
 

 

 

 

 

Pályázat a Magyar Kukorica Klub elnöki tisztségére 
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Bemutatkozás 
 

Benedek Szilveszter (szül. Budapest, 1987. július 13.) 

A gödöllői Szent István Egyetemen, ill. a stuttgarti Universität 

Hohenheim-on szereztem mezőgazdasági mérnöki oklevelet. 

Felsőfokon beszélek angolul és németül.  

A YARA YaraVita termékekért felelős kereskedelmi igazgatója 

vagyok Kelet-Európában és a FÁK országokban, ezév júniusa óta 

pedig vállalatunk román és moldáv operációját is vezetem 

kereskedelmi igazgatói beosztásban.  

Emellett tulajdonosa és ügyvezetője vagyok a szőlőtermeléssel és 

borászattal foglalkozó Káli Agrár Kft-nek.  

 

Elérhetőség: 06306545504, szilveszter.benedek@yara.com 

 

 

Motiváció 

 
Egyetemista koromban csatlakoztam a Magyar Kukorica Klub közösségéhez. Az azóta eltelt 

több,  mint hét év alatt különböző szerepekben ismertem meg annak működését: voltam 

termésverseny ellenőr, szemléztem TOP-20 kísérleteket, értékeltem a kísérletek agronómiai 

tapasztalatait, résztvevője voltam a Klub amerikai tanulmányútjainak, jelenleg pedig a 

Felügyelőbizottság elnöke vagyok.  

 

Belülről ismerem tehát a Klubot, annak tagjait és tisztában vagyok annak rengeteg 

értékével, a tagság tudásával, kapcsolati tőkéjével, a Termésverseny és a TOP-20 

kísérletek egyedi és hiánypótló voltával. Látom ugyanakkor azt is, hogy ez elmúlt években 

meggyengültünk: egyszereplőssé válnak a  TOP-20 kísérletek, alábbhagy a Termésverseny 

dinamikája, nem fiatalodik tagságunk, hiánypótló szakmai kezdeményezéseinket, mint 

például a fuzárium kísérleteket pedig nem sikerül országosan kiterjesztenünk.  

 

Meggyőződésem – és ez adja motivációmat az elnöki tisztség betöltésére –, hogy a magyar 

agrárszakmának szüksége és egyben igénye is van a Magyar Kukorica Klubra. A 

kukoricatermesztés területén a Klubnak egy szakmai orientációs pontnak, valamint működő 

szakmai közösségnek kell lennie. A Magyar Kukorica Klub eddigi tevékenysége alapján 

rendelkezik az ehhez szükséges legitimációval, a jelen felelőssége ennek továbbvitele, 

továbbépítése, megerősítése. Példaként a német mezőgazdasági társaságra (DLG), az angol 

farmer-klubra és az USA-beli termésversenykre tekintek, mely  szervezetekkel szoros 

munkakapcsolat kialakítására is törekedni fogok elnökké választásom esetén.  

 

Víziómat az alábbi programpontok megvalósításával kívánom elérni: 

 

Programpontok 
 

1. A Gazdák Klubja 

 

A Magyar Kukorica Klub akkor lehet hehet hosszútávon sikeres, ha a tagságot meghatározó 

arányban a gazdálkodók alkotják és köréjük szerveződik a Klub tevékenysége. 

mailto:szilveszter.benedek@yara.com


Tevékenységünk legitimitását ti. az adja, hogy a kukoricatermesztők munkáját, 

döntéshozatalát segítjük egyedi, specifikus szakmai tudással.  

 

 Ennek érdekében kezdeményezni fogom a TOP-20 kísérletek oly módon történő 

átalakítását, hogy egyértelműbb termelői iránymutatást tudjon adni a fajta – 

termőhely – termesztéstechnológia – termesztési cél – intenzitás összefüggések 

vonatkozásában. Ebbe a munkába hangsúlyozttan kívánom bevonni a 

kukoricatermesztő gazdaságokat. 

 A Termésversenyre alaptevékenységünkként tekintek, az eddigi kiváló 

hagyományokra és tapasztalatokra építve kívánom tovább szélesíteni a versenyzők 

körét. E célból létre kívánom hozi a „Termésverseny nagykövete” tisztséget olyan 

elismert, eddigi versenyzők köréből, akik hitelesen hirdethetik e kezdeményezést a 

gazdatársadalomban. 

 Erősítendő a Klub a gazdálkodói tagságban történő beágyazódottságát, negyedévente 

szakmai előadásokkal, szemináriumokkal egybekötött nyílt elnökségi ülés tartását 

fogom kezdeményezni, egy-egy gazdaságlátogatással egybekötve. Az ebben résztvevő 

gazdaságok pályázhatnak a „Magyar Kukorica Klub Mintagazdasága” címre. 

 

2. A Szolgáltató Klub 

 

Fentiekből is következik, hogy a Magyar Kukorica Klub számos szolgáltatást 

(Termésverseny, TOP-20 kísérletek alapján történő termesztéstechnológiai tanácsadás, 

fuzárium fertőzéssel kapcsolatos fajtaválasztási és termesztéstechnológiai tanácsadás, 

növényvédelmi élőrejelzés, terméstanúsítás, tanulmányutak)  tud nyújtani tagjai és a 

szolgáltatást igénybevevő nem tagok számára is.  

 

Ez a különbségtétel azért is fontos, mert meggyőződésem, hogy a tagsági státusért cserébe 

nem csak a szolgáltatásokhoz történő kedvezményesebb hozzáférés kell, hogy biztosított 

legyen, a tagokat aktívan be kell vonni azok milyenségének kialakításába, hogy minél 

inkább az ő igényeiket tudjuk szolgálni. Cél azonban a Klub pénzügyi stabilitásának 

megteremtése is, ezért és a minél szélesebb célcsoporti elérés érdekében a szolgáltatásokat 

piaci alapon a nem tagok számára is értékesíteni kell. 

 

3. A Független Klub 

 

A Magyar Kukorica Klub akkor tudja betölteni hivatását, ha független szakmai 

szervezetként működik. Ez számomra alapvetés. Ezt szolgálja a „Gazdák Klubja” és a 

„Szolgáltató Klub” programpontok megvalósítása.  

 

4. A Hatékony Klub 

 

Olajozottan és mindenkor csapatként működő elnökség, az operatív munkát támogató 

adminisztráció, rendszeres kommunikáció, a célkitűzések pontos megfogalmazása és 

számonkérése nélkül a legnemesebb célokért dolgozó szervezet sem tud hatékonyan működni. 

Olvasatomban ez vonatkozik a Klub működésére is, így kívánom a szervezetet vezetni. 

Elnökké választásom esetén vállalom, hogy legjobb tudásom szerint a fentiek 

megvalósításán fogok dolgozni, csapatban az elnökség tagjaival és a tagság egészével, 

hiszen sikert csak közös munkával fogunk tudni elérni.  

 

Fentiek szellemében kérem T. Tagtársaim támogató bizalmát! 


