
1986-ban kerültél a Gabonamaghoz. Mi volt akkor a fel-

adatod?

Kukoricavetőmag-előállításokat ellenőriztem a kútvölgyi 

vetőmagüzemnél, a szarvasi ÖKI-nél, valamint ezek partne-

reinél. Ha volt egy kis közvetlen F1 előállítás, amely a Gabo-

namag saját kiszombori vetőmagüzemébe került, azokat is 

én felügyeltem. Akkor a cég 16 vetőmagüzemmel volt kap-

csolatban, az én feladatom volt az összes üzemből szár-

mazó adatok összegyűjtése, feldolgozása.

Milyen tudást sajátítottál el a Gabonamagnál, melyet ké-

sőbb agromagosként kamatoztatni tudtál?

Előtte már téeszben foglalkoztam kukorica- és napraforgó-

vetőmag előállítással, de a kukoricavetőmag termelés és 

feldolgozás szakmai fortélyait mélyebben itt sajátítottam el. 

És ami a legfontosabb, hogy az egész vertikumot, az alap-

anyagtól a szántóföldön keresztül a vetőmagüzemig – sokféle hibriddel – itt láttam először együtt.

Te vagy az Agromag legfiatalabb alapító tagja. Az alapításra hogy emlékszel vissza?

Nagyon kockázatos volt. Bíztunk magunkban, de azért féltünk is, éreztük hogy nagy a kockázat abban 

amit csinálunk. Igazából addig nem is hittük el, hogy az egész hosszú távú lesz, míg a Maisadourral alá 

nem írtuk a szerződést. Nagyon sokat köszönhetünk a hozzánk képest gigaóriás Maisadournak, és konk-

rétan magyar alkalmazottjuknak, Kőnig Ferencnek, aki összehozta cégeink között a szerződést. Ez adta az 

első igazi lehetőséget és egy hatalmas lökést. Kicsit később a Cibával és az Eszéki Kutatóintézettel kialakí-

tott kapcsolat szélesítette a tevékenységi körünket. Ez a három cég meghatározta az első 6-8 év lehető-

ségeit, amelyeket maximálisan ki is használtunk. Megalapoztuk szakmai hírnevünket, a cég anyagi alapjait 

sikerült letenni a szegedi irodaház és a telekgerendási vetőmagüzem megvásárlásával, és megháláltuk a 

bizalmat partnereinknek, kölcsönösen előnyös üzleteket kötöttünk és bonyolítottunk.

Az Agromagnál kb. 20 évet foglalkoztál kukoricavetőmag-termeltetéssel és -forgalmazással. Kikre em-

lékszel legszívesebben vissza ezekből az időkből?

Első helyen említeném Kőnig Ferit. Nemcsak üzletileg köszönhetünk neki nagyon sokat, hanem jó kap-

csolatban voltunk vele nyugdíjazásáig. Mezőhegyes, Hidashát, Törökszentmiklós vezetőivel és alkalmazot-

taival nagyon jóban voltunk, rájuk is szívesen emlékszem. Van néhány termelő, kereskedő, akiknek saját 

egyéni stílusa és közvetlensége ragadott meg, mint például Bárdos Zsiga, Csikász Imre, Sípos István. Na-

gyon jók voltak az Agromag által szervezett szakmai utak és tanfolyamok, amelyeken különösen közvetlen 

légkör alakult ki, és sok-sok emberrel töltöttünk emlékezetes pillanatokat. Ma már ezeket nem lehetne így 

megszervezni. Nagyobb a rendezvények száma, kisebb az érdeklődés, és mindenki állandóan rohan.

Tíz éve kerültél ki Telekgerendásra a vetőmagüzem élére, azóta teszed meg majdnem minden nap a 90 

km-es utat oda-vissza. Úgy tűnik, hogy minden nehézsége ellenére szívesen csinálod. Mi a szépsége és 

mi a nehézsége ennek a munkának?
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Ugyanaz a szépsége mint a nehézsége: emberekkel kell foglalkozni. Az ember tud sikert elérni, és az em-

ber tud galibát okozni. Sok napi probléma van, tehát sok megoldás születik. Nincs két egyforma nap. 

Hosszú távon pedig látszik a fejlődés. 

A 2011-es állapotokat már nem lehet 

összehasonlítani a mostaniakkal. Azó-

ta az üzem területét a szomszéd te-

lephellyel bővítettük, új csarnokokat 

építettünk, a korábbiak mellé besze-

reztünk még két új, nagy teljesítményű 

színválogatót, csíráztató helyiséget 

alakítottunk ki, az egyik modern raktár-

helyiséget leszigeteltük és klimatizál-

tuk, beszereztünk egy csomó új be-

rendezést, ami segíti a munkánkat. 

Nehézség még, hogy iparszerűen dol-

gozunk, de nem ipari alapanyagokkal, 

hanem élő anyaggal.

Hat éve vagy a cég egyik ügyvezetője. 

Mik a céljaid, milyen elvek mentén 

irányítod a céget?

Cégvezetőként mindenki a saját el-

képzeléseit akarja viszontlátni, így én 

is. A fő célom, hogy a mindennapi te-

vékenységünk során végig maradjunk 

korrektek, tisztességesek. Ezt a képet már az elején kialakítottuk magunkról, és szeretném, hogy minél 

tovább megmaradjon ez a jó nimbuszunk. Szeretném, hogy a cégen belül és a partnerekkel is a normális 

emberi kapcsolatok maradjanak meg. Fontos a közös álláspontok kialakítása. Különösen szeretném, hogy 

az Agromag sikeres, de egyúttal jó hangulatú cég maradjon.

Hogy jellemeznéd a jelenlegi Agromagot?

Folyamatos fiatalításban vagyunk, de az elvárással kapcsolatban az elképzeléseink a régiek: megmaradni 

megbízható, korrekt cégnek mind szakmai, mind üzleti vonatkozásban.

1978-ban 6 cég létrehozta a Gabonamag Alapanyagszaporító Gazdasági Társaságot. Alapító tagok: BAGE 

(Békéscsaba és Környéke Agráripari Egyesülés), HAGE (Hajdúsági Agráripari Egyesülés), NÖMOV (Növény-

olajipari és Mosószergyártó Vállalat), a rákóczifalvai Rákóczi Mgtsz gesztorságával működő GITR (Gabona 

és Iparinövények Termelési Rendszere), a nádudvari Vörös Csillag Mgtsz gesztorságával működő KITE 

(Kukorica és Iparinövény Termelési Együttműködés) és a szegedi GKI (Gabonatermesztési Kutatóintézet). 

A gazdasági társaság új tagokkal bővült 1980-ban a Kisalföldi Búzatermelési Rendszer, az Állami Gazdasá-

gok Kereskedelmi Kft. és a Vetőmagtermeltető és Értékesítő Vállalat részvételével, majd 1982-ben a Szek-

szárdi Á.G. KSZE Növénytermelési Rendszer belépésével. A cég alaptőkéje 400 millió Ft volt. A megalaku-

lástól 1980 szeptemberéig a közös képviselő, fővállalkozó (gesztor) a GKI volt, majd e szerepet a nádud-

vari Vörös Csillag Mgtsz vette át. A gesztorság azt jelentette, hogy minden jogi felelősség a gesztoré volt, 

a munkavállalók munkakönyvébe is a gesztorcég volt beírva.
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