozta a 
személyes találkozásokat, de az informatika 
kínálta online világ lehetővé tette a szakmai 
kommunikációt. A II. negyedévi konkrét 
rendezvények tekintetében a szakosztály 
előbb társszervezőként közreműködött a 
Tel-Avivi Magyar Nagykövetség külgazda-
sági szekciójának szervezésében 2021. má-
jus 4-én megrendezett, Bevezetés a kóser 
élelmiszerpiac világába című konferencia 
sikeres lebonyolításában, majd Öntözéssel a 
vidék versenyképességének szolgálatában 
címmel 2021. június 9-én tartott nagysikerű 

online rendezvényt. Mint az alábbiakban 
látni fogjuk, a dolgok összefüggnek, ennek 
megfelelően nem véletlenül alakította így a 
szakosztály a szakmai munka folyamatát.

A Tel-Avivi Magyar Nagykövetség kül-
gazdasági szekciójának szervezésében 
tartott nemzetközi online konferencián a 
társszervezés mellett szakosztályunk tag-
jai a rendezvényen is aktívan részt vettek. 
A rendezvény kaput nyitott azok számára, 
akik vállalják, hogy megfeleljenek a kóser 
piac szabályainak, hiszen ez a piac hatalmas 
kereskedelmi lehetőségeket rejt magában. 
Litauszki András külgazdasági attasé – a 
rendezvény főszervezője – a magyar mező-
gazdaság érintettségére utalva megemlítet-
te, hogy az izraeli kóser víziszárnyasimport 
97%-a Magyarországról származik. Azt is ki-
emelte, hogy Csengelén 2017-ben építették 
meg Európa legnagyobb kóser baromfivá-
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góhídját, ami az európai kóser piac 40%-át 
látja el baromfitermékekkel.

Kóser termékekkel reális lehetőség akár 
az izraeli élelmiszerboltokba is bekerülni. 

Az egész napos rendezvény számos prak-
tikus információt nyújtott az érdeklődők 
részére. Egyebek mellett elhangzott, hogy 
a kóser élelmiszerekkel kapcsolatos legna-
gyobb tévhit, hogy csak a zsidó vallásúak 
fogyasztják. A kóser élelmiszerpiacot je-
lenleg 19,5 milliárd dollár értékűnek becsü-
lik, és 2026-ra 25 milliárd dolláros piacot 
várnak. Ennek a piacnak kisebb arányát 
teszik ki maguk a vallásos zsidók. Az ér-
tékesítés nagy része Észak-Amerikában és 
Európában történik. Jelentős fogyasztók 
például a vallásos muszlimok, akik ha nem 
találnak halal élelmiszert, kósert is fogyaszt-
hatnak, és a különböző restriktív diétákat 
követők, például tejallergiások, vegánok is 
sok esetben a kóser termékeket választják. 
A rendezvényen az is elhangzott, hogy akik 
vállalják a piaci kihívást, nincsenek egye-
dül, mert számos segítség áll rendelkezés-
re, köztük maga a nagykövetség is segíti a 
vállalkozó szereplőket és kóser termékeik 
piacra jutását.

A 2021. június 9-én tartott online rendez-
vény a hazai öntözés helyzetét járta körbe.1  
A szakosztály egyik alapító tagja, Hubai 
Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei köz-
gyűlés elnöke tartott előadást Öntözéssel a 
vidék versenyképességének szolgálatában 
címmel. A klímaváltozás, a gyakori aszályok 
miatt innovatív megoldásokra van szükség 
a hazai öntözésben. Ahhoz, hogy utolérjük 
az EU-átlagot öntözés terén, egyebek mel-
lett újabb vízerőmű is kellene a Tisza alsó 
folyásán, emellett árvíztározókra is szükség 
lenne. Hazánk sok vízzel rendelkezik, de 
sajnos az utóbbi időben elindult egyes te-
rületeken, például a Homokhátságon vagy 
a Sajó völgyében egyfajta kiszáradás. A 7-8 
éve készült felmérések alapján hazánkban 

csak 2 százalék volt az öntözött területek 
aránya, míg az EU-ban 8 százalék az átlag. 
Ahhoz, hogy ez az arány növekedjen és a ma-
gyar agrárium ténylegesen biztosítani tudja 
hazánk önellátását, a felelős vízgazdálko-
dás és az öntözésfejlesztés elengedhetetlen.  
A víz nemzeti kincsünk, ki kell használni 
az adottságainkban rejlő lehetőségeket. Az 
előadáson is elhangzott, hogy a felelős víz-
gazdálkodás és öntözés terén számos köve-
tendő jó példát láthatunk Izrael esetében.

Az online rendezvények segítségével 
nyújtott információközvetítés mellett a 
szakosztály szakmai háttérmunkát is vég-
zett. A hazai piaci kapcsolatok fejlesztése 
mellett Magyarország nemzetközi kapcsola-
tainak és érdekképviseletének fejlesztése is 
nagyon fontos. Ehhez pedig az ezt szolgáló 
diplomáciának a cél, eszköz és módszer-
tanát jól ismerő és a gyakorlatban alkal-
mazni képes kiművelt szakemberekre van 
szüksége. Ezt felismerve már évekkel ezelőtt 
megalakult a Magyar Diplomáciai Akadé-
mia, amely egyetemi együttműködésben 
folytatja a hazai diplomataképzést. Az MKT 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosz-
tálya már korábban is jelezte, hogy az ag-
rárdiplomácia sikeres képviselete igényli 
a mezőgazdaság területének specialitásait 
ismerő szakembereket, ezért kezdeményezte 
és a MATE, valamint az AM együttműködé-
sével sikeresen lebonyolította a Bevezetés 
az agrárdiplomáciába fakultatív tantárgy 
oktatását a MATE-n. A szakosztály célja a 
képzés angol nyelvű folytatása. A hallgatók 
szakma iránti elkötelezettségének megerő-
sítése mellett a szakosztály munkája iránt 
is sikerült a fiatalok érdeklődését felkelteni.

Ehhez kapcsolódó jó hír, hogy a koráb-
ban megkezdett, és az előzőekben említett 
egyetemi oktatás során is folytatott, a fiata-
lokra irányuló toborzás eredményeképpen 
sikeresen megalakult a szakosztály ifjúsági 
tagozata. A tagozat verbuválása és szer-

1  A rendezvény felvétele elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=4ii9V0tHnsc
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vezése során szempont volt, hogy tagjai a 
szakosztály egészére vonatkozó összeállítási 
szándékot tükrözzék, vagyis azt a törekvést, 
hogy soraiban a konkrét gazdálkodók, a tu-
domány és az adminisztráció szolgálatában 
állók egyaránt képviseltessék magukat. Ezt 
a tagozat vezetése is tükrözi. Iványi Levente 

agrárvállalkozó és Páll Zsombor agrárkutató 
vállalta az ifjúsági tagozat szervezését és 
vezetését.

Az eddigieknek megfelelően a szakosz-
tály, benne az ifjúsági tagozattal továbbra 
is sok szeretettel várja minden érdeklődő 
csatlakozását.




