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– A pályámat az akkori Gabo-
natermesztési Kutatóintézet-
ben kezdtem 1989-ben mint 
kutató segédmunkatárs. En -
gem akkor elsősorban a labor-
tevékenység érdekelt és az is 
fogott meg, az akkori főnököm 
dr. Pauk János volt. Később 
rövid időt eltöltöttem a Búza 
Igazgatóságon, ott is mint 
laboros, ahonnan pedig átke-
rültem a „kukorica vonalra”. 
Így mind a két meghatározó 
növényhez nagyon erősen 
kötődöm. Majd 2000-ben adó-
dott egy lehetőség számomra, 
hogy megpályázhattam egy 
állást a Pioneernél, és felvet-
tek. Ez egy kritikus helyzet volt, 
mert kutatóként a család csak 
nehezen tudott megélni az 
azért járó fizetésből, sajnos ez 
ma is gyakran előfordul. Nem 
akartam külföldön dolgozni, 
ennek is elsősorban családi 
okai voltak. Ellenben azt gon-
doltam, hogyha idejön a kül-
földi, akkor nekem velük itt kell 
megtalálnom a kapcsolatot. 

✦ Az azóta eltelt 17 év 
tapasztalatai mennyire tudják 
segíteni most, Szegeden?

– Nagyon nehéz szívvel 
hagytam itt a szegedi Gabona-
kutatót. Volt aki akkoriban úgy 
vélekedett, hogy az új feladat-
kör talán túl nagy falat nekem, 
magyarán nem nagyon bízott 
bennem. Kutatásvezetői fel-
adatra vettek fel, és ki kellett 
építenem a Pioneernek az 
akkor még nagyon is csírájá-
ban létező magyarországi 
kutatási hálózatát. Az elmúlt 17 
évben a munkám során meg-
tanultam mindazt ennél a mul-
tinacionális cégnél, amit most 
szeretnék Szegeden is megva-

lósítani. Úgy gondolom, hogy 
az a két fajta tapasztalat, ami 
egyrészt megvan a mostani 
szegedi közösségben, más-
részt pedig, amit én gyűjtöt-
tem össze az itteni gyökerek-
kel, olyasfajta heteró-
zis hatást hozhat, mint 
amilyen a növények-
ben is megtalálható. 

✦ Mennyire látja át, 
hogy Szegeden mi vár 
önre?

– A Pioneer-tól elkö-
szöntem, az új munka-
helyemet pedig nem 
kényszerből vállaltam 
el. Azért jelentkeztem 
erre a feladatra, mert 
úgy érzékeltem, hogy 
egy olyan pillanatban 
vagyunk, amikor én is 
tudok tenni a Gabona-
kutatóért. A legfonto-
sabb az volt, hogy 
tapasztaltam egyfajta 
közös gondolkodást a 
tulajdonos (FM), a tulaj-
donosi jogokat gyakorló szer-
vezet (NAIK) és azoknak az 
üzleti köröknek a képviselőivel, 
akikkel a felvételi elbeszélge-
tés során módomban állt talál-
kozni. Abban valamennyien 
egybehangzóan gon dolkoztak, 
hogy merre ér  demes tovább 
menni a Gabonakutatónak.

✦ Merre?
– Ezt nagyon világosan 

meg fogalmazta Gyuricza Csa-
ba, a NAIK főigazgatója. Az 
első és legfontosabb a rend-
csinálás. A második a cég gaz-
dasági stabilizálása. A harma-
dik a kutatói tevékenységek 
gazdasági fókusza, tehát hogy 
ráhangolódjanak egy egészsé-
ges piaci érzékre. Negyedik 

pedig az a fajta diplomáciai 
érzék, amellyel az ember meg-
találhatja a tónust, a hangsúlyt, 
hogy a nagy partnerekkel is, 
külső és belső üzlettársakkal 
szót értsünk. Azaz, minél keve-
sebb konfliktussal, diplomati-
kusan, ütközés nélkül eredmé-
nyesen dolgozzunk. A teljesen 
tiszta képhez hozzátartozik, 
hogy a rendcsinálás nem a 
raktárakban és egyéb helyisé-
gekben kell megvalósuljon, 
hanem sokkal inkább a fejek-
ben kell a rendet kialakítani. 
Amiket látok, azok részben 

megoldható feladatok, rész-
ben lehetőségek. A hosszú 
ideje együtt dolgozó, de egy-
mással távolságtartó, néhol 
bizalmatlan embereknek a tar-
tózkodását meg kell szüntet-
nünk. A multitól hozott tapasz-
talatom és a kor követelmé-
nyei azt írják elő, hogy az effaj-
ta magatartás nem lehet ered-
ményes. Kezet kell fogni 
egy mással, s ezt akár napi 
szinten kötelező folytatni. 

✦ Tudná ezt egy példával 
illusztrálni?

– Működik itt egy kitűnő érté-
kesítő csapat, ami mindenki 
máshoz képest elég kicsi, de 
nagyon eredményes tud lenni 
abban, hogy elhozza a megfele-

lő piaci információkat. Ennek a 
szakmai teamnek el kell jutni a 
megfelelő kutatóhoz, neki pedig 
nem csak a jelenlegi, hanem a 
jövőbeli céloknak is megfelelő 
terméket kell előállítania. Ez 
különösen akkor ne héz feladat, 
ha a résztvevők között nincs 
meg a mindennapi élő kapcso-
lat. Olyan rendszerváltozás ez, 
amiben az embereinknek gyak-
rabban és rendszeresebben kell 
egymással egyeztetniük. Néhol 
csak egészen apró változtatá-
sokra van szükség és máris 
érzékelhető előrelépést érhe-
tünk el. Kijelenthetem, hogy 
nekünk nem nagy elvárásokban 
kell itt gondolkodni, elég, ha 
csak mindenki jól és lelkiisme-
retesen teszi a dolgát. A mul-
ticéges tapasztalatom nálam 
nagyon sokmindenről lerántot-
ta a leplet. Ezek a cégek kívülről 
nagyon jól szervezettek, ered-
ményesek, sokszor leküzdhe-
tetlennek tűnnek, holott náluk is 
vannak belül nagy nehézségek, 
gondok. Én ezt 17 éven keresz-
tül megtapasztaltam, nem is 
akármilyen pozícióban. Most 
azt mondom, hogy a Gabona-
kutatóban nekünk ugyanolyan 
gondjaink adódnak, mint ame-
lyek a multiknál is előfordulnak. 
A kutatástól az értékesítés elő-
szobájáig mindent láttam, átél-
tem. Ott megvan az a „helyzet-
be hozási kényszer”, ami 
ugyancsak azt mutatja, misze-
rint nem biztos, hogy az első 
háromnapos nehézségre ké -
sőbb ne úgy gondoljunk vissza, 
de jó, abból is mennyit tanul-
tam. Milyen jó, hogy egy témá-
ról, más oldalról is tájékozód-
hattam, más érveket is megis-
merhettem. Most úgy látom, 
hogy ez a fajta szemlélet na -
gyon hiányzik a Gabonakutató-
ban. Ez nem kritika, ez a lehető-
ségek megfogalmazása.

✦ Melyek ma a legfonto-
sabb dolgok a Gabonakutató 
életében?

– Prioritásokat tudok megfo-
galmazni. Az első, hogy az érté-
kesítésünket meg kell erősíteni, 
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hisz napi szinten ebből élünk. 
Ha itt hibát követünk el, s jégre 
megyünk, akkor annak a vége 
az elcsúszás lehet. Az intézet-
nek nincsenek akkora tartalé-
kai, hogy könnyűszerrel hibáz-
hassunk. Amink van, azt jól kell 
eladni, s ennek a folyamatnak 
az átvilágítása augusztusban 
kezdődött el. Ez a folyamat 
összetett, beszélgetéseket, utá-
nanézéseket és intézkedéseket 
igényel. A második, hogy a bel-
ső tartalékainkat fogjuk meg. 
Az intézetünk számottevő föld-
területen gazdálkodik, amely-
nek a hatékonyságát meg kell 
vizsgálnunk. Jelenleg ugyanis a 
felhasznált input anyagok mér-
téke oly nagy, hogy ebben óriá-
si takarékossági lehetőségek 
rejlenek. Ez is hozzátartozik a 
megújulásunkhoz, amiben 
elsősorban a fiatalokra kell szá-
mítanunk. Az intézetünk közel 
100 éves, s az utóbbi időben az 
a helyzet alakult ki, hogy a 
„sarat a nyugdíjon túli idős kol-
légák állják”. Ők elkötelezett 
kutatók, de egy bizonyos időn 
túl már a lehetőségeik is beha-
tároltak. Jönnek ugyan  fiatalok 
a Gabonakutatóba, de sajnos el 
is mennek. Most az a felada-
tunk, hogy őket itt tudjuk tarta-
ni. Ehhez olyan bevételi több-
letet kell képezni az intézmény-
nél – szeretném elmondani, ez 
most is megvan –, amiből erre 
a források előteremthetőek. A 
kezdeti beszélgetésekből az is 
kiderült, hogy az itt dolgozó 
szakemberek többet szeretné-
nek, nemcsak pénzt, hanem 
perspektívát, lehetőséget is. A 
pénz megteremtése nehéz fel-
adat, de megoldható. Azonban 
teljesen más az, amikor bejön 
ide egy fiatal, és mi 5–10 éves 
perspektívát tudunk neki fel-
mutatni, az nagy megtartó erőt 
jelenthet. Ha ez nincs meg, 
akkor utána kell nézni, hogy 
hogyan teremthető meg mind-
ez, miként tudjuk pótolni az 
ilyen lehetőségeket. Erre nem 
kell túl nagy összeg, de ezáltal 
az emberek motiválhatóbbak-
ká válnak, ami majd pénzre 
váltható. 

✦ Mi hiányzik ma a legin-
kább a Gabonakutatóból?

– Például nincs marketing-

stratégiánk. Korábbi tapaszta-
latomból tudom, hogy mekko-
ra feladat a márkásítás megte-
remtése. A piac egyszerű és 
világos üzeneteket igényel. Ez 
látszatra könnyű, de én tudom, 
hogy a marketing egy betyár 
nehéz feladat. Ám, ha nincs 
marketingmenedzser, akkor 
honnan várjuk, hogy ezek az 
eredmények, folyamatok meg-
szülessenek? Azt szeretném, 
ha ezekkel a lépésekkel egyre 
több vetőmagos zsákot tud-
nánk eladni, s az ebből befolyó 
pénzünket először az emberi 
erőforrásba, a fiatalokra, a kép-
zésekre fordítanánk. A követ-
kező lépés a technikai feltéte-
lek javítása. 

✦ A napi feladatok közül 
most melyek a legsürgetőbb 
tennivalók?

– Most következik az a sza-
kasz, amikor a vezetőkkel hiva-
talos formába öntjük az elkép-
zeléseinket. Erre kell az ő 
„pecsétjük”, mert itt egy csa-
patmunkáról van szó és nem 
arról, hogy egy ember idejött 
és megpróbál csodát tenni. 
Viszont a közösség, az képes 
erre, az valódi csodákat tud 
felmutatni. Ehhez viszont a 
közösséget fel kell építeni, ki 
kell alakítani, s az abban dolgo-
zó embereket meg kell győzni 
arról, hogy mindezt érdemes 
csinálni. Aztán pedig arra kell a 
hangsúlyt helyezni, hogy vala-
mennyien egy irányba húzzuk 
az istrángot. Ezt a szemléletet 
ki kell terjeszteni a Gabonaku-
tató mind a 220 dolgozójára. 

✦ Mi van még a tarsolyá-
ban, amit fel tud használni a 
Gabonakutató sikeresebbé 
tétele érdekében?

– A mi munkánkban is tet-
ten érhető a keleti nyitás, én 
pedig valamikor Kijevben 
végeztem. Tudom, hogy az 
orosz és az ukrán partnerek 
számára mennyire fontos, 
hogy valaki az anyanyelvükön 
szól hozzájuk, vagy esetleg 
angolul. Teljesen más a két 
dolog akusztikája. Ha oroszul 
beszélgetünk velük, az egé-
szen közeli kapcsolatokat tud 
kialakítani, és ezen az üzleti 
dolgokat is érhetjük. 

✦ Hogyan fogadta a közvet-

len környezete az új elhatáro-
zását?

– Ma budapesti lakos va -
gyok, de Szegedhez sok szállal 
kötődöm. Az első házassá-
gomból származó gyermeke-
im ott élnek, a környéken van 
egy lovas tanyánk, ahová 
eddig is rendszeresen eljár-
tunk. Ez szinte a második ott-
honom, ami megkönnyíti szá-
momra a lakhatást. 

✦ Milyenek az első benyo-
mások a régi-új munkahelyen?

– Azt látom rajtuk, hogy 
igényelték a változást. Azt 
tapasztalom, hogy a belső 
elhidegülés és reményvesztés 
a cégnél mindenkit zavart. 
Megértették azt is, amit én 
elmondtam. Kicsit meghök-
kentette őket, meglepődtek az 
általuk „multi céges” lendület-
nek nevezett stratégián. Sze-
rintem ez nem multi dolog, ez 
maga a valóság. Én ott is átél-
tem 17 év alatt, hogy még a 
lehetetlenből is lehet ered-
ményt felmutatni, de ebben a 
feladás, mint perspektíva nem 
szerepel. Én nem vagyok sem 
egy karizmatikus, sem egy 
csodatévő személyiség, vi -
szont 100 százalékig bízom az 
elvégzett munkában, az ahhoz 
tartozó kitartásban. Főleg 
akkor sikeres mindez, ha nem 

egy-egy ember, hanem a 
közösség egésze áll így a fel-
adatokhoz. Ez nekem egy 
olyan kihívás, ami miatt érde-
mes még egy multi céges 
állásról is lemondani. Ha 
mindaz sikerül, amit elterve-
zünk, és miért ne sikerülne, 
akkor az számomra nagy örö-
möt és elégedettséget jelent 
majd. Kíváncsian várom azok-
nak az embereknek az arcát és 

reakcióját a jövőben, akikkel 
most kezet fogtunk a siker 
reményében. A lehajtott fejű 
közösségek tagjai is gyorsan 
felemelik a tekintetüket, 
mihelyst hozzájuk méltó 
emberi feladatokat kapnak. A 
siker ízét hamar megérzik az 
emberek, ezt tapasztalatból 
mondom, s olyan dolgokra is 
képesekké válnak, amelyek 
azelőtt elképzelhetetlenek vol-
tak. Nagyon szeretném, ha 
most a nyugdíj felé közeledő 
vagy már azon túl lévő poten-
ciál találkozna a fiatalok lendü-
letével. Akkor néhány év múl-
va a nyugodt megélhetéshez 
már senkinek nem kell majd 
otthon maszekolnia, másodál-
lást vállalnia. Elérjük azt a 
helyzetet, hogy büszke lesz a 
gabonakutatós a beosztására, 
eredményeire és keresetére. 
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Az intézet számottevő földterületen gazdálkodik
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