
Szakmai beszámoló jelentés  

az  IAMA XIX. Agrárgazdasági Világfórumáról  
(Budapest, 2009. június 20-23.) 

az EOQ MNB Választmánya részére 
 

Vezetői összefoglaló 
A Nemzetközi Élelmiszer- és Agrárgazdasági Szövetség 2009. évi Világfórumának 
budapesti megrendezését két és féléves alapos szakmai előkészítő munka előzte meg. 
Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága (továbbiakban: EOQ 
MNB), szoros és példás szakmai együttműködésben az FVM EU Koordinációs és 
Nemzetközi Főosztályával, nagy elhivatottsággal és gondossággal igyekezett 
előkészíteni ezt a nevezetes eseményt. Nagy tisztelettel fogadtuk a világ minden 
részéből érkező résztvevőket, bízva benne, hogy hírvivőivé válnak a világban a nagy 
múltú magyar agráriumnak, eredményeinek. Tudomásunk szerint számos szakmai és 
tudományos együttműködés fog beérni a közeljövőben, gyümölcseként ennek a 
konferenciának, mint például a fenntartható mezőgazdaság jövőjével kapcsolatban.  
Először került sor az IAMA világfórumok közel 20 éves történetében, hogy Közép-
Európában, nevezetesen annak szívében, Budapesten tartották ezt a kiemelkedő 
rendezvényt. A konferencia mottója a „Globális kihívások – lokális válaszok”, amely 
köré, mint vezérgondolat köré szerveztük a konferencia valamennyi szakmai 
rendezvényét. A Világfórumra meghívtuk a világ élelmiszer- és agrárgazdasága és az 
élelmiszer kereskedelmi láncok vezetőit, a tudományos fórumok és neves egyetemek 
jeles képviselőit, akik örömmel fogadták el meghívásunkat Fórum előadóként, vagy a 
különböző vitafórumok résztvevőiként.  
Magyarországra érkező vendégeinknek a konferencia keretében bemutattuk a magyar 
agrárium kedvező adottságait, erősségeit, de a nehézségeket is, amelyekkel szembe 
kell néznünk a globálissá vált piacon, és nagy várakozással tekintettünk a világ minden 
részéről érkező neves szakemberek ezekkel kapcsolatos megoldási javaslataira. 
Magyarországon a mezőgazdaságnak és a hazai termelésre épülő élelmiszeriparnak 
nagy hagyományai vannak. A konferencián részvevő neves szaktekintélyek által 
elmondottak is alátámasztották meggyőződésünket, hogy az agrárágazatnak 
kulcsszerepe lehet a jelenlegi gazdasági válságból való kitörésben is. A Világfórum 
tanulságai jó alapot szolgáltathatnak mindannyiunk számára az agrárium stratégia 
szerepének megerősítéséhez a világban. 
Paul Jasper (USA), az IAMA Budapesten megválasztott új elnökének elnöki 
beszámolója szerint: „Az IAMA budapesti konferenciájának sikere nagyban 
köszönhető a vendéglátóknak és a konferencia Szervező Bizottságának. Hálásan 
köszönöm a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatását, segítségét 
ennek az egyedülálló és kiváló konferenciának a megvalósításában Budapesten.” 
Ezenkívül név szerint is megemlíti Vajda László kétéves kiegyensúlyozott IAMA 
elnöki tevékenységét, Molnár Pál, a helyi szervező EOQ MNB elnökének 
fáradhatatlan munkáját a Világfórum és Tudományos Szimpózium  szakmai 
programjának összeállításában és Pallóné Kisérdi Imola eredményes tevékenységét a 
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Hallgató Esettanulmány Vetélkedő magyar esetpéldájának elkészítésében, a hazai 
csapatok felkészítésében és a verseny levezetésében a vetélkedő társelnökeként.  
Az IAMA 2009. évi augusztusi hírlevele teljes egészében a budapesti konferencia 
eredményeivel foglalkozik (IAMA Chain Letter, Volume 8, Issue 3 p.1-31. ld. 
http://www.ifama.org/dispatch.asp?page=chain_letter). 
A rendezvény sikeréhez az EOQ MNB sokrétű, kiemelkedő szakmai tevékenysége és a 
CongressLine kongresszusszervező csapatának professzionális munkája is jelentős 
mértékben hozzájárult. Külön elismerés illeti a nagyszámú magyar szekcióelnök és 
előadó fáradozásait.  
A kiemelkedő létszámú magyar előadó és résztvevő és a rendezvény stabil anyagi 
hátterét biztosító, jelentős összegű magyar szponzori hozzájárulás nagyban köszönhető 
annak, hogy kezdeményezésünkre 2007. év elején az FVM létrehozta az IAMA 
Tanácsadó Testületet és IAMA Tudományos Team-et. Ezek a testületek aktív szerepet 
játszottak a rendezvény tematikájának kidolgozásában, a magyar előadók 
kiválasztásában és a pénzügyi feltételek megteremtésében. 
 
1. Célkitűzés  
A 2009. évi Világfórum Budapesten való megrendezésével az volt az IAMA célja, hogy 
tevékenységét a közép-európai országokra is kiterjessze, illetve tovább bővítse Kelet- és 
Délkelet-Európa, valamint az ázsiai országok felé. A kiválasztott vezértéma „Globális 
kihívások – Lokális válaszok” ennek teljes mértékben megfelelt, mivel ezáltal jelentős számú 
résztvevő érkezett ezekből a régiókból. A témakörhöz kétnapos FAO rendezvény is 
kapcsolódott, amelyen a mezőgazdaság és élelmiszeripar közép- és kelet-európai fejlődését 
vitatták meg. 

 
2. Eredmények 
A konferencián résztvevők száma összességében meghaladta a 420 főt 52 
országból; így több mint 100 amerikai, közel 100 nyugat-európai, mintegy 120 közép- 
és kelet-európai (közöttük 80 magyar), illetve közép-ázsiai, valamint a világ többi 
részéről hozzávetőleges még 100 szakember kereste napjaink agrárgazdaságának 
globális kihívásaira a lokális válaszokat. A monstre 4 napos rendezvénysorozaton a 
vezértémához kapcsolódó különböző szekciókban mindösszesen 200 előadás hangzott 
el, és 16 poszter került bemutatásra. A szekciónként átlag 3-4 előadást jellemzően 
élénk panelvita követte az előadók és a részvevők között. Az IAMA konferencia ugyan 
nem tudott átfogó megoldást adni korunk globális kihívásaira, de igyekezett sokféle 
lokális válasz lehetőség bemutatásával impulzusokat adni azok megoldásához. 
 
Szakmai rendezvények: 
Miniszteri Nyitófogadás  
Gőgös Zoltán, az FVM államtitkára köszöntötte a megjelenteket 2009. június 21-én 
este, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a Vajdahunyadvárban. A fogadást 
nagysikerű hegedű-zongora koncert vezette be és díjátadási ünnepségre is sor került 
(szponzori díjak, illetve a legjobb előadók, valamint a legjobb egyetemi csapatok 
díjainak átadása).  
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Hivatalos megnyitó 
A Világfórum résztvevőit 2009. június 22-én reggel a Kormány nevében Dr. Molnár 
Csaba, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, nemzeti főszponzorként Dr. 
Csányi Sándor elnök- vezérigazgató (OTP Bank Nyrt.), Dr. Vajda László FVM 
főosztályvezető, mint az IAMA elnöke és Dr. Jerry Siebert, a Berkeley Egyetem 
professzora (USA), az IAMA ügyvezető alelnöke köszöntötte. 
 
I. Az Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórum a következő 8 kiemelt témakörrel 

foglalkozott: 
1) Globális kihívások és lokális válaszok: 

Trendek az élelmiszer- és agrárgazdaságban 
2) A közép-európai országok válaszai a globális kihívásokra 
3) A kereskedelem befolyásoló szerepe az egész élelmiszerláncra 
4) Regionális termékek a globális arénában 
5) A kormányzati politika befolyása az élelmiszer- és agrárgazdaságra 
6) Élelmiszer termékek az egészség és a jó közérzet növeléséhez: 

Globális és lokális fejlesztések 
7) A 4F (Food: Élelmiszer; Fibre: Rost; Fuel: Bioüzemanyag és Feed: 

Takarmány) közötti feszültségek 
8) Globális gazdasági krízis és a stratégiai fejlesztési lehetőségek az agrár-

gazdaságban 
A Fórumon összesen 30 előadásra került sor, magas rangú meghívott előadókkal. A 
Fórum szekció ülései során a kiváló bevezető előadások tartalmas panelvitára, élénk 
eszmecserére inspirálták a részvevőket.      

 
II. A Tudományos Szimpózium témái a következők voltak: 

1) Élelmiszerlánc-menedzsment 
2) Agrárgazdasági stratégiák 
3) Fogyasztói orientáció és marketing 
4) Élelmiszerminőség és -biztonság 
5) Bio-üzemanyagok 

A szimpózium bevezető előadását Ernesto Gallo, a Hondurasi Zamora Egyetem 
professzora tartotta "Az agribiznisz fő irányai" címmel, rámutatva a globális 
méretekben tapasztalható élelmiszerbőség és a világ sok országában jelentkező 
élelmiszerhiány együttes fennállására. A jövőbeli kibontakozás egyik útját az előadó 
az akvakultúra fejlesztésében jelölte meg. 
A Tudományos Szimpózium programján további 110 előadás és 16 poszter szerepelt 
a fenti témakörökhöz kapcsolódóan. 
A szimpóziumot egy ún. Összekötő (Híd) Szekció (Bridge Session) zárta 5 előadással, 
amelyen az agrárközgazdászok 20 évvel ezelőtti, jelenlegi és 20 év múlva várható 
képzésének összehasonlító elemzése szerepelt. Az előadások között szerepelt a magyar 
agrárközgazdász-képzés bemutatása is. 
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III. A következő „Speciális Szekció” ülésekre került még sor a rendezvénysorozat 
keretén belül 

1) Világvárosok és a mezőgazdaság („Metropolitan Agriculture”) 
2) Fenntarthatóság az élelmiszerláncban – Globális Jelentési 

Kezdeményezés 
3) Bio-üzemanyagok 
4) Élelmiszer-dinamika és -innováció 
5) A következő „Zöld Forradalom” 
6) A magyar bor és pálinka piaci lehetőségei 
7) Piacorientált stratégiák Albánia agrárgazdaságának feltámasztásához 

A 7 szekcióban összesen 23 előadást tartottak. A holland kezdeményezésre 
megrendezett „Nagyvárosok és a mezőgazdaság” egész napos szekció nyitányaként a 
Gráf József miniszter úrral és Cees Veerman holland volt miniszter úrral készített 10 
perces videó-interjút vetítették le. A magyar kezdeményezésre meghirdetett bor és 
pálinka szekciót a Zsindelyes Pálinkafőzde szponzorálta. 
 
IV. Esettanulmány Konferencia is része volt a rendezvénysorozatnak 
Ezen a rendezvényen 21 esettanulmány bemutatására került sor a Harvard Business 
School közreműködésével, amelyek között 3 magyar esettanulmány is sikeresen 
szerepelt. 
 
V. Esettanulmány-vetélkedő egyetemi hallgatók csapatai között 
Összesen 9 egyetemi csapat (3 magyar, 3 USA, továbbá 1-1 ausztrál, kanadai és 
holland) nevezett be. Az elődöntőben a csapatok a szegedi Bánffi hagyományos és 
különleges védjeggyel ellátott szikvizet készítő családi vállalkozás esetpéldáját kapták 
megoldandó feladatul. A magyar csapatok közül a Szegedi Tudományegyetem csapata 
jutott eredeti és innovatív javaslataival a másnapi döntőbe. A döntőben a „Zöld 
Gondoskodó Amszterdam” című, a nagyvárosok és a mezőgazdaság többcélú 
kapcsolatrendszerét vizsgáló projekt továbbfejlesztésére kellett javaslatokat 
kidolgozniuk. Kiváló teljesítményével – legjobb európai csapatként – a szegedi csapat 
a 3. helyen végzett a rutinos Santa Clara Egyetem (USA) és Guelph-i Egyetem 
(Kanada) mögött, maguk mögé utasítva a döntőben a Purdue Egyetem (USA) csapatát. 
 
A Világfórum záróülését követően Vajda László, az IAMA elnöki tisztét átadta 
Paul Jaspernek (USA), aki a résztvevőket meghívta a 2010. évi jubileumi XX. 
Világfórumra Bostonba (USA). 
A hazai szponzoroknak színvonalas szakmai kiállítási lehetőségük volt a plenáris 
előadóterem előterében. A közel 100m2-es kiállítási területet a következő cégek, illetve 
szervezetek vették igénybe: OTP Bank Nyrt., mint nemzeti főszponzor;  a PICK 
Szeged Zrt.  MIZO; Csányi Pincészet; Coca Cola Magyarország; SPAR Magyarország 
Kereskedelmi Kft; METRO Kereskedelmi Kft, TÖRLEY Pezsgőpincészet Kft.  
Az AMC a Hagyományok-Ízek-Régiók gyűjtemény dél-alföldi kincseiből rendezett be 
kiállítást a Csongrád megyei Agrár Kht. közreműködésével, amelyet a Csongrád 
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megyei Közgyűlés támogatásával megjelent angol nyelvű kiadvány egészített ki. A 
hagyományos termékek innovációjára példaként pedig a konferencia ideje alatt a 
Kürcsi őskalács helyszíni sütése és kóstoltatása említendő.  
 
Egyéb kísérő rendezvények:  
A Törley Pezsgőpincészet az IAMA Igazgató Tanácsának ünnepi vacsorája 
keretében borkóstolót, pezsgőbemutatót és történelmi áttekintést nyújtott nemcsak a 
Törley Család ezirányú tevékenységéről, hanem a magyar borkészítés és 
pezsgőgyártás történetéről is.  
Az Elnöki Bankettre (lovasbemutatóval és néptánccal) a Lázár tanyán, a Gödöllő 
melletti Domonyvölgyben került sor. 
A külföldi résztvevők közül többen a rendezvénysorozat befejezése után 1-2 napos, 
sokszínű fakultatív szakmai kirándulásokon ismerkedhettek meg Magyarország 
szépségeivel, agrárgazdaságának jellegzetességeivel (Budapesti városnézés parlamenti 
látogatással, Eger-Tokaj bortúra, Dunakanyar). 
 
3. Az IAMA konferenciával kapcsolatos kommunikációs és publikációs tevékenység  

 
Honlap 
Az IAMA konferencia megrendezését megelőzően, 2009. márciusában az FVM 
honlapjának főoldalán „XIX. Agrárgazdasági Világfórum” címmel külön rovatot 
indítottunk, amelyen az aktuális programtervet, tájékoztató anyagokat és a 
későbbiekben a konferenciára való jelentkezési lapot is elhelyeztük. 
 
Sajtótájékoztatók 
A konferenciáról két sajtótájékoztatót rendeztünk a szaksajtó képviselőinek az 
FVM-ben, amelyekre több oldalas sajtóanyagot készítettünk: 

− 2009.május 15.   
Az előzetes beharangozó sajtótájékoztatót tartották: Dr. Forgács Barnabás 
szakállamtitkár (FVM),  az IAMA Tanácsadó Testület elnöke és Dr. Vajda László 
főosztályvezető (FVM), az IAMA elnöke. Felkért hozzászólók voltak: Boródi 
Attila ügyvezető elnök (ÉFOSZ), az IAMA Tanácsadó Testület tagja  és Dr. 
Molnár Pál elnök-főigazgató (EOQ MNB), az IAMA Budapest Szervező Bizottság 
társelnöke.  

− 2009. június 17.   
A közeli eseményre figyelmet felhívó sajtótájékoztatót tartották: Gráf József 
miniszter (FVM),  és Dr. Vajda László főosztályvezető (FVM), az IAMA elnöke. 
Felkért hozzászóló volt Dr. Molnár Pál elnök-főigazgató (EOQ MNB), az IAMA 
Budapest Szervező Bizottság társelnöke.  
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Sajtóközlemények 
Az Agrárgazdasági Világfórum előkészületeiről, majd eredményeiről rendszeresen 
cikkeket jelentettünk meg az EU Agrárgazdasága szaklapban, továbbá a Magyar 
Mezőgazdaságban és az Élelmezési Iparokban is felhívást jelentettünk meg róla.  
 
Internetes hírportálok 
Az „IAMA Budapest”-re rákeresve az internetes böngésző alapján elérhető nagyszámú 
magyar nyelvű találat közül néhány kiragadott példa:  
www.agrarhirek.hu/hirlevelek/hirlevel0925.doc 
http://www.agrarhirek.hu/innovacio/4244.html 
http://www.agroinform.com  
www.agronaplo.hu/hirek/3230 
www.umvp.eu/files/IAMA_háttérinformációk.doc 
http://www.efosz.hu/  
www.metro.co.hu/index.php?o=hun...htm 
www.slowfoodhungary.hu/esemenynaptar.html 
 
Interjúk, riportok a konferenciáról: 
http://szegedma.hu/hir/2009/06/agrar-vilagforum-a-globalis-kihivasok-lokalis-
valaszairol/#more-24697 
http://www.promenad.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=51159 
http://nol.hu/gazdasag/20090623-az_elelmiszermultik_hoztak_jot_es_rosszat_is  
Info rádió, Gazdasági Rádió (forrás: FVM rádiószemle, 2009.június 23.) 
Az IAMA konferenciáról szóló összefoglaló jelentés közzétételre került 2009. 
júliusában az FVM honlapján, elérhetősége: 
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2391 
 
Beszámolók az IAMA SCC-ről   
A szegedi csapat sikeres szereplése az egyetem Mérnöki Karának tanévzáró 
ünnepségén is ismertetésre került.  A Szegedi Tudományegyetem csapatának sikeréről 
szóló sajtóközleménye élénk visszhangot váltott ki az írott és elektronikus sajtóban: 
Népszabadság, Világgazdaság Online, Hírfal.hu, TőzsdeFórum Online, Demokrata.hu, 
Agrárunió.hu, Edupress.hu, Zetapress.hu, HR Portál, Szegedi Napilap, Szeged Index, 
Rádió88, Rádió88 Online, Rádió Plusz, Rádió Plusz Online. 
A fentiekben arról adnak hírt, hogy a szegediek az Agrárgazdasági Világfórum 
versenyén bronzérmet és a legjobb európai csapat címet nyerték el. A részletes 
híradások kiemelik a döntőben szereplő esetpélda feladványra (amely Amszterdam 
környéke mezőgazdasági kapcsolatait új alapokra helyező holland projekt 
továbbfejlesztésére irányult) adott szegedi megoldás, a „Munkanélküliekkel a 
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munkanélküliség ellen” címet viselő fenntarthatósági modell eredetiségét, 
környezettudatos szemléletét és szociális érzékenységét.  
 
IAMA Beszámoló konferencia 
A rendezvénysorozat előadásainak, üzeneteinek hazai ismertetésére és értékelésére 
2009. szeptember 30-án a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban 
került sor, amelyen a résztvevők az EOQ MNB által összeállított 
konferenciakiadványt, illetve CD-t is kaptak, ez utóbbi az IAMA konferencia angol 
nyelvű prezentációs anyagait tartalmazta. 
A Konferencián nyitóbeszédet mondott Gőgös Zoltán államtitkár úr. Beszédében a 
magyar  agrárdiplomácia kiemelkedő sikerének nevezte az Agrárgazdasági Világfórum 
sikeres megvalósítását és ígéretet tett a konferencia szakmai eredményeit összegző 
magyar kiadvány jövő év elejére tervezett megjelenésének anyagi támogatására. A 
kiemelkedően magas színvonalú budapesti Agrárgazdasági Világfórum anyagának 
magyar nyelvű kiadását, értékelő összegzését azért tartjuk fontosnak, hogy a 
világkonferencia tanulságai, tapasztalatai a magyar agrárszakemberek minél szélesebb 
körében hasznosíthatóvá váljanak.  
Az IAMA beszámoló konferencia végén pedig ünnepélyes oklevélátadásra került sor, 
amellyel a konferencia sikeres lebonyolításában aktívan közreműködő szekcióelnökök, 
előadók, a Tanácsadó Testület és a Tudományos Team tagjai, a magyar egyetemi 
csapatok és felkészítő tanáraik, valamint az FVM, a helyi szervező EOQ MNB és a 
rendezvényszervező CongressLine vezetőinek és munkatársainak az áldozatos 
munkáját ismertük el. Összesen 82  fő részesült az IAMA elnökének kézjegyével is 
ellátott  EOQ MNB elismerő oklevélben. 
 
Eddig elhangzott előadások:   
Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia „Globális kihívások, lokális megoldások” 
Kecskemét, 2009. szept.3-4. 
Dr. Vajda László: A globális kihívásokra adott lokális válaszok az IAMA 
Agrárgazdasági Világfórumán 
Pallóné Dr Kisérdi Imola: A globális kihívások lokális megoldási javaslatai az IAMA 
hallgatói esettanulmány vetélkedőjén 
EOQ MNB IAMA beszámoló konferencia 
FVM, Budapest 2009.szeptember 30. 
Dr. Vajda László: A Budapesten megtartott XIX. IAMA Világfórum és Tudományos 
Szimpózium jelentősége és főbb eredményei 
Pallóné dr. Kisérdi Imola társelnöki beszámolója a hallgatói esettanulmány 
vetélkedőről 
Szegedyné Fricz Ágnes szekcióelnöki beszámolója 
LI.Georgikon Napok „Lokalizáció-megoldás a fenntarthatóságra?” 
Keszthely, 2009. október 1-2. 
Pallóné Dr. Kisérdi Imola: Hagyományos és tájjellegű termékeink a globális piacon 
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Publikációk: 
Pál Molnár - Imola Pallo-Kisérdi – László Vajda: The Food and Agriculture World 
Forum and Symposium 2009 Budapest "Studies in Agricultural Economics" c. AKI-
MTA agrárközgazdasági folyóiratban közlés alatt 
Gregory A. Baker – Imola Kisérdi-Palló: Bánffi Soda Water Case,  Internatioal Food 
and Agribusiness Management Review közlés alatt 
 
4. A 2009. évi budapesti IAMA Agrárgazdasági Világfórum szponzorai 
Nemzeti szponzorok voltak: 
Nemzeti főszponzor: OTP Bank Nyrt. 
Platina szponzor:  Coca-Cola Magyarország Kft. 
Arany szponzor:  Auchan Magyarország,  

 Nestlé Hungaria Kft. 
Ezüst szponzorok: Spar Magyarország,  

 Metro Kereskedelmi Kft,  
 Unilever Magyarország,  
 Hungerit Zrt, Szentes 
 Törley Pezsgőpincészet Kft.  
 Herend Porcelánmanufaktúra Kft.  

Támogató:  Zsindelyes Pálinkafőzde Kft.  
 
5. További feladatok, szakmai utómunkálatok 

− A konferencia szakmai eredményeit összefoglaló magyar nyelvű EOQ MNB 
kiadvány szerkesztése és kiadása  

− Magyar részvétel a következő IAMA konferencián (Boston, 2010. június 19-
22.)  

− Az IAMA következő hallgatói esettanulmány vetélkedőjére a magyar egyetemi 
csapat felkészítése    

 
Budapest, 2009. december 16. 
 
Készítette: Pallóné Dr.Kisérdi Imola  Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál 
 vezetőségi tag   elnök-főigazgató 


