Beszámoló „Az IAMA Élelmiszer- és Agrárgazdasági
Világfórum elåkészületei és a Magyar Agrárgazdasági
Minåség Díj 2009 nyertesei” címé rendezvényrål
A 2009. április 15-én a Földmévelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Színháztermében megtartott szakmai rendezvényen –
amelyet Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke nyitott meg – 2 jelentås
témakör került napirendre.

IAMA Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórum és Szimpózium
Az IAMA (Nemzetközi Élelmiszer és Agrárgazdasági Szövetség) 19.
Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórumára és Tudományos
Szimpóziumára 2009. június 20-23. között Budapesten az Európa
Congress Centerben (II. ker., Budakeszi út) kerül sor, elså alkalommal
ebben a térségben.
Az IAMA az agrár- és élelmiszergazdaság magas szinté vezetåinek,
tudósainak és kormányzati döntéshozóinak szakmai együttméködésén
alapuló világszervezete. A 2009. évi Világfórum Budapesten való
megrendezésével az IAMA célja, hogy tevékenységét a közép-európai
országokra is kiterjessze, illetve tovább båvítse Kelet- és DélkeletEurópa, valamint az ázsiai országok felé. A konferencia vezértémájául a
„Globális kihívások – lokális válaszok” címet választottuk, ezzel is minél
több résztvevåt kívánunk megszólítani ezekbål a régiókból. A
rendezvénysorozat keretében a FAO egy külön Workshop-ot készít elå.
A konferencián legalább 300 få részvételére számítunk a világ minden
részébål.
Dr. Vajda László, FVM fåosztályvezetå, az IAMA soros elnöke
részletes tájékoztatást adott a budapesti Élelmiszer- és Agrárgazdasági
Világfórumról. Kiemelte, hogy a 19 évvel ezelått megalakult IAMA célja
alapvetåen a gyakorlati kihívások felmérése és konszenzus kialakítása a
teljes élelmiszerláncot felölelå stratégiai gondolkodás elåsegítésével,
összeköttetést teremtve az agrárgazdaság, az ipar, a tudomány és a
kormányzat között. A legújabb nagy kihívást a globális gazdasági válság
és a stratégiai fejlesztések képezik. A szervezetnek 50 országban több
mint 600 tagja van. Figyelemre méltó az egyetemi és az ipari szektorhoz
tartozó tagszervezetek nagy száma, de az egyetemi hallgatók is elég nagy
arányban (16%) képviseltetik magukat.
A legutóbbi, a 18. IAMA éves Világfórum 2008. június 14-17. között
Kaliforniában került megrendezésre a következå vezértéma jegyében:
„Megfelelés a kihívásoknak az innováció és a vállalkozások
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segítségével”. Az „IAMA Budapest' 2009” Világfórum és Tudományos
Szimpózium elåkészítésében a stratégiai partner a Földmévelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium, a helyi szervezå pedig az EOQ Magyar
Nemzeti Bizottság. Ezen kívül részt vesznek a szervezésben a Visegrádi
Országok, továbbá egy Tanácsadó Testület és egy Tudományos Team is.
Nemzeti fåszponzor az OTP Bank Nyrt., Platina szponzor a Coca-Cola
Magyarország Kft., Arany szponzorok az Auchan Magyarország Kft. és a
Nestlé Hungaria Kft. A hat Ezüst szponzor a következå: Herend
Porcelánmanufaktúra Kft., Hungerit Zrt., Metro Kereskedelmi Kft.,
Spar Magyarország Kft., Törley Pezsgåpincészet Kft. és Unilever
Magyarország Kft. A Tudományos Szimpózium (2009. június 20-21.), az
Agrárgazdasági Világfórum (2009. június 22-23.) és a vitaülések (2009.
június 20-21.) témái között korunk idåszeré témái (regionális termékek,
a 4F feszültsége, élelmiszerminåség és -biztonság, élelmiszer- és
agrárgazdasági
stratégiák,
élelmiszer
innováció,
nagyvárosok
mezågazdasága, az agrároktatás jövåje, magyar borok és pálinkák piaci
esélyei stb.) szerepelnek. Ugyancsak sor kerül egy hallgatói
esettanulmány-vetélkedå és egy FAO rendezvény lebonyolítására is.
Áttekintve a rendezvénysorozat programjának fåbb elemeit, Dr.
Molnár Pál, EOQ MNB elnök, a Szervezå Bizottság társelnöke
ismertette, hogy az IAMA rendezvénysorozat programjának fåbb elemei
milyen részekbål állnak:
x Az Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórum 8 få témakörének
megtárgyalása vezetå szakemberek elåadásai alapján és panelvita
formájában
x Tudományos Szimpózium 130 elåadással és 30 poszterrel
x „Case” konferencia 21 esettanulmány bemutatásával
x Esettanulmány vetélkedå 9 elfogadott egyetemi csapat részvételével
x Szakmai vitaülések 7 speciális témakörben (az agrárközgazdász-képzés
helyzete, a nagyvárosok és a mezågazdaság, a fenntarthatóság és az
innováció az élelmiszerláncban, a „Zöld forradalom”, a bio-energia, a
magyar bor és pálinka marketingje stb.).
Dr. Molnár Pál kiemelte, hogy a meghívott plenáris elåadók száma
30-nál is több (más konferenciákon mindössze 1-3 van), a Szervezå
Bizottság tagjai között pedig a magyarokon kívül hollandok, franciák és
amerikaiak is helyet foglalnak. A Magyarország iránti megnövekedett
érdeklådést jelzi, hogy a bejelentett elåadások száma (253) abszolút
csúcsot ért el. Magyarország 12 elfogadott elåadással és poszterrel
szerepel. Különösen nagy érdeklådés nyilvánult meg a bioenergia
témakör iránt, ezért egy külön szekciót kellett létesíteni „Új
eredmények a bioenergia területén” címmel. A 2010. évi bostoni IAMA
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Konferenciának éppen a Zöld Forradalom lesz az egyik få témája. 2011ben a Dél-Afrikai Köztársaság vagy egy nyugat-európai fåváros lesz az
IAMA Világfórum helyszíne.
Dr. Molnár Pál kiemelte: a budapesti Világfórum nem a
nehézségekrål szól, hanem a résztvevåk elsåsorban arra kíváncsiak, hogy
milyen válaszok születtek a globális problémákra. Ezeket a válaszokat az
elåadók különbözå területeken fogalmazzák meg:
x kormányzati szinten,
x elåállítási és kereskedelmi vonatkozásban,
x a termékfejlesztés és -tanúsítás összefüggésében.
A Világfórum témakörei között valóban kiemelt helyet kaptak a
bioenergia kérdéseire adott lehetséges válaszok.
A tudományos elåadások a következå fåbb területeken adnak számot
a kutatási eredményekrål és felmérésekrål:
x Élelmiszerlánc-menedzsment
x Agrárgazdasági stratégiák
x Fogyasztóvédelem és marketing
x Élelmiszerminåség és -biztonság
x Bioenergia
Magyarország, valamint több más közép- és keleteurópai ország,
továbbá szovjet utódállam szakemberei kedvezményes részvételi díj
ellenében vehetnek részt a rendezvénysorozaton, amire még nem volt
példa az IAMA Világfórumok történetében.
A Világfórum elåtti estén, 2009. június 21-én, vasárnap
hegedéversennyel egybekötött nyitó fogadás lesz a Magyar
Mezågazdasági Múzeumban. Másnap, 2009. június 22-én reggel a
magyar kormány egyik magas szinté képviselåje és Csányi Sándor, az
Országos Takarékpénztár elnök-vezérigazgatója nyitja meg a
Világfórumot. Különbözå további társadalmi eseményekre is sor kerül:
ezek között kiemelésre kívánkozik a gazdasági vezetåk és az egyetemi
hallgatók találkozója, ami a kapcsolatok kiépítésére szolgál. Az elnöki
bankett színhelye 2009. június 22-én este a gödöllåi Lázár Lovaspark
lesz, amit a fogathajtó világbajnok Lázár fivérek neve fémjelez. A
lovasbemutató mellett a vendégek megismerkedhetnek olyan åsi magyar
háziállatokkal is, mint a szürke marha, a hosszúgyapjú birka, a
mangalica sertés és a pulikutya. A konferencia befejeztével különbözå
túralehetåségek várják az érdeklådåket.
Az IAMA Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórummal kapcsolatos
valamennyi tudnivalót részletesen tartalmazza a programfüzet.
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A Magyar Agrárgazdasági Minåség Díj (MAMD) 2009. évi nyertesei
A „MAMD 2009” zárásaként ugyancsak április 15-én került
megrendezésre a „Gyåztesek Konferenciája”, ahol az idei év nyertes
cégeinek elså számú vezetåi számoltak be a MAMD elnyerésének
útjáról és az eddig elért eredményekrål.
Kovács László elnök-vezérigazgató röviden áttekintette a PICK
Szeged Zrt. 140 éves történetét, kiemelve a IIASA-SHIBA Díj (1996) és
a Nemzeti Minåségi Díj (1999) elnyerését. Az elmúlt évek jelentås
átszervezéseit, illetve a tulajdonos- és stratégiaváltást követåen 2009ben pályázta meg sikerrel az egész vállalatcsoport a Magyar
Agrárgazdasági Minåség Díjat. Munkájukra jellemzå az egész húsipari
értékláncot (hizlalás, feldolgozás, logisztika, kereskedelem) felölelå
szemlélet, illetve az önértékelési modellek alkalmazása. Vezértermékük
az eredetvédett PICK téliszalámi, ami nemzetközileg elismert
Hungarikum. A PICK stratégiája nem kizárólag önálló, csak a vállalat
szempontjait figyelembe vevå hosszú távú cselekvési terv, hanem a teljes
vállalatcsoport érdekeit tekintetbe vevå iránymutatás. Jellemzå a
menedzsment és az érdekképviselet közös gondolkodása, a vezetåi
információs rendszerek folyamatos fejlesztése, az emberi eråforrás
menedzsment elåtérbe helyezése, valamint a stabil partnerkapcsolatok
optimális kihasználása. A vevåi elégedettséget folyamatosan
figyelemmel kísérik, és fogyasztói klubot is méködtetnek. Mindezek
eredményeként a hazai húsiparon belül a PICK SZEGED Zrt. a
legjelentåsebb forgalmú vállalat. Missziójának elemeit a jövåben is a
társadalom és a környezet iránti felelåsség és elkötelezettség képezi.
Szabó Lajos vezérigazgató bemutatta a „HÓDAGRO” Mezågazdasági
Termelå és Szolgáltató Zrt.-t, amely 1999-ben jött létre és jelenleg is 100%
magyar tulajdonban van. Vegyes gazdálkodású mezågazdasági vállalkozás,
két få ágazata az állattenyésztés (szarvasmarha, baromfi) és a
növénytermesztés (åszi búza, napraforgó, szemes és silókukorica stb.).
Céljuk a vevåk igényeinek megismerése és kielégítése, de társadalmi
felelåsséget is éreznek: iskolákat, alapítványokat, gyermekintézményeket és
kulturális rendezvényeket támogatnak. Különbözå pályázatokon elnyert
támogatásokkal megvalósított beruházásaiknál a få szempont a
környezetbarát és környezetkímélå gépek és technológiák alkalmazása, a
talajnedvesség megårzésének biztosítása, illetve a talajmévelési hibák (pl.
eke- és tárcsatalp betegség) felszámolása. Stratégiai tervükben szerepel az
intenzív növények termesztése öntözés segítségével, elmozdulva a
vetåmagtermesztés irányába; amellett tervezik az állattartó telepek
technológiai fejlesztését is.
A GéSZ Gaál és Sziklás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1994-ben
családi vállalkozásként indult - mondotta el Sziklás Johanna ügyvezetå.
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Jelenleg az étrend kiegészítå termékeket forgalmazó multinacionális cégek
magyarországi vezetå forgalmazói. A Multi Level Marketing (MLM)
szemlélet és a hálózatos értékesítés alkalmazásával sikeresen hasznosítják
az új piaci trendeket (pl. wellness iparág). A termékfejlesztést a hazai
kutatási eredményekre alapozzák: 2004-ben került piacra a Flavon Max,
ami magyar bogyós gyümölcsökbål készült, ginzenget is tartalmazó lekvár
állagú termék. 2006-ban saját gyártóüzemet hoztak létre, ami a lendületes
növekedés mellett lehetåvé tette számukra a megjelenést számos európai
országban, amit a 2007-ben elnyert minåségi díjak és más elismerések is
mutatnak. Bevezették és tanúsíttatták az ISO 22000 szerinti
élelmiszerbiztonsági irányítási rendszert. Nagy jelentåséget tulajdonítanak
az emberi eråforrás fejlesztésének (pl. csapatépítå hétvégék) és a vevåi
elégedettség állandó mérésének.
Fincziczki Viktória minåségirányítási vezetå röviden bemutatta a
Zsindelyes Pálinkafåzde Kft. múltját és jelenlegi tevékenységét. Már
2001-ben a gyártás teljes vertikumára kiépítették a HACCP rendszert,
majd megszerezték az MSZ EN ISO 9001:2001 és az ISO 22000:2005
szerinti tanúsítást is. 2004-tål a Zsindelyes termékcsalád önálló márka, a
termékek kiválóságát számos hazai és nemzetközi díj elnyerése
bizonyítja. 2007-ben az Újfehértói Meggypálinka földrajzi árujelzå
oltalom alá került.
A négy bemutatkozott MAMD 2009 nyertes vállalat vezetåi számára elåadásaikat követåen - Dr. Molnár Pál átadta a MAMD Díjasok
Klubjának tagsági oklevelét.
Végezetül Szegedyné Fricz Ágnes fåosztályvezetå-helyettes, FVM
Élelmiszerpiaci Osztály beszélt a 103/2005. (XI.4.) FVM rendelet által
létrehozott Magyar Agrárgazdasági Minåség Díj eddigi eredményeirål.
Röviden ismertette a vonatkozó jogszabályi elåírásokat és felsorolta az
egyes években nyertes vállalkozások nevét. Az FVM Élelmiszerláncelemzési Fåosztály gondozásában jelenleg áll kidolgozás alatt a díjazott
vállalkozások által használható védjegy, amit majd a termék
csomagolásán, a cég neve környezetében lehet feltüntetni. A védjegy
visszavonható, megtartásának alapvetå kritériuma a magas minåségi
szint biztosítása és a „díj-követå” önértékelés. A MAMD promóciójában
az FVM és az Agrár Marketing Centrum (AMC) mellett az EOQ MNB
is részt vállal pl. pályázati felkészítå rendezvények, illetve a „Nyertesek
konferenciájának” megszervezésével.
Rövid zárszavában Dr. Molnár Pál kiemelte, hogy a MAMD elérte
alapvetå célját az egész élelmiszerláncot átfogó minåségorientált
vállalati szemlélet meghonosításának elåsegítése által.
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