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Már most is létezik alternatív megoldás
a munkáltatóknak a munkaerő megtartására
A
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a Deloitte
személyijövedelem-adózással foglalkozó
részlegének
igazgatója

sítés (egyebek mellett az MRP nem feltétlenül kell
hogy a létrehozó társaság részvényeit tartsa), de a
példa jól szemlélteti egy tipikus MRP működését. A
gyakorlatban egészen összetett MRP-kel találkozhatunk, ezek közös jellemzője, hogy a munkavállalók
tulajdonosi szemléletét kívánja megteremteni.
A gyakorlati szakemberek azonban tudják, hogy
sok más jogszabály mellett az MRP-törvény kapcsán
is mutatkoztak jogértelmezési kérdések, és lehetőség nyílt a kreatív, a jogalkotói célnak nem feltétlenül
megfelelő felhasználási módokra. A most elfogadott
változások ezért – noha szigorításként is értelmezhetők – alapvetően üdvözlendők, mert segítenek a
bizonytalanságok tisztázásában, és remélhetőleg gátat vetnek a jogalkotói szándékkal összhangban nem
álló struktúrák felállításának. A már futó programok

esetében értelemszerűen elengedhetetlen felmérni,
hogy irányadók-e az új szabályok, és ha igen, biztosítható-e a törvényi megfelelés.
Nem értékelhető váratlan lépésként, hogy az elmúlt években összegyűlt kérdésekre a jogalkotó törvényalkotással reagál. Éppen ezért sok cég, amely
az MRP létrehozását fontolgatja, kivárta, amíg a jogszabály finomhangolása elkészül. Következésképpen
az MRP-k alapítása nemhogy alábbhagyhat, hanem
akár új lendületet is vehet a közeljövőben. Már csak
azért is, mert megfelelően alkalmazva, az MRP kiváló
munkavállalói ösztönzési módszer lehet. A jelenlegi
munkaerőpiaci helyzetben pedig már-már luxusnak
számít nem megfontolni egy olyan alternatíva hasznosítását, de legalábbis megvizsgálását, amely segítheti
a munkavállalók toborzását és megtartását.
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munkavállalói résztulajdonosi programok
(MRP) tekintetében 2015-ben újragondolt
szabályozás különösen nagy érdeklődést váltott ki a piaci szereplők körében. A munkavállalók
tulajdonosi érdekeltségének megteremtésére hivatott MRP-k alapítására ugyan gyakorlatilag a rendszerváltás óta van lehetőség, mégis kevés igazán sikeres, hosszú távon működő program vált ismertté.
A jogalkotó mintegy három éve gyökeres módosítást hajtott végre a frissnek éppen nem mondható
törvényen. Ez a változás vezette be az MRP új típusát, amely javadalmazási politika keretében teszi lehetővé a munkavállalóknak értékpapírok megszerzését. Kissé leegyszerűsítve: a társaság előre lefekteti,
hogy milyen körülmények teljesülése esetén milyen
munkavállalói körnek milyen juttatást teljesít, mindezt rugalmas jogszabályi háttérre alapozva.
Nem mehetünk el amellett, hogy a munkavállalók
ilyen módon történő javadalmazását a jogalkotó tételes adózási kedvezményekkel is támogatja: adót
csak a ténylegesen, készpénz formájában megjelenő
jövedelem megszerzésekor kell fizetni, és ez esetben
is pusztán szja-t (esetleg korlátozott mértékű egészségügyi hozzájárulást, 2019-től szociális hozzájárulási adót), tehát a különböző járulékkötelezettségek
nem merülnek fel sem a munkáltató, sem a munkavállaló oldalán. Nyugodtan kijelenthető tehát, hogy
2015-ben a jogszabály alapjaiban változott meg, egy
nagyságrendekkel rugalmasabb, az üzleti élet elvárásainak sokkal inkább megfelelő ösztönzési alternatívát kínálva.
De miről is szól az MRP? Az MRP-t a legegyszerűbb
úgy elképzelni, mint egy olyan sajátos szervezetet,
amelyet a munkavállalók tulajdonolnak, az MRP pedig a munkavállalókat foglalkoztató cég résztulajdonosa. Ha a vállalat prosperál, a növekvő cégérték
a munkavállalók vagyonát is gyarapítja (legalábbis
közvetett módon), és a kollégák akár az osztalékból
is részesülhetnek. Ez természetesen erős egyszerű-
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Beköszöntött az okosföldművelés kora

A

ABLONCZY BALÁZS,
az SAP Hungary
Kft. ügyvezető
igazgatója

Már készen
állnak a megoldások arra, hogy
permetezni se
kelljen: a betegséget terjesztő
kártevők természetes ellenségét
drónokkal engedik szabadon
a helyszínen

Föld lakossága a jelenlegi 7,6
milliárdról 2050-re a prognózisok szerint 9 milliárdra nő. Sokan úgy vélik, bolygónk ennyi embert
már nem lesz képes eltartani. Az optimisták azonban azt mondják, hogy ha
a mezőgazdaság – és a legtágabb értelemben vett élelmiszeripar – kihasználja a technológiai fejlődés kínálta lehetőségeket, akkor megfelelhet az évezred
talán legnagyobb kihívásának. A bizakodást számos jó gyakorlat, útmutató
példa táplálja.
Ilyen egyebek között a vertical farming, a nagyvárosokban alkalmazható, zárt térben, több szinten működő
növénytermesztési módszer, amelynek
egyik úttörője az AeroFarms. A társaság, amely magát adatalapon működő mezőgazdasági cégként határozza
meg, számos forradalminak tűnő újítást
tudott átültetni a gyakorlatba. A gyökerek újrahasznosítható műanyag talajból nyerik a tápanyagot – ami 95 százalékkal csökkenti a szükséges öntözővíz
mennyiségét –, a napfény helyett pedig
a növények számára legmegfelelőbb
hullámhosszú spektrumintervallumot
használják, jelentősen csökkentve az
energiafelhasználást. Kisebb a szállítási költség is, hiszen nem sok száz
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vagy ezer kilométerről kell a városokba
eljuttatni a terményeket. Ám nem kell
messzire menni, hiszen példát találhatunk idehaza is: a veresegyházi Veres
Paradicsom Kft. mesterségesen megvilágított üvegházaiban, organikus kókuszrost paplanban, több méter magasan termesztik a paradicsomot.
Az okos-mezőgazdaság nem csupán
az ilyen, már-már sci-fibe illő példákban jelenik meg. Az IT olyan vívmányai,
mint az IoT, a big data, mesterséges intelligencia, a hagyományos gazdálkodásban is egyre nagyobb teret nyernek. A szenzorok révén a gazdák valós
idejű képet kapnak a termésről, és a
big data elemzés azt is lehetővé teszi,
hogy a gazdálkodók az adott termőföldre vonatkozó javaslatokat kaphassanak
(például arra, hogy melyik növény termesztése a leghatékonyabb, leginkább
megtérülő). A talaj és a vetési mintázatok elemzésével optimalizálható az öntözés. Már készen állnak a megoldások
arra, hogy permetezni se kelljen. A betegséget terjesztő kártevők természetes ellenségét drónokkal a helyszínen
tudják szabadon engedni, tehát csak
ott és akkor kell bevetni a biológiai védekezést, ahol valóban szükséges.
A geográfiai információkat szolgálta-

tó cégek már észrevették a mezőgazdaságban rejlő lehetőségeket. A piac egyik
szereplője, a belga Luciad – amelynek
megrendelései 70 százalékban a védelmi iparágból származnak – az SAP-vel
közösen farmereknek fejlesztett ki egy
alkalmazást. A talajelemzést, a légköri
adatokat és az időjárás-előrejelzéseket
egyaránt feldolgozó megoldás nem csupán a termesztés optimalizálásában segíti a nagyobb területen gazdálkodókat,
hanem a kapcsolódó munkafolyamatok
kezelésében is.
A technológia a munkaerőhiánnyal
szintén küzdő állattenyésztést is támogatja. A drónok hatékonyan képesek
egy helyre terelni és egyben tartani az
állományt, az elkóborló jószágokat pedig a nyakörvükbe szerelt riasztó segítségével lehet visszatéríteni a kijelölt
legelőre. A csirkefarmokon az állatok

megbetegedése olyan mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldással ismerhető fel idejében, amely azt figyeli, mikor változik meg a hangjuk, mikor
igyekeznek egymáshoz közelebb kerülni, ezek ugyanis a betegség kialakulására utaló jelek.
Az említett példák, úgy vélem, egyértelműen mutatják, hogy a digitális átalakulás a mezőgazdaságban is a jelent és
a jövőt formáló tényező. Ezt szerencsére a hazai döntéshozók is világosan látják: a Digitális jólét programnak része
a Digitális agrár stratégia, amely „minden releváns területen hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a magyar mezőgazdaság minél felkészültebb legyen az egyre
gyorsuló és elkerülhetetlen digitális átalakulásra”. Az informatika a mezőgazdaság előtt is új horizontokat nyit meg,
és kulcsszerepet játszhat abban, hogy
a szó szoros értelmében létfontosságú
ágazat hatékonyabban és – ami legalább
olyan fontos – környezetkímélőbben legyen képes megfelelni az előttünk álló
időszak kihívásainak.
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