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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc)

Elnöki bevezető

FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Jó napot kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar
Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Kertészeti albizottságának az első ülésén.

Engedjék meg, hogy néhány gondolatban utaljak arra, hogy ez az albizottság milyen
szándékkal és milyen célból alakult az elmúlt év utolsó napjaiban. Azért javasoltam ennek a
bizottságnak a megalakulását, mert 1998 és 2002 között - mint az akkori Mezőgazdasági
bizottság elnöke – éreztem azt, hogy mekkora szükség van egy olyan politikai, illetve szakmai
munkára, amely a kertészeti ágazat jelentőségével bírva, annak sorsával és jövőjével
kapcsolatban egy albizottság nagyobb segítséget tud adni ennek az ágazatnak, mint egyébként
bármely más politikai, illetve jelentős részben politikaszakmai szervezet.

Éppen ezért úgy gondoltuk képviselőtársaimmal, hogy első alkalommal, amikor erre
lehetőségünk adódik, ha nem is a teljes kertészeti vertikum, mert tudjuk, hogy ez egy igen
nagy ágazata az agrárágazatnak, mégis a zöldség- és gyümölcságazat jelentőségéről
szeretnénk néhány szót váltani, és megfogalmazni azokat a gondolatokat, amelyek a címben
is szerepelnek, mégpedig az új agrárstratégiához való kapcsolódási lehetőség, amely máris
pontosításra szorul, mert nem új agrárstratégiáról van szó, hanem nemzeti vidékfejlesztési
stratégiáról. Tehát a cím némileg változott, éppen ezért úgy gondolom, hogy rendkívül
aktuális időpontban ülésezik most az albizottság, mivel lehetőség van még arra, hogy az
albizottság munkája során megfogalmazott kérdések, vélemények és természetesen javaslatok
jelentős részben még az agrárstratégia figyelembevételével bekerülhet ebbe az anyagba.

Nem véletlenül beszélünk a kertészet jelentőségéről, már csak azért sem, mert itt majd
az előadás során nagyon sok érdekes számot és ráutalást fogunk hallani az ágazat
jelentőségével kapcsolatban, de annyit előzetesen el kell mondani, hogy a kertészeti ágazat,
mint stratégiai ágazat jelentős mértékben bír a kormány támogatásával. Az a
kormányprogram, amelyben durván az elkövetkezendő tíz évben egymillió munkahely
megteremtéséről tettünk nyilatkozatot és vállalást, ebben jelentős szerepet fog a
mezőgazdaság kapni, ezen belül pedig kell hogy kapjon a kertészeti ágazat.

Mivel tudjuk azt, hogyha végignézzük a mezőgazdasági ágazatokat, kivétel nélkül
mindenütt – egy kivételével gyakorlatilag – a szakosított, minél kevesebb munkaerőt
foglalkoztató, minél hatékonyabb munkavégzés, minél hatékonyabb termelés látszik, illetve –
szerintem - hosszú távon nem is lehet más megoldás az ágazatoknak, de egyetlen egy ágazat
van, ez a kertészeti ágazat, ahol nem lehet olyan mértékben gépesíteni és nem lehet olyan
mértékben azt a hatékonyságnövelést elvégezni, ahogy a többi agrárágazatban lehetséges.

Csak egy példát mondok: eljutunk lassan odáig, hogy egy tehenésztelepen
gyakorlatilag kézi munkaerő nélkül a telep automatizálás során működni tud. Azért egy fóliás
vagy üvegházi termesztésben, zöldségtermesztésben vagy díszfaiskola területén ilyen
mértékben leszakosítani ezt az ágazatot nem lehet. Éppen ezért fontos az, hogy az a munkaerő

megfelelő szakmai képzettséggel is bírjon. Ezt hozzáteszem, mert nagyon fontosnak tartom
előzetesen megjegyezni, hogy ma az agrárágazatban sajnos jelentős részben nem a
legkvalifikáltabb és a legjobb – nem akarok megsérteni senkit, de -, a legjobb tudásszinttel
rendelkezők dolgoznak. Azt gondolom, hogy a szakképzés, amely meggyőződésem szerint
átalakításra szorul, nemcsak az agrárvonatkozásban, hanem az egész magyar oktatási
rendszerben, szakképzési rendszerben, nagyobb szerepet és nagyobb súlyt kell kapjon, hogy
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azokból a kertészeti szakiskolákból, képző intézményekből olyan szakemberek kerüljenek ki,
akiket lehet foglalkoztatni az ágazatban.

Számos olyan példa van, hogy bizonyos iskolák elvégzése során gyakorlatilag
alkalmazhatatlanok az alkalmazók által azok a fiatal, végzett szakemberek, akikre pedig
nagyon nagy szükség lenne. Ez vonatkozik részben a kertészetre is és az agrárágazat más
területeire is.

Tehát mindent összevetve úgy gondolom – és ezt a néhány mondatot csak
gondolatébresztőként mondtam el -, hogy érezzük azt mindannyian, hogy ez a kertészeti
ágazat jóval több annál, mint amiről eddig beszéltünk. Mindennapi bevásárlásainknál,
mindennapi élelmiszer-fogyasztásainknál minden egyes alkalommal találkozunk a kertészeti
ágazat valamelyik termékével. Illetve tudjuk azt, hogy ez az ágazat eléggé magára hagyatott –
ha fogalmazhatok így – a többi ágazathoz képest, akár a támogatás vonatkozásában, akár
egyéb vonatkozásban is. Itt azért jelentős részben zöldmezős beruházások történtek, saját
erőből való fejlesztésből, saját területnövelésből, tehát igazi nagy állami segítséget ez az
ágazat különösképpen nem kapott.

Remélhetőleg ezen majd a későbbiek során lesz változás, de pont ebben a gazdasági
időszakban, amelyet most élünk meg, a gazdasági válság és azt követő években, és jelen
pillanatban is, amikor inkább a szigorítások, illetve a különböző alapok képzése történik egy
biztonságos túlélés érdekében, hát bizony ebben az esetben nehéz arról beszélni, hogy milyen
újabb támogatási rendszerrel, milyen újabb támogatási formákkal lehetne esetleg a kertészeti
ágazat szerepét, súlyát növelni.

Ettől eltekintve, úgy gondolom, hogy ez elengedhetetlen hosszú távon, éppen ezért
fontos az, hogy a mai nap ne csak a helyzetről beszéljünk, hanem néhány kitörési lehetőségről
is, ezért akiket ma itt meghívtunk és részt vesznek ezen az ülésen, ezen a találkozón, ezen a
tanácskozáson, bizottsági ülésen, azért a kertészeti élet számos területét képviselik. Éppen
ezért lehetőség lesz mindenkinek arra majd az első tájékoztató blokk után, hogy elmondják
véleményüket, javaslataikat, természetesen időkorlátok betartása mellett.

Ennyi bevezető után kívánom azt, hogy ez a mai nap egy kezdeti pont legyen a
kertészet területén, induljon el ez az eszmecsere, induljon el ez az együttgondolkodás, és
várhatóan – még egyszer említem – valamikor május közepén konkrétabb elképzelésekkel
szeretném, hogyha ismételten a bizottság összeülne és megfelelő elképzeléseket tudna
megfogalmazni. Ennek reményében megköszönöm az eddigi figyelmüket, és felkérem dr.
Mártonffy Bélát, a Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnökét, hogy a bizottság
alakuló ülésének az első szakmai napirendjét tartsa meg.

Nálunk a rend az, hogy mindenki ülve marad, tehát nincs protokoll, hogy felállunk,
aki esetleg majd később szót kíván kérni, az asztalhoz jön, és a mikrofonba elmondja a nevét,
titulusát is, mert erről hivatalos jegyzőkönyv készül a mai nap alkalmából. Mártonffy úr, tiéd
a szó, parancsolj!

A zöldség- és gyümölcságazat jövőjének lehetőségei az új agrárstratégiában

Mártonffy Béla előadása

MÁRTONFFY BÉLA (FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács): (Előadását kivetítő segítségével tartja meg.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Először is szeretettel köszöntöm a bizottság részvevőit és a vendégeket is.

Azt gondolom, hogy ez egy történelmi pillanat, mert valóban idáig a magyar
parlament és annak a Mezőgazdasági bizottságán belül külön e témával foglalkozó albizottság
nem volt, bár én azt gondolom, hogy az élet és az elmúlt húsz év a rendszerváltás óta már
korábban is megkövetelte volna ezt. Én most röviden – és bocsánatot kérek azért, hogy kicsit
ünneprontóan kezdem ezt a mai előadásomat –, hallgatva reggel a rádiót és nézve a televíziót,
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azt a hírt kaptam, hogy az áfából a zöldség-gyümölcs kimarad, mégpedig az a zöldség-
gyümölcs ágazat, mármint az áfacsökkentésből, akik sajnos a legnagyobb feketegazdaságot
tudhatják maguk mögött, és akik az emberi egészség szempontjából a legfontosabb
alapélelmiszerek. Én azt gondolom, hogy ebben a témában szeretnénk, hogyha további
átgondolás vagy egyeztetés lenne, mert azt gondolom, hogy talán ez az egyik legnagyobb
kulcsa annak, hogy tovább tudjunk haladni. A másik ilyen hír az volt, hogy a kertészet
korszerűsítése korábbi pályázatnak lezárult a bírálata, és mindaz a tízmilliárdos keret, amit
most meg lehetett pályázni, 113 pályázó részéről, az rendelkezésre fog állni. Én azt
gondolom, hogyha a kezdeti elképzeléseket veszem, amikor ezt kiírták, és elég sok
problémával a végén elindult és az akkori tervekben mintegy ezer hektáros fedett fejlesztés
szerepelt, mint ez, amit most jóváhagytak, ez a tizede, akkor, amikor a világ piacán és a
magyar belső piacon is növekszik a friss termékek aránya, és némileg stagnál vagy csökken a
feldolgozott termékek aránya, én azt gondolom, hogy akkor ez egy eléggé gyenge eredmény,
és egyáltalán szeretném felhívni, illetve rámutatni arra, amit az elnök úr az előbb is mondott,
hogy ez az ágazat a húsz év alatt nem zuhant össze. Ma is nettó exportőr, rettenetes nagy
küzdelmek árán tartotta fenn magát és a magyar mezőgazdaság harmadik legerősebb lábának
mondható. Egyes években, de még most is a legnagyobb exportőr, igazából komoly
támogatásban nem részesült. És azért mondom, hogy ünneprontó a dolog.

A mi szervezetünk egy szakmai, érdekegyeztető szervezet a termelés és a
kereskedelem között. Nálunk nem divat a tüntetés és nem divat a nyílt levél írása a
miniszterelnök úrhoz. Mi a szakmai racionalitás alapján szeretnénk előrejutni és azt
gondolom, hogy most van az a pillanat, hogy erre felhívnánk a figyelmet mindjárt az ülés
elején, hogy azok az adatok, amik itt nálunk szerepelnek, azok a tiszta gazdasági racionalitást
mutatják, és nem titkoljuk el azt sem, hogyha ebben csökkenés vagy nehézség vagy olyan
lépések vannak, amit esetleg közösen kell a kormánnyal megtennünk.

E rövid bevezető után engedjék meg, hogy áttekintsük a mai rövid bemutatkozó
előadásunk anyagát. Mi úgy gondoltuk a kollégámmal, Fodor Zoltán ügyvezető igazgató
úrral, hogy adunk egy ágazati helyzetképet, majd utána az adottságokról és a nehézségekről
beszélünk, amiről egy-két szót már váltottam, és utána a stratégiáról és jövőképről. Szeretném
jelezni itt az áttekintőben még, hogy mi az elmúlt tíz évben valami 5-6 komoly stratégiai
anyagot készítettünk. Az itt lévő kollégák mind beledolgoztak, tehát a szakmának az összes
szellemi ereje benne van ezekben az anyagokban, és azt gondolom, hogy ma nem látjuk
igazán ennek a foganatját, hogy ezt meg tudtuk volna valósítani. Különösen azért fontos ez,
mert a mi ágazatunk, ahogy szintén hivatkozva, ismét az elnök úr mondta, talán az egyik
legnagyobb munkaadó lehet a mezőgazdaságon belül, és én azt gondolom, hogy már ez a tény
is reálissá teszi azt az elvárásunkat, hogy egy komplettebb és nagyobb fejlesztési program
valósuljon meg, ami nem mindig pénzügyi támogatásról szól. Nagyon sokszor szemléletről,
akár az ágazaton belül, akár a kormányon belül, nagyon sok mindent el lehet úgy intézni
rendeletekkel, hogy utána ez működőképes legyen, és hasznot hozhat az ágazatnak.

Szeretném megvilágítani azt, hogy a mezőgazdaságon belül hol helyezkedik el a
kertészet. Mi úgy számoljuk, ez egy kicsit összesített adat, körülbelül húsz százalékát teszi ki
a kertészet, mint ahogy említettem, az exportban sokszor a legnagyobb, és azt gondolom,
hogyha ezt megnézzük a kertészeten belül, láthatjuk, hogy a súlya igen-igen komoly, most
éppen 62 százalék, de volt ez 60-65, sokszor volt olyan év, amikor 70 százalék részt tett ki.
Tehát én azt gondolom, hogy ez egy igen komoly arány. Mindjárt jelezném, hogy volt egy
olyan és van egy olyan víziónk, hogyha jól tudjuk kihasználni a lehetőségeinket, akkor ezen a
területen Közép-Kelet-Európában vagy Közép-Európában – most ezt a keletet el kéne
felejtsük -, Közép-Európában, akár egy Hollandiához hasonló kis kertészeti centrummá
válhatunk. Ez reálisan benne van a magyar kertészet lehetőségeiben. Nem használtuk ki.
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Nagyságrend. A 300 milliárdból ez az elsődleges termelési érték, 200 milliárd az, ami
a zöldség-gyümölcsre esik. Ezt hogyha áruértékben mondom, ez 600 milliárdot jelent. Azt
gondolom, hogy ez önmagában jelzi a súlyát, ami a harmadik lábat jelenti a magyar
mezőgazdaságon belül.

A következő adatok: azt gondolom, hogy illik belenéznünk abba, hogy az Európai
Unióban hol terjeszkedünk el. A zöldségtermelésben igen-igen alul vagyunk, ez a 2,8
százaléka mindössze az uniós termelésnek. De viszont mindjárt jeleznem kell, hogy egy olyan
speciális helyen vagyunk, egy olyan speciális időszakban tudunk termelni és olyan különleges
ízű zamatanyagot tudunk kínálni, aminek a piaci előnyeit fel lehet építeni, csak ugye nem
tudtuk megtenni még igazán.

A következő ábrán a gyümölcstermelést láthatjuk szintén. Itt a kollégám, Fodor Zoltán
hozzátette a déligyümölcsadatokat is. Nagyon érdekes, láthatjuk, Lengyelország milyen elöl
van ezen a területen. (Derültség.) Hát itt, Magyarország 3,7 százalékkal szerepel. A
déligyümölcsöt ha belevesszük, akkor ez 2,4 százalék. Déligyümölcsöt kevesebbet termelünk,
de ugye exportálunk belőle! (Halk derültség.) Most már két éve exportálunk. Ez egy nagyon
érdekes dolog, ebben semmi baj nincs. Hollandia nem termel, de nagyon exportál ilyen
területen. (Derültség.) Tehát ez rámutat arra, hogy a kereskedelemfejlesztés területén is van
olyan lépés, amit megtehetne az ország, és az esetleg hasznunkra válna.

Termésátlagok az Európai Unióban. Én azt gondolom, hogy itt igen-igen az alsó
régióban helyezkedünk el. Ez az egyik Achilles-sarkunk. Ennek a kibontását tartalmazni
fogják a további adatok.

A gyümölcsben talán egy kicsit feljebb vagyunk, de ez sem jelenti azt, hogy jók
lennének a termésátlagok, ez mind a versenyképességünkre utal, amiben szintén van mit
javítanunk.

A mennyiségi alakulásokat láthatjuk itt a zöldség és a gyümölcs területén. Van egy
tízéves átlag, ez 2,5 millió tonna. Mi azt szoktuk mondani, hogy elveszítettünk a
rendszerváltás óta mintegy egymillió tonna árut, ez mélypontjában 1990-91-es években volt,
akkor 2,1-2,2 millió tonnára zuhantunk vissza, megvolt ennek az oka, mert a privatizáció, az
új piaci lehetőségek, a termelőknek a koordinálatlan termelése mind indokolta, hogy
visszaesés legyen. Ez az ágazat azóta, és ezt egészen komolyan mondom, bocsánatot kérek,
hogy ilyet mondok, de még az előző kormánynál is meglepve tapasztalta a vezető

tisztségviselő, hogy ez az ágazat, anélkül, hogy igazán komoly támogatást kapott volna,
majdnem hárommillió tonnáig vissza tudta magát tornázni. Ha ez nem mutatja az
életképességét, akkor – azt gondolom – semmi. Tehát itt látható, hogy ezek az adatok vannak.

Volt egy emelkedő periódus, erről beszéltem. Sajnos az európai uniós csatlakozás után
egy negatív tendencia van, de bele kell számoljuk azt a három évet, 2005-2007-2010-et, ahol
a fagy, az aszály, a jégkár és egyéb problémák, amik nagyon-nagyon veszélyeztetik a magyar
termelést, jelen voltak. Egy csökkenő tendenciát látunk sajnos ebben az időszakban. Úgyhogy
én azt gondolom, hogy ez mindjárt figyelmeztet. A megosztása ennek az, hogy a zöldség
körülbelül 1,7 millió tonna és körülbelül 8 ezer a gyümölcs.

Hogyha ezt az egészet megnézzük, értékalakulásban, akkor azt láthatjuk, hogy a
legnagyobb vesztes a gyümölcs volt. Ezt mindannyian tudjuk, nagyon nehéz váltani.
Folyóáron számolva ez azt jelenti, hogy a gyümölcsnél egy csökkenő reálérték van annak
ellenére, hogy egy szinten tart az értékesítés. A zöldségnél viszont nem beszéltünk, csak
értékmegőrző emelkedésről, beleszámítva az infláció és egyéb problémákat. Tehát ezt a
feltornászást a régi termelési mennyiségre a zöldségnek köszönhetjük, de abban is vannak
nehéz és Achilles-sarkok.

Átlagárak alakulása. A magyar termék drága, a magyar termékkel úgy versenyez az
áruházláncban az importtermék, hogy sokkal olcsóbb. Nos, ez az ábra világosan mutatja,
hogy az infláció alatt van a zöldség is, de látható, hogy óriási a gyümölcsben ennek a
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vesztesége, és hogyha még ezt számadatokkal is meg akarjuk jelölni, ez 31 százalék, ez azért
nagyon megdöbbentő. És azt gondolom, hogy itt felvetődik a versenyképesség, illetve az
ehhez kapcsolódó marketingnek a normalizálása Magyarországon.

Feldolgozóipar. Ha azt veszem, hogy 200 milliárdra értékeljük az elsődleges
termékmennyiséget, úgy számoltunk a kollegával, hogy 50 milliárdot, tehát 25 százalékát
teszi ki körülbelül ennek elsődleges termékértéken, nem a hozzáadott értéken, és azt látjuk,
hogy követi a teljes termelés adatainak a trendjét. Tehát itt is egy visszazuhanó állapotban
vagyunk. Itt talán az időjárás-ingadozások befolyásolják nagyon az egyes évjáratokat. Sokkal
veszélyesebbek mint más fedett területeknél, amire a fejlesztésnél majd visszatérünk.

Külkereskedelmi adatok. Büszkén mondjuk, és ezt sokszor hangoztattuk, hogy még
annak ellenére, hogy ezt a 15-20 évet végigszenvedtük – idézőjelbe téve a szenvedést – a
versenypiacon, még ennek ellenére, nettó exportőrök vagyunk mintegy 250 ezer tonna
aktívumunk van és ez körülbelül 70 milliárdot tesz ki szintén a mi kalkulációink alapján, és
hogyha megnézem azt, hogy a 200 milliárdos elsődleges termelési értékből, akkor már
láthatjuk, hogy ez bizony egy komoly dolog, hogy az ágazat a felét el tudja adni, és akkor
mindjárt rátérünk ezeknek a piaci és egyéb vonatkozásaira is.

Itt a kezdeti adatok bemutatásánál szeretnénk a TÉSZ-ekre utalni. Az látható ezen az
ábrán, hogy a termelői szervezetek, aminek az alapja végül is az volt, hogy ebben az
ágazatban kis- és középvállalkozók, családi gazdaságok vannak 98-99 százalékban. Ez így
épült fel, ez az előnye most és ez a hátránya is ennek az ágazatnak. Nos, ezek egyáltalán nem
tudnak piacra jutni. Az uniónak az a lépése, hogy a termelői szervezeteket a ’97-es
szabályozási reform alapján kiemelt programként kezelte, hogy megfelelő kínálat legyen az
áruházláncokkal, illetve a kereskedelemmel szemben, ez jó lépés volt, nehezen indult
Magyarországon, de elindult. Logikus volt, hogy ezek a kistermelők összefogjanak, és az is
látható, hogy volt 2004-ig, mégpedig az uniós csatlakozásig egy felfutó időszak. Utána jön
egy stagnáló, majd egy kicsit lefelé menő trend. Ebben szerepet játszik a támogatás, amit a
csatlakozás előtti időben kaptak, szükség is van rá, viszont az is látható, és ez most még nem
kimutatható dolog, hogy 2013-ra azt mondtuk, hogy legyen körülbelül 40 százalék körül a
TÉSZ-eken keresztüli forgalom, akkor igazán befolyásolni tudom a belső és külső piac
építését. Az unió ennél jóval magasabbra gondol, de én azt gondolom, hogy ezt jó lenne
elérni. Nem tudjuk, stagnálunk, és hogyha most azt nézzük, hogy esetleg újabbak alakulnak
előzetes, termelői szervezetek, amik majd 3 vagy 5 év után véglegesek lesznek, az alma nem
nőtt, darabolódik, tehát kisebbek lesznek. Nem biztos, hogy ez az érdekük.

És mindjárt érthető a kormányzatnak az a véleménye, amivel egyetértünk, hogy a
másodlagos termelői szervezeteknek a fejlesztési támogatását el kell kezdeni. Ez a nemzeti
támogatási ügyekbe be is épült már. Nyilvánvaló, ehhez nagyon sok egyeztetés és program
szükséges, de összefoglalva ezt az egészet, azt kell mondjam, hogy ma a zöldség-gyümölcs
ágazatnak nincs más esélye, mint egészséges, normális, gazdaságosan, versenyképesek
működő termelői szervezeteket hozzon létre, akik a kereskedelmi konkurenciában és harcban
részt tudnak venni, mert ez egy másik kérdés. Csak megjegyzem, hogy ha mi a kicsi TÉSZ-
eknél maradunk, hogy ezek hogy veszik fel majd a Greeneriör százmilliós bevételével a
harcot, ugyanazon az európai piacon, azt megnézhetjük. Tehát itt azért nagyon sok részletet
kell tisztázni, és örülök, hogy az elnök úr mondta, hogy májusban még a részletekre
visszatérhetünk, mert ez viszont nagyon fontos lesz.

Egy kicsit hadd nézzük meg a TÉSZ-ek elhelyezkedését Magyarországon. Ez
tulajdonképpen arra mutat rá, hogy ahol tradicionális termelés és jó adottságok vannak, azon a
területen elég bőven alakultak. Az is látszik, hogy a kevésbé tőkeerős, és ha szabad azt
mondanom, nehezebben koordinálható vagy szervezhető területen, Szabolcsban is elég sok
alakult, ez viszont arra mutat, hogy ott van egy esély arra, hogy megfordítsuk majd azokat a
termelési negatív trendeket, ami alapján be tudnak kapcsolódni a kereskedelembe. A
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gyümölcstermesztés nagy része ott koncentrálódik döntően. Ebből a szempontból szerintem
nem állunk rosszul, és hogyha most ehhez hozzáteszem, hogy a legújabb kormányzati
intézkedés alapján az előzetes TÉSZ-eknél a beruházási támogatásoknál végre elértük azt,
amit a többi ország is alkalmazott: 5-ről 25-re emeltük a támogatás lehetőségét, ez egy jó
dolog, kicsit megkésve, de jó, viszont most nagyon oda kell figyelni, hogy ezt hogy tudják
felhasználni és ennek milyen háttere lehet.

Visszatérnék kicsit a gyümölcsre, és ezt csak azért választottuk ki a kollégával, hogy
ezt be szeretnénk mutatni, mert eklatáns példa arra, hogyha nem megyünk bele a részletekbe
és nem elemezzük a dolgokat, akkor nagy globális elméletekkel és intézkedésekkel nem
tudjuk megvalósítani azokat a programokat, amik a piaci sikereinket, termelésfejlesztést,
foglalkozásbővítést jelentenék.

Az alma részaránya 61 százalék a gyümölcstermesztésen belül. Hogyha ezt
megnézzük az értéken – bár tudják a kollégák, de azért ezt így jó látni – hát a 25 százalékát
teszi ki. Teljesen világos. Itt nincs mit magyarázni ezen a dolgon, ezt a dolgot, ha nem tudjuk
megváltoztatni, akkor követői leszünk a piacnak. Vagy lesz, aki majd megváltoztatja, és ez
egy másik előadás tárgya lehetne.

A telepítésekről egy kis kimutatás. Azt kell mondani, hogy ott volt egy nagyobb
telepítési hullám 1998-ban. Azt kell mondjam, hogy a kivágási részek nem programok alapján
végrehajtott kivágások voltak, és nem is tudjuk igazán ellenőrizni, hogy a telepítésekből
mennyi lett aztán termőültetvény, viszont az látható, hogy mit kéne telepítenünk. Ez egy
elméleti vonal, és hogy mit kéne kivágnunk. Én azt gondolom, hogy miután még nincsenek
elbírálva a korábbi ültetvénytelepítési dolgok, ezt csak azért mutattuk be, hogy lássuk be,
hogy itt valamilyen átfogó intézkedést kell tenni. Ezek az ültetvények hosszú ideig ott
maradnak, ezek az ültetvények, ha most nem jól vannak kiírva és megfogalmazva, hosszú
időre eldöntik, hogy versenyképesek leszünk vagy nem leszünk versenyképesek. És utána
azokat a rossz döntéseket már nem lehet visszakeresni. Azt kell mondjam egy picit,
bocsánatot kérek, hogy így fogalmazom meg, egy holland telepítés - ők ugyan nem a
gyümölcstermelésben vakítanak - nem hozhat ilyen döntést. Ők 10-15 évre végigelemzik és
ezért ülünk, hogy ez a tízéves program most asztalon van és hozzá lehet szólni, mert ez egy
nagyon fontos része lesz ennek.

Ez volt nagyjából, amit bemutattunk, hogyha összegezni kéne: az ágazatban nagy az
életképesség. De nem tud mindent kompenzálni, és ezért egy negatív trendben van. Mind a
termelést, piacot illetően, mind a pénzügyet és foglalkoztatást illetően.

Én azt gondolom, hogy egy kicsit jó lenne itt az adottságainkra ránézni. Ez már
sztereotípia, hogy jó. Ma is elhangzott, legalább három szakértő szájában a televízióban és a
rádióban. Jó termőföldünk van, jó helyen fekszünk, környezetünkben vannak a piacok. Nem
lehet megérteni, hogy itt miért nem lehet egy egészséges mezőgazdaságot összerakni. Most
beszéljünk a zöldség-gyümölcs termelésről.

Ezt a kérdést nem is nagyon akarjuk, de jelezzük, hogy erre tökéletesen megfelel
Magyarország.

A piacok. A piacok, azt gondolom, hogy adottak. 50-55 százalékát fogyasztjuk el
itthon és visszük külföldre. Azt gondolom, hogy ezek a piacok ma nevesítve: Ausztria,
Csehország, Szlovákia, Lengyelország, a Baltikum, Skandinávia, Németország – a
legnagyobb, vele kellett volna kezdeni -, Románia – súgja itt a kollégám, az egy új, rettentő jó
piacunk –, és hogyha a termékstruktúrát nézem, szerintem még távolabbi vonulataink is
lehetnek. De hogyha megnézem ezt a tanulmányunkból kivett ábrát, akkor azt látom, hogy
nekünk ez a tízmillió magyar a legfontosabb. Teljesen normális és egyetérthető az
agrárstratégiában, hogy ezt a piacot nekünk jól kell ellátni.

A másik, hogy egy marketingprogramot sem lehet arra felépíteni, ha a belső piac nincs
felépítve. Ez egy illúzió. Sok ágazatunk volt, aki a túlzott exportorientálásba bele tudott bukni
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vagy visszaesett, néhány példa van erre. Ha megnézem, azok az országok, akiket említettem,
azok itt vannak körülöttünk. Vegyük azt, hogy 80 millióra tudunk termelni, de akár a 300
millióig el tudunk menni. Ez nagyon elméletinek hangzik. De ha ma azt gondolom, hogy az
üzletemberek és a cégek beleülnek az autójukba és próbálnak maguknak piacot építeni,
nincsenek határok, tökéletesen elvihető az áru, akkor meg kell azt vizsgálni, hogy
kormányzati szinten hogy tudunk ebben segítséget nyújtani, és kihasználni ezt a lehetőséget.

Megint holland példát mondok: nem hiszem, hogy a pici Hollandia tétlenül nézve
alakította ki a világ legnagyobb zöldség-gyümölcs kereskedelmi rendszerét.

Munkaerőkérdés. Ide azt írtam fel magamnak jegyzetbe, és ezt meg lehet kritizálni a
hozzászólásoknál, hogy lehetne munkaerő Magyarországon. Én azt gondolom, hogy
egyrészről igaz az, hogy megfelelő és alkalmas szakmai hátterünk van. A másik részről nem
igaz, mert az elmúlt időszakban kiürült a szakmai tartalék, és azt is figyelembe kell venni,
hogy az alkalmazható munkaerőnél is kell egy – nem azt mondom, hogy képzés, egy -
rászoktatás, hogy a gyümölcsösökben, meg a szabadföldiben újra elmenjenek, hogy ez egy
biztos terület legyen, és itt a munkaerő alkalmazásával és működésével kapcsolatos
kérdésekre kell gondolnunk, amit egyébként a későbbiekben tárgyalni fogunk.

Ezek után, hogy jó helyen vagyunk, nem tudtuk megvalósítani még az
elképzeléseinket, sokat gondolkodtunk, hogy milyen irányból közelítsük meg ezt a kérdést.
Azt gondoltuk, hogy a legjobb, hogyha itt tisztán a nehézségeinket felsoroljuk. Ennek a
bizottságnak tudnia kell, hogy milyen nehézségekkel küzd az ágazat, miért nem tudja hozni
azokat az eredményeket amit egyenes logikával megtehetne.

Technikai és technológiai lemaradás. Ma úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb része.
Valószínűleg a versenyképességünk kulcsa, hogy újra tudunk-e olyan technikai és
technológiai elemeket beépíteni a termelésbe, amik a rendszerváltás előtti időszakban
megvoltak, és ezt nem nosztalgiázva mondom, hanem azért mondom, mert abban az
időszakban volt egy nagyon szervezett program, aminek alapján például a fóliás termelés
elterjedt, aminek alapján a gyümölcstermelésünk topszinten volt. Ma ott tartunk, hogy
gyakorlatilag nagyon nehéz azokat az alkalmazható technikai és technológiai változatokat
csokorba fogni, és kínálni az ágazat szereplőinek, akikre bízva az ágazatot fel tudjuk venni a
versenyt mondjuk az olaszokkal vagy a spanyol-franciákkal.

A következő rész a hiányzó kutatás, innováció. Máris erre magyarázatot ad. Én azt
gondolom, hogy látva az egyik anyagunkat, egyik kollégánk úgy írta le, és szeretném ezt a
szót megismételni, romokban hever a kutatási és innovációs területünk. Ma, amikor a Barack
Obama kijelenti, hogy az Egyesült Államoknak a legfontosabb a kutatás-fejlesztés-innováció
továbbvitele, mert abban látható egy fejlesztés. Én azt gondolom, hogyha ezen a területen
nem tudunk rendet tenni, akkor nincs esélyünk arra, hogy ezt a programot végig tudjuk vinni.
Tehát olyan fontos, hogy ezt kétszeres aláhúznánk, a következő megbeszéléseken esetleg erre
külön is érdemes lenne kitérni. Ehhez egy lemaradó szakképzés van.

Kertészeti tanácsi üléseken ez néhányszor már szóba került, és azt gondolom, hogy a
kormánynak az a törekvése, hogy most a technikusképzésben egy új lapot nyit, ez egy nagyon
fontos és jó dolog, mert tudnék arra példát mondani, hogy miért nem szabad egy
tizenegynéhány éves technikushallgató fiatalembert fizikai munkára fogni, csak szellemileg
ülhet egy számítógép előtt… abszurdum, abszurdum, remélem, ebben változás lesz.

Üzemméretek. Az üzemméreteknél vagyunk a legnagyobb bajban. Családi gazdaságok
vannak nálunk, kis- és középvállalkozások vannak. Borzasztóan finoman kell ezt kell kezelni
és el kell találni azt a méretet. Mi, talán idáig nem mondtam, az árutermelő vonaltól
közelítjük meg a kérdést. Azt a méretet, akik azt a bizonyos 3,5 millió tonnát meg tudják
termelni. Elméleti számításaink vannak, nem akarom itt nagyon közkinccsé tenni, mert lehet,
hogy két perc alatt le lehet mosni az asztalról, meg aztán ebbe belejátszik az őstermelői
kérdés és egyebek, de azt gondolom igazgató úrral együtt számolgatva, azt mondtuk, hogy 25
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millió forintos bevétele kéne lenne egy családnak, hogy ötmilliós megélhetést tudjon
produkálni. Megnézzük a szomszéd országoknak az ilyen jellegű adó- és egyéb
kedvezményeit? Ez 50 millió Ausztriában, ami egyszerűen tud adózni és visszafordíthat
mindent. Tehát itt van egy ilyen probléma.

A másik az, hogy mi az a méret. Halljuk, hogy 1500 m2-en tervezi a VM a fóliás
méreteket. Egyszer volt már egy ilyen program, nem emelte meg a zöldség-gyümölcs ágazat
tevékenységét. Mi ennél sokkal nagyobb méreteket tudunk elgondolni. Az is igaz, hogy ehhez
viszont, a finanszírozási feltételekhez hozzá kell nyúlni.

A másik, hogy úgy gondoljuk, ennél a területnél mindig talán termékre szabottan és
vállalkozásra szabottan kellene az üzemméretet megállapítani. Vannak elemzéseink, én azt
gondolom, hogy ez most így a hat vagy ötven hektár között mozog intenzitástól, fajtól
függően, de azt gondolom, ha árutermelésre akarunk beállni, meg akarunk belőle élni, ezt az
elmondott piacot el akarjuk látni, és ezen a mezőgazdaságon belül azt a bizonyos pozitív
szaldót még vissza akarjuk emelni még pozitívabbá, akkor ezt így kell meglépnünk. És
többnyire nem piacorientált a termelésünk. Erre csak azt tudom mondani, hogy abból az
aspektusból kiindulva, hogy a kistermelőknél a termelés nagy része úgy történik, hogy egy
olyan felvásárló kereskedelem kapcsolatán keresztül működik, ami ma az 50 százalékot viszi
el, akkor láthatjuk, hogy nem közvetlenül a piac jelzi itt vissza. Majd a kereskedelemre
visszatérnék, de itt is mondhatom, hogy azért úgy gondolom, hogy a termelés felé a
legfontosabb jelző a kereskedelem felől jön, a piacról, a nagykereskedelem szerepe ezért
nagyon fontos. A mi szervezetünk szeretné megszüntetni azt a stigmát, ami a termelők és a
nagykereskedők között kialakult hangulatilag is, meg a média is rájátszott.

Minden olyan országban, ahol nagyon komoly ez az ágazat, az ágazatnak megvan a
saját nagykereskedői rétege. Egy példát szeretnék erre most mondani. Ez lehet, hogy az én
fixa ideám, de Lengyelországot nagyon sokszor hozzuk most példának, hogy például ő hogy
tudott ezen a területen ilyen gyorsan fejlődni. Most nem az áfára és egyébre gondolok.

Hát azért, mert sose volt téesz és állami gazdaság, mindig magángazdaságok voltak.
De ez még nem elég. Nagyapám még magángazdaság, aztán közös gazdaság, aztán megint
magángazdaság, tehát húztuk, vontuk ezt a témát. Viszont, a lengyeleknél ez ugyanígy
maradt, mindegy, hogy milyen politikai rendszer volt. Erre a magángazdaságra épült ki a
felvásárló rendszer, amit az előbb hangsúlyoztam, hogy nagyon fontos, és ehhez idomult a
banki finanszírozási rendszer is. És nyilvánvalóan a kormánynak máshol kellett beavatkozni,
mint ahogy a magyar kormánynak kell. Tehát nem olyan egyszerű azt mondani, hogy igen, a
lengyeleknél 3 százalék az áfa, és a többi, mert más rendszert működtetnek. Tehát így kell ezt
a témát megnéznünk.

Feldolgozás. Hát itt azt kell mondjam, ugye az előbb már említettem, hogy ez egy
ötvenmilliárdot jelent belsődleges termelési értékben. Nem akarom – mert ez is sztereotípia,
megváltozott tulajdoni szerkezet van – részletezni, itt sokkal inkább a külföldi tulajdonszerzés
révén egy piacszerzés történt. Ez ma mára már megváltozott egy kicsit, mert a külföldi
tulajdonosaik igen-igen racionális döntéseket hoznak a magyar feldolgozóipart illetően, de
hogy a magyar feldolgozóknak legyen egy kicsi, közép, és nagyobb feldolgozó… nagyon
nehéz helyzete van ebben a közegben, az biztos.

Ehhez járul a leszűkült termékpaletta. Kérem szépen, ma a zöldborsó, a
csemegekukorica, az uborka, a nagyon-nagyon nehezen mozgó vagy nem mindig sikeres ipari
paradicsom, almasűrítmény és a meggy. Ez tartja el az egészet. Hát kérem szépen, ebből
egyet-kettőt kiveszek, az egész összeomlik. Nagyon szűk paletta. Ebben nagyon nehéz talpon
maradni a magyar feldolgozóknak, ezt tudomásul kell venni.

Tőkeellátottság és növekvő verseny, erről beszéltem az elején, ezt most nem ismétlem
meg. És itt van egy olyan téma, amit a feldolgozók elszenvednek, egy olyan
energiaszolgáltatási rendszer van, ahol éves szinten kell előre meghatározni a felhasznált
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energiát, amit képtelenség betartani. Egy időjárási változás, egy piaci változás, egy hirtelen
belépő egy-két napos mozgás, lehetetlenné teszi ezt. És súlyos büntetés. Hát hogy a fenébe
lehet? Én azt gondolom, hogy itt azt is meg kell vizsgálni, hogy az energiaiparunk vajon
támogatja-e a magyar gazdaságot, beleértve mondjuk a feldolgozót.

Kereskedelem. Az áfadolgot az elején említettem, ezt nem nagyon akarom tovább
ragozni. A feketekereskedelem arányát tudjuk, de én azok közé tartozom a szakmán belül, aki
nem pocskondiázom a feketekereskedelmet, mert ezt kitermeltük. A rossz döntéseink és a
rossz szabályozóink miatt kitermeltük. Az emberek életképesen abba az irányba mentek el,
ahol meg tudtak maradni, de ez nem jó, mert az egész fejlesztésünket felboríthatja, és ehhez
még hozzátettem azt az adó- és járulékelkerülést, amit az áruházak megtesznek, mert kiviszik
az árut, becsomagolják, visszaviszik, magyarul nem kell áfát fizetniük, tehát közel van
Szlovákiában a csomagoló központ, ahol meg lehet tenni, tehát ezt tudomásul kell venni.
Ebben a témában ezért is lépni kell. Az áfakérdést szeretnénk napirenden tartani.

Transzparencia hiánya. Hát kérem szépen, az unió a kereskedelmi regisztrációt előírta
ezen a területen. A kereskedelmi regisztráció kiterjeszthető több területre. Magyarország nem
csinálta idáig meg. Én azt egy pozitívumnak tartom, hogy a VM illetékes szakmai vonala,
illetve a stratégia is nevesítetten ezt tartalmazza, hogy ezt meg kell csinálni, óriási változást
fog hozni, és nyilvánvalóan az ehhez rendelt ellenőrzési rendszert is majd úgy kell hozzá
idomítani.

Egyenlőtlen versenyfeltételek. Itt az áruházláncra gondoltunk elsősorban. Azt látjuk,
hogy az importtermékek növekedtek mindenhol, nálunk is. Én azt gondolom, hogy amikor a
magyar termelés elkezdődik, akkor igen-igen növekszik a magyar termékek aránya, most meg
különösen, hogy a kormány és az áruházláncok között van egy diskurzus, igyekeznek ezt a
magyar árut preferálni. De egyet tudni kell, amikor az áruházláncok bejöttek, eléggé
monopolhelyzetbe kerültek, eléggé nemtelen piaci körülményeket alakítottak ki. Talán most
van az az időszak, hogy ezt normalizálni lehet. Érdekek alapján és erős rendeletek alapján, de
egyet el kell ismerni. Ha mi nem tudunk időben mennyiséget szállítani, ha mi nem tudunk
ütemezve szállítani, egész időszakra szállítani, akkor máshoz fog fordulni, és hogyha erre a
szomszédban vagy odébb egy kicsit, Olaszországban, Spanyolországban hajlandóak, akkor
meg fogja szerezni onnan az árut.

Kezdetleges piacépítés és marketing. Itt eltekintve attól, hogy nekem az a
véleményem, hogy a mezőgazdaságon belül sajnos alacsony a marketingkultúra, nem azért,
mert az itt szereplő emberek nem akarnak, és bocsánat, hogy nevesítem Pócs János képviselő
urat, de talán ő volt az első, aki ezt felismerte a dinnyetermelésben, sok-sok évvel ezelőtt,
mikor ezeket a marketingeszközöket alkalmazta. De nem általános ez a szakmában, és én úgy
gondolom, hogyha innen nézem a kérdést, akkor nagyon fontos az AMC szerepe. Akiről azt
látom, tíz éve dolgozom vele, már személyesen, mint a szervezet alkalmazottja, hogy valahol
mégis csak az AMC-t egy ilyen puffer, egy kicsit a hangulatjavításra használható, egy kicsit a
pozitív kommunikációra használhatóként használták fel, a másik része volt marketing. És
nagyon-nagyon hiányolom, hogy nem szigorú szakmai elemzések alapján alakul ki egy
marketingprogram, hanem kiírok pályázatot, valaki pályázzon, aki odajut, és egyik töpörtyű
fesztivált csinál, a másik oldalon pedig nem jut oda a legfontosabb magyar feldolgozó az
Anugára, arra a piacra, ahol az értékesítésünk nagy részét adjuk. És ha ő nem vesz magyar
árut, nincs magyar feldolgozott termékeladás.

Pozitív élmény ebben a fruitlogisztika, amit minden évben támogatnak. Az más
kérdés, hogy ennek a bonyolításában lehetne némi változtatás. Tehát én azt mondom ma,
hogy az AMC-t növelni kell, szigorúbbá kell tenni, szakmai elemzések alapján mondja meg a
VM az AMC-nek, hogy mit csináljon, ne ötletszerűen találja ki, és utána ezt vigyék végig
legalább három évig, mert a valamikori főnököm, a dr. Tomcsányi Pál, a Piacos kertészet
című könyv megírója, fiatalemberként mi is vele dolgoztunk, azt mondta, hogy marketingben
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a minimum a három év, és utána kell megnézni, hogy van-e értelme. Nincs olyan, hogy egyik
évben így, a másik évben úgy.

Nehézségeink, TÉSZ-problémák. A TÉSZ-ekkel kapcsolatban azt szeretném mondani,
kérném szépen, hogyha lehetséges, hogy a bizottság fogadja el és vegye le a stigmát a TÉSZ-
rendszerről. Magyarországon belekezdtünk egy olyan rendszer felépítésébe, amiről azt
gondolom, hogy az újonnan csatlakozók között az elsők vagyunk és a legnagyobb mértékben
vannak TÉSZ-ek. Az, hogy ennek mi a szakmai értelme, azt már korábban mondtam.

De az is biztos hogy az utóbbi évek negatív tapasztalatai, itt három termelői szervezet
nehézségéről beszélek, ami közismert lett, ne okozza azt, hogy ez a rendszer butaság, és ebbe
nem érdemes belemenni, mert az ellenérdekeltek ezt hangoztatják. Kérem szépen, mi tíz év
alatt jutottunk oda, ahol most vagyunk. A francia vagy a holland rendszert, de a spanyolt is 30
éve kezdték el, sok-sok tapasztalattal. Ez a tíz év már behozta azokat a tapasztalatokat,
aminek alapján mi tudjuk ezt a rendszert továbbépíteni.

Azt gondolom, hogy azok a kedvezőtlen környezeti adottságok megtanítottak minket
arra, hogy mi az, amit ezen a területen fejleszteni és újítani kell. A többi, amit felírtunk, már
ennek a következménye, túlbonyolított EU- és hazai szabályozás. Ez így alakult ki a
kezdetektől. A mai kollégák, akik a minisztériumban és az MVH-ban ezzel foglalkoznak,
küzdenek is ezzel a dologgal, a maguk módján mindegyiknek meg kell tenni azt a szakmai
lépést, ami rájuk van bízva, ugyanúgy nehézséget okoz nekik mint nekünk. Mi végül is azt
mondhatjuk, hogy mostanra már egy eléggé jó szakmai kommunikáció alakult ki, azt
gondolom, hogy ezen tudunk a jövőben változtatni.

Nehezen hozzáférhető támogatások kérdése. Itt megint a szabályozás bonyolultságából
adódik. Itt van egy támogatási forma, amit az előzetes TÉSZ-ek megkapnak és van, amit a
végleges TÉSZ-ek. Az uniós rendszer és a hazai rendszer nem teljes illeszkedése folytán vagy
a gazdaság nem teljes illeszkedése folytán sokszor nagyon nehéz még ezt a viszonylag
alacsony, 4,6-es támogatást is megszerezni, hogy jogszerű legyen, ne kelljen visszautasítani,
ne legyen büntetés belőle. Tehát ez megint az előző témához kapcsolódó, amit át kell
alakítani.

Itt tenném hozzá azt, hogy amikor Magyarországon elkezdődtek – és ma is így van -,
sok előzetes TÉSZ alakult. Az unióban nagyon sokszor, most már nem, de korábban
csodálkoztak azon, hogy Magyarországon miért van ennyi előzetes TÉSZ, holott leginkább a
végleges elismerésre pályáznak. Hát igen! Kérem szépen, ez azért van, mert ott már egy
viszonylag piacgazdasághoz szoktatott zöldség-gyümölcs szerveződés folyt. Voltak azok,
amiket említtetem, a nemzeti nagykereskedők. Ezek francia nemzeti érdeket valósítottak meg.
És kellett nekik az áru. És ezt nem rosszindulatúan mondom, szervezték maguk körül a
termelést. És amikor az uniós szabályozás bejött, rögtön leesett nekik a tantusz, nekik volt
hűtőházuk és csomagolójuk, termékük nem volt.

Nekünk, alulról kezdtük szervezni, nem volt hűtőházunk, csomagolónk sem, tehát erre
kellett költenünk. Megértette az unió. De arra is rájöttünk, hogy attól, hogy 10-15 vagy x
számú termelő összeáll, még nem biztos, hogy alkalmasak arra, hogy egy piacszervező céget -
ez talán a legjobb kifejezés – működőképessé tegyenek. Ez a tíz év tapasztalata.
Menedzsmentproblémáink is vannak, ebben is utol kell érni magunkat. Nem hiszem, hogy ez
nem tehető meg, tehát hogyha mindezt összegzem, akkor én el tudom azt fogadni, hogy tíz év
után nem mindig vonzó a gazdák számára a szervezetekbe belépni. A feladat majd az lesz,
hogy ezt azzá tegyük a tapasztalatok alapján.

Vannak általános ágazati problémák is. Itt elsősorban a munkaügy és a foglalkoztatás
problémáját említeném. Ez az ügy még az előző kormány idején kezdődött el, egy hosszú
tárgyalási sorozat után vagyunk. Nagyon nem tudtunk előrelépni akkor, hál istennek most az
új kormány ebben rögtön lépett. Logikus is volt a foglalkoztatás egyik központi programként
megjelölve. Én azt gondolom, azonban néhány finomítást ebbe még bele kell tenni, a
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bejelentés problémáját, ünnep és szabadnapok problémájának a megoldását és az éves
munkaidő keretet. Oda tettünk egy olyat, hogy kollektív szerződés és kérdőjel. Nem igazán
látjuk át, de azt nem értjük, hogy valamikor 2003 körül a VOSZ által megkötött kollektív
szerződés alapján tárgyalják ezt a kérdést. Ha azt mondom, hogy egy önálló magyar családi
gazdának mi köze van ehhez a dologhoz, tehát itt ezt az egészet újra kéne gondolni. Én azt
gondolom, hogy az agrárkamara programjában ezt igen erősen revízió alá kéne venni.

Aránytalan, alacsony támogatások. Itt arra gondoltam, amit az elején mondtam, hogy
abból a százmilliárdból tízmilliárdot most megkap az ágazat, azt gondolom, ez csepp a
tengerben, igazán nem fogja megváltoztatni, tehát itt majd komolyabb lépéseket kell tenni. De
hangsúlyozom, ha nincs elég pénz, akkor nézzük meg a szabályozókat, amivel aktívabbá
tehetjük az ágazatot, hogy a saját erejéből tudjon továbblépni.

Finanszírozási nehézségek. Ez a TÉSZ-eknél, akárkinél elmondható, és nem is
ragoznám ezt a dolgot. Azon a területen, ahol komoly ágazat a zöldség-gyümölcs, ezt
mindenhol megoldották. Kereskedelmi alapon nem tudjuk ezt továbbvinni. Voltak ebben
pozitív lépések is, de ebben egy külön program kell.

Szakmaközi rendszer. Hál istennek, a VM jelenlegi agrártermeléssel foglalkozó
vezetői látnak fantáziát ebben. Szeretném mondani, hogy a mi szervezetünk valamikor 2002
körül azért határozta el, hogy az uniós szakmaközi minősítést megszerzi, mert láttuk, hogy e
mögött van néhány olyan intézkedés, amit pragmatikus módon kezelve, a kormányzattal
közösen, mert ez a rendszer azt jelenti, hogy csak közösen tudunk mindent csinálni, jó irányba
terelhető az ágazat. Ez az a dolog, ami ma nincs még benne a rendeleti és törvényi
szabályozásban, nehezen működtethető amellett, hogy az ilyen irányú törekvéseinket nem
gátolta, sőt inkább segítette a kormányzat, de a mostani kormányzat ebben lépni kíván, és ez
nagyon fontos lenne, mert minden évben visszatérnek a krízisek, most a dinnyére utalok. A
dinnyeterületünk ma ötezer hektár körülbelül. Erre esett vissza, megfeleződött a sokévihez
képest. Elveszítettük és el fogjuk veszíteni a piacaink nagy részét. Közelít a dinnyeágazat
ahhoz a termelési volumenhez, ami után, ami alatt, amiért nem lehet marketingprogramot,
piacszerzési programot indítani. És ugyanakkor hét évvel ezelőtt a harmadik legnagyobb
exportőre voltunk a világon. A világon, nem Európában. Tehát, hogyha ebbe az ügybe nem
avatkozunk be, biztos elveszítjük. Abban az időszakban, amikor július és szeptember között –
majdnem azt mondom, hogy – egyeduralkodók lehetnénk, mert a déliek már befejezték a
termelést, északabbra nem lehet termelni, Ukrajnában, meg Romániában lehet, majd fel
fognak ébredni. Tehát valahol azt gondolom, hogy ez már a részletes megtárgyalás.

Szintén pozitívként kell hogy mondjam, hogy a VM-ben készül az a rendelet, ami az
első beavatkozás ezen a területen, de ahhoz nyilvánvalóan a mi legitimitásunkat is rendbe kell
tenni. Én azt gondolom, hogy egy új szemléletnek kell kijönni. A kamara a termelés összes
hátterét biztosítja, a szakmaközié a piac.

Bocsánatot kérek, ez egy nagyon idétlen hasonlat, de néhányszor már elmondtam, és
kérem, hogy ne nevessék ki. Én úgy fogom fel ezt az egész dolgot, és ehhez példa
Franciaország, Németország és a többi, hogy a kamara az a terület, olyan mint egy akvárium
az egész mezőgazdaság, ahol a kamara biztosítja, hogy tiszta víz legyen benne. Hogy a halak
és a növények megéljenek. A halak és a növények az ágazati szereplők, a tej, a hús, a
baromfi, a zöldség-gyümölcs és a többi, ha az a környezet, az a víz nem jó és nem tápláló,
tehát magyarul a kamara nem teremti meg azokat a termelési feltételeket, nem tudunk piaci
egyeztetést csinálni, mert a szakmaközi rendszernek ez a lényege. Ebből az aspektusból jó
lenne, ha meg tudnánk közelíteni ezt a kérdést.

Ezek után engedjék meg, hogy egy rövid stratégiai és jövőképet vázoljunk fel a
kollégámmal. Ez már jóval rövidebb lesz. Az egésznek az lenne a célja, ideírtam magamnak:
értéket kell előállítani, eladható terméket kell előállítanunk, mert erre lehet piacot szervezni,
erre lehet munkahelyet szervezni és erre lehet vásárlóerőt találni. Ha valaki dolgozik és keres,
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az tud vásárolni. Nagyon-nagyon látjuk a vásárlóerő negatív hatását az egész szervezet
működésére.

Fontos célok. Szeretnénk 3,5 tonnára menni. Azt gondolom, hogy erre meglenne a
piacunk. Meglenne. Ma a legnagyobb baja az ágazatnak, hogy a piacnak nem tud akkor és
olyan mennyiségű, minőségű árut kínálni, amire igény lehetne, ezért máshová mennek el
venni. Ehhez tartozik a bel- és külpiacok bővítése. Itt azt gondolom, át kell gondoljuk a
belpiaci szereplők közül az áruházláncokkal való kapcsolatot. Kérem szépen, ez majdnem a
forgalom ötven százalékát teszi ki. Lehet, hogy szakmaközi betegség, de egyezzünk meg.
Nagyon sok vevő megy oda, és ott tényleg legyen magyar áru. Ezt a megoldást valahogy meg
kell találni, ebben pozitív lépéseket látunk. A külpiacoknál pedig ne esetlegesen dolgozzunk.

Százezer új munkahely. Én azt gondolom, hogyha ezt alkalmi munkában nézem, akkor
ez akár 300 ezer is lehet alkalmanként. És itt van, visszatérnék oda, hogy az éves
munkaerőkeret kérdésével foglalkozni kell. Lehet, hogy sokkal több van az ágazatban, de
sokkal kevesebb lesz. Ma úgy gondoljuk, hogy ötvenezer, valamilyen zöldség-gyümölccsel
foglalkozót, ebbe mindenkit beleértve foglalkoztat az ágazat. Ezek tudnák ezt a 100 ezer,
uszkve 300 ezer alkalmi munkást foglalkoztatni. A TÉSZ-ek forgalmi arányának a növelése.
40 százalékra kell menjünk, helyi regionális ellátás bővítése. Mindenki attól hangos, hogy a
regionális ellátást meg kell oldani. Az első lépéseket – azt hiszem, hogy - a kormány meg is
tette. De a helyi és a regionális ellátás nem azt jelenti, és szeretném, ha nem azt jelentené,
hogy áruképtelen önfoglalkoztató szinten tartjuk ezt az ágazatot vagy ezt a részt. A helyi és a
regionális ellátás is jó minőségű és pontosan szállítható, kiszámítható árut igényel, tehát
elemzés tárgya kell legyen.

A vége felé tartva: fejlesztési lehetőségek. Itt már jóval egyszerűbb a dolgom. Azt
gondolom, hogy néhány pontba összeszedtük a legfontosabbakat, amit most meg kell lépni.
Először 3-4-et gondoltunk, mert azt gondoltuk, hogy kormányzati szinten nem szabad
agyonírni a témát, viszont kétségtelen, hogy 5-6 lépést muszáj volt felírni. Ez következik
most. Termőalapok korszerűsítése. Folytatnunk kell a növény- és gombaházfejlesztést. Én azt
gondolom, hogy azért írtuk külön a gombaházfejlesztést, mert ez egy külön program, és ott
azért az alapanyaggyártásnak is nagyon komoly háttere van. Ha nincs alapanyagunk, nem jó
az alapanyagunk, akkor hiába fejlesztjük a gombaházat. Megjegyzem, ez is az a terület, amit
nem említettem idáig, de elveszítette a kezdeti lendület után a termelése felét. És sok-sok
piacot veszített el, Németországban, Ausztriában, a lengyelek bementek ebbe, most talán
lenne erre esély, mert a mi gombánk jó minőségű volt. És meg kell említsem, már csak azért
is, mert itt van a kolléganő, hogy a laskagombában talán az egyetlen pozitív, amit meg
tudtunk piacot őrizni, a csiperkében óriási veszteségeink voltak.

Ültetvénykorszerűsítés. Azt gondolom, hogy az előző kép, amit mutattunk, indokolta
ezt a dolgot. Az ültetvénykorszerűsítésnél azt az egyet kérnénk az illetékesektől, hogy amikor
egy rendeletre az utolsó pontot ráteszik, és a miniszter aláírja, addig és akkor is az járjon az
eszükben, hogy most 15 évre eldöntöttünk a piacunkat. Eldöntöttük. Ezzel nem lehet játszani.
Nem lehet provinciális érdek, nem lehet olyan érdek, hogy most a raktárkészletet gyorsan el
kell adnunk. Ezt most nem akarom kifejteni, hogy mire vonatkozik, de nagyon nehéz kérdés.
Tehát ez sokkal súlyosabb annál minthogy csak egyszerűen lehessen kezelni.

Kereskedelemkorszerűsítés lenne a másik. Ígéretet kaptunk, jeleztem, hogy a
kereskedelemregisztráció úton van, örülünk ennek. Azt, hogy milyen mértékig, mélységig
kell, azt majd meg kell tárgyaljuk. Én most azt mondom, hogy a legfontosabb a magyar
nagykereskedőknek és felvásárlói közegnek a regisztrációja.

Nyomonkövethetőség, magyar áruk védelme. Ez szerintem élő dolog. Alkalmazását és
az ellenőrzését meg kell tenni. Megfelelő szervezet, megfelelő személyi állomány van. Oda
kell tenni még azt a lehetőséget, hogy az ellenőrzéseket pontosan meg tudják oldani.

Áfacsökkentés napirenden tartása. Beszéltünk róla.
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Termelői szervezetek működése. Amikor arról beszéltünk, hogy a termelői
szervezeteknél vonzóvá kell tenni a termelő számára a TÉSZ-t, akkor arra gondolunk, hogy
van 3-4 olyan lépés, amit most meg kell tenni. Az egyik az eszköz, anyag és szolgáltatás
térítésmentes átadása. Nem fejtem ki bővebben, de a mai pénzügyi szabályozás és az uniós
szabályozás egyáltalán nem találkozik. Számlával, áfával tudja a saját tulajdonosának átadni.
Ez abszurd. Odáig jutottunk ebben a kérdésben, hogyha nem tudunk továbblépni, akár
megkérnénk parlamenti képviselőt, hogy egyéni indítványként próbálja ezt átnézni. Ez arról
szól, hogy egy tulajdonos a saját cégében, ha beleül a cég autójába, azt meg kell vegye. Ez
abszurd. Ilyet nem lehet. És hogyha bármelyik lépést megteszi, akkor valakibe beleakad.
Tehát ez nem jó.

A következő pedig a közbeszerzés, a működési programok Európában, amit
elfogadtak a minisztériumok részéről, 3-5 éves, és a többi és a többi, akkor ez már nem
tartozik a közbeszerzés alá. Azt gondolom, ez is egy teljesen nyilvánvaló dolog. Van itt olyan
kacifántos eset, hogy visszafelé kellett volna csinálni közbeszerzést. Tehát ennek az elemzését
és a mennyiségi megoldását meg kell tenni. Megint azt gondolom, hogy lehet, hogy
képviselői konzultációt kérnénk ez ügyben.

És van itt egy ingatlanszerzéssel és illetékkel kapcsolatos dolog. Az azt jelenti, hogyha
újat építek, nincs, hogyha vásárolok, akkor illetéket kell fizetni. Ez kizárólag a termelői
szervezetekre vonatkozik, mégpedig azért, mert egy nemzeti programot valósítanak meg.
Ellenőrzött körülmények között és csak fehéren tudnak dolgozni. Valamilyen előjogot kell
nekik adni. Ez volt az, amire mondtam, hogyha nincs pénz, akkor legalább a rendeletekkel
segítsük az ilyen szerveződéseket. Úgy gondolom, hogy sok olyan hűtőház, csomagoló és
egyéb helyiség van, amit be lehetne vonni a rendszerbe, és akkor még csak nem is fricskáznák
azt a dolgot, hogy hogyan kótyavetyéljük el a különböző dolgokat és mindig újat építünk.
Úgyhogy ez takarékossági szempontból is jó.

Fejlesztési lehetőségek még. Sok vitát vált ki a szakmában is. Azt gondolom, hogy
azok a feldolgozók, akik küzdenek, magyar feldolgozók, azoknak mindenféle támogatást,
lehetőséget, korszerűsítést biztosítani kell. Persze ennek az alapja az, hogy versenyképes
legyen az alapanyag. Tehát olyan áron tudjuk mi is kínálni, hogy ne kelljen külföldre menni
venni. De, azt gondolom, hogy ha megnézem a nyugat-európai példákat, akkor egy idő után
az erre alkalmas termelői szervezetek vagy másodlagos szerveződések megcsinálják a
feldolgozást. Tudom ,hogy ez nem mindenkinek a szakmai elképzelésével találkozik, de azt
gondolom, hogy ez be fog nálunk is következni. Már ilyenfajta gondolkodás elindult egyik-
másik TÉSZ területén, és ha azt mondom, hogy Magyarországon is van olyan cég, amit
francia nagy termelői csoport tulajdonol, akkor „itt vagyok az ablakban”.

Termékpaletta-bővítés. Ez szintén ehhez tartozik. A korábbiakban arról volt szó, hogy
milyen szűk a termékpalettánk. Szó van arról, hogy kis- és közepes feldolgozások is legyenek
életképesek. Azt gondolom, hogy a nagy termékstruktúrákban nagy és komoly feldolgozók
kellenek. Ahol én ezt a feldolgozást egy kicsit – hogy mondjam? – színesebbé teszem, egyéni
vagy a régiónak megfelelő ízvilágot teszem bele, ott nagyon sok bővítést lehet csinálni, de
arra vigyázzunk, hogy ez a fajta feldolgozás és plusz értékteremtés nem helyettesítheti a nagy
volumenű feldolgozási programokat.

Piacépítés, termékmarketing. Ezt már mondtuk. Azt gondolom, hogy elemzés és
monitoringozás kell hozzá. Azért tesszük mindig hozzá, mert e nélkül nem működik. A
piacból indulunk ki, nota bene a fogyasztóból. Bár a fogyasztót sok mindenre rá lehet
beszélni, mint tudjuk, de azért mégiscsak a fogyasztót kell kielégíteni.

Mezőgazdasági fogyasztási szabályok, amit az előzőekben említettem, és
nehézségként szerepelt, azt itt szerepeltetjük, hogy meg kell oldani.

A végére hagytam az agrárfinanszírozási bankot. Lehet, hogy az elsőre kéne tenni,
mert innen fúj a szél. De azt gondolom, hogy ez egy döntő dolog, hogy ahogy a földkérdést és
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a gazdálkodási kérdéseket kell hogy fejlesszük, mert különben nincs munkahely és nincs
megélhetés, úgy ennek a finanszírozási részét is rendkívül erősen kell kezelnünk.

Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és elnézést kérek, hogyha kicsit hosszú voltam.
Remélem, nem voltam túlságosan érthetetlen. Ha bármilyen kérdés merül fel, az ügyvezető

igazgató úrral készen állunk a kérdésekre.

ELNÖK: Köszönöm szépen az elnök úrnak a tájékoztatóját. Ebből is látszik, azt
hiszem, aki itt ezt most végighallgatta, a közel egy óra hosszás tájékoztatót, hogy mennyi
olyan területe van a kertészeti ágazatnak, amiről beszéltünk nagy vonalakban, és mennyi az,
ami megfogalmazódik bennünk, hogy nem is esett szó róla. Azért ezt is fel lehetne hozni,
hogy hány olyan ágazat van, hány olyan szakterülete, részterülete, szelete van a kertészeti
ágazatnak, amelyről nem esett szó. És igazán, amikor a fejlesztésről beszélünk, és csak
kiragadok egy nagyon rövid példát. Elnök úr is ugrott dolgokat, holott lehet, hogy önmagában
a kertészeti fejlesztésekről kellene egy külön egyeztetést, egy külön bizottsági ülést is tartani.

Csak azért mondtam ezt a pár gondolatot, hogy érezzük mindannyian azt, hogy
mindannyian részesei voltunk annak, hiányérzetünk van önmagunk tevékenységével
kapcsolatban is, illetve azzal kapcsolatban, hogy mennyi az a kérdéskör, ami
megfogalmazandó és ugyanakkor szerintem mindannyiunk számára fontos.

Köszönöm szépen ezt a nagyon részletes és nagyon sok gondolatot felvető tájékoztatót
a szakmaközi szervezetnek és az elnök úrnak egyaránt. Most azt a lehetőséget kínálom
mindannyiuknak, hogy időkeretben történő hozzászólásaikat, kérdéseiket tegyék meg. Első

körben azért engedjék meg, hogy a Házszabály és a parlamenti rend szerint a jelenlévő
országgyűlési képviselőknek adjam meg a lehetőséget, és természetesen nagy kíváncsisággal
és odafigyeléssel szeretném majd a minisztérium képviselőinek is az ülés befejezése előtt,
tehát a vége felé valamikor a véleményét meghallgatni. De ha az élet úgy hozza, ezen esetleg
fordítunk. Most Pócs János képviselőtársamnak adom meg a hozzászólás lehetőségét. Tessék!

Képviselői kérdések, hozzászólások

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Köszönöm szépen. Azért jelentkeztem elsőre és
elnézést kérek, mert nekem fél 12-re a Parlamentbe vissza kell mennem.

Elnök úr és kedves jelenlévők! Nagyon örülök neki, hogy a Kertészeti albizottság
végre felállt, és egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon hatékonyan fog működni, hiszen
valamilyen szinten csupa érintett ember van ebben, olyan emberek, akik szakemberek. Én úgy
gondolom, hogy ma a terméktanácsnak, a szakmaközi szervezetnek az elvárása és a
kormányprogram szerencsésen egybeesik. Ami most elhangzott, annak egy jelentős része a
kormányprogramban benne van, és egészen biztos, hogy nem volt még olyan kormány, ami a
magyar termékek mellett és ezen célok mellett olyan elkötelezetten kiállt volna, mint a
jelenlegi. Úgy gondolom, hogy a magyar termékek melletti kiállás, a másodlagos élelmiszer-
vizsgálat hatályba lépése, a közbeszerzési eljárások módosítása végre mindazon az úton
enged bennünket elindulni, hogy a magyar termelők a magyar földből meg tudjanak élni.
Ezek nagyon fontos dolgok. Amikor arról beszéltünk, hogy tíz év alatt egymillió munkahely,
ennek az alappillére a mezőgazdaság és a kertészet.

Úgy gondolom, hogy végre elindultunk azon az úton, hogy fel tudjuk ezt építeni. Ha
ez a program még akár egy kicsit a közmunkaprogrammal is ki tud egészülni, amire – úgy
gondolom, hogy – van nyitottság, hogy az árut versenyképessé tegye, mert sok problémában –
amit Mártonffy úr is kiemelt – a szemlélet a legfontosabb. Néha az életben az a legdrágább,
ami nem kerül semmibe. Jelenleg a szemléletváltás. Ezen túl a legfontosabb, hogy a magyar
árukat tudjuk versenyképes helyzetbe hozni. Azt hiszem, hogy az új Széchenyi-programon
belül az agrárprogram, ami lehetőséget biztosít végre már nemcsak vállalkozóknak,
őstermelőknek, családi gazdálkodóknak, a Széchenyi-programon belül az a nagyon kedvező
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hitellehetőség is nyitott lesz a termelőknek, és nincsen benne szigorúan meghatározva, hogy
mire kell ezt fordítani. Maga a gazdálkodó döntse el, hogy számára a gazdálkodáshoz mi a
leghatékonyabb. Ez egy nagyon fontos dolog.

Ha valaki, akkor ez a kormány felfogta és érzi annak a jelentőségét, hogy a válságból
csak egy kiút van, a belső fogyasztás fellendítése, és a belső fogyasztásnak az alapja az
élelmiszer. És itt én is szeretném kiemelni azt, amit a Mártonffy úr elmondott, hogy bizony,
ha élelmiszeráfa-csökkenésről beszélünk, akkor ebből a zöldség-gyümölcs nem maradhat ki.
Már csak azért sem maradhat ki, ahogy ezt nagyon helyesen megfogalmazta, mert
gyakorlatilag az állami büdzsében nem is jelent veszteséget az áfacsökkenés, mert sajnos a
zöldség-gyümölcsben a feketegazdaság a leghatékonyabb. Ha már ezt nem tudjuk rendbe
tenni, mert egész biztos, hogy nem tudjuk, akkor legalább ez legyen legális, és az egészséges
élelmiszer-fogyasztásnak ez a legfontosabb szerepe.

Nagyon fontos szerepe van a multiknak ahhoz, hogy a magyar gazdák, a magyar
termelők fel tudjanak lendülni, és itt nem az újabban felkapott témához szeretnék
kapcsolódni, a magyar árunak látszó termékek átcsomagolásához, de valamilyen szinten –
úgy gondolom – maga az egész téma kapcsolódik ehhez. Hiszen, amikor Kínából és
Etiópiából hoznak be termékeket, amiket magyar termelők is elő tudnának állítani, persze,
nem azokkal a költségekkel, és itt az AMC-re is szeretnék utalni, hogy mennyire fontos a
szerepe valóban, hogy nem lehet megtéveszteni a magyar vásárlókat.

Az, hogy a vásárlás szabadsága adott a vásárlóknak, döntsék el, hogy a kis boltokban
vásárolnak vagy a multikban, de azt nem szabad megengedni, hogy be legyenek csapva. Ha
valaki olyan anyagi helyzetben van, hogy egy olcsóbb kínai terméket vásárol meg, akkor
tegye, de annak a lehetőségét, hogyha valaki ragaszkodik a magyar termékhez, a jó minőségű
termékhez, azokhoz a termékekhez, amelyeknek az élelmiszerbiztonsága követhető, akkor ezt
nekünk el kell fogadni. Ez egy nagyon fontos dolog, és ebben is elkötelezettek vagyunk.

Úgy gondolom, hogy az egész ágazatra tanulsággal kell hogy legyen, hogy a magyar
dinnyetermelés volt, amikor 13 ezer hektáron folyt az országban, most ötezer hektár. És ez az
ötezer hektár is kétséges az értékesítés szempontjából. Olyan kicsi a mennyiség, hogy sehol
nem vagyunk vele meghatározóak. Tehát gyakorlatilag a legnagyobb exportőből ott fogunk
kikötni, hogy annyit fogunk termelni, amennyit a magyar piac felvesz.

Ami még egy érzékeny kérdés volt, a TÉSZ-ek. A TÉSZ-ekről a stigmát az tudja
levenni, aki rátette. Nem a bizottság tette rá. Sajnos, tisztelet a kivételnek, de azok a TÉSZ-ek,
akik nem a TÉSZ-ek elvárásának, kiindulási alapjának megfelelően működtették, azok ezt
azért jó erősen megbélyegezték. Ezzel együtt egészen biztos, hogy ebben erőteljes lépéseket
kell tenni, mert ha nem értjük meg annak a jelentőségét, hogy akár a beszerzésben, akár az
értékesítésben a nepperek, a kereskedők, a közbeeső boltosok járnak jól, és mindig vesztese
ennek a termelő és valamilyen szinten vesztese a fogyasztó, akkor ebből nincs kiút.

Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolgokat hallottunk, és nekünk, képviselőknek
az a dolgunk, hogy ezen az úton menjünk tovább. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Obreczán Ferenc képviselő úré a szó.

OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszöntöm én is a bizottság tagjait és köszöntöm a
vendégeket. Nagyon szépen köszönjük a kimerítő tájékoztatót az elnök úrnak. Én két dolgot
szeretnék kiemelni.

Egy: a nehézségek között említette a munkaügyi és foglalkoztatási problémát, a
bejelentési kötelezettséget, azt hiszem, hogy nagyon sokat változott, de még nem oldódott
meg teljes egészében. Mi is azon vagyunk, hogy megoldódjon. Erre is van egy példám.
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Az például, hogy térségünkben kézi zöldborsót szednek, és a zöldborsószedésnek a
módja az, hogy hajnali 4 órakor a szedők már megjelennek a táblán, szedik 9 órakor, a
kisebbség, és 9-10 órára már elvonulnak, tehát ebben egyszerűsítésre van szükség.

Amit még kiemelnék, az agrárbank szükségszerűsége. Ez minden ágazatban minden
téren felvetődött. Ebben nagyon kellene együttműködnünk és lépnünk, és hát az áfa kérdése.
A múlt év augusztusában egy picit kiverte a biztosítékot, amikor nyilatkozatunk az áfáról,
hogy hát első körben jó lenne az áfát, ha nem is 5 százalékra, de 12 százalékra lecsökkenteni,
mert már ez is nem arra ösztönözné a bizonyos kereskedői rétegeket, hogy az áfával
játszadozzanak, mert a 25 százalékos áfa bizony azt eredményezte, hogy a gabona
vonatkozásában, de a zöldségre is ugyanaz érvényes, hogy … hadd ne ragozzuk, tudjuk, hogy
miről van szó. Még egyszer: köszönjük ezt az értékes tájékoztatást és képviselőként mint a
kertészethez egy kicsit is vonzódó képviselőként azt mondom, hogy minden támogatást és
segítséget a rendelkezésükre bocsátok, hogy segítsük a munkájukat.

ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő úr tájékoztatását és támogató gondolatait.
A meghívott vendégeké a szó. Szeretném, ha 3-4 percnél több egy hozzászólás ne

legyen már csak azért is, mert időrendben kell gazdálkodnunk. Tessék!

Meghívottak hozzászólásai

DR. HROTKÓ KÁROLY (Budapest Corvinus Egyetem Dísznövény-termesztés és
Dendrológiai Tanszék): Kedves Kollégák! Aki nem ismerne, bemutatkozom, Hrotkó Károly
vagyok, a Budapest Corvinus Egyetem kertészettudományi karának dékánja. Egyrészt
örömmel üdvözlöm ezt a gondolatot és a kezdeményezést, hogy Kertészeti albizottság alakult,
és hozzászólásom második részében foglalkoznék ezzel a kérdéssel, a kertészet egyéb
területeivel.

Itt elhangzott az értékelésben egy olyan megjegyzés, teljesen joggal, és ezt szeretném
egy picit árnyalni, ugye a kertészeti kutatás gyakorlatilag megszűnt, tönkrement. A probléma
ott kezdődött, hogy az intézményhálózat egyrészt kikerült az FVM hatásköréből, nincsenek
ma már kutatóintézeteink, illetve ezek a kutatóintézetek termelésből kell hogy valamifajta
fenntartást biztosítsanak, és ez részben abba az irányba is egy káros hatással volt a kutatás
szerkezetére, hogy az alkalmazott kutatás és a fejlesztés és az alapkutatás aránya
megváltozott. Az előző mondatot annyiban módosítanám, hogy természetesen megmaradtak,
így a kertészettudományi kar kutatóbázisa. Ma ennek a szomorú helyzetnek a következtében
talán az egyetlen stabil lábakon álló gazdaságosan működő kutatóközpont. Viszont az
egyetemek egyre inkább az akadémiai értékelési rendszerből adódóan az alapkutatások
irányába orientáltak. Tehát ez is hozzájárult ahhoz, hogy az alkalmazott kutatás-fejlesztés
nagyon szomorú helyzetbe került.

A másik ilyen jelentős tényező, ami az elmúlt időszakban ezt befolyásolta, ez pedig a
megaprojektek erőltetése. A kertészetre nem jellemző. Lehetetlen több száz milliós,
milliárdos projekteket összehozni, és nem is érdemes, amikor a kertészeknek 50-60-100
milliós projektekre volna szüksége. Tehát ezen jó volna változtatni, és nagyon fontosnak
tartanám, ehhez kapcsolódóan, hogy a projektekkel, a témákkal kapcsolatosan ki hozza meg a
döntést.

Az alkalmazott kutatás-fejlesztés területén azt gondolom, hogy azoknak a termelői
érdekképviseleteknek kell szót kapni és döntő helyzetbe kerülni, akik ezeket az eredményeket
használni tudják. Nagyon sok esetben pontosan abból adódóan, hogy kicsúszott a
kutatásirányítás a kontroll alól, a kutatóknak a személyes érdeklődése és sok egyéb tényező

az, ami eldöntötte, hogy milyen témákra lehetett pénzt szerezni. Azt gondolom, hogy ebben, a
jövőben jóval nagyobb szerepet kell hogy kapjanak a termelői érdekképviseletek.
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A másik az pedig ahhoz kapcsolódik, hogy ez – azt gondolom – történelmi pillanat,
ahogy ez többször is elhangzott, hogy végre egy Kertészeti albizottság foglalkozik a kertészet
helyzetével. Szeretném jelezni, bizonyára a képviselő urak és a kollégák is tudatában vannak
annak, hogy a kertészet egy-egy szeletéről beszélünk most. Ez a 200-250 milliárdos ágazat
nagyjából a kertészetnek csak a fele. És jó volna, ha a kertészet másik felével is
foglalkoznánk. Ugyan kisebb ágazatok és szolgáltatásokról van szó. Dísznövényágazat,
faiskola és aztán az összes kapcsolódó értékesítő, kertészeti árudák, temetőkertek, virágüzlet,
és az az óriási szolgáltató terület, amely meggyőződésem szerint egy másik 200-250
milliárdot képvisel a kertészetből, amely többek között a több ezer hektár közparkot, a több
millió sorfát városokban, falvakban kezeli, fenntartja, működteti. Ennek szaporítóanyag,
vetőmag, szolgáltatás, ápolás, növény-egészségügyi ellenőrzés, fenntartás, szolgáltatás igénye
van, és azt gondolom, hogyha így kezdünk gondolkodni, és ez azért örömteli és fontos dolog,
hogy elnök úr is említette, hogy ez egy vidékfejlesztési és agrárstratégia lesz.

A vidékfejlesztésben ne feledjük el, hogy a kert az emberi létezésnek alapvető
környezete évezredek óta. A magánkertek is kertek, függetlenül attól, hogy ez milyen szintű,
és ennek mind a két végletét érdemes megemlíteni, a magánkert, ahol ma még önellátó
termelés folyik, és azt gondolom, hogy nagyon üdvözlendőek azok a romaprogramok például,
ahol termelőeszközt, vetőmagot adunk a szociálisan rászorulóknak, hogy legalább azt a
dughagymát, palántát, paradicsomot, paprikát megtermelje, amiből esetleg nyáron lecsót lehet
főzni. Ez az egyik vége, az önellátó termelés, ami szintén kert, szolgáltatást igényel,
vetőmagot igényel, tudást igényel, másrészt pedig hasonlóképpen azt gondolom, hogy
valamilyen szinten a közjót szolgálja, a legmagasabb luxust kielégítő villakertek tömege is.
Tudniillik ott fák vannak, azok a fák szén-dioxidot kötnek meg, oxigént bocsátanak ki,
levegőt tisztítanak, a vízháztartást pozitívan befolyásolják – ugye tegnap a víz napja volt -,
árnyékot adnak, élhető környezetet teremtenek. Tehát ugyan magáncélokat szolgálnak, de a
közjót is szolgálják. Budapest, azt gondolom, hogy anélkül a magánkertgyűrű nélkül, amelyet
a külső kerületekben találunk, élhetetlen nagyváros volna. Ezt is tekintsük a kertészet
részének, és azt gondolom, hogy ezzel a másik felével is feltétlenül érdemes volna a jövőben
foglalkozni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen dékán úrnak a kiegészítését, illetve gondolatébresztését.
Csak annyi reakciót nagyon gyorsan és nagyon röviden, hogy természetesen ezekre a
kérésekre vissza fogunk térni. És köszönöm ezt a felsorolást, megpróbáltam jegyzetelni, majd
a jegyzőkönyvből pontosabban meg fogom találni, és alkalmat fogunk keresni arra, hogy ezek
a témakörök is szerepeljenek a bizottság munkájában. Köszönöm szépen.

További kérdés, vélemény? Tessék parancsolni!

HINORA FERENC (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Először is
szeretném megköszönni, hogy itt lehetek ma, és külön köszönöm, hogy Mártonffy úr ennyire
átfogó képet adott az ágazat helyzetéről. Minisztériumunk részéről ki kell jelentenem, hogy
kétségtelen, hogy azok a problémák, amelyeket Mártonffy úr felvetett, sőt még vannak azon
túli problémák is, amik érthető módon az egy órába nem férhettek bele, változtatni kívánt.
Talán mindenki előtt jól ismert, hogy az elkövetkezendő tíz évben, hosszabb távon szeretnénk
a kertészetet a megfelelő helyére helyezni. Ez az elmúlt időszakban, de valljuk be őszintén, az
ábrákon, kimutatásokon egyértelműen megmutatkozott, hogy egy hullámzó képet mutat. Soha
nem volt igazán a megfelelő helyén, márpedig Hollandiára nem szívesen hivatkozom, mert
egészen más termőhelyi adottságokkal rendelkeznek, de kétségtelen, hogy ugyanazt a
termelési színvonalat el tudnánk érni, és ezt kell hogy stratégiailag a helyére tegyük, tehát
stratégiailag, elnézést, tudatosan ismételten meg. Soha nem volt az elmúlt években,
évtizedekben olyan stratégia, amit következetesen végig lehetett volna vinni. Többen abban a
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téves hitben éltek, hogy az uniós programmal a stratégiát is felöleljük. Nem, nem lehet, mert
bizonyos időszakokról beszélünk. Jelen pillanatban a jövőt tekintve is hét évről. A hét év nem
ölelheti fel egy ágazatnak az átfogó fejlesztését.

Úgy érzem, hogy a Mártonffy úr által hiányolt támogatás vagy nem kellő mértékű
támogatás erre vezethető vissza. Tények azok a számok, amiről Mártonffy úr számot adott, de
hozzá kell tennem azt, hogy az első félidőben, de most már nem az első félidőt mondjuk a
hétéves program keretében, hanem az ötödik évet elindítottuk, elsősorban a gépberuházásra
összpontosult, és a mezőgazdasági érték növelésére. Mindkét terület azért érintette a
kertészeti ágazatot, itt hoznám elő, hogy ez a fogalom most, hogy kertészet, ez nagyon nagy.
Zöldség-gyümölcs önmagában is nagyon nagy. Külön kellene választani és objektív alapokra,
stratégiailag és szabályozásban is, tehát rendeletekre, jogalkotásra utalok. Nagyon nehéz
horizontálisan mindezt megfogalmazni.

A jelent tekintve: ebben az évben az ültetvénytelepítésre és a kertészet
korszerűsítésére is szeretnénk támogatást kérni. A jogalkotás megkezdődött, és igenis felül
kell vizsgálni a jogszabályainkat, és úgy szeretnénk ezt megtenni és már úgy tesszük meg,
hogy a szakmaközi szervezetekkel szoros együttműködésben, sőt termelői szintű
egyeztetéseket is szeretnénk lebonyolítani, hogy minden olyan jogszabály megjelenjen,
amihez nem kell hozzányúlni. Nagyon nehéz feladat. Tehát az elmúlt időszakot ilyen
szempontból helytelen lenne minősíteni, én inkább a jelenre és a jövőre szeretnék rámutatni,
hogy ez egy igazi kihívás, szakmai kihívás, ennek meg kell hogy feleljünk.

Mindkét kiírásnak az alapvető célja, hogy igenis a nagyságtól függően az érintett
ügyfeleknek a szükséges fejlesztési támogatást biztosíthassuk. De hozzá kell tenni, hogy
2013-ig már eléggé behatárolt a mozgásterünk. Álmodozni nem szabad, az én meglátásom
mindig az, hogy egy világos, érthető tájékoztatást kell erre vonatkozóan is közreadni, hogy
megértsék az érintettek azt az üzenetet, hogy hogyan kívánjuk elindítani. Mindenképp a
kistermelést és a kistermelői kört is be szeretnénk kapcsolni ebbe. Természetesen számos
uniós előírás behatárol minket. Csak a négy EUME-s nagyságra utalok, hogy annál kisebb
termelőket bevonni elvileg nem lehet. Meg kell keresnünk annak a módját, hogy milyen
formában tudjuk ezt megtenni. Igenis megvan a lehetősége, csak ez a folyamatban lévő

programnak a módosítását feltételezi, ami időigényes.
Most, a hátralévő időszakban legyen ültetvénytelepítés, legyen kertészeti

korszerűsítés, olyan módosításokon gondolkodunk, amelyek programmódosítás nélkül
meghirdethetőek, és a termelők igénybe vehessék.

Mindenképp egyszerűsíteni kívánunk a rendelkezéseken és az olyan előírásokat, amik
a termelőknek plusz terhet jelentenének, szeretnénk csökkenteni. Ez is csak folyamatosan
történhet meg, hirtelen változással nem szabad számolni.

Még egy dolgot, mert elnök úr behatárolta a hozzászólás időtartamát, fontosnak tartom
a biológiai alapok fejlesztését. Meghatározó. Meghatározó az, hogy a tájfajták előtérbe
kerüljenek. Ha megengedik, több évtizedes múlttal rendelkezem már államigazgatási szinten.
Húsz évvel ezelőtt a tájjellegű gazdálkodást, az ökológiai adottságokhoz igazodó termelést
elindítottuk. Elindítottuk, mai nap is ezt mondjuk, hogy elindítottuk. Egyszerűen elképesztő.
Elnézést, hogy talán egy ilyen megfogalmazással éltem, tovább kell hogy lépjünk, és ebben a
növényi génmegőrzés keretében a közeljövőben lépni szeretnénk. Erre egy támogatási
rendeletet fogunk kihirdetni, amelynek a futamideje hosszabb távú – érthető módon. És ennek
keretében azokat a fajtákat - amelyek a térség számára specifikumot jelenthetnek és egyéb
járulékos beruházásfejlesztést hozzá lehet rendelni - szeretnénk feltárni, a szükséges
szaporítást elvégezni és közzétenni. Ez mindenképp hosszabb távú, és nem azt jelenti, hogy
honosított fajtákkal ne foglalkozzunk, de éppen a termőhelyi adottságaink végett fontos az,
hogy egyszerű szóval élve a magyar ízeket megtartsuk és bemutassuk, hogy mire vagyunk
képesek. Ezt csak a kisebb termelők bevonásával lehet végrehajtani. Itt nem integrációról
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szeretnék beszélni, hanem szerveződésről. A kicsiket össze kell fogni, világos, a kicsik nem
piacképesek, így jön elő a termelői szerveződésnek a kérdésköre, amelyhez a további
támogatást biztosítani kívánja a tárca.

Nagyon sok kérdés még előtérbe kerül. Ami, érthető módon ugyancsak nem hangzott
el, a természeti katasztrófáknak a következményei. Mindig, legalábbis eddig megvártuk –
idézőjelbe téve -, hogy különböző károk által az ágazat kedvezőtlen helyzetbe kerüljön. A
kártétel megelőzésére kifejezetten nagy hangsúlyt kellene helyezni, és az ültetvénytelepítés
vonatkozásában fontos és benne is van már a rendelettervezetünkben, hogy a gyümölcsösök
fölé jégháló-, jégágyúrendszert, -berendezést és egyéb megoldásokhoz a szükséges támogatást
biztosíthassuk. A viharkárokkal szemben a támberendezés megerősítése. Ahogy Mártonffy úr
is mondta, ültetvénytelepítés esetében hosszú távon kell ezt átgondolni, hosszú távra kell
alapozni a rendeleteinket, és szeretnénk is ezt megtenni.

A többit, ha szabadna, a következő alkalommal mondanám el, mert hosszabb időt
igényelne, hogy a többi kérdésre is ki lehessen térni. Ennyiben szerettem volna most
összefoglalni a hozzászólásomat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönöm szépen a minisztérium részéről ezeket a gondolatokat. Amit
kiemelnék, azt hiszem, többet is ki lehetne, de egy nagyon fontos számomra, amit a
jogszabályalkotás gondolatkörében elmondott. Minél egyszerűbbé tenni, minél
problémamentesebbé, minél kevesebb hatósági beavatkozási lehetőséget fenntartani, ha
szabad így fogalmazni, ezekben a pályázatokban és a jogszabályok olyan mérvű megalkotása
szükséges, ami életszerű. Nem tudom másképp fogalmazni: életszerű, egyszerű, átlátható,
kiszámítható. Most elnézést, azt mondom, hogy az újság szélén is ki lehessen bizonyos
kérdéseket számolni, ez már egy kicsit túlzás, tudom, de mégis valahol arra kell törekedni,
hogy a vállalkozások életét egyszerűsíteni szükséges, és ez természetesen a pályázatokra is
ugyanígy vonatkozzék.

A másik gondolat, amire nagyon röviden szeretnék reagálni: a biológiai alapok
fenntartása, a tájfajták szerepe. Most bocsássanak meg, én igaz csak félig vagyok kertész
vagy talán még azt sem mondhatnám teljesen, más kérdés, hogy huszon jó pár éven keresztül
aktív gyakorlója voltam egészen december 31-ig, de inkább a mezőgazdász szólal meg
bennem, de teljesen egyetértek a tájfajták szerepével. Megosztok önökkel egy szakmai
érdekességet, valamikor a ’70-es évek második felében volt egy búzafajta, úgy hívták, hogy
GK-Maraton. Sosem került állami elismerésbe. Ezt a búzát én akkor nagyüzemben több száz
hektáron termeltem. Messze, beltartalmában, minden egyes paraméterében verte azokat a
fajtákat, ami úgymond a tájkörzetünkben vagy a gazdaság körzetében volt, bármely fajtát
megvert, de sosem kapott állami elismerést és sajnos a fenntartása is elmaradt később. Ezt
csak inkább megerősítésképpen mondtam el, hogy mennyire életszerű a tájfajták
visszahozása. Ha bár ez nem tájfajtaként, hanem egyszerű búzafajtaként indult az adott
térségben. Erre kell majd inkább nagy hangsúlyt fektetni. Köszönöm szépen.

Karakas János, volt képviselőtársamnak adom meg a szót, akivel ebben a bizottságban
sokat dolgoztunk együtt.

KARAKAS JÁNOS szakértő: Köszönöm szépen. Tényleg röviden. Részben Ficsor
Ádám tanácsadója is vagyok olyan szempontból mint kertészmérnök, meg korábbi képviselői
tapasztalataimmal próbálom őt segíteni. Jelenleg a KAP-reformról készített anyagát igyekszik
megvédeni, tehát azért nincs itt.

Elhangzott, hogy a kertészeti ágazat egyes területei már a kritikus szint környékén
vannak, és hogyha tovább süllyed a mennyiség előállítása, akkor összeomolhat az egész, és
ezekre a miértekre kellene viszont megtudni, hogy miért állhatott elő ez a helyzet. Felvetett
Mártonffy úr jó néhány olyan dolgot, amikor azt mondtam – egykori politikusként is -, hogy a
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politikusok felelőssége óriási. És most valahol már talán az utolsó pillanatban végig kellene
nézni ezeket a miérteket és megoldást kellene találni. Elhangzott, hogy a TÉSZ saját
szolgáltatást kénytelen leszámlázni. MOSZ-osként ’90-’94 között ez már gond volt, hogy a
TÉSZ nem tudta megtenni. De kormánypárti politikusként Horn Gyulánál sem sikerült ezt
elérni, aztán utána a szövetkezet lassanként részvénytársaság lett, akkor már más lesz. De
maga a szövetkezeti gondolatot, hogy a politika nem tudta még mindig helyretenni, óriási
károkat okoz, láthatjuk akár a TÉSZ-eknél, akár, hogyha felvetjük a négy EUME-s kérdést,
régen a ’30-as években az Alföldön miért volt földbérlők szövetkezete. Már akkor rájöhettek
a kistermelők, hogy összefogva célszerű termelni? Akár zöldséget-gyümölcsöt, bármit? Tehát
magát, ezt a gondolatot a helyére kell tenni. Elhangzott, feketegazdaság! A vidéken élők
részéről ez egy jogos önvédelem, hogy bemenekült a kistermelés az őstermelés vagy még
nem is erre a részére, hiszen valahol élni akar. Viszont az árutermelőknek most már
tudomásul kellene venni, hogy aki árut termel, azt valahol regisztrálni kellene.

Egyszer próbálta meg ezt a Horn-kormány, utána a Torgyán Józsefnek köszönhetően
visszamondta ezt az egészet, utána miniszter úr ezt már azzal mondta, hogy én azért akarok
regisztrálni, mert én adni akarok. Nem, ne legyen a politika eszköze ez. Regisztrálni a piac
érdekében, a jövő érdekében kell. És megint azt mondom, hogy ezeket úgy kell
helyretennünk, hogy ne okozzunk sérelmet, ne okozzunk kárt. Viszont azok, akik most
tisztességesen gazdálkodnak, azokat ezzel segíthetjük, hogyha ezt szépen kibontjuk és
megoldjuk, és azokat, akik a kis, szerencsétlen kicsik mögé bújva sütögetik a pecsenyéjüket,
és óriási kárt okoznak ennek az ágazatnak, azt viszont helyre kellene tenni. És jó néhány ilyen
más része van, amit végig kellene nézni politikai oldalról is, nemcsak a szakma oldaláról.
Mert nagyon sok esetben a szakma ezért van gúzsba kötve, mert ilyen alapvető, húsz év óta
nem megoldott kérdéseket nem tisztáztunk. Ennyivel szerettem volna csak hozzájárulni.
Elnézést, hogy nem a szakma jött ki belőlem, hanem a politikus, de hát sajnos a kettő, úgy
tapasztaltam, hogy eléggé összefügg. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni!

SOMOSNÉ NAGY ADRIENN (AGRO CO-ORG KFT.): Mi alapvetően húsz éve
laskagomba-termesztéssel foglalkozunk ebben a körzetben, nagyon-nagyon szép hagyományt
viszünk tovább, hiszen Kecskemét volt az a környék, ahol a laskagomba üzemi szintű

termesztését kidolgozták.
Két dologhoz szeretnék hozzászólni, az egyik az, amit a minisztériumi szakember is

elmondott, a támogatások és ezzel együtt a vállalkozások finanszírozása. A másik pedig a
kertészetben nagy számban lévő kiskultúrák és a kiskultúrák kényszerű innovációs
tevékenysége.

Az első azért nagyon fontos, és azért is akartam én mint vállalkozói oldalról érkező
hozzászólni ehhez, hogy kicsit megvilágítsam, hogy hogy csapódik le a vállalkozások szintjén
a támogatások kérdése. A zöldség-gyümölcs ágazaton belül az elmúlt húsz évben, én csak 15
évét láttam ennek az időszaknak, igazából beruházási támogatások szólítottak meg minket,
működési támogatások, direkt támogatások nem érkeztek ebbe a szektorba, kivéve a TÉSZ-
eket. A beruházási támogatások a jövőt segítik, azonban látni kell egy nagyon nagy
nehézséget, hogy azok a kis- és középvállalkozások, amelyek teljes magyar tulajdonban,
családi tulajdonban vannak, nem rendelkeznek olyan óriási szabad tőkével, szabad
készpénzforrással, hogy egy-egy beruházást teljes egészében saját erőből meg tudjanak
oldani. Ezért a beruházási támogatások alapvetően szabad készpénzt vonnak el a
vállalkozásoktól, és ezeknek a vállalkozásoknak egy-egy beruházás véghezvitele, tehát maga
a beruházási időszak, majd a hitele visszafizetési időszaka ebben a 6-8 éves időszakban
folyamatos szabad készpénz elvonáson van, ami nagyon megnehezíti a működését ezeknek a
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vállalkozásoknak. Főleg a hajtatás és ezen belül is a gombatermesztés, miután itt
direkttámogatásokat mi soha nem kaptunk, ezt a nehéz helyzetet igazából nem is nagyon
tudjuk orvosolni. Egyéb hitel felvétele az, ami lehetőséget nyújt, és ez egy ilyen lefelé indító
spirál a cégek finanszírozási életében.

A másik a kiskultúrák kérdése. A laskagomba-termesztés, de akár az egész
gombatermesztés egy kiskultúra, hiszen annak ellenére, hogy magának a kertészeti ágazatnak
jelentős diverzitását szolgálja, és az export szempontjából is egy jelentős ágazat vagy
részágazat, ennek ellenére a nagy fejlesztő cégek számára kiskultúrát jelentünk és miközben
környezetvédelmi szempontból, növényvédelmi szempontból egyre több, egyszer szigorúbb
szabályozás éri ezeket a vállalkozásokat, a fejlesztők, az innovációval foglalkozó nagy cégek
akár növényvédelmi, de egyéb más területen is nem igazán foglalkoznak a kiskultúrákkal. Így
annak érdekében, hogy ezek a vállalkozások továbbra is meg tudjanak felelni az európai uniós
vagy akár a hazai előírásoknak, kénytelenek szintén saját forrásból innovációs
tevékenységeket végezni. Mi a Pilze-Nagy Kft.-nél tizenkét éve foglalkozunk különböző
innovációs tevékenységekkel, ezek szintén elvonják a készpénzkészleteinket, és sok esetben
egy kisebbnek tűnő probléma is elég nagy beruházásigényes.

Csak egy nagyon rövid példa ezzel kapcsolatban. Mi három évvel ezelőtt építettünk
egy biogázüzemet a laskagomba-termesztés hulladékanyagainak felhasználása céljából, és ez
a beruházás elvonta azokat a forráslehetőségeinket, hogy a kertészeti és a gombatermesztési
tevékenységeinket fejlesszük, ami a versenyképességünket jelenleg nem szolgálja. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, parancsoljon!

GARICS JÁNOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Csak nagyon röviden szeretnék
hozzászólni. Mindenekelőtt üdvözlöm a Kertészeti albizottság létrejöttét, mert nagyon fontos,
hogy olyan dolgokat tárgyalhassunk, amelyek az elmúlt időszakban nem nagyon jutottak
szerephez. A kertészet szerepe az agrárgazdaságon belül elvitathatatlan, mindannyian, akik itt
vagyunk, tudjuk, és elhangzott az előadásban is. Akár termelési érték, akár az export vagy a
foglalkoztatás oldaláról nézzük. De meg kell nézni azt is, hogy a kertészet még sokkal több,
egyéb ágazatból áll, aminek szintén megvannak a maga gondjai. Itt is elhangzott, hogy a
kertészeti egyes részterületek mérete időnként a kritikus pont alá süllyed, ami azzal járhat,
hogy fejlesztések nélkül elveszítjük először a külső, majd a belső piacainkat, és jön az import.
Természetesen nem erre van szükség, az eddigi előnyöket elveszíthetjük, akár a
foglalkoztatással, akár Magyarország ellátásával problémák lehetnek. Nem lesz probléma, a
külföldi országok ellátják az országot, csak éppen mi hoppon maradunk.

Ahhoz, hogy ezek a fejlesztések következetesen végrehajthatók legyenek, nagyon
üdvözlendő a kormánynak az az elképzelése, amit feladatként a minisztériumoknak kiadott,
hogy ágazati stratégiát alkosson, nagyon fontos. Ez teret tud biztosítani egyrészt a termelési
céloknak és a fejlesztési elképzeléseknek és azonkívül, hogy teret ad és keretet biztosít,
biztosítható ezáltal a folyamatosság. Alapvető érdek, alapvetően fontos, hogy a fejlesztések
folyamatosan egymásra épülők lehessenek, mert különben nem sok értelme van az egésznek.
Nyilván ehhez együttműködés szükséges, ehhez párbeszéd szükséges, és azt gondolom, hogy
a Mezőgazdasági bizottság Kertészeti albizottsága ebben koordinátori szerepet tölthet be, és
egy kapcsot jelenthet a szakma és a kormányzat között, amire nagyon nagy szükség van.
Köszönöm szépen. Ennyit akartam csak mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék!
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DR. SZUKICS JÓZSEF (Magyar Agrárkamara): Szukics József vagyok, a Magyar
Agrárkamara alelnöke és gyakorló gyümölcstermesztő, és elég nagymértékben kutatás-
fejlesztésalkalmazó is. Nagy tisztelettel köszöntjük a Mezőgazdasági bizottság Kertészeti
albizottságát, és csak üdvözölni tudjuk ennek létrejöttét. Köszönjük a meghívást.

Mártonffy úr egy elég szemléletes összeállítást készített és mondott el a zöldség-
gyümölcstermesztés szakma múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Ehhez nem is igen akarnék
csatlakozni, hanem inkább azt szeretném hangsúlyozni, hogy miért lenne szükséges, hogy
végre a kertészet egésze a magyar nemzetgazdaságban egy nagyon fontos alkotóelem és
fejlesztendő perspektivikus ágazat legyen. Nemzetgazdaságunk felemelkedésének egyik
nagyon alapvető kérdése a foglalkoztatás megoldása, ezt a miniszterelnök úr, miniszter úr
számos alkalommal elmondta. Azt hiszem, a probléma gyökere közismert, és ebben a
tekintetben a kertészetre biztonságosan lehetne számítani. Lehet a mai volumenében, egy
felfutó ágazatban pedig még inkább a foglalkoztatás megteremtésében. Különösen azokban a
munkaerő-állományokban, amelyeknek a felszívása és munkaalkalom teremtése a számukra
más területeken meglehetősen nehéz. Természetesen ez nem megy úgy, hogy csak ezt a
réteget vonjuk be a munkába. Tudomásul kell venni, hogy a kertészetet ismerő, irányító
közép-felsőfokú szakmai réteg is elég szűk és nem kellő ismeretekkel rendelkezik ehhez,
tehát rendkívül fontos lenne a szakképzésnek ezen a területén nagyon gyorsan lépéseket
tennünk.

Gyakorlatilag azért is fontos a kertészet, mert a kertészet összességének durván a
feléről volt szó, de ugye még három nagyon fontos alágazata van, amelyik körülbelül
ugyanezt a volument képes produkálni, akár termelési produkciókban vagy akár munkaerő-
foglalkoztatásban. Tehát a kertészet egy elég diverzifikált mind az öt ágazatban és annak a
számtalan részterületével együtt, tehát ilyen alapon is nagyon fontosnak tartanánk, hogy a
fejlesztést mind a politika, a gazdaságpolitika és az irányítás is a jövőben hatékonyabban
alkalmazza vagy vegye figyelembe.

A következő szempont a belső fogyasztás. Ugye úgy gondoljuk, én mindenféleképpen,
hogy a magyar nemzetgazdaság felemelkedése be fog következni mégpedig nem is olyan túl
hosszú távon, hanem rövid távon, és egy erőteljes fejlődési periódusba fogunk átmenni. Ami
megalapozza azt a jövedelemképződést, amely a belső fogyasztást mindenféleképpen fel fogja
lendíteni, és akkor elkerülhetetlen, hogy ez a népegészségügy, népélelmezés szempontjából is
nagyon fontos terület, mint a zöldség-gyümölcsfogyasztás nagyobb mértékben legyen bent a
fogyasztói kosarában az embereknek, hiszen a jótékony hatása nem vitatható.

Gyakorlatilag ehhez viszont jó lenne, ha hazai termékeket használnánk fel és nem
importot, hiszen azt látjuk, hogyha nettó exportőrök is vagyunk összességében, számos
választékban vagy területen már importra szorulunk, úgyhogy ezt jó lenne pótolni.

Említésre került az előzőekben, hogy mekkora a mostani volumen, tehát jó lenne
legalább a korábban elért volumenszinteket jobb minőségben elérni, de úgy gondolom, hogy
ezt meg is fejelhetjük egy átgondolt és egymásra épülő fejlesztési lehetőséggel.

Azon kívül nem mellékes az sem, hogy a kertészet mind kertkultúra az egész
társadalomnak gyakorlatilag egy közérzet- és hangulatjavító kérdése is, hiszen egy rendezett
vidéki környezetben rendkívül sokat számít, ha ott nemcsak szántóföldi növényi kultúrákat,
hanem nagyobb mértékben kertészeti kultúrákat tartalmaznak. Uram bocsá’, ez országimázs
szempontjából is jelentős javító tényező lehetne.

Nem vagyunk ugyanakkor egy ismeretlen, járatlan úton, hiszen Magyarország azért
nagy hagyományokkal rendelkezik a kertészeti kultúrák termesztésében, a „kert-
Magyarország” felvetése nem új keletű témakör, és a kertészet számos területén a magyar
kutatók, nemesítők számos fajon belül olyan fajtákat hoztak létre, amelyek világhíresek
voltak, sőt Európában, de a világ majdnem minden tájékán ma is köztermesztésnek vagy a
nemesítés fontos alapterületének számítanak. Tehát a hagyományok tekintetében bőven van
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mire támaszkodnunk, ugyanakkor azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy igen, még ha
bizonyos kertészeti területeknek a felső határán is vagyunk, de az íz-zamatanyagunk, a
talajaink következtében rendkívül jó minőségűek, még akkor is, hogyha ez nem magától
értetődő a nyugati vagy bármely piacon. Ehhez kell a különlegesen jó marketing és
piacismeret és eladóképesség. Gyakorlatilag az új tudomány eredményeit is felhasználva még
ezt meg is lehet fejelni, hiszen a mai étkezéstudományban az egyik nagyon fontos kérdés az
antioxidánsok jelenléte. Ennek a jótékony egészségügyi hatása, és számos mai kutatás
igazolja, hogy igenis, különösen a magyar meggyek egy részében olyan antioxidáns elemek
vannak, ami rendkívül jótékony hatású élettanilag is.

A másik dolog, hogy a fejlesztéseknél vagy a felfuttatásnál számot kellene vetni azzal,
hogy létre kellene hozni, illetve nem kell, mert többé-kevésbé működnek, a tájkörzeteknek
megfelelő jelentőséget kellene tulajdonítani. Ahogy a borászatban, szőlő-bortermesztésben
megvan a történelmi borvidékek besorolása és a rangja, a gyümölcstermesztésnél is életre
kellene lehelni vagy újra megfelelően elismerni az egyes tájkörzetek fontosságát. Ez ugyanis
alapkérdés lehetne ahhoz, hogy a külpiacon gyakorlatilag hatékonyan tudjunk megjelenni.

A mai állapotból nem hiszem, hogy másképp el lehetne indulni, mint a fejlesztéseknek
a regionalitását hangsúlyozni. Mert ez a szerveződés oldhatja meg legelőször leginkább mind
a kistermelésnek, mind a nagyobb, árupiacra, külpiacra termelni képes cégeknek az
együttműködését akár alapanyagként, akár pedig feldolgozandó áruként.

Gyakorlatilag csak úgy gondolom, hogy akkor lehetünk sikeresek, ha sikerül a belső
termelésünket, fogyasztásunkat megerősíteni és a külpiaci hatékonyabb vagy nagyobb
volumenű jelenlétünk erre alapozható. Tehát nagymértékű és itthon is elismert és
presztízsértékű termékek nélkül érdemlegesen, tartósan a külpiacon sem lehet szerepelni. Ezt
tudomásul kell vennünk. Meg kell nézni bármelyik, olyan kertészeti termékeket exportáló
országot, kivéve a csak elosztással foglalkozókat, mind nagyon jelentős otthoni saját termelés
piacravezetését is megoldotta.

A földrajzi elhelyezkedésünkből adódóan uram bocsá’ talán még azt is meg lehetne
kockáztatni, ha létre tudunk hozni egy hatékony jó árualapot előállító termelést, még az
elosztó szerepünk is igen jelentős lehet a földrajzi elhelyezkedésünk szempontjából, a
logisztikai lehetőségeket is beleértve. Nem kívántam most a részletekbe menően mással
foglalkozni, de két-három dolgot megemlítenék.

Egyrészt az alapanyag-termelés fejlesztésének nagyon gyorsan el kéne indulni, mert
ugye álló kultúrákról van szó, amelyre úgy gondoljuk, hogy szükséges lenne majd egy
fogyasztásbővülésre alapanyagot létrehozni, azért az nem úgy van, hogy holnapután kell,
akkor már holnap meg is van. Ez az egyik.

Ami nagyon fontos lenne, gyakorlatilag igen sokat javított az új kormányzat az
egyszerűsített foglalkoztatásnak a megoldásával, de ezt tovább kellene finomítani, és ezt az
éves munkarendet gyakorlatilag valamilyen módon újra kéne tárgyalni. Mégis csak lehetetlen
dolog, hogy van éves munkarend-lehetőség, de csak akkor, ha fenntartunk szakszervezetet
vagy kollektív szerződést. A mai kertészeti termelés berendezkedése mind területi, mind
létszám, mind tulajdoni formációban nem erre alapozódik. Ezt csak nagyon kevesen tudják
megtenni, ezt tudomásul kéne venni, és ebben nagyon gyorsan kellene jogszabályi háttérrel is
lehetőséget teremteni. A másik pedig, meggyőződésem, hogy igazából az egész rendszer
akkor tudna működni, ha - a megélhetésük és a létfeltételük alapján menekülnek az emberek a
feketekereskedelembe – ezzel nincs gond.

Számos példa van a világban, hogy mind az alacsonyabb áfa, mind az anélküli
kérdéseket hogy lehet megoldani, ugyanis a normál, gyors üzletmenet és a mindenkire
kiterjedő lehetőség ezt igényli. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni!
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BUSZLAI ISTVÁN (Marillen Kft.): Buszlai István vagyok, a FruitVeb
feldolgozóipari főbizottságának az elnöke, és csak egyetlen egy gondolatot szeretnék felvetni.
Azt a logikus összefüggést, hogy alapvetően a kertészeti termelést azért is rendbe kell
tennünk, mert ahogy a főbizottság, illetve a FruitVeb is felépül, ebben a kereskedelem és a
feldolgozóipar ugyanúgy helyet kap. Tehát amennyiben sikerül versenyképessé tenni a
kertészeti termelést, úgy például a legális exportkereskedelem is a helyére kerül. Tehát akkor
vannak olyan termékeink, amelyek piacképesen exportálhatók és az élelmiszer-feldolgozás is
gyakorlatilag saját alapanyagra épül, tehát nemcsak az agrártermelést vagy a kertészeti
termelést tesszük ez esetben helyre, hanem helyretesszük a kereskedelmet és a feldolgozóipart
is. A friss zöldség-gyümölcs import meglehetősen nagy részarányt képvisel a belső

fogyasztásunkban, a kereskedelemben, nagyon rossz dolog lenne, ha addig jutnánk el, hogy
az ipari alapanyagot is külföldről kelljen behozni, mert versenyképtelen a kertészeti
termelésünk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

SZABÓ ZOLTÁN (Balaton Fruit Kft.): Szabó Zoltán vagyok, a FruitVeb társelnöke,
emellett őstermelő is, családi gazdálkodó is és egy 55 hektáros céget irányítok. Emellett
TÉSZ-tagok is vagyunk. Szeretettel köszöntöm én is az elnök urat, az elnökséget és minden
kedves vendéget. Azt a dolgot szeretném kiemelni, hogy hogy jutottunk ide.

Abban, hogy az ország államadóssága elérte a 80 százalékot vagy meg is haladta, jól
látható volt itt az elnök úr előadásában, a kertészet túl nagy támogatást nem kapott. Tehát
ebből a hihetetlen adósságnövelésből mi igazából túl sokat nem tudtunk profitálni. Viszont
most itt ülünk és azt szeretnénk, hogy ennek a visszafizetésében mi is részt kapjunk. Ez egy
ellentmondásnak tűnik, hogy mit akarnak ezek itt munkát végezni, hogy ez csökkenjen.

De azt is tisztán látni kell, hogy anélkül, hogyha ebbe az ágazatba nagyarányú
tőkebevonás nem történik, nem fog sikerülni. Tehát bármennyire is nehéz helyzetben van az
ország, ha ebbe az ágazatba nem tudunk további tőkét bevonni a fejlesztésekhez, abban az
esetben igazából érdemben a termelés jelentősen nem fog bővülni, és a fejlesztések nem
fognak tudni megvalósulni.

Csak egy meghökkentő számot szeretnék mondani. Azok a TÉSZ-ek, amikről elnök úr
itt beszélt, kétmilliárd forint alatti támogatással kell hogy például ebben az évben
boldoguljanak. Ha a kétmilliárd forintot abszolút értékben próbálom levetíteni, ez azt jelenti,
hogy egy kisebb méretű magyar város épít egy uszodát, és épített egy egészségközpontot, és
kétmilliárd forint el is ment. És ennyi pénz jut ennek az ágazatnak.

Hogyan is kerültünk ebbe a helyzetbe? Tényleg csak néhány gondolat. Ösztönöztük
azt, hogy a jobb termelők próbáljanak összeszerveződni egy alulról jövő szerveződés során,
és elkezdtünk TÉSZ-eket létrehozni. Közel százzal elindultunk. Na most, ezek a TÉSZ-ek,
hogy meg tudják teremteni azt az infrastruktúrát, amire szükség van ahhoz, hogy tudjanak
működni, kaptak egy viszonylag – én azt mondom, hogy nem jelentős – uniós, hazai
támogatást, és elkezdték bevonni a TÉSZ-tagok tőkéjét. Tehát gyakorlatilag azok a
termelőtevékenységet folytató vállalkozások, magánemberek a saját pénztőkéjüket voltak
kénytelenek betenni, hogy létrehozzák az infrastruktúrát. Mivel ez, nevezzük nevén, pénzt
jelent, ezért az alapanyag-előállító struktúrában már nem tudtak olyan hatékonyan
fejlesztéseket végezni. Tehát nem tudtak korszerű ültetvényeket létrehozni, nem tudtak a
zöldségágazatban korszerű termelőberendezéseket létrehozni, ha mégis létrejöttek, nem
tudták a legkorszerűbb fűtési módokat megvalósítani.

Tehát egyrészt itt elvontuk a tőkét. Másrészt azáltal, amit az elnök úr megint nagyon
jól bemutatott, és engedjék meg nekem, hogy picit Hrotkó úrral ellentmondásba keveredjek, a
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kutató-fejlesztői hálózatunk rendkívüli módon elöregedett. A célok az elmúlt húsz évben nem
voltak igazán jól megfogalmazva, vagy nem is voltak megfogalmazva. Ebből a mindenkori
Vidékfejlesztési Minisztérium próbált kivonulni. Nagyon helytelen dolog, hogy megpróbálok
kivonulni abból, ami a stratégiát kell hogy felvázolja. Ehelyett a termelő tevékenységet
folytató cégek próbáltak fejlesztési, innovációs kutatásokba kezdeni, fejlesztést és innovációt
megvalósítani. Néhány cég ezért fel tudott egy picit futni, de meg tudom számolni a két
kezemen, hogy hány olyan magyarországi cég van gyümölcstermesztésben, akire azt
mondjuk, hogy elérte a jó, közepes európai szintet. És ez azért borzasztó kevés.

Amit az elnök úr bemutatott, hogy nyolc tonna/hektár a termésátlag a
gyümölcstermesztésben, ha en bloc nézzük, hogyha azt mondjuk, hogy a bogyósok egy része,
a dió, a gesztenye kivételével mindegyik körülbelül 20-30 tonnát vagy 60 tonnát kellene hogy
elérjen, ebből látható, hogy rendkívül rossz helyzetből indulnak.

Amit előttem is többen mondtak, a minisztérium részéről is, hogy arról beszélünk,
hogy jó lenne, ha itt a termelőalapok bővülnének. Az elmúlt évben beadott pályázatok. Egy
éve húzódik, elbírálás nem történt. Hát hogy tud itt termelőalap bővülni, hogyha egy év alatt
nem tudja elbírálni a jogszabályt alkalmazó, hogy alkalmas ez a pályázat megvalósításra vagy
nem alkalmas. Még ha utófinanszírozott is, mert aztán bead egy kérelmet és még vár egy
másfél évet, hogy ezt meg is kapja. Ez már két és fél év.

Arról beszéltünk, hogy évente kellene háromezer hektár ültetvényt telepíteni, a rossz
ültetvények kivágása mellett. Célszerű lenne. Van még kettő évünk, amikor lehetőségünk van
elvileg eltelepíteni háromezer hektárt, az hatezer hektár. Tehát gondolkodni kell azon is, hogy
mi lesz 2013 után. Ennek a bizottságnak, úgy gondolom, ez is feladata kell hogy legyen, hogy
megtalálja azt a formát, hogy hogyan tovább.

Nem az idejüket szeretném rabolni, de van még egy gondolatom, ami – úgy gondolom
– nagyon fontos. A birtokstruktúrát rendbe kell tenni. Ezt azért is mondom, mert egy olyan
országban, ahol kevés a pénztőke, az embereket ne arra kényszerítsük, hogy a földéhség miatt
a kis pénzüket arra tartalékolják, hogy földet tudjanak vásárolni, mert ez az egyik legrosszabb
befektetés, hogyha a működőtőkét biztosító pénztőkéből nekem földet kell vennem és abban
kell hogy tartsam, ahelyett, hogy új technológiát, olyan technológiát tudjak, hogy ez a pénz
gyorsan megforduljon. Természetesen én is tisztában vagyok azzal, hogy van a földnek egy
kincsképző értéke, tehát hogy megőrzi az értékét, de a versenyképes mezőgazdaságnál egy
picit úgy működik, hogy vannak stabil, jól kiszámítható bérleti rendszerek és azt a tőkét,
pénzt nem abba kell tennem, hogy legyen 50-100 vagy 200 hektár földem.

Akik előttem szóltak, a munkajoggal kapcsolatban mindenki kiemelte, hogy ma, akik
itt ebben a teremben ülnek és gazdálkodnak, gyakorlatilag nap mint nap jogot sértünk. Tehát
nem tudunk úgy gazdálkodni, hogy ne sértünk jogot munkaügyi szempontból. Más
szempontból sem. Tehát ezt elmondhatjuk az APEH-re, a vám- és pénzügyőrségre, gondolok
itt a termékdíjra és a termékdíjjal kapcsolatos nyilvántartásokra. De gondolok itt arra is, hogy
a növényvédelemben mi van, most pici dolgokat mondok, mert ezek veszik el aztán a
gazdálkodástól a kedvet. Amikor életbe léptettünk egy olyan jogszabályt, hogy növényvédő
szert már 24 órán keresztül sem tarthatok az udvaromban, akkor sem, hogyha van nekem egy
zárható valamim, hanem azt mondja, hogy telephelyköteles, hogy én megpermetezzem a 2-3-
5 hektár területemet. Ez egy nonszensz dolog, hát tessék visszatérni a korábbi helyzetre.
Többen elmondták, hogy milyen jogszabályokat kellene hozni.

Én úgy gondolom, hogy a mi legnagyobb problémánk az 1100 éves múltunk és a
nyelvünk. A múltunk, ami mindig meghatározza azt, hogy mindig mindenbe bele tudunk
valamit magyarázni és a nyelvünk ezt alkalmassá is teszi. Beszéljünk nyíltan! Amikor
beszélek árról, azt is el tudom mondani, hogy igen, de ez az „á” lehet nyílt és lehet zárt „á” is.
És ebben a pillanatban az egész dolog meghalt.
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A munkaüggyel kapcsolatban, amit Szukics úr említett, mezőgazdasági
foglalkoztatásnál. Csak úgy hangzik el, hogy éves munkaidőkeret. Ez azért fontos, mert az
állandó dolgozót, akit kínnal-keservvel ki tudtunk magunknak nevelni, tudást adtunk neki, ezt
az embert meg kellene tartani ebben az ágazatban, hogy ne vándoroljon el, ne úgy gondolja,
hogy más ágazatban jobbak a jövedelmi viszonyok és ott akar tevékenykedni. Ennek pedig az
a lehetősége, hogyha van egy éves munkaidő, ami mondjuk 2000 vagy 1788 óra, és az
alkalmazó eldöntheti úgy, hogy természetesen nem 12 órát túlóráztatva, de mondjuk az aktív
időszakban többletmunkát végeznek, vasárnapi munkát végez, a téli időszakban meg nem
kényszeríti arra rá, hogy –8, -12 fokban tegye tönkre a munkaerejét. Köszönöm szépen a
figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Utolsó hozzászólásunk fog következni. Ezek a
gondolatok, amiket Szabó úr elmondott, mind csak megerősíti a Kertészeti albizottság leendő
fontosságát vagy eltökéltségét. Tessék parancsolni!

CSIZMADIA GYÖRGY (Botész Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete): Köszönöm
szépen a szót. Csizmadia György vagyok, a FruitVeb elnöke, a gyümölcs főbizottság
vezetője, gyakorló kertész, másodszintű TÉSZ-vezető. Én azt gondolom, hogy zárszóként
nem szeretnék senkit elrémíteni ezzel a pár gondolattal amit mondok, de amiről ma
beszéltünk és az a környezet, amit a kormányzat, illetve a szakmaközi szervezet lehetőségként
felvázol, illetve víziókép, amivel a jövőbe eljuthatunk, ez az érem egyik oldala.

Gyakorló kertészként 5-10-15 évben gondolkodva – gyümölcstermesztőként nem is
lehet kisebb mértékben gondolkodni - háromnegyed évvel ezelőtt, amikor végiggondoltam,
hogy elvállalom-e a főbizottság vezetését a FruitVeb-ben, végiggondoltam azt, hogy milyen
jövőkép állhat előttünk.

És beszéljünk a jövőről, hogy ki fog öt év múlva termelni. Két út áll előttünk.
Megnéztem a környezetemet, végiggondoltam és végigbeszéltem jó pár termelőtársammal,
hogy öt év múlva is termelni akar-e, amikor lejár a most beindult AKG-program, és egy
nagyon szomorú statisztika is kijött ebből, mert lehet, hogy tíz termelőből öt év múlva kettő
marad. Én ott leszek, meg ott lesz még jó pár olyan lelkes fiatal, aki – azt gondolom -, hogyha
az egyik szememet nézem, akkor nevetnem kéne, mert a konkurencia csökkeni fog. Hurrá!

A másik probléma meg az lesz, amiről itt már beszéltünk, hogy nem lesz olyan
árualap, amit elad. Éppen emiatt azt gondolom, hogy azon történelmi lehetőség előtt áll ma a
szakma és a kormányzat, hogy lassan kezdünk olyan rossz helyzetbe kerülni, hogy
kénytelenek leszünk egymással beszélni, és ennek megfelelően indítottuk el ezt a szakmaközi
munkát a gyümölcs főbizottságon belül ezzel az új ültetvénytelepítési,
ültetvényrekonstrukciós rendelettel kapcsolatban. Az előző időszak hibáit megpróbáljuk
kiküszöbölni, élve azzal a lehetőséggel, amit a kormányzat, illetve a minisztérium felénk
nyújt. De ebben azt az időtávot is végig kell gondolnunk, és nincsen idő sok kört futni, ezért
megpróbáltuk már most bevonni az összes olyan szervezetet ebbe az előkészítő munkába,
véleményformálásba, akik ebben véleményt formálhatnak. Azt gondolom, ez egy pozitív
példa lehet, hogyha ennek a rendeletnek a tervezett ütemnek megfelelően valóban a június-
júliusi beadásban egy olyan keretet és formát tudunk adni, ami alapján elmondhatjuk majd,
hogyha száz pályázó van, akkor száz pályázó is nyerjen és mind a száz pályázó meg is tudja
valósítani a beruházást és a támogatási pénzt is le tudja írni 2013. december 31-ig. Köszönöm.

Elnöki zárszó

ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban majdnem jó zárszónak, de azért engedje meg,
tisztelt Csizmadia György úr, hogy én tegyem meg a zárszót, ha megengedi. Ez csak vicc volt
természetesen.
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Tisztelt Jelenlévők! Tisztelt Előadók! Tisztelt Minisztériumi Képviselők! Én
köszönöm szépen, hogy ezt a mai délelőttöt egymásra szántuk, és egy kicsit elkezdtünk együtt
gondolkodni. Tudom, hogy számtalan szervezet, számtalan alkalom, számtalan bizottsági,
egyéb bizottsági munka és nagyon sok olyan fórum van, ahol hasonló témákról beszélgetnek,
beszélgetünk, azt hiszem, hogy ez csak az az egy plusz, hogy az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottságán belül a Kertészeti albizottságban próbálunk segíteni, próbálunk
ebben az ügyben együtt gondolkodni önökkel, a szakma képviselőivel mi politikusok, akik
talán még nem vagyunk annyira megfertőzve a politika minden pillanatával és szegletével, és
még megvan a józan ítélőképességünk. Minden túlzás nélkül saját magamra gondoltam, kicsit
önfejűen, de ettől eltekintve úgy gondolom, hogyha ez a bizottsági munka elkezdődhet, akkor
valóban azt a célt kell kitűzni, ami itt az előbb megfogalmazásra került Szabó úr
gondolataiban, hogy hogyan tovább 2013. Mert valóban ez a legfontosabb kérdés. Az, hogy a
mai napokat hogyan éljük, az nem azt mondom, hogy majdnem mindegy, mert egyáltalán
nem mindegy, mert pont azok a napi feladatok, amik a minisztérium részéről is – nagyon
örülök annak, hogy – ilyen nyíltan és valóban talán most már az eddigi minisztériumi
állásfoglalástól kezdődően a szakmának és a szakmaiság maximális figyelembevételével
próbálják azokat a törvényi előkészületeket, illetve jogszabály-tervezeteket elkészíteni,
amelyekre önök is utaltak. Ez egy nagyszerű gondolat, de mégis azt kell mondani, hogy ezek
a napi gondok, és valóban arra kell gondolni, hogy az az árualap, amiről eddig beszéltünk,
azok a kitörési pontok, amik úgy nagyjából megfogalmazásra kerültek, és ebben nincs is –
úgy látom – vita közöttünk, hogy mik lehetnek azok a legfontosabb stratégiai kérdések,
amelyekkel ebből a helyzetből úgymond kinövekedhetünk vagy elérhetünk azokhoz a
célokhoz, amit itt az elnök úr a számsoraiban, táblázataiban – mint leendő elvárás vagy
lehetőség – benne van, ezt hogyan érhetjük el.

Az az agrárpolitikai környezet, ami 2013 után lesz, és nem mindegy, hogy milyen
környezet vesz bennünket körül, abban hogyan tudunk ezeknek a feltételeknek, az önmagunk
által felállított feltételeknek és a kiharcolandó feltételeknek, ezt még hozzá szeretném tenni,
ez egy nagyon fontos agrárpolitikai, agrárdiplomáciai kérdéskör, hogy hogyan fogunk tudni
megfelelni azoknak az önmagunk által felállított céloknak, amit a nemzetközi piacokon, a
nemzetközi politikában, az európai politikában kell Magyarországnak kiharcolni és
megvédeni következetesen. Ez egy nagyon nehéz munka, ezt nagyon jól tudom, de ebben is
ugyanolyan felelősséggel kell dolgozni mindenkinek, akinek ez a kereszt van úgymond a
hátán, és ezt vinni kell.

Ezek azok a kérdések, amelyekkel később is foglalkoznunk kell. Azt gondolom, és a
képviselőtársaim, akik részt vettek a bizottsági ülésen, maximálisan egyetértve az előadásban
elhangzott gondolatokkal és a minisztérium által kiegészített gondolatokkal együtt, és az önök
azóta megfogalmazott kérdéseire válaszolva nem is, mert ezek inkább – szerintem – olyan
felvetések, javaslatok, hangos gondolatok voltak, amelyekre nem válaszolni kell, hanem egy
kicsit elgondolkodni. Mindannyiunknak az a feladata ebből, hogy hogyan tudjuk a következő
években, a következő időszakban valóban a kertészeti ágazat javát szolgálni mindannyian.
Mert értjük, nem kell nagyon sokat beszélni, mi mindannyian értjük, hogy miről van szó, hála
jó istennek, olyan közegben ülünk most itt ebben a teremben, és nem kell az alaptéziseket
elmondani egymásnak, félszavakból értjük egymást.

Éppen ezért én nagyon örülök, hogy ma önökkel itt együtt gondolkodhattunk és mint
politikusok még egyszer mondom, kaptunk önöktől olyan igazi, életszerű dolgokat, amelyeket
nekünk tovább kell vinni, és a minisztériummal együtt kell dolgoznunk. Én ennek
reményében köszönöm azt a munkát, amit a szakmaközi bizottság az előterjesztésben értünk
tett és önökért tett, és kívánom azt, hogy az elkövetkezendő időszakban hasonlóan tudjunk
együtt dolgozni. Természetesen akkor már nem ebben a témakörben, hanem részben a 2013
utáni célok, stratégiai megfogalmazásban, ebben majd a minisztériummal szeretnék egy
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egyeztetést a következő bizottsági ülést megelőzően tartani, és szeretném, hogyha azok a
fontos ágazatok, amelyekről itt Hrotkó úr is említést tett egy szép felsorolásban. Ha nem is
mindegyikkel, de a jelentőségében, a jelentősekkel is hasonlóan tudnánk együtt gondolkodni,
együtt tervezni. Valóban fontos az, hogy nemcsak az árutermelésről van szó. És nagyon
fontosnak tartom, ami itt elhangzott, hogy gyakorlatilag ez egy társadalompolitikai kérdés,
hogy az adott közegben, az adott térségben az ember, az állampolgár hogy érzi magát. És
ebben jelentős részben valóban mindenütt a kertészetnek a pillanatnyi hatásai befolyásolják az
én - most így mondom – lelkiállapotomat és az egész életvitelemet. És ebben valahol a
kertészet mindenütt benne van, és ezért több ez mint egy sima árutermelés, több ez mint
élelmiszertermelés, és ez sokkal több kérdést vet fel, és ha nem is mindenre, de megpróbálunk
válaszolni, segítséget nyújtani az ebben a térben élőknek, gazdálkodóknak.

Ennek reményében köszönöm meg, hogy ma itt együtt lehettünk és kívánom azt, hogy
ezt a munkát folytatni tudjuk és a nap hátralévő részében mindenkinek jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 36 perc)

Farkas Sándor
az albizottság elnöke
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