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Világszerte nagy keletje van az élelmiszernek, az árak folyamatosan növekednek. Az egykori magyar 
agrárállam utódának kitörési lehetősége lehetne a mezőgazdaság felvirágoztatása, túlmenően a hely-
színen található kevéssé képzett munkaerő és az EU-támogatások felhasználásán. Mindez nyilvánvaló a 
magyar politika előtt is, ezért is folyik a 2014. évi választásokra készülődve a magyar országházban 
annyi vita közepette ezekben a hetekben az új földtörvény alkotása, valamint ezzel párhuzamosan az 
állami földek hosszútávú bérbeadása. Az utóbbi témában mind az ellenzéki, mind a kormánypárti körök 
részéről hangoztatott állítólagos korrupciók csak megnehezítik a jelenlegi helyzetet. Egy bizonyos: 
tőkés nagyvállalkozók és családi gazdaságok mind megbízható törvényi háttérrel és hosszútávú, 
átgondolt agrárpolitika mellett tudják csak felvenni az EU-n belül sikeresen a versenyt. A bonyolult 
kérdéskör egyik legavatottabb hazai ismerője tájékoztat bennünket és válaszol kérdéseinkre. 
 
Dr. RASKÓ GYÖRGY (*1952) Karcagon született agrár-értelmiségi katolikus családban. A Pannonhalmi Bencés Gimná-
ziumban érettségizett, majd a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen agrárszakot végzett; 1980-ban 
doktorált. 1977-1982 között az Agrárgazdasági Kutatóintézet tudományos munkatársa volt. A kádári rendszer ag-
rárpolitikáját bíráló írásai miatt 1982-ben kutatói besorolását megvonták. 1983 és 1989 között Algériában, 
Mexikóban, Kolumbiában mezőgazdasági tanácsadóként és több mérknöktovábbképző intézet munkatársaként 
dolgozott. A rendszerváltozásban bízva 1989 végén családjával együtt visszatért Magyarországra. 1991-ben a 
Földművelésügyi Minisztériumban a Privatizációs Főosztály megszervezésével bízták meg, az év júniusától közigaz-
gatási államtitkárrá nevezték ki. Részt vett a kárpótlási törvények és a vagyonpolitikai irányelvek kidolgozásában, 
nevéhez fűződik a termelőszövetkezetek átalakítása. Az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának tagjaként 
felelős volt az élelmiszeripari vállalatok és az állami gazdaságok privatizációs koncepciójának kidolgozásáért. 1994-
ben egyéni képviselői mandátumot szerzett az MDF színeiben. 1996-ban megalapítója az MDF-ből kivált Magyar 
Demokrata Néppártnak. Az 1998-as választásokon való sikertelen szereplés után mezőgazdasági vállalkozások 
létrehozására koncentrál: Résztulajdonosa és aktív ügyvezetője több vállalkozásnak (Csopak Holding Zrt., 
Lajoskomáromi Győzelem Kft., Raskó és Pap Kft.). Több igazgatótanácsi, illetve felügyelőbizottsági tisztséget is 
betölt (Sága Foods Zrt., Agrogorzsa Zrt., Royal Tokaji Borászati Zrt.). Társadalmi tevékenységei: Magyar Külgaz-
dasági Szövetség társelnöke, az Egyetemi Katolikus Gimnázium Alapítvány kuratóriumának elnöke. A Firenzei Me-
zőgazdasági Akadémia levelező tagja. Tanít az ELTE Társadalomtudományi Intézetében, emellett rendszeresen 
publikál agrárgazdasági témájú tanulmányokat, cikkeket a hazai és a külföldi médiában.  
 

Kérjük és köszönjük helyszíni önkéntes támogatását! 


