
 
 

25. óra, cselekedni kell! 
Dátum: Március 02, kedd, 18:47:25 

Téma: Belföldi hírek 
 

Sőrő napja volt dr. Budai Gyulának. Csongrád megyébe látogatott, 
hogy a helyiek problémáit is meghallgassa. Miután Szentesen 
végzett, Hódmezıvásárhelyen is megállt és látogatást tett a Rádió 7 
szerkesztıségében is. Hangbejátszással! 

 
 
Dr. Budai Gyula, a MAGOSZ szövetségi igazgatója úgy fogalmazott, a mezıgazdaság már a 
25. órában van, így minél elıbb kell cselekedni. Szerinte a mezıgazdaságnak ma nincs olyan 
ágazata, amelyet ne tett volna tönkre az elmúlt idıszak kormányzata. Szerinte a 
mezıgazdaságot olyan kezekbe kell adni, akik megfelelıen, szakmai alapon el tudják látni a 
feladatot. Hozzátette, a mezıgazdaság lehet az az ágazat, amely majd kihozza az országot a 
válságból.  

Kivezetheti a válságból, hiszen a természeti adottságaink nagyon jók, a magyar gazdák 
nagyon jól termelnek. Mivel az országnak nincs nehézipara, a mezıgazdaság lehet a 
húzóágazat. Ezt segíti a környezı országok piaca is. Dr. Budai Gyula szerint például az orosz 
piac nagy lehetıségeket tartogat.  

A MAGOSZ-nak már 2005-ben megvolt a kész programja. A Vidék és a Gazdák Programját, 
annak idején itt, Vásárhelyen adták át Orbán Viktornak, a FIDESZ elnökének. A program 
azóta változott, hiszen az Európai Unióban bekövetkezett változásokhoz igazodnia kellett.  

Dr. Budai Gyula szerint év végére stabilizálni lehet a mezıgazdaság helyzetét, hiszen a 
legnagyobb problémát az okozza, hogy a termelık nem kapják meg idıben a támogatásokat.  

A mezıgazdasági termények értékesítésével kapcsolatban elmondta, a multiknak nagy a 
felelıssége. Bár meg van határozva, hogy 80 %-ban kell magyar terméket árulniuk, mégsem 
tartják be. A szövetségi igazgató szerint ha egy jogszabály be nem tartása nem hoz magával 
szankciót, akkor semmi értelme sincs.  

A szociális bolthálózat kiindulópontja is az volt, hogy a folyamatosan értékesítési 
problémákkal küzdıket is segíteni tudják, hiszen piacot teremtenek nekik. Ugyanakkor a 
vásárlók is jól járnak, hiszen a termelıtıl közvetlenül veszi meg a terményt a kiskereskedı, a 
nagykereskedıt megkerülve.  

Dr. Budai Gyula végezetül elmondta, az elsı és legfontosabb lépés, amelyet meg kell tenni, 
az a földtörvény módosítása. Hogy gátat vethessenek a spekulatív célú földértékesítéseknek.  

Kodácz Csengele  

Meghallgatom dr. Budai Gyulát  
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