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Tisztelt Olvasóink!

Örömmel köszöntjük Önöket a BUSYNESSLAB partnerma-
gazinunk második megjelenése alkalmából. A SYNLAB 
életében olyan változások előtt állunk Magyarországon, 

amelyek várhatóan nem csak cégünk számára adnak majd új mo-
tivációkat.

Második számunkban is igyekeztünk olyan témákat felvetni és 
olyan megszólalókat felkeresni, hogy Önök minél több – egymástól 
teljesen független üzleti vagy szakterületi – információt kapjanak, 
közérthető formában. Természetesen ezek a különböző területek 
mind kapcsolódnak a SYNLAB valamelyik működési egységének 
munkájához. Nem titkolt célunk továbbra is az, hogy akár üzleti, 
szakmai, vagy csak laikus érdeklődés vezeti Önöket, miközben for-
gatják ezt a lapot, hasznos és szórakoztató tartalmat kaphassa-
nak kézbe.

A mezőgazdaságra tekintve határon innen és túl, a gazdálkodók 
87 százaléka tervez nagyberuházásokat 2020-ig. Ez a nagyarányú 
növekedés a mezőgazdasági gépek és egyéb technológiai fejlesz-
tések területén is ugrásszerű piaci változásokat eredményezhet, 
igényelve egyben a komoly laboratóriumi hátteret is. Igyekszünk 
lépést tartani a fejlődéssel, ezért további innovatív megoldásokon 
dolgozunk. Hamarosan sok tekintetben megújul és még inkább 
modern technológiát alkalmaz majd a környezetanalitikai üzlet- 
águnk, amelyhez a megfelelő infrastruktúra kialakítása is nagy lép-
tekkel halad. 

Üzleti tárgyalásaim során örömmel tapasztalom, hogy a magán-
laboratóriumi szolgáltatások iránti igény egyre nő. Laboratóriumi 
vizsgálataink nem csak a humán területre fókuszálnak, számos 
lehetőséget biztosítanak a mezőgazdaság szereplői számára, és 
szerencsére a magyar cégek felismerték ezt. A jogszabályi kötele-
zettségeknek való megfelelésen kívül is számtalan esetben hasz-
nálják vizsgálatainkat. A piaci verseny és a termelés hatékonysága 
érdekében alkalmazott anyagok árának emelkedése indokolja a la-
boratóriumi eredményekkel is alátámasztott, célzott gazdálkodási 
módszerek alkalmazását.

Ehhez kívánunk önöknek a későbbiek során is támogatást nyújtani, 
szolgáltatásaink színvonalának folyamatos emelésével.

Tisztelettel: 
 

Póda Tamás 
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A Lupa-tó beruházásával ön egy olyan terület piacán épít 
üzletet, amely óriási kihívásokat is jelent. Mit gondol most, 
amikor már aktívan működik a Lupa-strand, jó ötlet volt?
Mindegy, milyen terület az, mindig olyan dolgokkal szerettem foglal-
kozni, amik engem személyesen is megérintettek és motiváltak. Fon-
tos egy üzletnél, hogy az érdeklődési körömbe beleférjen, és érezzek 
benne valami személyes késztetést a kihíváson túl. Elárulhatom, hogy 
az utazás a legnagyobb hobbim, ezért az utak során ért élmények 
mindig inspirációt jelentenek számomra. A világ számos pontjára el-

látogatunk mi, magyarok, hogy csodálatos tengerpartokon pihenjük 
ki a fáradtságunkat, pedig Magyarországon is van számos olyan tó, 
ahol ennek az életérzésnek legalább egy kis szeletét megkaphatnák 
az emberek. Nem hiszem, hogy ez csak a víz színével vagy a pálma-
fákkal azonosítható. A mi vízhez való viszonyunk egyrészről mély és 
erős, amiben közrejátszanak a hazánkban fantasztikus bőségben fel-
lelhető gyógyfürdők és az azokhoz kapcsolódó kultúra is, másrészről 
a Duna, Tisza, Balaton, vagyis a természetes vizeink által adott lehe-
tőségek mintha kezdenének kevésbé kihasználtak lenni. Mi lenne, ha 
volna olyan strand, ami többet nyújt a hagyományos strandélmény-
nél, tehát a „víz-lángos-sör-főtt kukorica” hatásnál? Miközben ez már 
többször megfogalmazódott bennem, érkezett egy lehetőség. Meg-
keresett az Óbuda Zrt. egyik vezetője a Lupa-tó újrafelhasználásával 
kapcsolatban. Ez eredetileg egy sóderbánya volt, de akik a bányá-
szati tevékenységet végezték, befejezték a működésüket. Felkeres-
tek, hogy volna-e ötletem, mit lehet kezdeni ezzel a tóval.

Ezek szerint volt ötlete. De ez az üzleti terv annyira kép-
telennek tűnt, hogy sok támadás érte emiatt.
Persze hogy volt! Bár abban nem gondolkodtam, hogy én valaha is 
tudnék valahonnan szerezni egyszer csak egy tavat, ez fel sem me-
rült bennem. Valószínűleg az egésznek az az alapja, hogy tudjuk, Ma-
gyarországon kevés az, aki a tényleg igényes dolgokat részben akar-
ja, részben hajlandó megfizetni is. Én pedig egyáltalán nem gondolom 
azt, hogy ez egy olyan dolog, ami ténylegesen luxusigény lenne. Ha 
megnézzük, hogy a belépő ugyanannyiba kerül, mint bármely más 
strandra, látszik, hogy nem arról van szó, hogy ez elérhetetlen. Ter-
mészetesen az árakat megpróbáltuk különböző szintekre beállítani, 
így van családi rész, sportos, bulis, olcsóbb, másabb. Mindenki el-
döntheti, hogy őt ezen belül mi vonzza, és annak alapján választ. Ha 
a látogatóink összetételét tekintjük, akkor valószínűleg az átlagnál ki-
csit valóban magasabb a jövedelemszintjük, de egyre többen fedezik 
fel maguknak, hogy ez reálisan elérhető választás. Mi máshonnan kö-
zelítettünk, nem más strandokhoz képest akartunk jobbat létrehozni, 
hanem olyan helyet akartunk, ami bárhol a világon megállná a helyét. 

 „SOHASEM GONDOLTAM, 
HOGY EGYSZER CSAK  

LESZ EGY TAVAM…”
INTERJÚ GERENDAI KÁROLLYAL
Ugyan a hőmérő higanyszála a lap megjelenésének pillanatában mínuszokat mutat,  
ez a cikk egy napfényes tóparti beszélgetés nyomán született. A Lupa-tó tengerpartot 
idéző díszletei és természetes vízfelszíne szolgáltatja a hátteret. Ugyanis tavaly teljes 
üzemben beindult a mintegy 3 milliárdos beruházással kialakított,  
igényes „Lupa Prémium Beach”, azaz Budapest „tengerpartja”.

Voltak megoldhatatlan helyzetek?
Szerencsére ilyen helyzetek kevésbé merültek fel. Van néhány alap-
kihívás, amit valóban nehéz megoldani. A két legnehezebb problé-
mát említeném. Először is a turistákkal kapcsolatban. Amennyiben 
bevonnánk a turistákat, akkor stabilizálhatnánk hamar a helyzetet, 
ha őket nagyobb számban elérnénk. De addig, amíg Budapest-
re átlagosan két-három napra jön egy turista, biztosan nem lesz 
egy vagy akár fél napja kijönni ide strandolni. És persze nem is 
ez a céljuk, hiszen a városra kíváncsiak, maximum egy budapes-
ti fürdőbe mennek el, mert azt eleve látni kell, mint nevezetessé-
get. Addig mindenképpen nehéz lesz turistákkal megismertetnünk 
a Lupa-tavat, amíg nem megfelelő a környéken a szálláskapacitás 
biztosítása. Reméljük, hogy ezek a fejlesztések, amelyeket a hely-
színen végzünk, ösztönző módon hatnak azokra a vállalkozókra, 
akik szálláslehetőségeket hozhatnak létre itt. Ez a hatás-kölcsön-
hatás elvén általában jól működik. Ha elindul egy attrakció az egyik 
oldalon, hamarosan megjelenik ennek kiegészítő szereplője, és ki-
alakul a teljes vállalkozói kép. A másik a szezonalitás problémája, 
mert merőben más egy mediterrán környezetben hasonló vállal-
kozást üzemeltetni, ahol akár 12 hónap is rendelkezésre áll, hogy 
megtermelje a belefektetett pénzt, energiát, és gyökeresen más 
az, ahol mindösszesen három hónap a strandszezon, vagy még 
annyi sem… Nálunk körülbelül június közepétől augusztus végéig 
tart az emberek fejében a valós fürdési idény. 

Mekkora forgalomra számított a nyáron, és teljesültek-e 
a várakozásai?
A tavalyi szezonunk  volt az első teljes működés. Ugyan már meg-
haladtuk a tavalyi látogatószámot, mégis július végéig az időjárás 
miatt jelentős elmaradásban voltunk. Összességében nincs okunk 
panaszra, bár az eredeti terveinktől egy kicsit elmaradtunk. De 
még így is túllépi már a bevétel az üzemelés költségeit. Most azt 
látom, hogy a teljes tó területének és a kapacitásának körülbelül 
40-50 százaléka között van, amit jelenleg használunk. Ami üzle-
ti szempontból azt is jelenti, hogy továbbra is sok feladatunk lesz 
a közeljövőben. Tervezzük horgászok számára kialakított területek 
megteremtését, ezenkívül szaunás és más meglepetésaktivitáso-
kat. Az egyik fontos kihívás továbbra is az lesz, hogy a szezont 
hogyan lehet meghosszabbítani. A wakeboard például áprilistól  

októberig tud működni, de ugyanígy a 
búvárok is ebben az időszakban aktí-
vabbak. Vannak olyan vízhez, vízfelü-
lethez köthető tevékenységek mégis, 
amikre nem alkalmas a tó, így a kor-
csolyázás például ilyen. Olyan buzgá-
rok, források is vannak a vízben, ame-
lyek helyenként langyosabbá teszik, 
így a tó nem egyenletesen fagy be, 
emiatt pedig nem biztonságos. 

Több interjúban is megemlíti, 
hogy az önök számára kiemelke-
dően fontos a víz tisztasága. Ka-
pott visszajelzéseket, amelyek 
megerősítették ennek pozitív je-
lentőségét?
Abban az időszakban, amikor sóder-
bányaként működött a tó és tilos volt 

fürdeni, semmilyen módszerrel nem tudták távol tartani az illegá-
lis fürdőzőket, ezért végső eszközként mesterségesen elkezdték 
terjeszteni, hogy rossz minőségű a víz, fürdésre alkalmatlan. Ezt a 
kialakult képet kellett módosítanunk, mert mint a rossz hír általá-
ban: gyorsan elterjedt. A vízvizsgálatokat a jogszabályok alapján 
kötelező elvégeztetni, ez nem üzleti vagy egyéni döntés kérdése. 
Amikor bányaként funkcionált a tó, akkor is folyamatosan kellett 
mérni a vízminőséget, hiszen a víz egy olyan érték, amire vigyáz-
ni kell akkor is, ha éppen csak bányásszuk. Elmondhatjuk, hogy 
a Lupa-tó vízfelülete meglehetősen nagy – konkrétan 100 hektár-
ról beszélünk –, ezért a víz természetes öntisztulása is hozzájárul 
a minőségéhez. Persze az emberek, amikor fürdenek, napoznak, 
használnak naptejeket, olajokat, és ezek is belemosódnak a víz-
be, ami persze némi szennyezést okozhat. A SYNLAB által végzett 
eredmények nyomán az is látszik, hogy a szezon elején és végén 
történő mérések között van némi különbség, de ez sem jelentős. 
A szezon elején szinte ivóvíz minőségű a víz, a végére még ugyan 
mindig ivóvíz, de már nem a top kategóriás verzió, hanem mondjuk 
97 százalékosnak mondható. 
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Gerendai Károly
Fotó Marek Zoltán
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A talajvizsgálatnak fontos szerepe van a hatékony mező-
gazdasági termelésben. Szakmailag és gazdaságilag mi-
vel támasztható leginkább alá a szükségessége?
A mezőgazdasági talajvizsgálatok elvégzése kötelező, legalább-
is akkor, ha a gazdálkodó területalapú támogatást kíván igénybe 
venni. Ez alapesetben az ún. szűkített talajvizsgálatokat jelenti, ami 
alatt a pH-, humusztartalom, KA (Arany-féle kötöttség), vízoldható 
összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K2O meghatározása értendő. 
Vannak ezenkívül olyan többlettámogatások is, amelyek különbö-
ző célprogramok keretében érhetők el, és hozzájuk kapcsolódóan 
– természetesen sok egyéb más mellett – az ún. bővített vizsgála-
tok elvégzése kötelező. Ez utóbbi a fentieken túl a Na-, Mg-, SO4-, 
Mn-, Zn-, Cu-paraméterek meghatározását is jelenti. E vizsgálatok 
szolgáltatnak kiindulási alapot a trágyázási, tápanyag-utánpótlási 
tervek készítéséhez, így indokoltságuk elvitathatatlan. Hosszabb 
idősorok ismeretében (3×, 4× öt év eredményeit egymás után rak-
va) nyílik lehetősége a gazdálkodónak arra, hogy információt kap-
jon arról, merre is tartanak a területei: észlelhető-e például talajsa-
vanyodás, csökken vagy nő a felvehető tápanyagtartalom? Mivel 
alapesetben a feladat 5 évente és 5 hektáronkénti egységekben 
jelentkezik, ezért 1 hektárra vetítve a talajvizsgálat évente 2-300 
forintos költséggel kalkulálható. Ehhez kell még a mintavétel kiadá-
sait hozzátenni, amit akár a gazdálkodó maga is elvégezhet. 

Milyen szerepe van az egyre inkább elterjedt precíziós 
gazdálkodásban?
A részletes talajvizsgálatoknak fontos szerep jut a precíziós gaz-
dálkodásban, hiszen az egész pont arról szól, hogy tárjuk fel a 
területen meglévő heterogenitásokat, és aztán helyspecifikusan 
kezeljük ezeket az eltéréseket. A pontos kép megalkotásához ter-
mészetesen itt már nem elegendő, ha valaki 5 hektáronként vesz 1 
átlagmintát, a precíziós gazdálkodásban ennél sokkal kisebb egy-
ségekben érdemes gondolkozni. Annak érdekében persze, hogy a 
költségek ne ugorjanak az égig, ilyenkor érdemes valamilyen ösz-

A TALAJVIZSGÁLATOKRÓL 

GYAKORLATI 
SZEMSZÖGBŐL

Dr. Petróczki Ferenc, a Széchenyi István 
Egyetem egyetemi docense segít a szakmai 

érvek pontosításában, miért is szükséges  
a felelős gazdálkodónak figyelmet fordítania  

a talaj minőségére, ennek időnkénti  
laboratóriumi ellenőrzésére. 

szegparaméter vizsgálatára fókuszálni, illetve az 
akár a helyszínen, valamilyen gyorsteszttel elvégez-
hető vizsgálatot választani.

A nagy és kis mezőgazdasági szereplők ho-
gyan viszonyulnak a talaj ellenőrzéséhez? 
Véleményem szerint egy felelős gondolkozású szak-
ember számára evidencia, hogy kellő alapossággal 
elvégeztesse az időszakos vizsgálatokat, majd az 
eredményeket felhasználva készítse vagy készíttes-
se el a tápanyag-utánpótlási tervet. Tengernyi vál-
tozó van, ami a termelés eredményességét befo-
lyásolja – elég, ha az időjárás 2018-ban produkált 
szélsőségeire gondolunk –, miért kell még rizikósab-
bá tenni a helyzetet azáltal, hogy a növények számá-
ra nem biztosítjuk a növekedésükhöz, fejlődésükhöz 
mindenkor szükséges alapanyagokat?! A növények 
nem képesek helyváltoztatásra, abból kénytelenek a 
szervezetüket felépíteni, amit a gyökérzónájuk kör-
nyezetében találnak. Ha a termőrétegben nincs ele-
gendő táplálék, akkor az biztosan terméskieséshez 
vezet majd, már csak annak mértéke a kérdéses.

Ön tanít is a Széchenyi István Egyetemen. Milyen tapasz-
talatokat szerzett a mezőgazdasági szakemberek képzé-
se során?
A témához kapcsolódóan sajnos – tisztelet a kivételnek – nincsenek 
jó tapasztalataim. Azon hallgatók esetében, akik otthon is gazdál-
kodnak, sokszor hallok olyanokat, hogy például ők bizony csak a nit-
rogént pótolják, mert a foszfor és a kálium úgyis ott van a talajban, 
vagy hogy a szerves trágyázás gyakorlatát mellőzik, mert az nagyon 
körülményes, illetve az istállótrágya csak korlátozottan hozzáférhe-
tő. Őket mindig igyekszem meggyőzni, rávezetni arra, hogy itt min-
den mindennel összefügg, ha spórolok a trágyaféleséggel, akkor a 
termelés költségeit a lehető legrosszabb helyen fogom vissza. Ha 
pedig nincs istállótrágya elérhető közelségben, akkor is szinte biz-
tosan lehet találni olyan üzemet, ahol nagy szervesanyag-tartalmú 
hulladék képződik. Ez pedig – persze a megfelelő engedélyeztetési 
eljárás lefolytatását követően – a mezőgazdaság számára kiváló táp- 
anyagforrás lehet, nem is beszélve – már megint – arról, hogy ez a 
fajta szemlélet környezetvédelmi célokat is szolgál.
Általánosságban véve további megállapításom, hogy a mezőgaz-
daság nem tartozik a kurrens szakmák közé, emiatt a hallgatói ér-
deklődés „mainstream vonala” nem erre az irányra fókuszál. Sok a 
rizikófaktor, ami a termelés jövedelmezőségét befolyásolja, alkalma-
zottként sokszor kicsit kevesebb a fizetés az iparban dolgozó volt 
osztálytársakhoz képest és gyakran a szakmában elhelyezkedni 
sem egyszerű. Ha úgy hozza a „sors”, akkor nincs hétvége, mert a 
kórokozók, kártevők a gradáció idején nem tartanak szünnapot, ar-
ról nem is beszélve, hogy a jószágnak húsvétkor vagy karácsonykor 
is enni kell adni… Soroljam még? Ettől függetlenül persze a szakmá-
nak rengeteg szépsége van, csak ennek a „marketingje” valahogy 
nincs jól „összerakva”, és a fiatalok pályaválasztásánál – persze 
abszolút megérthető módon – főként az előbb említettek dominál-
nak, nem pedig a változatos munkavégzés lehetősége, a végtelen-
be vesző róna fölött cikázó madarak, vagy a hajnali párában előtűnő 
őzek, szarvasok fenséges látványa, a betakarítási időszakot meg-
előző felkészülés, illetve egy-egy munkacsúcs kezdetét övező pezs-
gés izgalma, vagy akár a nap mint nap előálló széles körű problémák 
kreatív gondolkodást igénylő megoldáskeresése.

Az önök cége, az ABU Hungary Kft., széles körű környe-
zetvédelmi megoldásokat kínál, melynek része a talaj-
vizsgálat is. Melyek a legtöbbet használt szolgáltatásaik?
Az elmúlt több mint egy évtized tapasztalata alapján azt mond-
hatom, hogy minket elsősorban környezetvédelmi engedélyezte-
tésekkel kapcsolatban keresnek meg, illetve – akkreditált szerve-
zetként – víz-, talaj- és hulladék-mintavételére, majd a vett minták 
eredményeinek értelmezésére, azaz szakértői vélemény készíté-
sére kérnek fel. Kármentesítési eljárások során működünk közre. 
Két olyan eset van, amikor alapvetően a mezőgazdaság részére 
szolgáltatunk. Az egyik, amikor a szántóterületen hígtrágya- vagy 
valamilyen nagy szervesanyag-tartalmú hulladék (pl.: biogázüzem 
letermelt fermentleve, szennyvíziszap stb.) kijuttatása tervezett, 
a másik pedig, ha a termőföld végleges – ritkábban ideiglenes – 
más célú hasznosítását akarják megvalósítani. Itt már többnyire a 
mintavételnél is van jelentősége az akkreditált státusznak, de vé-
leményem szerint a kulcsfaktor a kapcsolódó, specializált szakér-
tői munka, azaz a készítendő talajvédelmi terv. Erre vonatkozóan 
külön szakági előírás van, a 90/2008. (VII. 18.) FVM-rendelet, ami 
konkrétan a különböző talajvédelmi tervek készítésének részletes 
szabályait összegzi. 

Beszélne pár szóban a SYNLAB-bal való közös kapcso-
latunkról?
Cégünk kezdetei nagyjából egybeesnek a SYNLAB magyarországi 
megjelenésével. Az első lépéseket nagyon szoros együttműködés-
ben tettük meg. Jelenleg főként a talajvédelmi tervek, pontosab-
ban a hozzájuk kapcsolódóan elvégzendő talajvizsgálatok révén 
dolgozunk együtt. Számomra és egyben a cégünk számára is fon-
tos a pontos, precíz, minőségi munkavégzés, a jó munkakapcsolat, 
egy esetleges probléma megoldásában való konstruktív együttmű-
ködés. Bár alapvetően „márkafüggetlen” cég vagyunk, ami annyit 
tesz, hogy nem köteleződünk el 100%-ban egyik vagy másik labor 
mellett, de az imént említett tulajdonságok a SYNLAB mosonma-
gyaróvári dolgozói kollektívájában abszolút visszaköszönnek, te-
hát a velük történő gyümölcsöző kapcsolat nagy valószínűséggel a 
jövőben is megmarad, és bízom abban, hogy a környezetanalitikai 
vizsgálatok területén akár a víz, akár a hulladék vonatkozásában 
pedig kiszélesedik. 

Dr. Petróczki Ferenc
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A mezőgazdaságban szereplők számára miért fontos, 
hogy részt vegyenek a szakmai kiállításokon? 
Mindegyik kiállításnak megvan az a sajátossága, ami vonzóvá te-
heti a szakmai résztvevők számára. Az Agromash Expóval indul 
az év, ilyenkor mutatják be az aktualitásokat. Nyilván az időjárási 
adottságok miatt a gazdálkodók ilyen időszakban nem túl aktívak 
a földeken, így kiváló lehetőség számukra az újdonságok megte-
kintésére. Itt kulturált környezetben felmérhetik az épp aktuális kí-
nálatot, tájékozódhatnak. Az Alföldi Állattenyésztési Napok indulá-
sa a szezonra tehető. Itt a rendezvény fő motívuma természetesen 
maga az állattenyésztés. Hatalmas kiállítás ez, ahol mindenki ott 
van, aki számít. Részemről, mivel hódmezővásárhelyi vagyok, a 
második legrangosabb ünnep a karácsony után… Büszkén mond-
hatom, hogy 14 éves korom óta minden egyes alkalommal ott va-
gyok, és sok dolgot ott csináltam először életemben. Talán ez a ki-
állítás az egyik fő oka annak, hogy agrármérnök lettem. Ha ki kell 
tehát emelnem egyet a sok közül, akkor az az Alföldi Állattenyész-
tési Napok lenne, még a szubjektivitást mellőzve is. Itt tényleg min-
denki jelen van, aki számít. Mára már több évtizedes kemény mun-
ka áll az elhivatott rendezők mögött, hogy nemzetközi kiállítássá 
válhatott. Európában mára már bizonyítottan az egyik legjelentő-
sebb ilyen jellegű rendezvénnyé emelkedett. Szakmai szempont-
ból a programok is kiemelkedők, rengeteg innovatív megoldás, új-
donság kerül bemutatásra. Itt minden egyaránt szól a szakmának, 
de a családoknak is, akik gyerekekkel érkeznek erre a programra. 
Az OMÉK története még komolyabb múltra tekint vissza. Régen öté-
vente rendezték meg, 2011 óta kétévente látogatható. Régen azt je-
lentette, hogy a vidéken a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban 
tevékenykedő szakemberek jöttek fel Budapestre megmutatni por-
tékájukat és tudásukat a budapesti fogyasztóknak. Rendkívüli nagy 

AZ AGRÁRIUM ÜNNEPEI 
A MEZŐGAZDASÁGI 

KIÁLLÍTÁSOK

létszámban gyönyörű állatokat vonultattak fel, és az 
OMÉK-díjas tenyészállat jelentős rangot jelentett. Ma-
napság, követve a fogyasztói igényeket, ez kissé meg-
változott. Jellemzően ez a laikus közönség számára 
mutat számukra érdekes és figyelemfelkeltő mezőgaz-
dasági jellegű információkat. 
További agrárkiállítások mindig az adott térség ki-
emelkedő eseményei közé tartoznak. Ilyen például a 
Farmer Expó, a Kaposvári Állattenyésztési Napok a 
Pápai Agrárexpó és még sorolhatnám…
Minden egyes rendezvényen természetesen felbuk-
kannak olyan kiegészítő területek is, amelyeket a 
mezőgazdaság használ a jobb termés vagy minőségi 
állattartás, növénytermesztés miatt. Így a műtrágya-
gyártás, növényvédő szerek és mezőgazdasági gé-
pek forgalmazói, laboratóriumi szakterületek képvi-
selői is jelen vannak.

A mezőgazdasági expók jelentőségéről,  
a résztvevők összetételéről viszonylag kevés 
szó esik. Látszólag egy szűk réteg az, amely 
fontosnak és szakmailag nagy horderejűnek 
tartja, hogy megjelenjen termékeivel, azonban  
a mezőgazdasági gépek felsorakozása  
és a tenyészállatok impozáns felvonultatása 
mégis tekintélyt parancsoló. A kulisszák 
mögé Takács Attila gazdasági agrármérnök 
segítségével lestünk be. 

Milyen operatív felkészülést kíván egy ilyen expó a sze-
replőktől? Hiszen monumentális mezőgazdasági gépek 
sorakoznak fel és a kiállított állatok is szép számban 
vannak jelen.
Egy mezőgazdasági kiállításon legkönnyebb dolguk a látogatók-
nak van. Megveszik a belépőt, körbejárják a kiállítási területet és 
megcsodálják az állatokat, valamint érdeklődéssel tanulmányoz-
zák a háttéripart képviselő cégek bemutatott kínálatát. A kiállítók 
részéről viszont valóban más és más a helyzet. Nyilván szüksé-
ges egy infrastruktúra kialakítása a helyi adottságok figyelembe-
vételével. Profi marketinganyagokra is szükség van, ötletre, ho-
gyan hívják fel magukra a figyelmet. A gépkereskedők elindulnak 
a szállítóeszközzel, amire felpakolják a mezőgazdasági gépeiket, 
amelyekhez már rendelkezniük kell behajtási engedéllyel, valamint 
természetesen útdíjat is fizetni kell utánuk. A legnagyobb szerve-
zést pedig mindenképpen az állattenyésztői rész igényli. Ők azt az 
állatot, amit ide elhoznak, még növendék korában kiválasztják, és 
ennek a célnak megfelelően nevelik, szoktatják a felvezetésekhez. 
A szakma nagy öregjei külön kiállítási terveket készítettek, hogy a 
legszebb, legjobb állataiktól származó utódokat állíthassák majd 
ki a kiállításon. A szervezőknek a helyszínen persze gondozót, ta-
karmányt kell biztosítaniuk. Manapság azért ez nem feltétlenül így 
működik lépésről lépésre. Mára az expók hangulata inkább a fo-
gyasztók igényeihez alakult. Ennek is nyomon követhető a jelentő-
sége, hiszen egyre távolodnak a fogyasztók a mezőgazdaság való-
di értékeitől. Mivel leginkább a közönség tetszése az, ami számít, 
a szakmai bírálat egyértelműen más jellegű. Két óra alatt akár 100 
állatot is elbírálhatnak, ez azért redukálja a lehetőségeket. Már nem 
feltétlenül arról szól a megjelenés, hogy a legszebb, legértékesebb 
állat kerüljön egy-egy kiállításra. Látható tendencia, hogy erre a 
procedúrára egyre kevesebben vállalkoznak. Nagyon jelentős elő-
készületi munkálatokat, vérvizsgálatok sorát kell még elvégeztetni, 
hogy minden a szabályoknak megfelelően történjen.

Megéri ez? Hiszen a modern értékesítési módszerekkel 
könnyebben, gyorsabban érhetők el a cégek. Vagy te-
kinthetjük inkább egy hagyománynak?
Valóban, kézzelfogható, pénzben mérhető eredményt már nem je-
lent. Azonban szakmai rangot még igen. Míg a világ nyugati felén 

2019 AKTUÁLIS  
MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁSAI:

XXVI. Alföldi Állattenyésztési  
és Mezőgazda Napok
2019. május 09–11. 
„A hazai állattenyésztés legteljesebb körű hódmező-
vásárhelyi ünnepén mára a növénytermesztés is erő-
teljesen képviseli technikai és technológiai iparát, 
hiszen az állattenyésztés nem lehet meg a növényter-
mesztés nélkül.”

Farmer Expo 2019. Debrecen.  
Nemzetközi Mezőgazdasági  
és Élelmiszeripari Szakkiállítás
2019. augusztus 15–18.
„Az agráripari ágazatcsoport részeseinek és partne-
reinek igyekszik minél szélesebb körű és minél ha-
tékonyabb lehetőségeket biztosítani a kapcsolatte-
remtésre, a kapcsolatok elmélyítésére. Harmincezer 
látogató, innováció és termékdíjak, szakmai és kö-
zönségprogramok.”

OMÉK 2019. Országos Mezőgazdasági  
és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár
2019. szeptember 26–29.
„Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Ki-
állítás és Vásár Magyarország legnagyobb, legrégeb-
bi és nagy tradíciókkal bíró agrárgazdasági rendezvé-
nye, amely több mint 100 éves múltra tekint vissza.”

egy ilyen rangos kiállításon díjat nyert állat euró- vagy 
dollármilliókat érhet, addig hazánkban ez a kultúra 
sajnos nem alakult ki, vagy talán inkább másképp. 

Célközönségét tekintve mire fókuszál egy 
ilyen kiállítás?
Ma már jellemzően a fogyasztó a célközönség. Ők, 
akik családdal, érdeklődve jönnek az expókra, ahol 
sok gyerek szinte először találkozik élő, hús-vér ál-
latokkal és a belőlük készült termékekkel. Természe-
tesen a szakmai résztvevők kapcsolatokat építenek, 
érdeklődéssel figyelik az innovatív megoldásokat. 
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Megtudhatunk pár momentumot a szakmai 
múltadról?
Környezetmérnökként diplomáztam, de párhuzamo-
san minőségirányítási szakmérnök és mérnök taná-
ri szakképzést is elvégeztem az egyetemen. Ezután 
Egerben kezdtem el dolgozni az Élelmiszertudományi 
és Borászati Regionális Tudásközpontban, ahol anali-
tikai vizsgálatokba tudtam bekapcsolódni. Növényvé-
dő szerekkel, talajvizsgálatokkal, később pedig funk-
cionális élelmiszerek vizsgálatával foglalkoztam (ezen 
belül jellemzően az antioxidáns hatású növényekkel). 
Gyümölcsöket, zöldségeket vizsgáltunk, de magas 
ómega-3-tartalmú gabonatermékek kutatásával is 
foglalkoztunk. Közben a minőségirányítási szakdip-
lomám lehetőséget adott arra, hogy mivel akkreditá-
lás történt vízvizsgálatokra a mikrobiológiai laborató-
riumunkban, minőségirányítási vezetővé válhattam. 
Időközben két gyermekünk született, és amíg itthon 
voltam velük, igyekeztem szinten tartani a tudásomat. 
Részt vettem oktatásban óraadóként és a minőség- 
irányítással továbbra is aktívan foglalkoztam. Amint 
visszamentem dolgozni, már a laboratórium munká-
jába nem volt lehetőség bekapcsolódni, ezért a Szak-
tanácsadó Központot vezettem. Ez teljesen más te-
vékenység, egyértelműen nyílt, kifelé irányuló, nem 

A SYNLAB  
KÖRNYEZETANALITIKAI 
ÜZLETÁGA  
MEGÚJULÁS ELŐTT
AZ ÚJ SYNLAB KÖZPONTI LABORATÓRIUM 
LEHETŐSÉGEI A VÍZ- ÉS  
TALAJVIZSGÁLATOK SZEMPONTJÁBÓL

Szováti Katalin, a SYNLAB környezetanalitikai értékesítési képviselője, 
megbízott Központi Laboratórium koordinációs szakmai vezető tervekről, 
kilátásokról beszél a környezetanalitika területén.

a szűken vett kutatási terület. A partnerekkel történő 
kapcsolatfelvétel talán több kompetenciát kíván, ezt 
már akkoriban felismertem. 

Ez talán előjele volt annak, hogy 
az agrárterületen széles körű is-
meretségeid alakuljanak ki?
Amíg csak a kutatási oldalon dolgoz-
tam, kifejezetten erős kapcsolatom lett 
például a borászokkal, mert megbí-
zásként végeztünk beállított kísérlete-
ket a szőlőültetvényeken. Növényvédő-
szer- és lomtrágyagyártókkal, valamint 
gazdálkodókkal egyaránt tartottuk a 
kapcsolatot. Mivel mi itthon is gazdál-
kodunk, ezért a családi háttér is renge-
teg plusztudást ad a mindenkori mun-
kámhoz, ami az agrárium szereplőihez 
köt. 

Hogyan kerültél a SYNLAB kör-
nyezetanalitikai üzletágához?
Nagyon szerettem az egyetemen dol-
gozni, sok szakmai tudás és korai em-
lék köt oda. Egy idő után azonban úgy 

éreztem, hogy hiába vannak proaktív ötleteim, eze-
ket nem tudom ott érvényesíteni. Bevallom, kihívásra 
vágytam, mint más korombeli fiatal. Nagyon megö-
rültem, amikor a SYNLAB hirdetését megláttam, mi-
szerint a környezetanalitikai terület bővítésére kerül 
sor, azonnal éltem a kínálkozó lehetőséggel. A szak-
mai múltam és ismeretségeim által azonnal otthon 
éreztem magam értékesítési képviselő pozícióban. 

Milyen szerepet játszol az új SYNLAB Köz-
ponti Laboratórium környezetanalitikai ki-
alakításában? Mire ad majd a későbbiekben 
lehetőséget ez a komoly infrastruktúra, ami 
itt kialakulóban van?
A Központi Labor tervezési folyamatai során elsőd-
leges szempont volt, hogy központosítva legyenek a 
folyamatok. Ez a környezetanalitikai folyamatokat te-
kintve kicsit nagyobb kihívást jelent, mint a humán 
területek számára. Konkrétan az ország két teljesen 
különálló részéről, Kecskemétről és Mosonmagyaró-
várról kell a laboratóriumokat összevonni. Ez a talaj- 
és a vízvizsgálatok egyesítését jelenti, egy közpon-
ti helyen. A vízvizsgálatokat tekintve jelentős piaccal 
rendelkezünk, de további kapacitásbővítést ezen és 
a talajvizsgálatok szakterületén is tervezünk. Partne-
reink számára nagyon fontos információként szeret-
ném megerősíteni, hogy új logisztikai és ütemezési 
folyamatokat alakítunk ki. Mivel lokációt tekintve a 
két nagy környezetanalitikai laborunk helyileg is ak-
tív volt, rengeteg személyes momentum szorosan ré-
sze lehetett a vizsgálatoknak. Így a szakmai tanács-

adás, szolgáltatás kötődött a személyekhez, akik ott 
dolgoztak. Jó hír, hogy ez a lehetőség adott marad, 
mert változatlanul mód lesz konzultációra, szakta-
nácsadásra a helyszíneken, ahogyan eddig is. Emel-
lett azt gondolom, hogy egy modern, XXI. századi 
laboratóriumban további lehetőségek nyílnak majd 
meg, talán olyanok is, amelyekre pillanatnyilag nem 
gondolunk. Egyértelműen komplexebb szolgáltatást 
tudunk majd nyújtani a későbbiekben. 

„Emellett azt 
gondolom, hogy  
egy modern, 
XXI. századi 
laboratóriumban 
további lehetőségek 
nyílnak majd meg, 
talán olyanok 
is, amelyekre 
pillanatnyilag nem 
gondolunk.”
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Bővülhet szakmailag a SYNLAB környezeta-
nalitikai palettája?
Kezdetben korszerűsítjük a munkafolyamatokat, az 
előkészítés teljesen más feltételek között történhet 
meg. Természetesen további terveink és elképzelé-
seink vannak, akár a nemzetközi group bevonásával 
is, azonban erről még korai lenne beszélni. Az új au-
tomaták beszerzése már konkrét, ezzel jelentősen 
megnövelhetjük a mostani mintaszámunkat, a talaj- 
és vízlabor egyesülésével pedig, komplexebb mun-
kát végezhetünk azonfelül, hogy a szaktanácsadás is 
személyre szabottabbá válhat. A precíziós gazdálko-
dás szereplői számára tágulnak a lehetőségek, ugyan-
is nagyobb mintaszámot tudunk vállalni a csúcs- 
időszakokban, ami jelentősen megrövidíti majd a tel-
jesítési határidőket. Számukra ez egy nagyon komoly 
feltétel, ezért nagy könnyebbség lehet a szolgálta-
tásbővítés a szempontjukból. 
Ezenkívül az Európai Parlament alig egy hete jóváha-
gyott egy jogszabálytervezetet, amely a kezelt szeny-
nyvíz újrahasznosítását teszi majd lehetővé. A meg-
felelően kezelt szennyvíz használata enyhítheti az 
egyre sűrűbben előforduló aszályos időszak követ-
kezményeit. Az elfogadott jogszabálytervezet per-
sze konkrétan meghatározza a mezőgazdaságban 
öntözésre használható, visszanyert víz (a települési 
szennyvíztisztító telepekről származó, kezelt szenny- 
víz) minőségi minimumfeltételeit, amelyhez minden-
képpen szükséges lesz az akkreditált laboratóriu-
mi háttér. Az új SYNLAB Központi Laboratóriumban 
tervezzük ezeknek a vizsgálatoknak az elvégézését, 
ugyanis a feltételek maximálisan adottak lesznek.

A szaktanácsadás a későbbiek során ki-
emeltebb szerepet kap a SYNLAB vizsgála-
tain felül?
A talajmintákat tekintve kevésbé látható a gyakorlat-
ban, hogy ezeket a gazdálkodóktól kapjuk, hiszen a 
nagyobb mintaszámot a szaktanácsadók hozzák. Ők 
ha igényelnek is segítséget, főleg a mintavételezésre 
vagy a szállítási feltételekre vonatkozóan teszik. Vi-
szont a vízvizsgálatokat igénylők sokkal inkább olyan 
szaktanácsadást várnak, amelyekre további lehető-
ségeket tudunk majd biztosítani számukra. Akár egy 
fürdő vagy magánszemélyek ivóvízvizsgálata során 
sokszor merülnek fel szempontok, amelyeket szeret-
nének megerősíteni vagy alátámasztani szakembe-
reink segítségével. Mindenképpen az az előremutató 
cél, hogy tudjuk biztosítani a precíz szakmai tanács-
adást.

A logisztika szempontjai is átalakulnak vár-
hatóan?
Valószínűleg a legoptimálisabban tudjuk kihasználni 
a központosítást a logisztikai feltételek átalakításá-
val. Ugyanis a vidéki mintavételek során időben to-
vább tudnak majd mintázni a kollégáink. Eddig, mivel 
például a vízminták feldolgozását a mintavétel után 
maximum 24 órával el kell kezdeni, korlátozott volt a 
mintavétel idejének lehetősége. A begyűjtési folya-
mat meghosszabbításával pedig a partnereink szá-
mára további lehetőségek nyílnak meg. 

A dolgozók szempontjából milyen lesz az új 
környezetanalitikai labor?
Ha magyar viszonylatban nézzük, azt mondhatom, 
hogy országosan kevés ilyen jövőbe mutató labo-
ratórium van, ahol a dolgozók valóban a legkor-
szerűbb, legmodernebb körülmények között, a jövő 
technológiáját használva végezhetik a munkájukat. 

TAKARMÁNYOZÁS 
FELSŐFOKON
A hazai mezőgazdaság fejlődése elvitathatatlan, még akkor is, ha ebből az átlagember 
viszonylag keveset tapasztal. Alapesetben számára természetes, hogy a boltban 
megfelelő mennyiségű és minőségű húst vásárolhat, amelyet otthon elégedetten 
elfogyaszthat a család. Vajon a takarmánygazdálkodásban milyen szerepet játszanak  
a technikai feltételek és a vizsgálatok?
Bódi Zsolt, a NeoCons Plus Kft. ügyvezető igazgatója beszél ezekről  
a háttér-információkról. 

A  takarmányozásban is kiemelten fontos a 
minőség. Mit jelent ez konkrétan? Megfelelő 
mikrobiológiai tisztaságot? Tápanyagdús ta-
karmányt?
A minőség az egyik legalapvetőbb kritérium a mai 
modern takarmányozásban is. Sokszor használjuk, 
de elég összetett jelentéssel bír a „minőség” kifeje-
zés. Ahhoz, hogy jó minőségű állati terméket (tojás, 
hús, tej) állítsunk elő, nem csak jó minőségű takar-
mány kell, elengedhetetlen a telepi higiénia, a mo-
dern technológia, a jó állategészségügyi státusz és a 
hozzáértő szakemberek irányítása is. A mai iparsze-
rű állattartásban a költségek 70-75%-át a takarmá-
nyok képviselik, ezért mindenki számára alapvetően 
fontos, hogy jó minőségű takarmányt etessen, mert 
ezt tartjuk a gazdaságosság egyik kulcsának. Vi-
szont a jó minőségű takarmány mellett a többi krité-
riumnak is meg kell felelni, mert csak ezekkel együtt 
tud működni gazdaságosan a termelés. 
A jó minőségű takarmány már a szántóföldön készül, 
ugyanis a cél az, hogy a betakarítás során minél keve-
sebb betegséggel, gombával, kártevővel legyen szeny-
nyezett a betakarított takarmánynövény. A tárolás és 
a feldolgozás során is felmerülhetnek problémák, me-
lyekre oda kell figyelni: beázik a tároló, kártevők vagy 
raktári gombák elszaporodnak, a feldolgozásnál túl fi-
nom vagy éppen túl durva lesz az őrlemény, túl sokáig 
és túl nagy hő éri a takarmányt, stb. Ezek a tényezők 
nagyban befolyásolják a takarmány beltartalmát, minő-
ségét. Ha nem megfelelő a takarmány beltartalma vagy 
éppen szennyezett (pl. gombatoxinokkal), ezek az álla-
tok termelési mutatóit csökkentik. 
Más szempontból fontos, hogy a minőségi takar-
mány jól emészthető legyen, valamint az összetétele 
megfeleljen a termelési fázisnak és az adott állatfaj 
számára. Nem ugyanaz a beltartalmi igénye takar-

mány szempontjából egy fiaztatóban lévő malacnak vagy éppen a 
tenyészkocának. De eltérő igénye van egy tejelő tehénnek és egy 
húsmarhának is. A minőség elengedhetetlen a takarmányozásban 
és az iparszerű állattartásban.

A tudományos alapokon kívül milyen technológiát kíván 
a modern takarmányozás? 
A mai modern takarmányozást sem kerülte el a technológia fejlődé-
se, ami azért is lehetetlen, mivel a népesség növekedése miatt egyre 
nagyobb az igény az állati fehérjére. Ezt a mennyiségi- és minőségi-
igény-növekedést nem lehet pusztán az állatok létszámának növelé-
sével fokozni. Fontos, hogy az állattenyésztés és a genetika is fejlőd-
jön. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedekben hatalmasat változott 
és fejlődött az állattenyésztés, soha nem tapasztalt hozamokat érnek 
el a gazdaságokban. Viszont ennek van egy másik oldala is, ezeket 
a modern hibrideket ki kell „szolgálni”. Azonban a magas termelési 
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kellene a termelést. A GMO-mentes termékekre egy-
re nagyobb az igény, és ez egy olyan piaci szegmens, 
amivel mindenképpen foglalkozni kell. 

Magyarországon is zajlanak kísérletek a ma-
gasabb fehérjetartalmú növények termesz-
tésére. Mi a véleménye erről az útról?
Nagyon fontos, hogy legyen alternatívája a szójának 
és különösen a GMO-szójának, de sajnos a termőte-
rület hiánya és az egyéb szántóföldi kultúrák kiszo-
rítják az alternatív fehérjehordozókat. Magyarország 
tradicionálisan gabona- és kukoricatermesztő övezet-
nek számít az ország klimatikus viszonyainak és a ter-
mőföld minőségének köszönhetően. Nagy tartalékok 
vannak a kukorica, repce, napraforgó ipari mellékter-
mékek feldolgozásában vagy a rovarfehérje alkalma-
zásában. Vannak olyan törekvések, mint a NAIK ál-
tal meghirdetett Nemzeti Fehérjetakarmány Program, 
aminek a kereteiben szeretnék a magyar szója termő-
területét duplájára emelni. Azonban ehhez növelni kel-
lene az öntözött területek nagyságát is. Vagy az olyan 
civil kezdeményezés, mint a GMO-mentes Magyaror-
szágért Egyesület, mely a felhasználókat és a terme-
lőket szeretné tájékoztatni. Azt gondolom, hogy ezek 
a törekvések nagyon fontosak, de a szója érdekvédel-
me továbbra is túl erős világszerte.

Mi a tapasztalatuk, a mezőgazdasági szerep-
lők elvégeztetik a takarmányvizsgálatokat?
A nagyüzemek folyamatosan ellenőrzik, hogy milyen 
beltartalmú takarmányokat etetnek az állatokkal és 
milyen gombatoxinokkal fertőzött a takarmány. Szinte 
minden évben felüti a fejét valamilyen gombafertőzés 
vagy az aszály, vagy a túlzott csapadék miatt. Egyre 

szinteket csak állandó környezet biztosításával és a le-
hető legmagasabb állategészségügyi kontroll betartá-
sa mellett lehetséges megvalósítani.
A takarmány előkészítése már a szántóföldön elkez-
dődik, ahol a talajminőség és a korábbi termésátla-
gok ismeretében juttatják ki a tápanyag-utánpótlást 
és a növényvédő szereket. A folyamatokat műholdak 
segítségével végzik, ami hatalmas segítség a koráb-

bi lehetőségekhez képest. Az önvezető 
traktorok már egy ideje használatosak 
a gazdaságokban, és a jövőbe tekint-
ve egyértelműen a vezető nélküli ro-
bottraktorok lesznek a meghatározók. 
Az állattartó telepeken is próbálják 
csökkenteni az emberi tényezőt, mivel 
sok szempontból kockázatot jelent. Jó 
példa erre a „csirkekombájn” alkalma-
zása a baromfitelepeken. 
Az épületen belül biztosítani kell a kö-
zel állandó hőmérsékletet, páratar-
talmat, megvilágítást évszaktól és 
éghajlattól függetlenül. Ezeket a műve-
leteket is automata rendszerek végzik, 
emberi beavatkozás nélkül. Gyakorla-
tilag egy operátorra van szükség, aki 
figyeli az esetleges riasztásokat vagy 

meghibásodásokat. Az állatok azonosítását is chi-
pek segítségével oldják meg, amelyek rögzíteni tud-
ják a termelésben lévő állat teljesítményét, és ennek 
megfelelően kerül kiosztásra számukra a takarmány, 
ezzel optimalizálva annak felhasználását. Kamerák-
kal, hőkamerákkal figyelik az állatokat, és a testhő-
mérséklet változása esetén azonnal tudják kezelni. 
Ma már az egyedi azonosítás szinte elengedhetet-
len, mivel csak így lehet megfigyelni, hogy melyik ál-
lat mennyit és milyen minőségben termel.
Egyre nagyobb gyakorlati tapasztalat alakul ki a 
nutrigenomika területén is, ami sokáig csak tudomá-
nyos szinten működött. A nutrigenomika az, amikor 

már az állatok génállományának ismeretében állítjuk 
össze a takarmányokat. Ebből is jól látszik, hogy mi-
lyen sok tartalék van még a technológiában.

A takarmányozásban Magyarországon meg-
szokott a szója használata, azonban jellem-
zően Brazíliából szerzik be, így GMO-termék-
nek minősül. Elképzelhető, hogy a jövőben 
kiváltható lesz GMO-mentes termékkel ez a 
szója?
Magyarországon a szója minősül fő fehérjeforrásnak 
a takarmányokban. 2001 előtt lehetett használni ál-
lati fehérjét is, de Angliában kitört a BSE szivacsos 
agyvelőgyulladás (kergemarhakór), ezért minden ál-
lati fehérjeforrást betiltottak a takarmányozás terü-
letén. Ettől az időszaktól került monopolhelyzetbe a 
szója. A globális szója-vetésterület több mint 80 szá-
zaléka GM. A GMO-mentes szójatermesztés több-
letköltséget jelent a gazdák számára, ezért is kerül 
egyre inkább háttérbe a nagy szójatermesztőknél 
(USA, Brazília, Argentína). Brazíliában közel 120 mil-
lió tonna szóját termeltek a tavalyi éveben, aminek 
jelentős részét exportálták. Így valóban az EU-s szó-
jaigényeket is nagyrészt ebből fedezik. Bár 2018-ban 
az amerikai–kínai vámháború miatt az amerikai szója 
nagy része Európába került. 
Az EU szójaimportjának 85-90 százaléka GMO-szója, 
amit takarmányokban használnak fel. A napraforgó, a 
repce, a hüvelyesek (borsó, bab, csillagfürt) és a pil-
langósok (lucerna) jó alternatívák lehetnének, de kevés 
a termőterület, és csak bizonyos mennyiségi korláto-
zással lehet felhasználni ezeket a takarmányokban. 
Magyarországon 60-65 ezer hektáron termelnek szó-
jababot, ami 150-200 ezer tonnát eredményez. Ennek 
a mennyiségnek a 70%-át exportálják, főleg Auszt-
riába, mivel jó minőségű és GMO-mentes. Hazánk-
ban a szójaigény 600 ezer tonna évente. Ha az összes 
Magyarországon termesztett szója itthon kerülne fel-
használásra, akkor sem lenne elegendő vagy növelni 

nagyobb problémát okoznak a gombatoxinok is, mivel 
gazdasági haszonállataink már nem olyan ellenállóak, 
mint a korábban tenyésztett fajták. Általánosságban 
elmondható, hogy a költségek 1-1,5%-át a laborvizs-
gálatok költségei teszik ki.

Az önök cége, a NeoCons Plus Kft. célul tűzte 
ki a fenntartható gazdaságok kialakításának 
támogatását. Pontosan mit jelent ez a cég 
szakmai vonalát követve? 
Az EU-ban célul tűzték ki az antibiotikum felhaszná-
lásának csökkentését az állattenyésztésben, és kell 
egy alternatíva, amit minél előbb alkalmazni kell. Ter-
mészetesen itt nem csodaszerekről beszélünk, mivel 
ezeket a gyógyszereket nem lehet egyik napról a má-
sikra csak úgy elhagyni. 
A korábban említett takarmányhigiénia, telepi higiénia, 
jó állategészségügyi státusz és a telepi szakemberek 
munkája szükséges ahhoz, hogy ezek a gazdaságok 
fenntarthatók legyenek. Sok példa van ma már erre, 
például vannak olyan húsfeldolgozók és étteremláncok, 
melyek nem vesznek át antibiotikummal kezelt húst. 
Szigorú belső auditon kell átesniük azoknak a gazdasá-
goknak, amelyek ezeknek a cégeknek akarnak szállíta-
ni. Termékeik teljesen antibiotikum-mentesek, így nem 
tud semmiféle rezisztencia kialakulni a növényi ható-
anyagok miatt. Nagyon sok antibiotikumot használnak 
a takarmányokban, ami egy „ördögi kör”, mivel ezzel a 
baktériumok és vírusok egyre ellenállóbbak lesznek. Az 
agresszív kórokozók lecsökkentésére egyre több anti-
biotikumra van szükség, ami elősegíti a rezisztencia ki-
alakulását. Célunk, hogy biztonságos takarmányokkal 
és takarmánykiegészítőkkel támogassuk partnereinket, 
így segítve a gazdaságos és fenntartható termelést.
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Az önvezető 
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a gazdaságokban, 
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robottraktorok lesznek 

a meghatározók.
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A gímszarvastenyésztés esetében valóban 
beszélhetünk arról, hogy ez egy új állatte-
nyésztési ágazat Magyarországon?
A 90-es évek elején még valóban voltak erre törekvé-
sek. Maga a gímszarvastenyésztés, mint állattenyész-
tési ágazat, jellemzően nagyon szűk. Jelenleg durván 
5000 szarvast (gímszarvas, dámszarvas) tartanak zárt 
térben Magyarországon. Ebbe beleszámolhatók a ki-
sebb és nagyobb farmok. Árbevétel vagy GDP szem-
pontjából ez egyáltalán nem minősül jelentősnek az 
általános állattenyésztési ágazaton belül. 1985-ben a 
Kaposvári Egyetem jogelődje létrehozta az első szar-
vastenyészetet Gálosfán a Zselicben. Amikor ez létre-
jött és megindult a kereslet is, sok szarvast külföldre 
is vittek hazánkból, ezért nagy lehetőségnek tűnt. Ké-
sőbb bizonyítást nyert, hogy ez nem a klasszikus ál-
lattartás. Nagy beruházást igényel, a kezdeti költsé-
gek magasra rúgnak. Elég, ha csak a speciális, magas 
és masszív kerítést vesszük alapul. De eredendően az 
állat tartásához is kell egy magas fokú tudás, isme-

A GÍMSZARVASOK 
GENETIKAI SZÁRMAZÁSVIZSGÁLATA 
FONTOS SZEREPET JÁTSZIK  
AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN
A genetika olyan területeken is bizonyít, amelyek a laikusok számára sokszor  
nem ismertek. A gímszarvastenyésztés számára a vizsgálati eredmények kritikusak.  
Dr. Bokor Árpád agrármérnök, gímszarvastenyésztő, a Kaposvári Egyetem  
docense egy különleges területre enged betekintést.

ret, ami ugyan megszerezhető, de mivel az országban 
nem volt tradíciója, ezért többnyire külföldi tapasztala-
tok megszerzését igényli. És itt nem 1-2 hónapról be-
szélünk, hanem évekről. Én az alapokat a Kaposvári 
Egyetem Vadgazdálkodási Tájközpontjában, valamint 
Új-Zélandon tanultam meg. A vadászati törvény 2017-
ben időközben módosult, így lehetővé teszi, hogy a 
vadászható vadakat, amelyeket zárt térben nevelünk, 
vadaskertbe kihelyezhessük, hogy vadászati célból 
hasznosítsuk azokat.
A szabad területen élő vadat az erdő, a gyepek és a 
szántóföldi kultúrák hizlalják, ezért a takarmány adott. 
Az a szarvascomb, amit megvesz valaki a hipermarke-
tekben, kilónként 4-5000 forintba kerül a polcokon, a 
gerinc a 10 000 forintot is eléri, míg a vadásztársasá-
goktól 1000 forint körüli összegben veszik át a lőtt va-
dat. Zárt térben tartott állatok esetében a felnevelési, 
tartási költségek nagyok, így az így előállított szarvas-
hús nem versenyképes a szabad területről származó-
val szemben. Hozzáteszem, hogy hazánkban nincs je-
lentős vadhúsfogyasztás sem, ami indokolná az iparág 
fellendítését. 

Az ön jelentős tapasztalata ezen a területen 
nem feltétlenül magyar benyomásokon ala-
pul. Mesélne pár szóban az Új-Zélandon át-
éltekről? 
2006-ban nyertem egy ösztöndíjat Új-Zélandra a lo-
vakkal kapcsolatos kutatási területen, mert akkori-
ban még a lovak vonzottak, lovas genetikai kutatást 
is végeztem/végzek. Kimentünk a feleségemmel, és 
körbejártunk ott néhány gímszarvasfarmot, mert őt 
rendkívül érdekelte ez a téma. Akkor vált nyilvánva-
lóvá számomra, amit korábban nem tudtam. Az tény, 
hogy az új-zélandi szarvasállomány a legjelentősebb 
a világon, genetikai színességében és sokoldalúsá-
gában, mennyiségében is. De mindez magyar szar-
vasokra vezethető vissza! Ha ránézünk egy ilyen te-

nyészet honlapjára, akkor láthatjuk a jelentősebb 
tenyészbikák pedigréjét, és meglepő módon olyan 
neveket találunk, mint „László”, „Vihar”, „Festetics” 
stb. Tehát ezek Magyarországról Új-Zélandra szállí-
tott állatok. Alapvetően a szarvas sem őshonos azon 
a területen, betelepített álltokról van szó. 
Visszatérve a kérdésre, mivel én genetikával foglal-
koztam, nagyon érdekelt, hogy miért lehet az, hogy 
az új-zélandi szarvasok trófeaméret szempontjából 
„jobbak”, mint a hazai állomány. Ekkor mélyültem el a 
származási lapokban, sajátítottam el a technológiát. 
Addig nem ismertem a vadászati vetületét sem, hogy 
akár 20-22 kilogrammos trófeájú bikákat is tenyész-
tenek ott! Magyarországon ha egy 14 kilós trófeájú 
bikát sikerül tenyészteni, összeszalad a fél megye… 

Óriási hír volt 2018-ban, hogy a teljes gím-
szarvasgenomot sikerült leírni magyar ku-
tatóknak. Lehet jelentősége ennek a humán 
gyógyászat szempontjából is?
Igen, az ELTE-n készült ez a kutatás, a minták pe-
dig a KE Vadgazdálkodási Tájközpontjából származ-
tak. A cél valóban részben ez volt, hogy a humán 
terület számára is releváns információkat nyerhes-
senek a későbbiek során. Az emberek szempontjá-
ból a csontritkulás egy teljesen megfordíthatatlan fo-
lyamat. A gímszarvas azonban az agancs fejlesztése 
során előidéz magánál egy csontritkulást, és június, 
augusztusban, amikor már készülnie kell a szeptem-
beri szarvasbőgésre, ahol a bikák verekednek, visz-
sza kell pótolnia az elveszített csontmennyiséget. A 
fenti kutatás célja, hogy a gímszarvas genomjában 
azonosítsák azon területeket, melyek összefüggés-
be hozhatók ezzel a reverzibilis folyamattal. Izgalmas 
feltételezés és kutatások folynak ez irányban, hogy 
lehet-e kapcsolódása, megoldása az emberi csont-
ritkulás betegségének kivédésére. De ez még mesz-
sze a jövő kérdése.

DR. EGYED BALÁZS –  
SYNLAB GENOID DNS  
LABORATÓRIUM,  
LABORATÓRIUMVEZETŐ

A DNS-vizsgálatok oldaláról megközelítve, ma amit az 
emberi DNS vizsgálatával meg tudunk határozni – ilye-
nek pl. az egyedazonosítás, a rokonsági, szülőségi 
tesztek, a testvéri vagy féltestvéri kapcsolatok megál-
lapítása –, az már elvégezhető állatokon is. Mindezek 
csupán igény, gazdasági kereslet és invesztíció kérdé-
se. Az emberi genom teljes feltérképezésével párhuza-
mosan az állati vonalakon is elindultak a genetikai kuta-
tások számos gazdaságilag is fontos faj esetében, ezért 
a tudomány ezen területe fénysebességgel fejlődik.  
Ennek megfelelően adott a lehetőség a gímszarvasok és 
szarvasfélék származásvizsgálataira is. Nagyon fontos 
tényező, hogy hazai kutatások eredményeképpen kerül-
tek kifejlesztésre azok a DNS-alapú molekuláris tesztek, 
melyek ezen fajok gyors és rentábilis DNS-vizsgálatát 
teszik lehetővé, ezáltal megállapítva egy-egy tenyészet, 
vadaskert állatai közötti leszármazást és rokonsági kap-
csolatot. Ezen eredmények nívós nemzetközi, tudomá-
nyos folyóiratokban lettek közölve.
Hasonló módon a kutyafajták tenyésztésében is kiemel-
kedő jelentőséget tulajdonítanak ma már a DNS-vizs-
gálatoknak, szintén gazdasági okokból. Sok állat- 
egészségügyi és fajtanemesítési kockázata van a belte-
nyésztésnek, ami az üzleti szempontok alapján bizony-
talanságot jelenthet. 
A gímszarvastenyésztés szempontjából a szarvasok 
szabad vándorlásában a DNS-nyomok követése jelen-
ti a populáció vizsgálatának lehetőségét. Magyaror-
szágon szabad állományban 80-100 ezer szarvas biz-
tosan van, ennek megfelelően vadászati, gazdasági 
jelentőségük is nagy. A genetikai vizsgálat az orvvadá-
szat lefülelése szempontjából is megkerülhetetlen té-
nyező sok esetben. Megesett, hogy vadászok kerestek 
meg bennünket, mert találtak egy kilőtt szarvast, de az 
volt a gyanú, hogy nem a területről származik, hanem 
külföldről hozták be kamionon, és engedték a vadász 
„elé”. Vagy egy másik példa: 200 kilogramm szarvashús 
egy fagyasztóban, és meg kell állapítani, hogy hányféle 
szarvas vagy egyéb vad van benne… Nyilván nem legá-
lis cselekedetről volt szó itt sem. A DNS-vizsgálat ilyen-
kor is bizonyító erejű lehet!
Abban az esetben, ha tenyésztett állatokról van szó, 
apasági és anyasági származás-ellenőrző vizsgálato-
kat végzünk. Tépett szőrből készül a vizsgálat, így nincs 
szükség speciális mintavételre. De ezenkívül gyakorlati-
lag bármilyen összetevő, akár agancsminta is alkalmas 
a vizsgálatra, ami nagy előny. 

Dr. Egyed Balázs
Fotó: Racz Tamás
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A kútszabályozás, engedélyeztetés törvé-
nyi szabályozása körül meglehetősen zava-
ros információk terjednek. Néha nemcsak az 
érintettek, de a helyi önkormányzatok is bi-
zonytalanok a kérdésben. Hogyan alakult ki 
ez a helyzet?
Nem csodálom, hogy nincs tiszta kép. Előzmény-
ként néhány szóban vázolom, hogyan jutott el idá-
ig ez a folyamat. Az EU elég jelentős pénzforrást 
biztosít számunkra, többek között a vízgazdálko-
dásra is. Természetesen mi igényt is tartunk erre, 
hiszen nagy szükség van a vízgazdálkodás, csator-
na, felszíni elvezető csatornák, azok védművei, zsi-
lipek számára egyéb pénzforrásra. Elég jelentős, 
mintegy 100 milliárdos alap áll most is rendelke-

zésre, amelyet elvileg Magyarország 
is lehívhatna és felhasználhatna, pél-
dául a fent említett célok bármelyiké-
re. Azonban ahhoz, hogy ez megtör-
ténhessen, meg kell adni a fúrt kutak 
számát, illetve ezek eloszlását is or-
szágosan. Egy helyzetképet várnak 
tőlünk, amelyet nem tudunk felmutatni 
pillanatnyilag. Két-három évvel ezelőtt 
meg is született egy jogszabály erről, 
amely határideje eredetileg 2018. de-
cember 31. Amikor elkezdtünk érdem-
ben foglalkozni vele, már jól látszott, 
hogy rendkívül bonyolult helyzettel ál-
lunk szemben. Egyrészt az érintettek 
nem tudnak róla, másrészt egyértel-
mű volt, hogy jelentős államigazgatási 
költségek fogják terhelni a gazdálko-
dókat emiatt. Ez akár 5-6 hatósággal 

történő kapcsolatfelvételt és ügyintézést is jelent-
het, és így minden egyes helyen eljárási díjakat kel-
lene fizetni. Jeleztük emiatt, hogy ez sok szempont-
ból aggályos, a sok ügyintézés és pénzügyi teher 
miatt akár le is tagadja majd a kutak létezését a la-

KÚTKÖRKÉP –  
ELSŐ KÉZBŐL A KÚTBEJELENTÉSSEL 

KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKRÓL        
INTERJÚ FONT SÁNDORRAL, AZ ORSZÁGGYŰLÉS 
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉVEL

kosság egy része. Tavaly a parlament megalakulása 
utáni időben meg is született a korrigált törvény. De 
ez még közel sem a folyamat vége!

Ez csak a gazdálkodókra vonatkozik és nem 
a magánszemélyekre?
Háromféle vízi létesítményre terjed ki: ásott kút, házi 
fúrt kút és a gazdálkodási céllal fúrt kút. Vízi létesít-
mény az ingatlanokon fúrt kút, amely a házi vízigé-
nyeket elégíti ki (locsolás, ivóvíz, esetleg háziállatok 
itatása). Szintén érintettek a fúrt kutakat gazdasági 
célú vízfogyasztásra használók, akikből már keve-
sebb van. 
Nyáron tehát megszületett a jogszabály, amelyben 80 
méteres mélységig semmilyen kötelezettség nem ter-
helte volna a gazdálkodókat. Maguk, az addig befize-
tett eljárási illetékek is visszatérítésre kerültek volna a 
törvény alapján. Azonban ezt a jogszabályt a köztár-
sasági elnök úr nem írta alá, környezetvédelmi és víz-
keretirányelvekre hivatkozással, és elküldte az Alkot-
mánybíróságnak. Valójában az volt a döntés oka, hogy 

Mi az, amiben a genetika segíti a gímszar-
vastenyésztést? A beltenyésztés negatív ha-
tásait el lehet kerülni a vizsgálatokkal?
Gímszarvasnál az új-zélandi tenyésztők tapasztalata az, 
hogy a nagyon nagy mértékű beltenyésztésből (apa-le-
ány párosítás) származó utódok nagy része még mag-
zati korban elhullik. Amelyik mégis életben marad, ab-
ban az egyedben általában a genetikai terheltség úgy 
fejeződik ki, hogy morfológiai probléma jelenik meg. A 
felső ajak megnyúlik, mert az állat felső állkapcsa elő-
rébb áll, mint az alsó. Amíg a borjú szopik, ez nem jelent 
különösebb hátrányt számára, de amikor kezd áttérni 
a legelésre, máris problémái adódnak. Nehéz kiszűrni 
az állományból, csak amikor elválasztásra kerülnek az 
anyjuktól 7-8 hónapos korukban, onnantól kezdve ta-
pasztalható gyengébb növekedési erély. A genetiká-
nak viszont ott van konkrét jelentősége, amikor szár-
mazás-ellenőrzést végzünk – amit a SYNLAB is készít. 
Ha modern farmokról beszélünk, akkor úgy történik a 
tenyésztés, hogy adott egy tehéncsoport, és erre te-
nyészszezonban ráengednek egy bikát. Amikor május-
ban elkezdenek elleni a tehenek, akkor nagyon nehéz 
követni őket, mert elrejtik a borjukat. Előfordul, hogy a 
borjú más tehéntől is lophat tejet, így az anya-ivadék 

azonosítás kevésbé megbízható. Az apában biztosak 
vagyunk, az anya esetében tapogatózunk. Új-Zélan-
don, amíg nem volt genetikai alapú származás-ellenőr-
zés, addig azt csinálták, amit most mi is. Tudjuk, hogy 
a tehén melyik nap ellett, és utána távcsővel figyeljük 
őket. A borjakat pár napos korban fülszámozzuk, és azt 
figyeljük, hogy melyik melyiktől szopik… Amelyik a saját 
anyjától, az várhatóan a tehén oldaláról közelít, míg az 
„idegen” borjú hátulról, a két lába közül. Ha nagy értékű 
állataink vannak, fontos a minősítés, és csak a saját iva-
dékai alapján tudjuk ezt megtenni, ezért ez a szempont 
számunkra húsba vágó. 

A SYNLAB vizsgálataival való kapcsolódásról 
mondana pár szót?
Jellemzően közvetített vizsgálatokat készíttettünk a 
SYNLAB-bal, külföldi farmok számára. A szőrminták 
a származás-ellenőrzés miatt számunkra nagy jelen-
tőségűek. Mivel mi viszonylag kis tenyészetnek szá-
mítunk nemzetközi viszonylatban a 25-30 tenyészál-
latunkkal, könnyebben megfigyeljük őket. De ha egy 
nagyobb (akár 60 egyedet számláló szarvastehén) állo-
mányról van szó, akkor ez szinte lehetetlen, és a gene-
tikai vizsgálat szerepe kiemelkedően fontos. 

Font Sándor

Dr. Bokor Árpád

Elég jelentős, mintegy 
100 milliárdos alap áll 

most is rendelkezésre, 
amelyet elvileg 
Magyarország 

is lehívhatna és 
felhasználhatna, 

például a fent említett 
célok bármelyikére.
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túl nagy szabadságot kaptak a törvényben a tulajdo-
nosok, ezért nem megfelelő a vízvédelem. A törvényt 
túl megengedőnek találták, amellyel veszélyeztetnénk 

a meglévő vízbázisokat. 
Ezekkel az aggályokkal 
sajnos egyetértett az Alkot-
mánybíróság is, így meg-
semmisítették a törvényt.  
A mostani helyzet így ala-
kult ki. Egyetlen érdemi 
döntést lehetett hozni, a 
határidőt meg kellett hosz-
szabbítani 2020. december 
31-ig. Ezt a döntést 2018-
ban meghoztuk! Akinek 
házikútja és gazdálkodási 
célú kútja van, még nincs 
semmi teendője.

Idén tavasszal, az első fél-
éves törvényalkotási idő-

szakban meghozzuk azt a jogszabályt vagy jogsza-
bályokat, amelyek majd elmagyarázzák, hogy mit kell 
elvégezni 2020. december 31-ig. Komoly feladat ez, 
amelyben részt fog venni a Nemzeti Agrárkamara, a 
média képviselői és minden érintett, aki szükséges. 
Mi legyen az eljárási rend? A lehető legegyszerűbb és 
ingyenes megoldást igyekszünk megtalálni a tulajdo-
nosok részére. Ennek kidolgozásakor természetesen 
figyelembe kell vennünk az Alkotmánybíróság előze-
tes szempontjait is. Az összes parlamenti párt frakció- 
vezetőjével is történt egyeztetés, hogy tegyenek ja-
vaslatokat. Lehetséges, hogy olyan ötletek merülnek 
fel ilyen módon, amilyenekre eddig nem gondoltunk. 
Így jön el az a végső pont, amikor egy eljárási jogsza-
bályt tudunk felmutatni, amely tételesen és egyértel-
műen kijelöli a teendőket. Az állami eljárási díjak in-
gyenessé tétele egyértelmű, de lehet, hogy ebben is 
tovább fogunk lépni. Olyan kutak esetében, amelyek-
nél még szakmai feltárást kell végezni, annak a költsé-
gét se kelljen megfizetni a tulajdonosnak. Ez néhány 
magánvállalkozó szempontjából egy nagyon fontos 
kérdés lesz. 
Hogy bővebben elmagyarázzam, néhány szó a víz-
védelmi szempontokról. A karsztvízréteg áttöré-
se a kutak létrehozásakor egy nagyon kényes kér-
dés. A nagy aggály az, hogy azt a rendkívül értékes 
karsztvízbázist, amellyel rendelkezünk, károsíthat-
juk-e ily módon. Mivel a karsztvízréteg rendkívül ér-
tékes, ezért óvnunk kell mindenféle szennyeződéstől. 
Sajnálatos módon, főleg a dombvidéki részeken el-
képzelhető, hogy akár 100 méter mélységig lefúrtak 
azért, hogy vizet találjanak, és így akár elérhették ezt 
az értékes réteget. Mivel a karsztvíz minden bakté-
riumtól és szennyeződéstől mentes, ha lefúrnak és a 
felszíni vizeket összekötik ezzel a réteggel, akkor azt 
is beszennyezik. Ez például az Európai Unió számára 
is fontos kérdés, emiatt is van, hogy nagyobb ellen- 

indokolt a magas fokú ellenőrzés. Illetve egyelőre 
nem állítható az sem biztosan, hogy az ő esetükben 
is várhatóan díjmentes lesz… Mivel gazdálkodási cé-
lú a víznyerés, és a nyereség fontos szempont. 
A magyar mezőgazdaság egyik célja az, hogy ne föld-
felszín alatti vizek nyerésével, hanem a földfelszíni vi-
zekkel történhessen a locsolás. Ezek pedig a folyók 
és a kora nyári ún. „zöldár”, amikor nagy mennyiségű 
víz érkezik Magyarországra. Eze-
ket a vizeket belvízként fogjuk fel, és 
igyekszünk kivezetni mihamarabb az 
ország területéről. Elsődleges men-
tesítésnek jó is, de van egy problé-
ma. Felismerésünk az, hogy ezt az 
értékes vízkészletet nem kellene ki-
engedni az ország folyóin, hanem itt 
kellene tartani. Hiszen az aszályos 
időszakokban igencsak hasznos-
nak bizonyulna, ha tározóink lehet-
nének, amelyeket abban az időszak-
ban haszonnal tudnánk munkára 
fogni. Nyilván ezek óriási beruházá-
sok, rendkívüli technikai tudást igé-
nyelnek. Viszont nagyon megérné 
több energiát fordítani erre, hiszen a 
magyar mezőgazdaságnak nagyfo-
kú szerepe van abban, hogy a GDP 
ilyen mértékben növekedik. 
Két olyan évünk volt a közelmúlt-
ban, amikor a mezőgazdaság időjá-
rási okok miatt gyengén teljesített. 
Kora tavaszi fagy, kemény téli fagy, 
nyári aszály… Mi is az időjárási vi-
szontagságokat próbáljuk enyhíte-
ni. A szárazság vagy öntözés kér-
désével a fent említett módon tudnánk mit kezdeni. 
A fagyokkal kapcsolatban ma még nincs gazdasá-
gosnak bizonyuló technológia. Mikrotechnológiák lé-
teznek ugyan, de nagy rendszer szintjén valójában 
nincs megoldás. A jégkár enyhítésére viszont 2018 
tavaszára kiépítettük a teljes országot lefedő tech-
nikai rendszert. Minden 10 négyzetkilométerre az 
országban jut egy-egy párologtató, így a magyar 
területek 93 ezer négyzetkilométerére, 930 párolog-
tató-rendszerrel fedtük le a területet. A kezdeti ta-
pasztalatok igen biztatók. 

Mi a magyar mezőgazdaság víziója a jövőre vo-
natkoztatva?
A vízgazdálkodás valóban az egyik fókusz. A problé-
ma az, hogy ezen az éghajlaton szélsőséges a víz el-
oszlása, nem egyenletes ütemben történik. A kora ta-
vasz, kora nyári zöldár még mindig problémákat okoz. 
Elolvad a hó a hegyekben, az Alpokban és a Kárpátok-
ban, és elönt bennünket az ebből származó rengeteg 
víz. Ezt meg kellene fognunk, ahogyan említettem. 
Persze panaszkodásra semmi okunk, mert egyértel-
műen nem szerepelünk a lassan elsivatagosodó or-

őrzést kíván ez a terület. Mi valójában ezt az igényt 
és gondolatiságot szeretnénk alátámasztani szá-
mokkal, ezért születik meg hamarosan a rendelet is.

Szándékaink szerint az ásott kutakat ebből a jogsza-
bályi környezetből teljesen kivesszük. Ugyanis egy 
ásott kút kőréteget, netán karsztvízréteget biztosan 
nem érint. Világos, hogy az egészség védelme mi-
att javasolt az ásott kutak vizét bevizsgáltatni, de ez 
a saját érdekük, saját döntésük. Várhatóan a legna-
gyobb érintettség és darabszám a házi fúrt kutaknál 
lesz. Ezek számát több 
százezerre becsüljük, de 
semmilyen információval 
nem rendelkezünk arról, 
hogy hol és mennyi van… 
Legalább a kutak elosz-
lását ismernénk országo-
san. De sajnos azt sem.  
A kerttel, kiskerttel, fólia-
sátorral rendelkezők, ren-
geteg érintett vállalkozás 
lehet. És következik a má-
sik kategória: a valós gaz-
dálkodási célra szánt ku-
tak. Ebben az esetben 
sokkal nagyobb átmérő-
jű csövekkel, sokkal mé-
lyebbre fúrnak, és nagy 
vízadó réteget céloznak 
meg. Ennek a veszélye, 
hogy nem hivatalos en-
gedéllyel rendelkező fúró- 
mesterekkel fúratják a ku-
tat, és emiatt szintén a 
karsztvízréteg károsodik. 
Az ő esetükben valóban 

„…a határidőt meg 
kellett hosszabbítani 

2020. december 
31-ig. Ezt a döntést 

2018-ban meghoztuk! 
Akinek házikútja és 
gazdálkodási célú 

kútja van, még nincs 
semmi teendője.”

„Az időjárási 
viszontagságok 
kiküszöbölése igen 
fontos, hogy  
a mezőgazdaságot 
folyamatosan magas 
szinten tartsuk, ha  
a GDP-növekedéshez 
ugyanilyen magas 
fokon szeretnénk 
hozzáadni a saját 
szakmai területünk 
értékét. Erre van 
esélyünk, de még sok 
tennivalónk van.”

szágok között. Nekünk, magyaroknak triviálisan ter-
mészetes, hogy ivóvízben fürdünk… Vizünk tehát 
bőven van, de időben rapszodikusan oszlik el és nem 
jól gazdálkodunk vele. A másik viszont sokkal súlyo-
sabb fókusz, ez pedig a GMO-mentesség. Már 2006 
óta, mióta a Mezőgazdasági Bizottság elnöke vagyok, 
foglalkozom ezzel a kérdéssel. Lényege, hogy Auszt-
riával együtt voltunk azon országok között, amelyek 

megtiltották, hogy köztermesz-
tésben GMO-s vetőmagot ves-
sen el bárki is a területünkön és 
ebből növényt neveljen. Ma már 
többségben vagyunk az EU-n 
belül, akik ezt tiltjuk. Mi hivatalo-
san igazolni tudjuk, hogy bizto-
san GMO-mentes az a termék, 
amit termelünk. Az állattenyész-
tésben azonban, mivel nekik ko-
moly fehérjeigényük van, más a 
helyzet. A szójabab a legalkal-
masabb erre a célra, azonban 
Magyarország nem tud annyi 
szóját előállítani, amellyel ki-
elégíthetné ezt az igényt, ezért 
szójababimportra szorulunk. 
Ezt Brazíliából vagy Argentíná-
ból szerezzük be, viszont ott 
csak GMO-s szóját termelnek. 
Ezért annak az állatnak a húsa, 
amelyik megeszi ezt a szóját, 
már nem GMO-mentes. Négy 
éve elindult egy olyan prog-
ramunk, hogy váltsuk ki ezt a 
GMO-s szóját Magyarországon  
termesztett fehérjenövényekre, 

amelyek ugyanilyen kalóriát tudnak biztosítani. Ko-
moly fajtakísérletek zajlanak ezzel kapcsolatban. Ha 
ezt a célt megvalósítjuk, akkor az összes magyar hús-
ra, ami itt készült, ráírhatjuk, hogy GMO-mentes!

„Természetesen mi 
is halljuk azokat  

a hangokat, amik 
azt állítják, hogy  

a kormány kútadót 
akar bevezetni, 

de ez nem igaz. 
A kormánynak 

esze ágában sincs 
adóztatni, sőt 

teljes mértékben 
költségmentessé 

szeretné tenni a házi 
fúrt kutakat…”


