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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 3 perc)  

Elnöki bevezető  

FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket a Magyar Parlament, a Magyar 
Országgyűlés Kertészeti albizottságának ülésén. Külön öröm számomra, hogy egy olyan 
körrel találkozhatunk, találkozhatok, akivel úgy kevésbé vagy nagyon kevésbé találkoztam 
eddig az életemben. Szerencsére a kertészeti ágazatnak vannak olyan prominens személyei, 
prominens ágazata, zöldség-gyümölcs ágazata, akivel, amivel nagyon sűrűn találkoztam, 
találkozom, úgy is, mint korábban gyakorló kertész, és talán egy kicsit szívem szerint 
közelebb állnak hozzám, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy az önök ágazatával, az 
önök tevékenységével ne ismerkednénk meg.  

Először is, azt hiszem, hogy néhány praktikus dolgot kell elmondanom az önök 
tájékoztatásához képest, vagy a tájékoztatására. A Kertészeti albizottság március 23-án 
ülésezett tavasszal egy alkalommal, amikor a zöldség-gyümölcs ágazatnak a fontos kérdéseit 
vitattuk meg. Ekkor arra gondoltunk, hogy a nemzet- és vidékfejlesztési stratégiának egy 
fontos alkotórésze a zöldség-gyümölcs ágazat. Tudjuk, hogy a kormányprogramban is 
jelentős gondolatok vannak ezzel kapcsolatban, éppen ezért gondoltuk azt, hogy ezzel 
kezdjük a munkánkat. Majd ezt követően, az OMÉK idejében, most az ősz folyamán volt egy 
kertészeti tanácskozás, ahol szintén – úgy gondolom, hogy nagyon részletesen – a kertészeti 
ágazaton belül a zöldség-gyümölcs ágazat felvetésre került.  

És itt van most a lehetőség arra, hogy a dísznövénytermesztés kérdésével, a 
dísznövénykultúrával foglalkozzunk. Erre akkor került igazán ráutalás, ha fogalmazhatok így, 
amikor az elmúlt bizottsági ülésen felvetődött az, hogy mi is az a kertészet Magyarországon, 
miből áll egy ágazat. És bizony-bizony, akkor döbbent mindenki rá, hogy mennyire 
szerteágazó, mennyire széles körű, milyen nagy horderejű és a társadalom széles rétegeit 
érintő ágazatnak a munkájával kell hogy foglalkozzunk. Éppen ezért gondoltuk akkor azt, és 
gondolom ma is, hogy az ágazat legjelentősebb szegmenseivel, alágazataival foglalkozik a 
bizottságunk, így most már mondhatom azt, hogy képviselőtársaim is megjelentek, akiket 
külön köszöntök.  

Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat és itt vagytok. Egy kicsit 
tartottam attól, mert általában egy albizottsági ülés, az nehezen szokott a képviselők részéről 
összejönni, de mentségünkre, és az én mentségemre is legyen mondva, ugye alelnök úr ülést 
is fog vezetni délután, tehát neki el kell majd menni, de mégis Jakab Istvánt külön köszöntöm, 
hogy itt van, mint alelnökként és mint a Gazdakörök Országos Szövetségének vezetőjeként. 
Örülök annak, hogy itt vagy közöttünk, István. A másik mentség pedig az, hogy jelen 
pillanatban is folyik a plenáris ülés, ahol pont agrárágazatokat érintő törvények általános 
vitája, illetve részletes vitája is folyik, ezért mindenki nem tud itt lenni – a nevükben kérek 
elnézést. Illetve van még egy bejelentenivalóm, Ficsor Ádám képviselőtársunk MSZP-ből 
való kilépését követően jelen pillanatban nem tagja az albizottságunknak, így eggyel 
kevesebb taggal működik a bizottságunk.  

Ettől eltekintve, én azt hiszem, hogy hatékonyan és nagyon tartalmas munkával 
tölthetjük a ma délutánunkat, főleg azért, mert ahogy látom, a meghívásban szereplő névsor 
bizony-bizony szinte fölöleli az egész ágazatnak a legmeghatározóbb szegmenseit, a 
meghívottak listájában is és a jelenlévők személyében is. Ugyanakkor örülök annak, hogy a 
minisztérium részéről is képviselve van a Vidékfejlesztési Minisztérium; én azt hiszem, így 
már elhárult annak az akadálya, hogy ezt a bizottsági ülést tartalmasan lefolytassuk. 
Ugyanakkor örülök annak külön, és ezt köszönöm szépen a Dísznövény Szövetség 
Terméktanács elnökének, Ocskay Máriának, hogy még ráadásul a mai ülésünket ilyen szép 
virágokkal is segített díszíteni, ami főleg azért fontos, és most itt nagyon vulgáris dolgot 
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fogok mondani, mert délelőtt 10 órától 1 óráig ülés volt ebben a teremben, de most amikor én 
átjöttem, egy fél óra múlva, ez a nagyon jó krizantémillat egyből feldobott bennünket. Így 
külön köszönöm, hogy ilyen jelképes módon is és a valóságban is ezt a bizottsági ülést 
virágossá tették, és remélhetőleg a hangulat is valami hasonló marad és lesz. 

Minden további bevezetés nélkül, szeretném, hogyha a munkánkat el tudnánk kezdeni. 
Durván körülbelül 16 órára szeretném, ha a bizottsági ülésünk véget érne. Ezt azért mondom, 
ezt az időintervallumot, mert utána még elnök úrnak is, képviselőtársaimnak is még a plenáris 
ülésen részt kell venni, illetve a praktikussághoz még annyit szeretnék kérni, hogy a 
tájékoztató előadást követően lehetőség lesz mindenkinek hozzászólni, aki kíván, amit én 
megpróbálok időkeretben tartani, és ebben elnézést kérek mindenkitől, ha netalántán valaki 
hosszabbra szeretné a mondókáját fogni, és én azt figyelmeztetni fogom a gyors befejezésre. 
Ez nem udvariatlanság, ne annak vegyék, hanem szeretném, ha hatékonyan telne ez a mai 
délután. 

A másik kérésem az, mivel erről hivatalos országgyűlési jegyzőkönyv készül, hogy a 
felszólalók, mindenki hangosan legyen szíves a nevét és a képviselt szervezetét vagy 
munkahelyét bemondani. A mikrofonok úgy működnek, hogy a zöld gomb megnyomásával 
gyakorlatilag kihangosításra kerül a megszólalás, a megszólalás végén pedig ismételten a zöld 
gomb megnyomásával kérem, hogy a szerkezetet zárjuk el, és akkor más is szóhoz tud jutni. 
Ennyi praktikus gondolat után még egyszer köszöntöm a Dísznövény Szövetség és 
Terméktanács által meghívottakat, és Ocskay Mária elnök asszonyt kérem arra, hogy a 
meghívóban szereplő gondolatot illetően, amely a dísznövényágazat fejlesztéséről mint a 
válságkezelés egyik lehetőségéről szól, kérem, tartsa meg tájékoztatóját a bizottság számára – 
és ezzel gyakorlatilag bele is csapunk napi aktuálpolitikai kérdésekbe is. Tessék parancsolni. 

 

Tájékoztató a dísznövényágazat fejlesztéséről mint a válságkezelés 
egyik lehetősége   

 
OCSKAY MÁRIA, a Dísznövény Szövetség és Terméktanács elnöke: Köszönöm 

szépen. Nagy tisztelet számunkra, hogy itt lehetünk… 
 
ELNÖK: Tessék leülni, itt nálunk ülve szoktunk tárgyalni, és kérem, a mikrofont 

kapcsolja be. 

Ocskay Mária előadása 

OCSKAY MÁRIA, a Dísznövény Szövetség és Terméktanács elnöke: Igen, 
bekapcsolom. Ez gyakorlatilag kettős ünnep számunkra, kisütött a nap is, meg szépen fel is 
öltöztünk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt húsz évben, de inkább azt mondom, tíz évben 
nem volt erre példa, hogy a dísznövényágazat meghívottként szerepeljen egy önálló ülésen, ez 
az egyik, a másik nagy ünnep, hogy a dísznövényágazat képviselői ilyen szépen együtt 
legyenek, ez is külön ünnep, úgyhogy ma ünnepelünk. A virágokra visszatérve, ez a 
dísznövény. Jól érezzük magunkat, és ahhoz járulnak hozzá, hogy igen aktívan és jó érzéssel 
végezhessük a munkánkat. 

Gyakorlatilag a dísznövényágazatot és a jelenlegi helyzetet szeretném bemutatni, 
kényes kérdéseket is érintve, és nem véletlen, hogy az ágazat részéről ilyen sokan vagyunk 
jelen, mert bizony az illető szakterületek tudorai is itt vannak, és nyilván bizonyos 
kérdésekben sokkal tájékozottabbak, sokkal jobban tudják a válaszokat, és az elképzelésük is 
jobb a jövőről, mint az enyém. 

Bocsánat, itt gondjaim vannak, úgy látom, a technika kicsit… Hát egy képpel 
szeretnék mindenkit köszönteni még egyszer külön, egy évvel ezelőtt nyílott Taipeiben a 
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Taipei Nemzetközi Virágkiállítás, ahol egy magyar standdal vettünk részt. Ez egy hathónapos 
kiállítás volt, és áprilisban derült ki, hogy a magyar stand a japán kerttel együtt bronzérmet 
szerzett, úgyhogy nagy öröm ez számunkra. Itt lent, alul a sarokban ez a magyar zászló a 
harmincnégy ország között igen büszkeséggel töltött el bennünket. Ami ennek a kiállításnak a 
lényege volt, hogy egy lepusztult gyárterületet, egy autópálya melletti szakaszt, 90 hektárt 
építettek újjá a Zöld Város Mozgalom szellemében. Körülbelül 8 millióan látogatták és 
rengeteg konferenciaprogram zajlott, ami igen nagy találkozási lehetőség volt a szakemberek 
számára. A gondolatvilága a három R volt, nálunk ez az újrahasznosít szót jelenti, három R, 
Reuse, Renew, Recycle, tehát megújít, újrahasznál és újra felhasznál, hát ezt magyarul nem 
igazán lehet jól mondani, de nem baj.  

A dísznövényágazatról picit, hogy miért is fontos. Először is a növények, cserjék, fák 
pozitívak – itt is tapasztaltuk, hogy a virág pozitív hatással van ránk, különösen az egészségi 
állapotra, életminőségre, és gyakorlatilag átszövi az élet minden szakaszát. Itt figyelembe 
vesszük, hogy születéskor virágot kapunk, egyéni életünket tekintve ott az esküvő, ballagás, 
diplomaosztás, aztán… bocsánat, az elsőáldozás volt, mindegy, és a temetés, ezek az egyéni 
élet meghatározói. Közösségben pedig a névnapok, a születésnapok, a nőnap és az új divatú 
Valentin-nap is – például névnap egyedül a világon Magyarországon van. Tulajdonképpen 
gondunk egy szál se lehetne, mert az egész életünk a virágról szólhatna. A közösség 
vonatkozásában pedig, ha megnézzük, rendezvények, mint ahogy itt együtt vagyunk, aztán a 
kert, család koncepció, hogy gyakorlatilag megveszi a lakását, házát és utána a kertjére 
koncentrál. És ami a lényeg, hogy folyamatosan koncentrál rá, nemcsak egyszer. Aztán 
parkok, közterületek, botanikus kertek, ezek is mind arról szólnak, milyen fontos a növény az 
életünkben. 

A másik igen fontos tényező, hogy a legmagasabb az egységnyi területen előállított 
termelési érték, ezt igen meredek így kijelenteni, de ha kicsit jobban elemezzük, rájövünk, 
hogy ez valóban így van. Ezen a területen gyakorlatilag 10.000 és 25.000 Ft/m2 árbevétel 
lehet; a mai nyugat-európai, természetesen modernebb technikával, például egy szaporító 
üzemben ez akár 200 euró/m2 is lehet, ennek a beruházási költségei persze egészen mások. 
Egy szaporítóanyag-előállításnál gyakorlatilag a duplája, 40-50.000 Ft/m2, a szabadföldi 
termesztésnél az évszakokra való tekintettel 4-8. Utánanéztem egy picit jobban, kérdezgettem, 
évelőknél, szabadföldi cserjék, fák termesztésénél és a rózsatőnél gyakorlatilag a 10.000 
Ft/m2-es hozamot is el lehet érni.  

Itt egy igen érdekes kérdés a táj- és kerttervezés, kivitelezés. Tehát gyakorlatilag van 
egy termelési érték, amit a hazai dísznövénytermesztéssel érünk el, ugyanakkor a felhasználás 
során, például a kerttervezők, táj- és kertépítők munkája során egy igen komoly hozzáadott 
érték jön létre, gyakorlatilag egy értékteremtő terület, amit így nehéz megmondani, hogy 
mennyit ér, de érdemes lenne utánaszámolni. Aztán van egy közvetlen hatása, ami igencsak 
fontos, ez a környezetvédelmi, szociális, egészségügyi életminőség, aminek a megtérülése, a 
hozadéka számokkal annyira nem mérhető, de ma már vannak olyan számítások, amiket, hát 
itt majd a kolléga a Zöld Város Mozgalom terén kimutathat; ők voltak azok, akik ennek 
kapcsán tudományos alapokat, vizsgálatokat, kísérleteket végeztek. Tehát ide, ehhez is 
számok rendelhetők. 

A következő igen fontos dolog, ami a teljes kormányprogrammal és a 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos – tehát nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában 
ez egy fontos pont és tényező, a munkahelyteremtés –, tehát hogy a dísznövényágazat 
borzasztó szétterülő és nagyon nagy a kézimunka-igénye, ezáltal a foglalkoztatottak száma 
magas, vidéken pedig a lakosságmegtartó képessége is igen nagy. A munkanélküliek 
foglalkoztatása tehát lehetséges képzési költség nélkül. De nem szeretném, ha abba a hibába 
esnénk, hogy a kertészet az a terület, ahol aztán szakképzetlen meg hozzá nem értő emberek 
dolgozhatnak – egy részük, igen. Itt például a fedett terület munkaerőigénye 8-10 fő/hektár, 
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természetesen ez a technikai színvonaltól függ; faiskolai termesztésnél, szabadföldi 
termesztésnél 2 fő/hektár, tehát összehasonlítva a mezőgazdasági területekkel ez igen sokat 
jelent. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, a képzés nélküli lakosság 
foglalkoztatásában jelentős szerepe van, és ugyanakkor nemcsak vidéken, sőt nem is úgy 
mondanám, hogy város és vidék, hanem település, emberi környezet. Például a városokban a 
zöldfelület-gazdálkodás, a településeken az úthálózatok, a közterületek, a temetőkertek jól 
tudjuk, milyen állapotban vannak ma Magyarországon, és azt gondolom, igen komoly 
lehetőséget és felvevőpiacot lehetne biztosítani a munka nélkül maradt embereknek. 

A másik igen fontos tényező a dísznövényágazatban, hogy a mezőgazdaságon belül a 
leghatékonyabb a termelési értékre vetített innováció megtérülése. Itt fölmerülhet egy igen 
érdekes kérdés, hogy Magyarországon mi a gyakorlat, vajon a nemzeti jövedelem hány 
százaléka fordítódik innovációra, kutatásra, fejlesztésre ezen a szakterületen, és nemcsak 
dísznövény vonatkozásban, hanem akár kertészeti vonatkozásban, mert akkor egy kicsit talán 
a dísznövényágazatnak is juthatna belőle.  

A másik igen-igen fontos tényező az élő anyag. Tehát az, hogy ez egy élő anyag. A 
folyamatos termelése szükséges, tehát nem egy zárt rendszer, hogy megtermelek x 
mennyiségű tartós tejet, és akkor elküldöm az embereket – most lehet, hogy rossz a példa, de 
ez a lényege –, hanem gyakorlatilag nem tart sokáig, folyamatosan kell dolgozni vele, és 
újratermelni.  

Röviden bemutatnám a hazai dísznövényágazatot, ami legalább olyan színes, mint ott 
az a krizantémcsokor, ami legalább 10-15 fajta lehet – itt több ezer fajtáról és 
növényféleségről beszélhetnénk. Tulajdonképpen a hazai dísznövénytermesztés legnagyobb 
területe, területi és fontossági szempontból is, a díszfaiskolai termesztés. Magyarországon 
körülbelül 2300 hektáron termelnek díszfaiskolai termékeket. Két évvel ezelőtt a Dísznövény 
Szövetség egy felmérést végzett, ami 60 százalékosra sikeredett, pénzhiány miatt sajnos abba 
kellett hagynunk, s azóta a helyzet nem sokat javult, sőt romlott, de korrigálni lehetett volna, 
és mindenképpen folytatni kellene. A másik igen fontos terület a rózsatőtermesztés, ez 
gyakorlatilag 150 hektár, és igen sok embernek ad munkalehetőséget és megélhetést. A 
következő az évelő, itt egy kicsit el van írva, ez 30 hektár, elnézést, itt hiba van, de most már 
nem javítok. Hogy miért ezt a három területet hoztam föl elsőnek? Gyakorlatilag ez a három 
terület a szabadföldi, tehát itt maximális befolyása van a hazai klímának, mert tulajdonképpen 
a termesztés részben szabadföldön történik. Ez a három, illetve kettő, a díszfaiskola és a 
rózsatő, majd később is utalni fogok rá, a pozitív szaldó. Tehát itt az export-import arány 
igen-igen jelentős, és sok területen, a munkaerő-hasznosításban, az exportlehetőségek 
fokozásában, a termelési érték növelésében igen nagy szerepe van. 

A következő a vágottvirág-termesztés. Ez visszaszorulóban van, a hazai üvegházak 
technikai színvonala igazából a szezonális virágok termesztésére alkalmas, ennek ellenére 
nagyon sok olyan magánvállalkozó és bátor próbálkozás van, hogy tulajdonképpen a hazai 
kínálat igen-igen nagy, és az, hogy volumenben szezonális virágokat termelünk, de 
gyakorlatilag egy-két kivétellel szinte minden igényt ki tudunk elégíteni, azt jelenti, hogy a 
hazai termelés kis átszervezésével importkiváltó, -csökkentő terület lehetne. Az összterület 
315 hektár, ezen belül van a fedett terület, a fólia- meg üvegház. A nagyüzemek, a Sasad, az 
Óbuda, a Rozmaring üvegházak, termesztő üzemek megszűnésével gyakorlatilag igen 
lecsökkent ez a terület. Most, útközben kaptam egy hírt és gyakorlatilag egyetlen 2,5 
hektáros, korszerű üvegháztelep van, ahol éppen nem vágott virágot, hanem cserepes növényt 
termesztenek, és ez egy teljesen családi vállalkozás, önerőből. De ezek mind olyan jó, pozitív 
hírek, amik az embert kicsit fölvidítják, hogy mégis.  

Az üvegház, itt végül is erről beszéltem, csak későn hoztam szóba, nagyon kicsi, pár 
évvel ezelőtt 200-210 hektár volt, most a 100 hektárt nem éri el; ezért is írtam számokat. Van 
még a fóliatermesztés, ez is borzasztó csalóka, mert a dísznövénytermesztők nagy része több 
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lábra próbál helyezkedni, és lehet, hogy két dísznövénykultúrát termeszt, de közte vagy egy 
uborka, vagy egy paradicsom, vagy valamilyen zöldség is van. Tehát sehol a világon, vagyis 
Európában nem fordulnak elő ezek a köztes megoldások, amire szerintem igen keményen oda 
kell figyelni. Ennek nyilván van előnye, van hátránya. Van azután a szabadföldi vágottvirág-
termesztés, gyakorlatilag ez minőségében egyre csökken, tehát ma már pár növényre 
korlátozódik, mert a minőségi kívánalmak nem tesznek lehetővé többet, meg nemcsak az, 
hanem a termelési költségek, az árrés meg a jövedelmezőség nem teszi lehetővé azt, hogy 
több millió forintot bukjon valaki azért, mert éppen eső esett, vagy éppen mert szárazság volt. 

A következő terület az egynyári és balkonnövények. Területről itt sem beszélhetünk, 
mert gyakorlatilag zöldségtermelők is termelnek virágot. Tulajdonképpen ez a terület azért 
maradt meg – és elég nagy terület, több millió növényről van szó és igen nagy értékről –, mert 
ezek szállíthatósága komoly gondot jelent, és ezáltal ez a mi privilégiumunkban maradt.  

A cserepesnövény-termesztés, ez végképp nagyon lecsökkent, tulajdonképpen alig van 
cserepes termesztő. Ezen belül van a levéllel díszítő, virággal díszítő, de hát ez gyakorlatilag 
minimális, az üzemek kiesésével szinte elhanyagolható. Itt van egy igen szürke folt, ez pedig 
a karácsonyfa. Az AKI-statisztikában a karácsonyfa pozitív szaldós termékként szerepel, 
3000 hektáron. Hát ez a 3000 hektár szinte száz százalékban külföldi tulajdon, osztrák, 
holland és mindenféle tulajdonban van, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem igazán ebbe a 
kategóriába tartozik, de gyakorlatilag azért csak Magyarországon történik, és hát valószínű, 
hogy munkahelyet biztosít egy-két embernek.  

A termelési érték a dísznövényágazatban a számításaink alapján 50-60 milliárd forint, 
ez az, ami termelésből származik. Tehát a szolgáltatás, a kerttervezés, kivitelezés, egyéb 
kertészeti szolgáltatásokból származó tevékenységek, bel- és kültéri dekoráció, fenntartás, s a 
többi, ez mind beleszámíthat, így ahogy a kollegákkal beszélgettük, legalább 50 milliárd 
forint. Hogy ez hogy s mint kerül könyvelésre, a megtérülése biztos, hogy tíz év. Itt 
amortizációval lehet számolni – mindenképpen érdemes lenne ilyen felméréseket végezni. A 
foglalkoztatottság, tehát kimondottan a termelésben, az gyakorlatilag olyan 35-40 ezer fő, és 
ide jön még a szolgáltatásban foglalkoztatottak száma, ez körülbelül 20-30 ezer, és én azt 
gondolom, hogy itt igen-igen szerény voltam, mert sokkal többen vannak és sokkal többen 
lehetnének.  

A dísznövényágazatban szereplő gazdasági formák, ezek igen érdekesek és fontosak 
is, mert gyakorlatilag az újabb értékelések alapján többnyire mikro- és kisvállalatok, valamint 
családi vállalkozások. Egy termelői csoport van, a Szőregi ÁFÉSZ, itt is van az Imre, akinek 
azt kell mondanom, hogy gratulálunk nekik, megtörték a jeget, hiszen az ÁFÉSZ elismerése, 
regisztrációjának közzététele megtörtént az EU-n belül. Régebben ugyanis semmiféle, sem 
termelői, sem értékesítői csoport kialakulásának lehetősége nem volt támogatott, semmiféle 
olyan intézkedés, ami ezt segítette volna, nem volt, és hát igen szétszórt, szervezetlen az 
egész társaság. Úgyhogy ez igen-igen nagy előny, 170 tagjuk van. Ezenkívül van egy zrt.-nk, 
és hát a többi többnyire kft., bt., egyéni vállalkozó, a legtöbb többnyire az egyéni vállalkozó 
kategóriába tartozik. Itt komoly, fekete betűkkel kifestve írtam, sok-sok kérdőjellel az 
őstermelőket. Nem mintha ellenségek lennének, csak egy kicsit furcsán nézünk azokra az 
őstermelőkre, akik éppen kubai rózsát árulnak vagy éppen banánt, vagy éppen bolygó 
hollandi által behozott rózsát áfa meg minden nélkül, tehát gyakorlatilag itt egy kicsit azt 
szeretné a társaság, ha a saját termékeiket értékesítenék. Nyilván erre megvannak a szabályok, 
és ezzel mindenképpen érdemes foglalkozni. 

A termesztés eszközei és származása. A dísznövényágazatban a foglalkoztatottak 
számán és a felhasznált anyagokon keresztül szeretném kicsit illusztrálni, hogy sajnálatos 
módon az anyagok nagy része, és a fekete nyilak nem véletlenek, tehát a termesztő 
berendezések, gépek, szaporítóanyag, műtrágya, növényvédő szerek, a közeg egy része, 
konténerek, csomagolóanyagok, tulajdonképp mind-mind importból származik. Gyakorlatilag 
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a munkaerő az, amit mi hozzáadunk ehhez. A közeg meg az energia, meg nyilván a 
szaporítóanyag egy része is – mert itt egy nagy és sokféle ágazatról beszélek, tehát itt 
természetesen bármibe bele lehet kötni, én az átlagot meg azokat a bélyegeket mondom, ami 
nagyrészt jellemző. Tehát ugye az anyagok, eszközök, a termelés, s a többi, ami itt igen 
szomorú, hogy a megtermelt termék egy része hazai felhasználásra, fogyasztásra kerül, de 
igen kicsi az export az egész volumenéhez képest, és ezt utána még egy erős import nyomja 
agyon.  

Az energiáról külön szeretnék beszélni, itt jeleztem, hogy színes, nem teljesen fekete. 
Van ugye a gázenergia, a mai viszonylatban egy fedett területen egy gáz felhasználásával 
történő fűtés esetén körülbelül 3500 Ft/m2 csak a fűtési költség. Termálenergiánál ez 500-600 
Ft lenne. Itt komoly gondok vannak, és igen keményen tartanak a dísznövényesek attól, hogy 
egy 2 milliós termálkút megfúrása visszasajtolásnál komoly gondokat jelent, mert ezek a 
kertészetek 200 millió, bocsánat, eléggé tőkehiányosak, igen, 200 millió, elnézést. Szintén ma 
kaptam a hírt, hogy a kertészetkorszerűsítési pályázat fel lett függesztve, és gyakorlatilag a 
limit, ami lett volna, az 50 millió. Ötvenmillióból igazán kutat fúrni nem lehet, tehát ez a 
csatorna teljesen bezárult, fejlesztésre nem alkalmas, csak valamilyen szinten korszerűsítésre. 
Elmondanám, hogy van egy gázgenerátor, egy gázmotoros erőmű, abban az esetben 350 
Ft/m2 lehetne a fűtési költség, hát itt komoly, bonyolult dolgok vannak, ugyanis 2032-ig 
termelési tervet és árbevételi tervet kellett leadni, és két évvel ezelőtt jött egy rendelet, 
aminek értelmében a mezőgazdasági, kertészeti termelésre fordított támogatás gyakorlatilag 
megszűnt, csak a távhő esetében, tehát csak a lakosság szolgáltatására alkalmazható. Így itt 
újabb lépéseket kell tenni. Nagyon-nagyon komoly az ágazatnak a fűtőanyagigénye, ugyanis 
ma már nem élhet meg senki, hogy a telet kihagyja, és a tavaszra, meg az őszre és a nyárra 
épít, tehát a fedett berendezések nemcsak a vágott virág és a cserepes esetében, hanem a 
faiskolai termesztésnél, a szaporítóanyag termelésnél is szükségesek, mert azok is 
fűtésigényesek.  

A szaporítóanyagról azért beszélek itt még egyszer, mert itt javítanám, hogy a 
faiskolai termelésnél a szaporítóanyagnak körülbelül a 30 százaléka származik importból, 
viszont a lágyszárúaknál ez – gyakorlatilag visszakapcsolok –, ott ez 90 százalék. Tehát 
megszűntek azok az üzemek, amelyek szaporítóanyagot termelnek és forgalmaznak, és 
emellett, ez egyértelmű ugye, azért van egy elég kemény MGSZH-szabályozásunk, amelyik 
kőkeményen a szaporítóanyag-forgalmazást szabályozza, de erre majd a későbbiekben 
rátérek.  

És hát itt igen nagybetűkkel a munkaerőre térnék még rá, hogy gyakorlatilag a 
munkaerő tényleg hazai, nagyon-nagyon fontos a szakképzett, akár középszintű, akár 
felsőfokú szakemberek léte, és természetesen szezonálisan meg egyébként is a képzetlen 
munkaerőigénye is igen nagy. Ez mindenképpen termelésiérték-növeléssel valósítható meg. 
 A háttéripart szeretném még kiemelni, ez is mint lehetőség, hogy gyakorlatilag az 
anyagok, mint mondtam, a műtrágya, a növényvédő szerek satöbbi, a fóliák, 
csomagolóanyagok, kiegészítő kellékek, a karbantartás anyagai, az eszközök, tehát minden-
minden külföldről származik. A cserepek, hát több tízmillió cserepes növényt állítunk elő a 
faiskolákban, és azt gondolom, hogy igen komoly mennyiségű konténert használnak föl, és 
ezek mind külföldről jönnek.  

Az oktatás és a kutatás. Erről nagyon keveset írtam, mert ez külön téma lehetne. Most 
hallatszik mindenhol, hogy ezer sebből vérzik. Hogy mi a kívánalom? Korszerű elméleti, 
gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése közép- és felsőfokon. Ez nagyon szép 
mondat. Azt gondolom, nagyon sokan foglalkoznak ezzel. Az tény, hogy komoly gondok 
vannak. Amit megjegyeznék, hogy mint gyakorlati lehetőséget biztosító cég, tapasztalat, azt 
gondolom, hogy Magyarországon ma nagyon hiányzik a szakorientált gyakorlati rendszer. 
Tehát akkor, amikor Németországban 8 hét évente a gyakorlati idő, addig Magyarországon 
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három év alatt – nyilván ezt a szakemberek, az oktatásban szereplők sokkal jobban tudják, 
tehát - egyszerűen lehetetlen.  

A másik igen fontos dolog, miután ilyen változékony ez a rendszer, hogy állandóan új 
fajták, új technológiák születnek, tehát folyamatos továbbképzésre van szükség, és itt nem 
írtam föl végül is, hogy a fogyasztói réteg, a vásárlók, a felhasználók szakmai ismerete erről 
az élő anyagról igen alacsony. Bocsánat, hogy ezt így ki merem mondani. Nagyon-nagyon 
nagy hangsúlyt kell fordítanunk arra, hogy őket is tanítsuk, és nevezhetem marketingnek, 
stratégiának, akárminek, de erre nagyon komoly figyelmet kell fordítanunk. 

A következő téma a kutatásfejlesztés. Itt egyszerűen minden szakterület, tehát kezdem 
ott, hogy anyagfelhasználás, kipróbálás, technológiák korszerűsítése, megismerése, 
kipróbálása, adaptálása, hazai körülményekre való alkalmazása, az öntözési technológiák igen 
nagy és igen fontos terület, mert a hazai viszonyok között az éppen alsó értékű 190 centiméter 
csapadékkal meg lehet nézni, hogy milyen minőséget lehet termelni anélkül, ha azt nem 
öntöznénk. Milliméter, bocsánat, van itt millió, kétmillió meg milliméter, elnézést. De 
mindenki értette, miről van szó. Aztán új fajták kipróbálása, különösen a vágott és cserepes 
vonalon, a termesztőn meg a szabadföldin is borzasztó fontos, mert sok esetben eladhatatlan 
egyébként a növény. Tehát azok, akik a szaporítóanyagokat kínálják, tulajdonképpen mindent 
el akarnak adni, és átmenetileg be lehet húzni a termesztőt a csőbe, de ha ezeket ki lehetne 
próbálni, akkor nyilván sokkal kisebb veszteségekkel lehetne számolni. Tehát itt igen komoly 
szerepei voltak ezeknek a nagyüzemeknek, amelyek megszűntek, mert akkor, amikor egy új 
szaporítóanyagot kínáltak, az legalább egy évig vagy két évig már előzetesen termesztésben 
volt Magyarországon, és messze más volt a helyzet. 

Nemesítés, fajtavizsgálat, magyar fajták gondnoksága. Hát a nemesítés gyakorlatilag 
abszolút tőkeigényes, ezt gondolom, mindenki tudja. Igazából a faiskolás vonalon, hogy is 
mondjam, tehetséges emberek saját cégeikben szelektálnak, próbálnak valamilyen nemesítői 
munkát végezni, de tudatos, célszerű nemesítői munka igazából nem folyik, azt nem lehet 
finanszírozni. Igen nagy jelentőségű volt a magyar fajták gondnokságának a létrejötte, 
ugyanis így megőriztük eleve azt, hogy a szakember kiülteti, összehasonlító vizsgálatokat 
végez, és egyáltalán ezek valahol szerepelnek. Ezenkívül nagy jelentősége lenne a különböző 
olyan kerteknek, például rózsa meg mindenféle, amelyeket valamilyen szinten meg is lehetne 
őrizni, meg valakinek ezeket tovább kellene vinni, mert a dísznövényágazat fajták terén 
ugyanolyan, mint a divat, tehát minden évben valamilyen újdonságra van szükség. 

A következő lépés a fogyasztói oldal. Erről is külön előadásokat lehetne tartani. Amit 
itt nagyon fontos megjegyezni, hogy gyakorlatilag a dísznövénytermékek a jelen pillanatban 
nagyon kitettek az életszínvonal változásának, ettől erősen függnek, ezt nagyon érezzük, mert 
a jelenlegi gazdasági helyzetben tulajdonképpen szinte minden területen egy 20-30 százalékos 
vásárlási visszaesésről, fogyasztási visszaesésről beszélhetnénk. Élő anyag, ezt mondtam, és 
szezonális. Most csak példának hozom föl ezt a krizantémot, most azért van itt ennyi szép 
virág, bár egyébként is lenne, mert ez nem nyílott be a technikai színvonal miatt. Tehát nem 
nyílt be határidőre. Hosszú, forró nyár, üvegházaink, fedett területeink technikai színvonala 
igen kérdőjeles, tehát messze azzal kell dolgozni, ami van, és gyakorlatilag eladhatatlan a 
termék. Ennek az akciónak a címe Krizantém az élőkért, és ezt a külföldiek nagyon jól 
csinálják, mert mindenféle akciókkal meghosszabbítják a szezont, hogy a termékeiket eladják 
és ne dobálják ki. Ehhez nekünk még egy kicsit tanulnunk kell. Na most, azáltal, hogy 
szezonális és élő anyag, speciális tárolási és szállítási igényei vannak. Tehát hűtőkamion, 
meddig tárolható, és itt is igen komoly kutatási feladat például a vágott virágok tartósítása, 
annak módszerei.  

Egy-két szóval a hazai kereskedelemről. Nem akarok sok rosszat mondani, a 
legnagyobb baja a kiszámíthatatlansága és a szervezetlensége. Tehát gyakorlott kertészek, 
évek óta jó minőséget termelnek, és gyakorlatilag azzal találkoznak szembe, hogy a termékük 
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eladhatatlan, és érthetetlenül állnak ez előtt. Ezek komoly gondot jelentenek. A hazai 
nagykereskedelmi egységek, csak röviden szeretném elmondani, a Flóra Hungária, ez a 
legnagyobb budapesti termesztői virágpiac, aztán a Virágpaletta Szövetkezet 10-18 
nagykereskedelmi egységgel, aztán a szegedi virágpiac már gyakorlatilag pár embernek a 
tulajdona. A két első, az termesztői piac, tehát a tulajdonosok maguk a termesztők, a 
többieknél jóval kevesebb a tulajdonos. Például körülbelül ötven darab magán 
nagykereskedés van, és hát faiskolai vonalon a Profi Partner, szinte ez az egyetlen, a 
Hungaroplant talán még szintén nagykereskedelmi, és nagyon sok áruda, lerakat gyakorlatilag 
nagykereskedelmi tevékenységet is folytat. Kicsit nehézkes, hogy összefolynak, tehát a 
kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi forgalmazás egybefolyik, ennek nyilván megvannak 
az indokai, hogy miért. A kiskereskedelmi egységeknél a virágboltok száma körülbelül tízezer 
Magyarországon. Azért azt tudni kell, hogy a virágboltokban gyakorlatilag körülbelül 
negyven százalék a virág értékesítése és a hatvan százalék a többi, tehát ezt így kicsit 
másképp kell nézni. Aztán vannak a piacok a mindenféle szezonális termékekkel, aztán 
árudák, lerakatok, körülbelül száz, ezeknek is a száma sajnos egyre csökken. 

És akkor itt nagy fekete betűkkel, illetve kicsit nagyobb fekete betűkkel a 
barkácsáruházak, áruházláncok, a multik. Egyetlen pozitív dolgot írtam: a reklámot. Ezzel 
kezdem a sok rossz mellett. Tulajdonképpen minden egyes szóróanyagukban van virág, ami 
pozitív. De azzal, amilyen agresszív marketingstratégiát folytatnak, az a rengeteg nagy kár, az 
az üzletpolitika, amit a magyar kertészekkel, beszállítókkal csinálnak, azt hiszem, hogy 
messze nincs egymással arányban a két dolog. Ez komoly tapasztalat, hogy tulajdonképpen 
minden áruháznak gyakorlatilag két-három külföldi beszállítója van. A hazai beszállítóknál az 
ár olyan alacsony kategóriába esik, olyan alacsony áron szállítanak be és vásárolnak, ami 
megtermelhetetlen a minőség romlása nélkül. Ami pedig a legszörnyűbb, hogy ezt a 
beszállított árut nettó értéken, tehát a beszállított áru értékét ugyanazon az áron forgalmazzák, 
nyereség és árrés nélkül, ami azt jelenti egyrészt, hogy nagyon alacsonyan szállítják be, és hát 
gyakorlatilag ez folyamatosan egy lefele menő menet, egy sírgödör széléről a lassú becsúszás. 
Sőt gyakran előfordul, hogy önköltség alatt. Itt nyilván minőségi vizsgálatokat vagy valamit 
biztos, hogy ki kell találni arra, hogy valamilyen szinten a piacainkat és gyakorlatilag a 
tevékenységeinket megvédjük. 

Ez volt a belkereskedelem, most kicsit a külkereskedelemről beszélnék. Igen bonyolult 
ez is, a külkereskedelemre is tulajdonképpen ezt mondhatnám. Jellemző a sok csatorna, tehát 
magánemberek vagy cégek egyéni próbálkozásai a jellemzők. A lágyszárúaknál, most így 
nevezem, bár nem annyira jó ez a kifejezés, de mindegy, tehát a vágott virágnál, a cserepesnél 
minimális az export. Magánemberek vannak, különösen a keleti határnál, Romániánál. Hála 
Istennek, pár tapasztalat azért van igényesebb virágokkal, Strelícia meg amik az osztrák 
piacon is megállják a helyüket, sőt egy 14 hektáros krizantémtermesztő is teljes beszállító az 
osztrák piacon, de hát ezen kívül még igen sok próbálkozás van. Körülbelül 1600 kamion jön 
be éves szinten a Flóra Hungáriába, ebből körülbelül 700 az, ami cserepes, és 700 az, ami 
vágott, ez középárfolyamon számolva, cserepes esetében körülbelül 5 milliárd forint, vágott 
virág esetében 6 milliárd forint. De ez hivatalosan a Flóra Hungáriába beérkező kamion. Ezen 
kívül kamionok száza érkezik Magyarországra, a megadott listákra, eladja a termékét és 
boldogan távozik. Holland számlák, tehát ezek komoly, komoly gondot jelentenek.  

Tehát öröm, meg amiről eddig is beszéltünk, ismétlés a tudás anyja, hát ezt, ha valaki 
elolvassa, a faiskola és a szabadföldi, tehát hogy a szabadföldi rózsa és a díszfaiskola pozitív 
szaldós. Itt sajnos számokat nem tudok mondani, mert nem igazán mondtak, úgyhogy lehet 
számolgatni utána, meg itt vannak a szakemberek, és ők biztos, hogy beszélnek róla. A 
karácsonyfára ugye utaltam már, ezt is kicsit feketével, mert ez nem ilyen. Igen nagy feladat 
valamilyen szinten az értékesítés tervezése, a meglevő piacok szervezése, megértése, a hazai 
piacok védelme nyilván. Sok-sok szakember, közgazdász ezt valahogy tudja, ami a mi 
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részünk, az a korszerű csomagolás, a háttéripar. És gyakorlatilag egy helyzetfelmérés nagyon 
fontos lenne, amit a szakemberek végeznének. Hát itt az AKI, igen, fekete betűkkel, mert 
utoljára az AKI-rendezvényen gyűlt össze ilyen szépen a társaság, és ők készítettek egy ilyen 
felmérést, 125 oldalas anyag lett belőle, amiből 65 oldal a kínai meg a külföldi piacról szól, és 
hát igen kemény. Nagy szomorúsággal és irigységgel vette tudomásul a dísznövényágazat, 
hogy azt a támogatást, azt a pénzt, amivel ezt meg lehetett volna csinálni, nem mi kaptuk 
meg. Pedig megcsináltuk volna, gondolom, hogy nagyon-nagyon jól, és kevesebb pénzből. 

Marketingstratégia. A kereskedelemhez hozzátartozik, és azt kell hogy mondjam, 
hogy egy kis számmal tudnám jelölni: gyakorlatilag nincs. A cégek önállóan végzik, nem 
hatékony; mindenki végigjárja a maga kis iskoláját. Jellemző a dísznövényágazatra, hogy 
keveset fordít reklámra, merthogy a virág eladja magát; persze, hogy eladja, de azért 
fogyasztásnövelő kampányokra, sok-sok mindenre igen-igen szükség lenne. Gyakorlatilag 
állami segítséget nem kaptunk és nem is kapunk jelenleg sem. Itt igen keményen 
megkérdőjeleztem az AMC-t és a hatékonyságát; itt elmesélnék egy példát. A pályázatokon 
termékek szerinti lehetőség van a támogatásra. Tavaly volt egy AMC-pályázat, hazai 
termékek bemutatása, azt hiszem, a Corában. Nagy izgalommal mentünk, pályáztunk, a 
Dísznövény Szövetség is, erre kaptam egy levelet, hogy a Cora úgy ítéli meg, hogy a hazai 
dísznövénytermékeket nem mutatja be. Tehát én itt egy kicsit a hatékonyságot kérdezem, 
egyszerűen diszkrimináltak, nem kellett a virág, én nagyon jól tudom, hogy miért nem kellett 
a virág, de most támogatunk és a multi dönti el, hogy mi legyen, ezek igen kemény kérdések. 
Még külön affér az AMC-vel, hogy gyakorlatilag az újabb átszervezése vagy működése 
alapján a dísznövényágazat teljesen kiszorult minden lehetőségből. Volt egy nagy fellángolás, 
ami szintén egy hathónapos kiállítás Hollandiában, megkeresték az ágazatot, kőkeményen 
dolgoztunk együtt, hogy a lehető legolcsóbban, legjobban, hat hónapig fenntartva igen 
mutatós kertet csináljunk Hollandiában, 59 millió forintért, erre megjött az AMC árajánlata, 
169 millió forintért. A kettő között hol lehet a különbség? Ott hangzott el a minisztériumban, 
hogy sajnos a magyar kertészek mellé írni-olvasni tudó embereket kell kiküldeni. Szóval, 
több helyen is tapasztaljuk, és sajnos igenis elmondom, a Vám- és Pénzügyőrség a 
költségvetés ellenségeinek nyilvánítja a kertészeket; nagy szerencséje, hogy nem nekem 
mondta… Akkor az MGSZH osztályvezető úr nyílt levélben úgy védi meg a lapját, amit ki 
kell tölteni, már nem is tudom, mi a neve, hogy diszlexiások is ki tudják tölteni. Szóval én azt 
gondolom, hogy nyilván az lenne a feladata egy szakmai civil szervezetnek, hogy védje a 
tagjainak az érdekeit, de a hivatallal való visszaélés és a közszolgálati alázat azért igen 
keményen hiányzik nagyon-nagyon sok hivatal gyakorló munkatársaiból.  

A kiállításokról beszélnék, mint a marketing leghatékonyabb eszközeiről, és azt 
gondolom, a hazai gyakorlatban igen-igen nagy lehetőségek lennének, és igen kis segítséggel 
szép, jó dolgokat tudnánk csinálni. Itt van például a taipei kiállítás, mondjuk azt a taipei állam 
fizette, de a kiutazás meg egy csomó minden hazai volt. Tehát gyakorlatilag semmiféle 
támogatást nem kapunk, és önerőből nem tudjuk megcsinálni. A legnagyobb baj a kedv, tehát 
a tagok azt mondják, minek, nem megyek, nem kell, és nemcsak a kedv hiányzik, hanem az 
anyagi alap. Tehát nem tudnak már arra költeni, hogy most akkor közös céllal induljunk. És 
hát jellemző, hogy mindig ugyanaz a pár kertészet és mindig ugyanazok költenek. 

Itt két dolog van a szakma és a nagyközönség számára. Azt gondolom, hogy a szakmai 
kiállítások megállnak a lábukon, mert az üzleti érdek. A nagyközönség számára az oktatás, a 
vásárláshoz, fogyasztásnöveléshez a show jellegű, látványos kiállítások lennének igen 
fontosak. Itt megemlítenénk, most volt a Vajdahunyad várban az Orchidea-kiállítás, jövőre, 
áprilisban Magyarország lesz az otthona az Európai Orchidea Konferenciának. Több külföldi 
jelenlevő kérte a segítséget, és azt gondolom, hogy nemcsak a szakmának, hanem egy kicsit 
föntről is kellene segíteni, vagy nyitni egy csatornát, mert ezek igazán sikeresek akkor 
lesznek.  
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Aztán a külföldi kiállítások. Évek óta a faiskolások tíz-tizenöten az esseni kiállításon 
megjelennek, több millió forint költséggel, ez nyilván üzleti érdek, de ezen felül igenis a 
termékeik segítségre szorulnak. Ugyancsak a faiskolásoknak nagyon fontos lenne, ezt pirossal 
írtam, gyakorlatilag az orosz piac. Már régebben is próbálkoztunk mindenféle spanyol meg 
madridi, meg mindenféle kiállítás volt, ami igazából az ágazatnak nagyon-nagyon fontos 
lehetne. Itt nemcsak dísznövényes kiállítás, hanem kertészeti, amiről szó van. Tehát azért 
bármilyen, például a genovai Floraria vagy bármilyen külföldi kiállításon a kertészet is jelen 
van. Szinte egy-egy régiót mutatnak be, a sziklakertben ott volt a szőlő, a zöldség, a 
gyümölcs, tehát gyakorlatilag nem rekeszekben mutatják be a fajtaújdonságaikat meg a 
gyümölcseiket, hanem együtt és egy régióként. Ez igen-igen jó példa lehetne, mert azért 
nagyon sok minden van, amit közösen mutogathatnánk, főleg ezt, hogy zöldség-, 
virágtermesztés. Teljes régiókat bemutathatnánk így, a tradícióinkat meg mindenfélét.  

Amit mondtam, a főiskolások számára igen fontos lenne az orosz piac és a kelet-
európai piacok, gyakorlatilag teljesen önállóan. Itt vannak az urak, ők erről tudnak beszélni, 
hogy mennyi pénzbe kerül ez és hogy térül meg lassan.  

A szolgáltatás egy igen fontos ág, itt csak megemlítem a beltérit és a kültérit. A beltéri 
a virágkötészet, a dekoráció, intézmények, rendezvények, kulturális központok, lakások 
díszítése, itt is lehetőség van sok embernek munkát adni. És hát most bocsánat, de 
megjegyzem, hogy nemcsak ki kell ültetni a növényeket, hanem ápolni is kell, és ez megint 
egy lehetőség. Csak egy példát mondok, az EU-s elnökség alatt fölmértük a Közgazdasági 
Egyetemnek a dísztermét, ami fantasztikusan megtelt, tele növényekkel, és gyakorlatilag 
semmi nem volt benne, mert a takarítónőkön kívül senki nem költött erre. Tehát az, hogy a 
fenntartásra nem költenek; ez, mint egy beruházás, egy csomó pénz, de gyakorlatilag pár 
százalékkal, fillérekkel ezeket fent lehet tartani, és a környezetünket megfelelően élhetővé 
lehet tenni, és ez megint csak munkahely-lehetőség, illetve hát egy pici odafigyelés, ami 
kellene.  

Tehát ez volt a beltéri, és hát igen-igen jelentős a kültéri. Itt komoly számaim 
nincsenek, de így, hogy most elkezdtünk készülni erre a beszámolóra, itt igen komoly számok 
vannak és igen komoly a téma fontossága. Különválasztanám a táj-, kerttervezést és 
kivitelezést, gyakorlatilag ez az, ami egy hozzáadott érték és értékteremtő. Közterületek, 
parkok, gyűjteményes kertek; kertek, azaz a magánemberek kertjei; aztán a temetőkert, ami 
nagy kérdés, mert több ezer hektár, és igen komoly lehetőség lenne; botanikus kertek; tehát 
összefoglalva a zöldterületeink, parkjaink, azt gondolom, igen fontosak. Itt egy csomó kvóta 
meg mindenféle előkerül, széndioxid-kibocsátás meg, s a többi, hát azt gondolom, hogy 
semmi mást nem kell csinálni – illetve nem semmi mást, sok mindent –, mert sok-sok növény 
ültetésével igen nagy eredményeket lehet elérni. Ez a létesítés és ugyanakkor pedig a 
fenntartás. Tehát van a zöldterület-fenntartás, kiemelt zöldövezetnél például, ami konkrét 
adatom van Budapesten, a kiemelt 2000 hektár zöldövezet munkaigénye 4 fő/hektár lenne, 
ezzel szemben 0,4 fő/hektár a valóság. És akkor mondanám a többit, itt végig lehet menni, 
hogy csomó minden hogy néz ki. Kiemeltem itt az elhanyagolt zöld területeket. Tehát egy 
igen fontos pont a faápolás. Itt van a Faápolók Egyesületének az elnöke, ő ezt sokkal 
részletesebben el tudja mondani, hogy milyen komoly gondot jelent, és hogy mennyire 
megéri odafigyelni ezekre a növényekre. 

A szabályozórendszerről egy-két szót. Normális agyban az szerepel, hogy a 
szabályozórendszernek segítenie kell a termesztést, forgalmazást, felhasználást, működést. Itt 
beszélnék az ár-érték helyreigazításról, a szabványokról akár az áruházláncoknál, vagy akár a 
faiskolai termesztés, felhasználás, kertépítők esetében, hogy mit értünk ez alatt, milyen 
minőséget; ez igen-igen fontos lenne. Az áfa. Bármennyire is el kell fogadnunk az áfa 
emelését, azt gondolom, hogy kőkeményen a feketepiac növekedéséhez vezet. Például a 
szaporítóanyag Európában mindenhol kiemelt áfakörhöz tartozik. Tehát nem 6, és nem 5 
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százalék, hanem még kevesebb. Mi pár évvel ezelőtt próbálkoztunk ebben lépni, hogy esetleg 
2013-tól ezen változtatni lehessen, de hát nyilván következett ez a gazdasági helyzet, 
úgyhogy föl se merülhetett. Így is igen sok kamion érkezik áfa nélkül, és kerül az áru a piacra 
áfa és számla nélkül. Nagyon-nagyon nehéz ezt a 25 százalékot is megfizetni, nem még a 
többit. Egy megoldás vagy lehetőség lehetne a fordított áfa. Ahogy most ezt tapasztaljuk, ez 
most nem egy lehetőség, úgyhogy nem tudom, hogy mit lehetne, de az biztos, hogy most 
kivonulhat bárhova a NAV ellenőrzéssel, de ezt így nem lehet.  

Itt még egy kicsit a hatóságoknál maradva, kezdeném a környezetvédelemmel. 
Nagyon fura és érthetetlen, hogy környezetvédelmi adót fizetnek egy hűtőtóért a 
termálenergiánál, ami egy ökológiai paradicsom majdnem hogy. Támogatást kellene kapni 
azért, hogy ilyen zöldterületet létesít. Aztán a másik a termékdíj. A termékdíj bejelentése 
lehetetlen, értelmetlen. Plusz egy főt igényel egy cégnél, hogy ez működjön. Ez működött 
éveken keresztül a nagy cégeknél, gyakorlatilag a gyártó beletette az árba, ő szépen befizette 
és békén hagytak mindenkit, aki felhasználta. Tehát ez egy abszolút értelmetlen, illetve hát 
sok mindenkinek értelmes, de lehetetlen kivitelezni. A másik az adóhivatal. Ez a magatartás, 
ahogy eljárnak, ez nyilván embereken múlik és hatóság, és azt hiszem, a legtámadottabb 
felületünk a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, évek óta csatát vívunk, már meg is 
kérdeztük a Bognár urat, hogy meddig mehet ez így tovább. Szaporítóanyag-törvényt, 
rendeletet alkalmazunk akkor, amikor gyakorlatilag alig van szaporítóanyag-termesztés 
Magyarországon. A díj forgalomhoz kötött, tehát egy második áfa, amit be kell fizetni, 
adminisztratív ellenőrzés, érthetetlen, értelmetlen kérdőívek; gyakorlatilag az EU-s elnökség 
alatt ennek a bizottságnak magyar elnöke volt, és egyébről nem szólt, csak a deregulációról, 
az egyszerűsítésről, de nálunk még teljes gőzzel, ugyanúgy megy tovább. Azt gondolom, itt 
mindenképpen beszélgetésre és valamilyen megállapodás megtalálására van szükség. Most 
megint közeledik az év vége, és egyebet nem hallok telefonon, mint hogy járnak és 
megcsinálják az adminisztratív ellenőrzéseket.  

Két szó a civil szervezetekről. Nem soroltam föl, hogy hány van, mkt, szövetségek, 
egyesületek, társaságok, klubok, pártoló tagok; azt gondolom, hogy ez az egész rendszer ezer 
sebből vérzik. Először is az anyagi bázis hiánya, ami meghatározza mindenkinek a 
tevékenységét. Elnézést, egy-két kivétellel, de gyakorlatilag a megszállott emberek viszik 
meg tartják. Az érdekképviseletet nem tudják ellátni, hiányzik a kapcsolat a kormánnyal; ez 
az első alkalom, hogy itt lehetünk; hátsó kiscsatornás, kisfolyosós rendszerek működnek, 
tehát gyakorlatilag a szakma nem tudja, hogy merre, hogyan tovább. Az Agrárkamara 
átszervezése egy kis reményt adott, hogy ott kialakulnak azok a bizonyos csoportok vagy 
bizottságok, ahova valamilyen szinten csatlakozni lehetne, vagy kapcsolatot teremteni; 
gyakorlatilag ezek önkéntes alapon működnek, és a tagság szemlélete igen komoly 
változtatásra szorulna. A megoldás egy ernyőszervezet létrehozása lenne; a nemzetközi 
tapasztalatok alapján a Nemzetközi Dísznövény Szövetségnek van négy bizottsága, az egyik a 
kutatásfejlesztés, oktatás, nemesítésújdonság, fajtaoltalom, gazdaság, statisztika, marketing, 
környezetvédelem, és most pár éve ez a Zöld Város, a Green City Mozgalom. Azt gondolom, 
hogy nagy-nagy segítségre szorulna az ágazat; biztos, hogy át kellene gondolni, hol lehet, 
véleményem szerint a döntések, a rendeletek, törvények megalkotásában is tudnánk bőven 
segíteni, együttműködni, de valahogy ezeket a csatornákat jó lenne kiépíteni, és hát nyilván 
egyszerűsíteni, vagy tényleg ernyőszervezet alatt működni. 

Még egyszer visszatérnék az ágazat jelentőségére, tehát a növények pozitív hatása, a 
szépségen keresztül az emberre gyakorolt hatása; a Zöld Város Mozgalomban – én Zöld 
Település Mozgalomnak nevezném – koncepcióváltás szükséges; a zöldfelületet mint 
befektetést kell tekinteni, például a Nemzetközi Dísznövény Szövetségnek 60 tagú bizottsága 
tárgyalja ezeket. További pozitívum a gazdasági hatás, a munkahelyteremtés, a 
termelésiérték-növelés, a környezetvédelem, a zöldfelület-növelés, az ökológiai 
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fönntarthatóság, és amit többször hangsúlyozok, a szociális életminőség és az egészséges 
életmód. De ezekre már sokszor utaltunk. Szeretném megköszönni a figyelmet. Az idei 
genovai kiállításon bátran kiírtuk azt, hogy Budapest Floraria 2013, hát nem tudom, hogy 
hogyan lesz ebből 2013-ban kiállítás. Nagyon-nagyon fontosak a kiállítások, ehhez 
gyakorlatilag a Nyugat-Dunántúli Faiskola szolgáltatta az anyagot és a Dísznövény Szövetség 
az építést meg mindent, és itt a háttérben, amit mutogatok, ott volt egy fa tulajdonképpen, egy 
Magnolia Iris, ami első díjat nyert. Ez igen nagy büszkeség, mert nagyon kemény zsűri volt, 
amelyik eldöntötte. Azt mondtam, itthon nincs nagy nemesítés, de van, vannak sikerek, és hát 
az ágazatban rejlő lehetőségek igen nagyok, és azt gondolom, hogy ezekkel mindenképpen 
tudnánk segíteni a kormány elképzeléseit is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen ezt az igen részletes tájékoztatót, amit elnök asszony itt 

elénk tárt. Azt hiszem, van egy jó pár olyan kérdés, ami elgondolkodtató ebben a 
tájékoztatóban. De ennek az összegzésére én nem vállalkozom, hanem most megadom 
önöknek a lehetőséget, hogy véleményüket, észrevételeiket tegyék meg. A kérésem a 
következő, hogy azért próbáljunk meg maximalizálni öt percben a hozzászólás lehetőségét, 
már csak azért is, mert az időkeret véges. Éppen ezért kérem önöket, hogy ha van 
hozzászólnivalójuk, márpedig meggyőződésem, hogy van, akkor azt tegyék meg. Még 
egyszer, a név és a képviselt cég vagy szervezet megjelölésével. 

Meghívottak hozzászólásai 

SOMORJAI-TAMÁSSY ZSOLT (Kertépítő Szövetség): Zöld. Hát akkor belevágnék. 
Én Somorjai-Tamássy Zsolt vagyok, és a Kertépítő Szövetség alelnöke, valamint a Zöldebb 
Városokért előbb említett mozgalom nonprofit kft.-jének az egyik ügyvezetője. Annyit 
szeretnék hozzátenni ahhoz, amit a Marika ilyen nagyon részletesen ismertetett, hogy a 
jövőről viszonylag kevés időnk maradt beszélni. És egy dolog rettenetesen fontos lenne, hogy 
tudatosuljon mindannyiunkban, hogy ennek a parlamenti albizottságnak a kezében, hadd 
fogalmazzak így, egy aranytojást tojó tyúk, vagy a Jolly Joker van. Amit ma senki nem tud. 
Sokat beszélünk paradigmaváltásról, egyebekről – nem történt még meg. Hadd írjam le, mi 
ez, és hadd kapcsolódjak egyben a válságkezelési témához is. 

Általános problematika a klímaváltozás, a települések fenntarthatósága, egyebek, amik 
látszólag talán nem is a dísznövényágazathoz kellene hogy kapcsolódjanak. De ide 
kapcsolódnak. Ugyanis a település-fenntarthatóság, a településenergetika, az egészségügy, az 
ingatlanértékek, a szociális kohézió, s a többi, egyetlen igazán hatásos, vagy azt mondom, a 
leghatásosabb módszere, az a megfelelő zöldterület létesítése. Erre most nem lesz idő, és az öt 
percbe nem fér bele, hogy azt a számhalmazt felsoroljam, ami mindenhol kétszámjegyű 
növekedést vagy változást idéz elő.  

Tehát az ágazat problémája, amit most igen részletesen ismertettünk, gyakorlatilag 
részben onnan fakad, hogy a piaci oldal nem az, amit mi piaci oldalnak tekintünk, hanem a 
piaci oldal, az egy sok bizottságot és több minisztériumot átfogó piaci oldal. Egy integrált 
dolog. Tehát itt a városi zöldfelületekkel való gazdálkodás, aminek a termesztője a 
dísznövényágazat, de az ágazat nem tudja, mit termeljen. Elnézést minden faiskolástól, de én 
most nagyon egyszerűen hadd fogalmazzak úgy, hogy nem tudják, hogy mit termeljenek, 
mert az igény nincs meg. Tehát mindenki próbál találgatni, célba lőni; úgy nagyjából látják a 
trendeket a kollégák. Nyilván mindenki úgy gondolja, hogy ő pontosan tudja, de most hadd 
tegyem hozzá, hogy mennyivel egyszerűbb lenne a dolog, hogyha mondjuk a településeken 
ezt integrálni tudnánk. Azt tudnánk mondani, hogy ennek a településnek a zöldfelületi 
koncepciója, beleértve, ami a saját hatáskörben van, beleértve azt, ami mondjuk a lakosság 
kezében van – és azt már kevésbé lehet szabályozni, de lehet befolyásolni –, hogy ebből ne 
adj’ Isten valamiféle igény kerekedne ki és együttműködés a hazai termesztőkkel. 
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Még egyszer, a teljesség igénye nélkül, mert lehetetlen, a klímaváltásra és a 
fenntarthatóságra, amik slágertémák gyakorlatilag minden minisztériumban, meg azt 
gondolom, minden parlamenti bizottságban, az egyik legfontosabb adható válasz, az itt van. 
De az a baj, hogy ez egy integrált válasz. Tehát nem egy mezőgazdasági vagy egy kertészeti 
válasz, hanem nagyon sok bizottságnak és minisztériumnak kellene együttműködni ebben a 
kérdésben, ami hihetetlen nehézségekkel jár, gondolom én, de lehet, hogy már nem. 
Mindenesetre Fazekas miniszter úrral sikerült találkoznunk, ő kvázi, hogy úgy mondjam, 
befogadta ezt a fajta gondolkodásmódot mint minisztérium, de mögötte hathatós támogatás 
jelen pillanatig még nincsen. Én be is fejezem, és annyit szeretnék mondani, hogy ha 
bármikor bármilyen lehetőség van arra, hogy a részletekbe bele tudjunk menni, vagy esetleg 
ennek mentén valamiféle programot állítani, akkor szívesen állunk majd rendelkezésre. 
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattattam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni. 
 
DR. HUNYADI MIKLÓS (Szaporítóanyag Termesztők Szövetsége): Hunyadi 

Miklós, Szaporítóanyag Termesztők Szövetsége és Terméktanács. Ez a szervezet integrálja a 
díszfaiskolásokat, gyümölcsfaiskolásokat, szőlőszaporítóanyag-termelőket és az erdészeti 
csemetetermelőket.  

Néhány hónappal ezelőtt készítettünk egy anyagot A faiskolai szektor szerepe a 
magyar kertészeti termesztésben címmel, és amelyet elküldtünk elnök úrnak is, és köszönjük, 
hogy fogadta. Ebben néhány olyan megállapítást tettünk, amiből egy mondatot szeretnék 
idézni, és egy kicsit talán kapcsolódik elnök úrnak az előadásához is, ez pedig a 
következőképpen hangzik: a faiskola szektor tevékenységének szabályozására jellemző a 
bürokratizmus és a túlszabályozás. A minősítést, hatósági ellenőrzést végző szervezet 
munkájára pedig az öncélúság és a káros túlburjánzás. Akkor, amikor a kormánynak 
programja a bürokrácia csökkentése, egyszerűsítése, akkor még mindig nem értünk célt e 
tekintetben, és itt még egyszer mondom, hogy kapcsolódok Ocskay Máriának a 
megállapításához. De ezzel be is fejezem, ebben az anyagban több megállapítás van, de most 
arra nincs lehetőség, hogy továbbmenjek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni. 
 
DR. EKE SÁNDOR: Csak tőmondatokban, két percben. Ma a piaci verseny az erőről 

szól, és nem az igazságosságról. Úgy gondolom, hogy erről kéne megközelíteni a 
helyzetünket. Ennek érdekében néhány konkrét javaslat. A dísznövénytermesztők legyenek 
kötelezően regisztráltak, minden dísznövénytermesztő fizessen adót, a dísznövényre az 
őstermelő kategória ne vonatkozzon. Amikor ezt megállapították, azt hiszem, évi 250 ezer 
forint bevétel volt a határ – ez körülbelül piaconként ennyi. Tehát tessék beszorozni százzal. 
A megyei hivatalok rendelkeznek régi fényképekkel, amelyek alapján beazonosíthatók a 
növényházi kertészek, és mint Lengyelországban, vezessék be a területalapú adózást. Sokkal 
nagyobb lenne az állam bevétele, és igazságosabb lenne az adófizetés. Vegyük vissza a 
szaporítóanyag-előállítást a külföldiektől, importárura határátkelés után vessék ki az áfát, a 
beérkező áruszállító 3,5-től egészen 22 tonnás gépkocsikat gyakran megállítják a határátkelés 
után, hozzáértés miatt nem tudják ellenőrizni, ezért, mint említettem, ott tessék lemásolni, 
utána kivetni az áfát. Rendet csinálna.  

A hazai termelés bővítése olyan növényekre irányuljon, amikből ma is sok import jön 
be. Azért jön be, mert itthon nincs belőle termelés, vagy kevés, vagy a minősége nem 
megfelelő. Minden lehetséges módon védjük a magyar kertészeti termesztést és 
kereskedelmet, piacainkat. Befejezésül, úgy érzem, el kell mondani, hogy a külföldiek, 
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elsősorban a nyugat-európai országokat értem alatta, a magyar virágtermelők és 
nagykereskedők ellen összefogtak. Találjuk meg a módját a védekezésnek, és ehhez kérnénk 
a kormány segítségét. 

 
ELNÖK?: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni. 
 
DR. BARABITS ELEMÉR (Alsótekeresi Faiskola): Köszönöm, hogy hozzászólhatok. 

Tisztelt Elnök Úr! Megítélés kérdése, hogy a dísznövényágazatot hogyan vesszük, hova 
tesszük. Az Egyesült Államokban ez az egyik legnagyobb mezőgazdasági ágazat, mert 
számba veszi azt az ingatlanvagyont, amin dísznövény áll, és hogyha ezt fölmérjük, ez 
messze meghalad minden vagyont. Magyarországon is így van ez. Az a dísznövényvagyon, 
ami az ingatlanokon, városokban, falvakban van, az óriási és felbecsülhetetlen értékű nemzeti 
kincs. Az ezzel való foglalatoskodás, az az ágazat dolga, szakmai irányítása; millióknak az 
egészségét, időtöltését szolgálja. Megvolt ugye az ötvenes, hatvanas években a falurombolás, 
fölpasszírozták az embereket a panelba, most vissza kellene menni valahova, hova tud menni, 
ingatlanba, kertbe, dolgozni. Másképp nem lehet programot hirdetni. Tehát itt nem a ló másik 
oldaláról kell nézni, hanem erről az oldaláról kell nézni, hogy valójában mi is a 
dísznövénytermesztés.  

Akik most itt vagyunk, mi az építőiparnak az a része vagyunk, amelyik a téglagyár. 
Tehát a dísznövényiparon belül előállítjuk azt, amit mindenhol fölhasználnak, ültetnek, és 
példát mutatunk, szakmát adunk. Ez az egyik. Tehát egy szemléletbeli változás kell. A másik. 
Azt látni kell, hogy a leginkább kézimunka-igényes ágazatról van szó. Ezt ki kell mondani. És 
ma mi van? Minél kézimunka-igényesebb egy ágazat, annál inkább agyon van ütve. Ez 
minden rendszerben így volt. Mert a kézi munkát, azt nem preferálja az állam. És ahol kézi 
munka van, ott van jelen a feketemunka is. Mert senki nem akar adózni, senki nem akar ezt, 
azt, amazt; most mondjam azt, hogy itt vagyunk most öten-hatan termelők, nem mondok 
sokat, de 5-600 hektárnál többet nem művelünk meg, de ezen legalább háromezer ember 
dolgozik. Most megkérdezem én, hogy egy mezőgazdasági üzem, amelyikben háromezer 
ember dolgozik, hát tízezer hektárokat meg lehet művelni három hektárral. Tehát valójában a 
preferálásnak a… (Közbeszólás.) Három emberrel meg lehet tízet, jobban tudja a Farkas úr, 
mint én. De tudja, miről beszélek. (Derültség.) Tehát, valójában az állattenyésztésben is 
ugyanez a helyzet, és az intenzív ágazatoknál is ugyanez a helyzet. Agyon vannak ütve. 
Egyszerű példát mondok megint. Mi nem tudunk mást csinálni, hogy a dolgozóknak fizetést 
adjunk, vagy egy kis bért, nettót ugye, étkezési utalványt adunk. Most a maximális étkezési 
utalványhoz eljutottunk, tudjuk, hogy mi fog következni január 1-jével. Hogyan fogjuk majd 
ezt fölbruttósítani és ugyanannyi nettó bért adni, hogy megmaradjon a szint? Tönkremegyünk. 
Tehát valójában ezek sarkalatos kérdések, és ezek elvi politikai kérdések, hogy hogyan 
kellene ezeket megoldani. 

Még egy hozzászólásom volna. Maga az adózási rendszer és a pályázási rendszer egy 
nagyon szerencsétlen dolog. Az kapjon lehetőséget forrásra, pályázatra, aki adót fizet. És az 
adózás mértékével arányos legyen a visszakapható, fejlesztésre fordítható pénz. Mit lát az 
ember? Aki bent van a pikszisben, az kap – egy bt. – 500 millió vissza nem térítendőt, aki 
meg ötszáz embert vagy száz embert alkalmaz, semmit nem kap, mert nem tud eredményt 
elérni. Tehát valahol meg kell találni azt az adózási rendszert, amelyik azokat a cégeket 
preferálja, akik fölvállalják azt, hogy családok százainak enni adnak és eltartják őket. Ezt is 
egy politikai paradigmaváltás kell hogy kövessen ugye, mert azon kell változtatni, hogy most 
én profitot termeljek, vagy az embertársaimnak, a polgároknak kenyeret adjak, és minél 
többnek kenyeret tudjunk adni. A profitot elviszik, az emberek meg éheznek. Vagy munkát 
kapnak az emberek, vagy profitról beszélünk. Ön is tudja ezt a dolgot, tehát én ezekről 
szerettem volna beszélni, amik nagyon befolyásolják az ágazat helyzetét. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt most elhangzott egy pár kérdés, engedjék meg, hogy 

néhány reakciót tegyek csak, nem választ. Aztán nagyon-nagyon sok vélemény fog 
elhangozni. Amikor ezt a bizottsági ülést én kigondoltam, vagy kigondoltuk, hogy megtartjuk, 
akkor nekem a szándékom más nem volt, mint az, hogy végre egyszer egy asztalhoz leültetni 
azokat az embereket, akik ennek az ágazatnak a fajsúlyos szereplői. Semmi okos dolgot én 
nem kívánok önöknek mondani, de egyre szeretném önöket kérni. Ami itt eddig elhangzott, 
szinte kivétel nélkül mindennel egyetértek, mert ugyanabban a cipőben vagyunk. Tehát ezt 
csak ismételni tudjuk; minél többször találkozunk, elmondjuk; biztos, hogy ebből később 
valami olyan dolog ki fog forrni, ki fog alakulni, ami a minisztérium részéről is, mint 
országgyűlési képviselő részéről is, nem múlik el nyomtalanul. Ezek a gondolatok és ezek a 
felvetések nem múlnak el nyomtalanul.  

De igazából én úgy gondolom, történelmi, hogy mondjam, múltja van az önök 
ágazatának. Engedjék meg, hogy egy személyes példával próbálkozzak. 1977, az nem most 
volt, én akkor kezdtem a honvédség után a szakmában dolgozni, és már akkor én emlékszem 
arra az időszakra, mert fóliát meg kis üvegházat akartunk építeni, kicsiben, mert akkor még 
nagyobb lehetőségek nem voltak, és már akkor gyakorlatilag a dísznövénykertészet egy 
megkülönböztetett, nyugodtan mondhatom, hogy az akkori politikai nézetekhez képest 
majdnem hogy politikai ellenségnek beállított ágazat volt. Most bocsássanak meg, hogy ezt 
mondom, nem pejoratív értelemben beszélek – az emlékezetem ezt hozza elő. Éppen ezért én 
figyeltem ennek az ágazatnak a maga módján a sorsát, vagy inkább úgy mondom, 
figyelemmel kísértem, és úgy érzem, igaz, hogy politikai megkülönböztetés nincs ma már, de 
gyakorlatilag az ágazatnak a megítélése önmagában az elmúlt negyven évben nem változott. 
Most bocsássanak meg, én kívülről valami módon így látom. A többi bizonyos mértékben – 
akár most itt Mártonffy   úrra nézek, a zöldség is bizonyos mértékben – jobb paritásba került, 
a többi ágazatról még nem merek így beszámolni, mert ők még nem kerültek a bizottsági 
plénum elé. De az önök ágazatát illetően, meggyőződésem szerint, elsősorban önök, akik 
ennél az asztalnál ülnek, tudnak változtatni. Mégpedig hogyan? Ezzel le akarom zárni, de úgy 
gondolom, ezt feltétlenül el kell hogy mondjam. Mégpedig úgy, hogy ilyen alkalmú 
beszélgetések során sokkal jobban össze kell zárni. Nem akarom megbántani egyetlenegy 
szervezet képviselőjét se, mert nem ez a szándékom, jobbító szándékkal ülünk itt, ennél az 
asztalnál. Sokkal keményebb érdekérvényesítő munkát kell végezni. Sokkal harcosabban, és 
itt most nem pajzsra, sarlóra meg kalapácsra gondolok, hanem a harcosabbat úgy értem, hogy 
hatékonyabban kell az érdekérvényesítési munkát végezni.  

Nekem most mindig a zöldségesek járnak a fejemben, mert nekik ezt a tevékenységét, 
mondhatni, hogy az első perctől kezdve ismerem és látom. Iszonyatos harc és küzdelem után 
jutottak el arra a, nyugodtan mondhatom, politikai és gazdasági megbecsülési szintre, ami már 
egy magasabb fokozatot jelent, mint a dísznövény szakmában. Holott szerintem alacsonyabb 
szintről kezdték. Nekem privát emberként ez a véleményem. Tehát azért kérem önöket arra, 
hogy önöknek sokkal jobban össze kell zárni és sokkal jobban az érdekérvényesítő munkát fel 
kell úgymond vállalni. És hát mindenkinek az a célja, nyugodtan merem mondani, hogy a mai 
kornak megfelelő módon ezeknek a kihívásoknak maximálisan eleget tegyünk, és nemcsak 
azzal, hogy gyönyörű növények legyenek az asztalon, hanem azzal is, hogy bizony-bizony a 
dolgozóink, munkatársaink is, megfelelő életfeltételek mellett, normális emberi életet 
élhessenek a fizetésükből. Ezek már messze-messze túlmutatnak a bizottság szakmai keretein, 
de nem kerülhetjük meg, hogy ezekről a kérdésekről ne beszéljünk. Mert ez itt összefonódik, 
ez az egész. Nem akarom elvenni a szót önöktől, mert önöké a szó, tessék parancsolni. 

 
LUKÁCS ZOLTÁN (Magyar Faápolók Egyesülete): Köszönöm szépen. Én Lukács 

Zoltán vagyok, és a Magyar Faápolók Egyesületének, fiatal egyesületének az elnöke. Én azt 
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állítom, hogy a Magyar Faápolók, amikor összeültek, nem is olyan régen, akkor átgondolták, 
hogy mik volnának azok az ügyek, dolgok, amik az ő érdekükben kellene hogy 
megtörténjenek. Ezeket papírra is vetették, és egyelőre keressük azt az asztalt, ahova ezt a 
papírt le lehet rakni. Ez nagyon szerteágazó ágazat, én azt gondolom. Színesebb, gazdagabb, 
többféle érdek van benne, mint a zöldségben vagy a gyümölcsben. Tehát ezért vagyunk itt 
ennyien, és ezért van ennyi egyesület a szövetség alatt. Én huszonkettőt számoltam össze. És 
ez a huszonkét egyesület nagyjából-egészében össze is dugta a fejét, papírra vetette ezeket az 
érdekeket, valaki éppen most fogalmazza, de tulajdonképpen egy 22 lapból álló füzet készül, 
vagy van már kész majdnem – keressük az asztalt, amire ezt le lehetne tenni. Azt gondolom, 
hogy ismerik a kollégák az érdekeiket, tudják, hogy mik az érdekük, mit kellene képviselni, 
és igazából nem nagyon tudjuk, hogy hol lehetne ezt megtenni.  

Egyetlenegy gondolat, kicsikét lazítani szeretnék ezen a hangulaton. Elolvastam, hogy 
Tájékoztató a dísznövényágazat fejlesztéséről mint a válságkezelés egyik lehetősége. És hát 
amikor nehezek a hétköznapok, akkor az ember sokat álmodik, én erről a gyönyörű 
mesterségről nagyon sokat álmodom mostanában, egyre többet, és az az álom került itt elő a 
fejemben, hogy szerintem Entz Ferenc és Mohácsi Mátyás pont erről gondolkodott annak 
idején, amikor ezt a gyönyörű mesterségünket egyáltalán kialakította vagy megalapozta. Entz 
Ferenc akkor, amikor az osztrák börtönben senyvedett, és szerintem éppen Czuczor 
Gergellyel beszélgetett erről, tehát ez jutott eszembe, Mohácsi Mátyás pedig akkor, amikor a 
megcsonkított országunkban termelni kellett és munkaerőt kellett foglalkoztatni. Még az 
jutott eszembe, hogy nincs más a kezünkben a mai napig, mint ugyanazok a lehetőségek. Ez a 
csodálatos lehetőség, hogy lehet termelni, tehát jók a termesztés lehetőségei, vannak lelkes 
kertészek, és tulajdonképpen a startvonalon, ahol az uniós kertésztársainkkal vetélkedünk, 
úgy látom, hogy mi ólommellényben meg sószsákokkal, hátizsákkal állunk a rajtnál, és 
futunk, szaladunk, versenyzünk. Tehát én nagyjából-egészében ezt látom. A legfontosabb 
kérdésem az, hogy hol az az asztal, ha sikerül a kollégákkal ezt a 22 oldalas füzetet 
összeállítani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Huh, akkor most a jobb oldal következik. (Derültség.) 

Nekem a jobb oldal. Bocsánat, ez nem, semmiféle megkülönböztetés nem volt. (Derültség.) 
Tessék parancsolni. 

 
IZER GÁBOR (Prenort Kft.): Én itt, mert mi kollégák vagyunk, utána akartam rögtön 

szólni, csak hát ez nem jött össze. Izer Gábor vagyok, és a Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások 
Egyesületének vagyok az elnöke, civilben pedig a Prenort Kft.-nek az igazgatója, amely talán 
díszfaiskolában az egyik legnagyobb cég az országban, és talán közép-európai szinten is. Én 
inkább pozitívan vagy előrelátóan szeretném ezt a dolgot megközelíteni. A mi cégünknek, az 
elődeinknek is már a hatvanas évektől, mindig az volt a filozófiája, hogy mi szűkebben ebben 
a díszfaiskolai szektorban kiváló helyen vagyunk. Mert azok a növények, amiket nekünk meg 
kell termelni, azoknak utána húsz évig ugyanott meg is kell élniük. A vágott virágot meg 
tudják termelni Kenyában, Kolumbiában vagy mit bánom én, de egy kenyai növényt nem 
lehet ide hozni és elültetni a kertben. Potenciálisan nagyon jó helyzetben vagyunk a környező 
országokban és a keleti országokban is. Óriási piacok állnak előttünk. Gyakorlatilag a 
környező országoknak körülöttünk nincsen jelentős díszfaiskolai termesztése; Törökországba 
szállítunk most nagyon sokat, nincsen díszfaiskolai termesztésük – bár egyre jönnek föl, de az 
ország méretéhez képest nincs még –, Oroszország, Ukrajna megint hatalmas nagy potenciális 
területek. De itt a legnehezebb tulajdonképpen a piacra kerülésünk, és ebben kellene nekünk 
valami segítség. 

A legnehezebb az, hogy belátható, hogy a mi szakmánkban három, öt, sőt tizenöt évre 
előre kell gondolkodni. Bármilyen ciklusokat most ha nézünk, azok ennél sokkal rövidebbek. 



- 21 - 

Egy kormányzati ciklus is négyéves. Nekünk ennél sokkal tovább kell előre tekintenünk, nem 
beszélve arról, hogy ez rendkívül sok lekötött tőkét jelent. Tehát nyugodtan lehet gondolni 
azt, hogy három-, négy-, öt-, esetleg tízévnyi forgalom van lekötve pénzben meg effektív 
növényekben is. Ebből adódik az a problémánk, hogy mi jók vagyunk azokban a 
termékekben, amiket szabadföldön megtermelünk, nem igényel túl intenzív munkát, viszont 
nagyon gyengék vagyunk azokban, amikhez nagy technológia kell. És honnan van ez a sok 
import, amit a Mária említett? Tehát amikor valakinek az éves forgalmával körülbelül 
megegyező vagy annál nagyobb növényállománya van évekig lekötve, akkor nehéz már neki 
ezen technikai dolgokra beruházni, és pláne nehéz utána a marketingbe beruházni.  

Ott vannak tehát előttünk ezek a hatalmas nagy piacok, és azt veszi észre az ember, 
hogy amikor van egy hatalmas moszkvai kiállítás, ahol meg lehetne jelenni, vagy egy 
isztambuli kiállítás, ott egy, maximum két magyar cég tud megjelenni, mert mondjuk 270 
euró egy négyzetméter stand, nem beszélve a kiutazás költségeiről és a szállásdíjakról. Tehát 
3-3,5 millió forint alatt egy ilyen pár napos kiállítást egy cég nem tud megszervezni, és ezt 
nagyon kevesen engedhetik meg maguknak. Tehát én azt látom, hogy most kvázi van, akinek 
arra kell segítség, hogy átvezessék az úton, mert olyan állapotban van – mi lehet, hogy meg 
tudnánk mászni a Mount Everest-et, csak odáig nem tudunk eljutni, a kiindulópontig. Ehhez 
kell tulajdonképpen valami segítség, meg nyilván a belpiacokra vonatkozóan, ott a 
piacvédelmet és hasonló dolgokat már elmondták előttünk. Tehát én inkább ezt hoznám elő, 
hogy ez ügyben kellene valamit előrelépni, de ez nyilván egy hosszabb beszélgetés. 

 
ELNÖK: Igen. Köszönöm szépen. Egy pillanat, megint én reagálok egy dologra. 

Inkább egy gondolatot szeretnék közzétenni. Mióta a dísznövénytermesztés témakörét 
napirendre tűztük, és ennek már több hónapja, mindig egy dolog motivált, és engedjenek meg 
egy személyes példát. Mindig arra szoktam hivatkozni, mert azok a legjobb indikátorai egy 
adott téma feldolgozásának, amikor személyes benyomások érik az embert, és abból indul ki. 
Az elmúlt hónapokban több díszfaiskolában jártam, jártunk. Annyit elárulok önöknek, hogy a 
feleségem kertész, tehát ő szakmabeli, ha szabad így mondani. Meglepetésemre ő mondja azt, 
hogy márpedig ezek az alanyok, ezek a dísznövények, ezek kivétel nélkül mind-mind 
külföldiek. És ez engem, hogy mondjam, olyan hülyén érintett, hogy amikor akarok a 
dísznövénytermesztőknek egy fórumot szervezni, akkor a feleségem azt mondja az adott 
díszfaiskolában, hogy a növények szinte kivétel nélkül vagy franciák, vagy olaszok, vagy 
osztrákok. Az ország keleti sarkától az osztrák határig ez körülbelül olyan 8-10 lerakatot érint, 
amit körbejártunk – neveket nem mondok –, ahol gyakorlatilag a legkurrensebb és legszebb 
méretű, lombozatú, koronájú, hadd ne mondjam, önök ezt jobban tudják, mint én, 
dísznövényeket láttunk, importálva. Kis címkével ellátva, úgyhogy utána rájöttem, hogy 
valóban így van. Engem ez borzasztóan zavar; tudom, hogy vannak növények, amelyeket 
fiatalkorban más klimatikus körülmények között kell nevelni, aztán később kibírják a magyar 
klímát, ezt tudom, ez is lehet téma, de engem mégis zavar az, hogy miért vannak itt többek 
között ezek a növények, amikor szerintem pont önök azok, akik ezeket tökéletesen elő tudnák 
állítani. Még egyszer mondom, ez egy ilyen személyes dolog, és nem tudok efölött napirendre 
térni. Ez nemcsak kimondottan fajtaválaszték-növelés, mint amit szoktak mondani a 
nagyáruházak, hogy ez azért van, hogy több fajta legyen; inkább ezt kérdésként teszem föl 
önöknek, önök szerint szükség van erre, vagy ez csak megint divat, hóbort, vagy miből fakad 
ez? De én ezt csak egy hangos gondolkodásnak tartom; ha valaki közbeszól, nagyon szívesen 
várom a válaszát. Tessék parancsolni. 

 
DR. ORLÓCI LÁSZLÓ: Orlóci László vagyok, és nem a szakma képviselete hozott 

ide engem, hanem a szakma szolgálata. Ezt mindjárt felvezetésképp szeretném mondani. De 
egyébként a szakoktatáshoz szeretnék egy kicsit hozzászólni; kezdjük mindjárt az alapoknál. 
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Amiről itt vitatkozunk, vagy nem vitatkozunk, csak megjegyzéseket teszünk kölcsönösen, itt 
utalnék a Lukács barátomnak, Lukács Zoltán barátomnak az előbbi hozzászólására, és 
visszanéznék egy másik nagy magyar mondást a művelt emberfőkről. Amit, hogy is 
mondjam, nemcsak általános műveltség alatt kell értenem, hanem szakértelmiség és 
szakértelem alatt is kell érteni, és nagyon sok dolog, hogyha jól működne itt az alapoknál, 
akkor most nem kellene róla vitatkozni. Ez a meggyőződésem hosszú évtizedes szaporítási  
tapasztalat alapján. 

Azt gondolom, hogy a szakmát, az égető problémái mellett, amelyek most égnek a 
körmünkre, és most kell azokat rendezni, amellett egy picit a talpára kellene állítani, és az 
alapoktól kellene kezdenünk. Itt óriási mértékű rombolás volt tapasztalható, és óriási méretű 
romhalmaz tetején üldögélünk sok esetben, tehát csak annyi lenne a megjegyzésem és a 
kérésem, hogy mindenki ezt gondolja végig, hogy az egész szakmánk, mindenki, ahol 
dolgozik, milyen alapokra támaszkodik, és ezeket az alapokat mennyire van lehetősége, 
esélye, módja megváltoztatni; segíteni, hogy ezek ismét egészségesen fejlődhessenek tovább. 
Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjék meg, egy képviselőtársam idecsúsztatott egy 

levelet, amiben igaz, hogy az egyebekre vonatkoztatva szerette volna ezt a témát feldobni, de 
annyira ide tartozik. A Kecskeméti Kertészeti Főiskolának a jövőjével kapcsolatban van egy 
beadvány vagy egy kérelem, hogy mi lesz ennek a főiskolai karnak a sorsa az elkövetkezendő 
években. Ahol, ha jól olvasom ezt az anyagot, 20 fő államilag finanszírozott hallgató felvétele 
lehetséges 2012-13-ban. Azt hiszem, ez igazolja pont önt abban, hogy milyen fantasztikus a 
helyzet. Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem igaz, ezt a levelet én csak megkaptam, de lesz 
mindjárt szakértő a minisztérium részéről, aki erre válaszolni fog, hogy valóban ennyire le 
akarjuk-e degradálni a kertészeti oktatást közép- és felsőfokon, mert ha ennyire, akkor a 
szakmának vége, hát szóval én ezzel teljesen tisztában vagyok. Ha itt nincs kiművelt emberfő, 
és most nem akarok a nagy kertészeti szlogenekre kitérni, a Kert Magyarország 
vonatkozásában, de hogyha az nincsen, akkor az ágazatnak vége van. Márpedig azért ültünk 
ide szerintem, mert ezt nem engedhetjük meg. Tessék, még akkor egy viszontreakció. 

 
DR. ORLÓCI LÁSZLÓ: Egy gyors reakció erre, itt amit az Eke úr az előbb mondott. 

És lehet, hogy ez a sok minden mellett elsikkad, de a szakma becsülete: a munka becsülete a 
szakma becsülete. Tehát a szakma becsülete az, hogy ha valaki ezzel a szakmával foglalkozik, 
akkor az szakember legyen. Mert az azért elég érdekes dolog, hogy mondjuk elmegyünk egy 
kicsit nyugatabbra, és megnézünk egy ott működő társadalmat, amiben már régóta működnek, 
akár a céhes múlt óta működnek szakmák, akkor ott például előfeltétele egy szakmai 
vállalkozásnak a szakmai végzettség – mégpedig egy olyan szakmai végzettség, amely 
mögött nagyon komoly gyakorlati teljesítmény van. Nem lehet kertészeti mester valaki 
anélkül, hogy ne legyen szakmai gyakorlata. Németországban ez legalább négy év, egy 
mester mellett. És nem lehet valaki kertészetivállalkozás-vezető vagy -tulajdonos, vagy akár 
mondhatnám, hogy árutermelő és másokat alkalmaztató mester, ha nincs neki meg ez a 
becsülete. Erre én mindig egy példát szoktam mesélni. Nagy német faiskolásnak az irodájába 
belépvén, nagy szeretettel fogadott minket. Üres fehér fal meg egy egyszerű íróasztal volt 
bent, és a falon egyetlenegy oklevél. Tudtuk erről az emberről, hogy minden elképzelhető 
fokozatot megszerzett a szakmában, tehát a legmagasabb, legszuperebb, a leginkább 
vájtfülűeknek is jól hangzó végzettséget, doktorátustól kezdve mindene megvolt, de csak 
egyetlenegy oklevél volt a falon, ez pedig a német kertészeti mesterlevél. Megkérdeztük, 
vajon miért csak ez van fönt. Azt mondta, ide figyeljetek, bejön hozzám az egyszeri, 
bakancsos kertész. Ránéz a falra, és azt mondja, jó napot kívánok. Ilyen egyszerű a történet. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
VARGA KOVÁCS HORTENZIA (Dél-Magyarországi Kertészek Egyesülete): Ha 

már itt van a nyitott mikrofon, akkor kihasználom a lehetőséget. Visszatérve a szakma 
becsületére… 

 
ELNÖK:  A nevét, ha lenne szíves. 
 
VARGA KOVÁCS HORTENZIA (Dél-Magyarországi Kertészek Egyesülete): Varga 

Kovács Hortenzia vagyok, a Dél-Magyarországi Kertészek Egyesületének, szerény kis 
egyesületének a tagja, mert mi a vágott virágosok fogtunk össze, de vágottvirág-termelés már 
lassan nincs. Úgyhogy a létszámunk fogy, de attól még elképzelésünk és véleményünk is van.  

A szakma becsületéről csak néhány gondolat. Néhány évvel ezelőtt a Heti 
Világgazdaságban jelent meg egy elég elgondolkodtató lista arról, hogy hogy is állunk mi 
ezzel. Körülbelül az általam nem lebecsült és nem ledegradált takarítókkal vagyunk azonos 
társadalmi megbecsültségi szinten. Aki hasonlóképpen öt évet járt iskolába, egyetemre 
gondolok, azok mind emelt fővel és nagyon kihúzott derékkal tudnak közlekedni, és 
mérhetetlenül lenéznek bennünket, hogy nekünk csak egy kertészeti diploma jutott. Nézek itt 
a drága tanár úrra, aki nekem csoportvezető tanárom volt. Úgyhogy ezen egy nagyon picikét 
el kell gondolkozni, hogy hol is tartunk ezzel.  

De ha már itt van a szó, akkor elmondanám, hogy nagyon sokat beszélünk a 
vidékmegtartó képességről. Hát így semmit nem tartunk meg, mert azok az emberek, akik, ott 
élnek, azok szeretnének ott is maradni. A népesség bizonyos része, nem akarom őket bántani, 
de nem alkalmasak a továbbképzésre. Viszont ezt a munkát, ami rendkívül sok manuális, kézi 
munka, kifogástalanul el tudják végezni, a krumpliszedéstől a tulipánszedésig mindent. Őket 
nem kell átképezni, nem kell őket szállítani sehova az ég egy adta világon, nem kell egy 
intézményt ezzel megbízni; azok, akik tudják őket foglalkoztatni, rendkívül ügyesen meg 
tudják tanítani nekik, hogy hogyan kell csinálni. Ehhez nyilvánvalóan olyan tőkeinjekcióra 
volna szükség, amit minden ipari beruházás meg tud kapni jelen pillanatban is, ugyanis ha 
átolvassuk a Széchenyi Terv, vidékfejlesztés témaköröket, ha ezeket szépen módszeresen 
átnézzük, akkor a pályázatok 90 százalékában kizáró tényező az, ha a jövedelemnek, 
bevételnek 50 százaléknál nagyobb része származik mezőgazdasági termelésből. Ez elég nagy 
kizáró ok – ugyanis mi ebből élünk. Ez egy elég érdekes hozzáállás a vidékfejlesztéshez, 
valamint el kell azon gondolkozni, hogy a mezőgazdasági termelés nem két-három hónapig 
történik. Ugyan vannak ágazatok, amelyek nagyon gyorsan fordítják a pénzt, de mégis egy 
termelési év, az tart akár szeptembertől szeptemberig, vagy január 1-jétől január 1-jéig. De ez 
nem egy folyamatos termelés; nagyon sokszor előfordul, hogy az év bizonyos szakaszára 
koncentrálódik az árbevétel, és ha én azt abban a pillanatban is adózom, akkor sajnos nem 
tudom a későbbiekben beruházásra fordítani.  

Tehát ezen is el kell gondolkodni, hogy egy évről beszélünk. El kell ültetni, be kell 
takarítani, és mindenféle-fajta költséget és mindenféle egyéb környezeti tényezőt figyelembe 
kell venni. Ez elengedhetetlen. Aki ezzel foglalkozik, az tudja, hogy ez nem a bugyivarroda, 
ahol lehet komolyan tervezni arra, hogy milyen méretek legyenek; ez itt változó, nálunk ez 
naponta egy tizenöt ismeretlenes egyenlet, amit meg kell oldani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék. 
 
GARICS JÁNOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Garics János vagyok, a 

Vidékfejlesztési Minisztérium Gazdasági Főosztályától. Először is szeretném megköszönni 
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elnök úrnak azt a vállalkozását vagy próbálkozását, hogy ezt az egész ülést létrehozta. 
Nagyon örülök, én is kertész lévén, és sok évet a közigazgatásban is dolgozva. A 
dísznövényágazat mindig is, hogy mondjam, nehezebb helyzetben volt, mint a többi kertészeti 
ágazat, ennek ellenére foglalkozni kell vele. Egyértelmű az, hogy a mostani kormányprogram 
a foglalkoztatás elősegítését próbálja megcélozni, ezért azt hiszem, hogy nagyon jókor 
beszélünk erről. Marika előadásából egyértelmű volt az, hogy erre az ágazatra szükség van, 
van rá igény, és a hozzászólók is elmondták, hogy van reális termékforgalom – olyan igény, 
ami hosszú évek óta bizonyíthatóan sok ezer ember megélhetését biztosítja. Az is egyértelmű, 
hogy eladható termékek kellenek, és ebből látszik az, hogy ténylegesen főleg a cserepes meg 
a díszfaiskolai ágazat az, amelyik talpon tudott maradni, mert eladható termékeket tudott 
forgalomba hozni az elmúlt években.  

Egyértelmű és nehéz kérdés a regisztráció kérdése. Fölvetették többen is, Barabits úr 
is, hogy az adózó emberek kapjanak támogatást; legyen regisztráció, ne legyen 
feketegazdaság. Tehát ebben az irányban mindenképpen rengeteg a teendő. Viszont az 
összefogást többen is elmondták, én is elmondom: azt gondolom, hogy nem elég az 
összefogás még most sem. Ennél lényegesen jobb menedzselése kell az ágazatnak valamilyen 
szinten, mert nem igazán működött ez eddig. Hogy ez mitől alakult így, nyilván nagyon 
szerteágazó a dísznövényágazat is, mert önmagában is 8-10-12 féle tevékenységet fed le, de a 
jövőképet mindenképpen meg kell fogalmazni, az összefogást erősíteni kell, és akkor van 
lehetőség arra, hogy kormányzati hozzáállással, támogatással lehessen ebben lépni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bittsánszky úr. 
 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS (Magyar Kertészeti Tanács): Bittsánszky János vagyok, 

a Magyar Kertészeti Tanács elnökeként két különböző témához hadd szóljak hozzá. Az első, 
amit az elnök úr fölvetett, a Kecskeméti Főiskolának a kérdésköre. A húsz fő a Kertészeti Kar 
által indított három szakra vonatkozik, de ami talán biztató dolog lehet, hogy ez nem 
minisztériumi állásfoglalás, hanem a Felsőoktatási Tudományos Tanácsnak a javaslata. 

 
ELNÖK: Köszönöm. 
 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS (Magyar Kertészeti Tanács): De hozzá kell tenni, hogy 

ma az országban hét, azaz hét helyen adnak ki kertészdiplomát, és a Corvinus kivételével a 
másik hat ilyen nagyságrendű javaslatot kapott a képzésre, hogy tartson fönn egy-egy szakot 
öt-hat embernek az oktatására. Tehát a koncentráció mindenképpen fontos volna ezen a 
területen, hogy egy-két helyen képezzenek kertészmérnököt, de azokat viszont rendesen 
képezzék ki. 

A másik dolog, én is hadd mondjak elnök úrnak köszönetet azért, hogy lehetőséget ad 
a kertészeti alágazatok bemutatkozására a bizottság előtt. S minekutána a Kertészeti Tanács 
kormányváltáskor, mint a korábbi kormányváltásokkor is, elkészítette a kertészeti ágazatok 
stratégiáját és a döntéshozók asztalára tette, én úgy gondolom, hogy most, amikor elfogadás 
előtt van a nemzeti vidékstratégia, és ennek az aprópénzre váltása többek között a Kert 
Magyarország programnak a kidolgozása lesz, most van itt az idő, amikor ismét a tanácsnak a 
közreműködésével az ágazatok készítsék el az intézkedési tervet. Nem is az ágazat 
helyzetének a bemutatására, hanem – mivel tíz évre szól ez a program – hogy az elkövetkező 
tíz évben mit kellene csinálni annak érdekében, hogy ezek az ágazatok tényleg a gazdaság 
előrelendítéséhez hozzá tudjanak járulni. Ezt én rögtön föl is ajánlom, hogy a Kertészeti 
Tanács össze fogja fogni ezt a munkát, és belátható időn belül – remélhetőleg még a Kert 
Magyarország programnak az előkészítése előtt – letesszük az asztalra. 
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VARGA KOVÁCS HORTENZIA (Dél-Magyarországi Kertészek Egyesülete):  Egy, 

egy szót ezzel kapcsolatban. Igen sokszor elhangzik, hogy fogjon össze előbb, és aztán majd 
lesz ez meg az. Tisztelt Garics úr, itt ül velem szemben, meg az elnök úr is, írjunk anyagot! 
Én nagy tisztelettel megkérdem, az elmúlt nyolc év alatt hány anyagot írtunk, hány anyagra 
történt bármi hajszálnyi reakció? Tehát én azt gondolom, hogy tök fölösleges – elnézést a 
kifejezésért, teljesen fölösleges – írni, járatni, és elmondani, mit hogy kellene, akkor, amikor 
nem olvassák el. Legalább annyit, hogy köszönöm, megkaptam, hogy tudjon róla az ember. 
Szóval azt gondolom, ezek a tündérmesék most már elavultak. A szakma összefog, itt a 
bizonyíték, egy hét alatt összekaptuk magunkat, és azért mindenkitől mindenféle jött, de egy 
útvonalat tessék mondani. Álljunk a folyosón a minisztériumban és nézzük meg, hogy melyik 
osztályvezetőhöz mikor lehet bejutni? Vagy hogy ne legyen egy útvonal? Szóval én nem 
hiszem, hogy ma, ha eredményeket akarunk elérni, a csapásvonalat ne lehessen meghatározni. 
Hát most öten futkorásszunk? Össze lehet fogni, de kőkemény falakra találunk, vagy 
mosolygásra és fiókba betett irományokra, és nem hiszem, hogy ennek a csapatnak ilyen 
falfúrásokra kéne az energiáját vesztegetni, hanem igenis ez a program, ehhez ezt adom 
hozzá, és legalább akkor egy visszajelzést, hogy valami van. Szóval, sajnálom, köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Obreczán Ferenc képviselő úr kíván szólni. 
 
OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök úr, tisztelt 

kertészek! Hadd fogalmazzak így. Engedjék meg, hogy hadd mondjak néhány gondolatot én 
is. Mindannyian úgy tartjuk, hogy a kertészet a magyar agrárium bokrétája.  És a legtöbb 
személyt az agrárágazatban valóban a kertészek foglalkoztatják, ez vonatkozik a 
zöldségtermesztőkre, de a dísznövénytermesztés területére is. Amikor elnök úrral 
beszélgettünk a múlt évben, hogy létre kellene hozni egy albizottságot, kertészeti 
albizottságot, akkor első körben ketten mégiscsak úgy döntöttünk, hogy létrehozzuk. Azt 
hiszem, helyesen döntöttünk, mert van lehetőség arra, hogy itt a kertésztársadalom résztvevői 
elmondhassák a véleményüket, kifejthetik gondjaikat, problémáikat. Lehet, hogy első 
pillanatban nem találunk rá megoldást, de azt hiszem, hogyha fórumot adunk gondjainknak, 
akkor azok inkább megoldásra kerülnek. Azt itt elhangzottak nem biztos, hogy asztalfiók 
mélyére fognak kerülni. Tehát ezért is örülök ennek a mai összejövetelnek, és bízom benne, 
hogy az elkövetkezendő időszakban még fogunk találkozni egymással, gondjainkat, 
problémáinkat meg tudjuk beszélni, és együttes erővel tényleg bokrétaként tudjuk 
Magyarországon a kertészetet fölvirágoztatni. Mert munkaerő szempontjából valóban a 
legtöbb munkaerőt használja föl a kertészeti ágazat. A növénytermesztés egyéb ágazatainál 
valóban a 10 ezer hektárokat 6-8 emberrel, vagy egy nagy sertéstelepet 2-3 emberrel 
működtetni lehet, de a kertészet, az igen munkaigényes. Én is dolgoztam kertészként, termelő 
voltam, zöldségtermelő, tudom, hogy mit jelent, és minden támogatást önöknek tényleg 
megpróbálunk megadni. 

Itt felvetődött még egy kérdés az áruknak a bejövetelével, az úgymond külföldi 
áruknak a bejövetelével kapcsolatban. Tudják, egy szó mindig visszacseng a fülemben, az 
egyik tanácskozáson az egyik élelmiszerágazat vezetője azt mondta erre, amikor például 
bejött a hús, hogy ez egy egészséges spekuláció. Ezzel akarnám befejezni, hogy ne vegyük 
már tudomásul, hogyha virágot behoznak, az egy egészséges spekuláció. Valakinek a részéről 
igen, de az itt élő emberek részéről nem az. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni. 
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DR. BALOGH ÁRPÁD: Balogh Árpád vagyok, ügyvéd, és a Dísznövény Szövetséget 
karitatív módon egy jó pár éve támogatom. Elnök úr, köszönöm, hogy lehetősége van annak, 
hogy eljöjjek, és én kérdéseket szeretnék feltenni. Többek között arról, hogy a hatóságok 
részéről a szemléletváltozás mikor fog megtörténni. Elmúlt másfél év, majd két év, de ezt a 
szemléletváltást nem érzékeljük.  

Szemléltetni akarnám egy pár mondat erejéig, hogy a hatóság, a civil szervezet és a 
tagok között mi folyik. A hatóság úgy tekinti a civil szervezetet és annak tagjait, beleértve a 
tagokat is, mint olyan szakképzetlen embereket, akiket irányítani kell, és akiknek meg kell 
mondani, hogy a törvényeket, jogszabályokat hogyan kell értelmezni. Azt, hogy nem fogadják 
el a civil szervezetet egyenlő partnerként, azt még elfogadjuk. De az felháborító, hogy a 
hatóság a saját törvényeit, jogszabályait nem ismeri, félreértelmezi, és pénzbehajtásként 
alkalmazza a jogszabályokat. Akkor, amikor nemzetközi konferenciákra eljönnek a németek, 
az olaszok, a belgák és elmondják a játékszabályokat, ennek ellenére a hatóság másként 
alkalmazza a saját törvényeinket, de még csak nem is beszélünk erről, hanem bírósági 
ítéletekhez folyamodunk, mert nincs hova hátrálni már. A hatóság elveszti a pereket, és ebből 
sem tanul, kimegy a területre, és azt mondja a tagoknak, hogy a civil szervezetnek az 
utasításait vagy a mondanivalóit ne vegyék figyelembe. Úgy gondolom, hogy elsődleges az 
összefogás mellett a hatóság részéről, amit a civil szervezet tagjai elvárnak, hogy az meg kéne 
változzon. Fájdalmas, hogy több perből – mert négy pert kezdeményeztünk a hatósággal 
szemben, és mind a négy pert a tagok megnyerték – sem tanultak. Kérdezzük tehát, hogy 
meddig megy így, mert mi tovább hátrálni már nem tudunk. Köszönöm. (Közbeszólás: 
Bravó!) (Derültség.) 

 
ELNÖK: Csak annyit akarnék megjegyezni, hogy én nem arra számítottam, hogy itt 

most a hatóság, a civil szervezetek és a magántermelők közötti vitás ügyeket rendezzük. Ez 
nem a bizottságnak a feladata, ezt szeretném mondani. Ezt nem is akarom felvállalni se én, se 
a bizottság. Nagyon gyorsan le is szeretném zárni ezt a témakört. 

Ennek a bizottságnak a szándéka, még egyszer szeretném mondani – és lehet, hogy itt 
most félreértés volt az előbb, ugyanakkor többen ezt megerősítették, amit én is gondolok erről 
–, hogy igenis ennek a bizottságnak, ennek a grémiumnak, az önök közösségének nemcsak 
most kell ennél az asztalnál ülni, hanem holnap, holnapután is. Én adok arra lehetőséget, hogy 
itt, a bizottság keretén belül akár rövid időn belül ismét asztalhoz üljünk – de akkor már 
konkrétumokkal. Ez a kérésem. Nem akarom még bezárni az ülést, mert látom a szándékot, és 
mindenkinek szót akarok adni, de ezt azért el akarom mondani. (Derültség.) Tehát 
konkrétumokkal, konkrét javaslatokkal szeretném, ha a következő alkalommal leülnénk az 
asztalhoz, ahol már bizonyos mértékben kiérlelt gondolatok lennének, konkrétumok lennének, 
és igazán a jövővel foglalkoznának. Az ágazatnak a jövőjével. Amire, ahogy Bittsánszky úr is 
és Radics úr is említette, megfelelő fogadókészség, higgyék el, hogy van és lesz! Mert ha nem 
lenne, és ebben nem hinnék, akkor össze se hívtam volna ezt a mai csapatot. Azt nem 
mondom, hogy gyors változások és lehetőségek vannak, mert ha ilyet ígérnék, nem mondanék 
igazat, meg nem Magyarországon élnék. Azt hiszem, tudjuk mindannyian, hogy milyen 
közegben élünk. Nagyon nehéz azt a szemléletváltást elérni a közigazgatásban, irányításban, 
hatóságokban, civil életben, de önmagunk között is – legyünk őszinték –, amire azért egy 
elfogadható társadalmi rendszerben szükség van. Tessék parancsolni. 

 
KOLEDICS JÁNOS (Dísznövény Nagykereskedők Országos Egyesülete): Koledics 

János vagyok, a Dísznövény Nagykereskedők Országos Egyesületének az elnöke. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Elnök Úr!  

Két olyan kérdéshez szeretnék hozzászólni, amit már előttem előzőleg érintettek, csak 
ezt ki szeretném egészíteni. Az egyik a kötelező terméktanácsi tagsággal kapcsolatos. Lehet, 
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hogy nem ez lenne a neve, de a regisztrációnak, amit itt már előttem is fölvetettek, több 
előnye is lenne. Az a legnagyobb probléma, hogy nem tudunk szerveződni, mint ahogy a 
hollandok leszervezik önmagukat. Jogszabályi háttér hiányzik ahhoz, hogy valamilyen szinten 
ezt kötelezővé lehessen tenni. Itt nem a vállalkozók megcsapolásáról van szó – hiszen ezek az 
egyesületi vezetők, akik itt ülnek, javadalmazás nélkül dolgoznak –, hanem arról van szó, 
hogy egyáltalán tudjuk, a szakmában kik vannak, hányan vagyunk, mit csinálunk, ki mivel 
foglalkozik, ezek közül ki feketézik, ki csinál mást. Nagyon szervezetté úgy tudnánk 
magunkat tenni, ha ezt a háttértámogatást megkapnánk. Ezt már annyi helyen 
kezdeményeztük, de mindig valaki kitért előle, hogy nem az ő asztala. Tudom, hogy ez sem 
egészen ide tartozik, de egy nagyon lényeges problémát oldana meg, az egész 
kertésztársadalom értékesítő szervezeteinek a szervezettségét, statisztikai adatok, egyebek, s a 
többi. 

A másik kérdést pedig elnök asszony érintette, az árrés nélküli értékesítésnek a 
következményeit az áruházlánci vonalon. Na most, a probléma elméletileg egyszerűnek tűnik, 
de a gyakorlatban úgy néz ki, hogy addig, amíg egy áruház 14-15 ezer termékkel foglalkozik, 
és rendszerint a virágból nem egy terméket, hanem 10-15-20 féle növényt is akcióznak, 
magyarul nulla százalékos hozzáadott értékkel, azaz árrés nélkül kínálnak, akkor a 
virágszakmának, tehát a virágkereskedőnek, -boltosnak abból kellene megélni, abból az 
egyből. Tehát ez óriási problémát jelent, hogy addig, amíg örülünk, hogy foglalkoztatás 
szempontból valahol nyílik egy üzem, addig a másik oldalon rengeteg kis pici megy tönkre, 
és ezt mi érzékeljük, mert egyre csappan a vevői létszám. Ennek ez a háttérkövetkezménye. 
Hogy ezt milyen módon, hogyan lehetne behatárolni, meg egyáltalán mit lehet ebben tenni, 
hát azt gondolom, többször össze kellene dugni a fejünket. 

Még nem tudok elmenni a Balogh ügyvéd úr által elmondott kérdés mellett, mert azt 
hiszem, valami félreértés történhetett. Itt arról van szó, hogy hét éve csatlakoztunk az 
Unióhoz, és amikor az Unióból importálunk különböző dolgokat, akkor olyan termékeket, 
amiket a magyar jogszabályok útlevél-kötelessé tesznek az Európai Unión belül, nem 
küldenek. Az uniós jogszabályokat tehát ők teljesen máshogy értelmezik, ez lehet francia, 
német, holland; azt mondják, hogy ez fordítási hiba nálunk. Mi ezeket a tiltakozásokat már 
eljuttattuk mindenhova a múltban, de senki nem foglalkozik velük. Egész addig a Damoklész 
kardja lóg a fejünk fölött, amíg akár egy szállítmány is lefoglalható, hiszen mi nem 
állíthatunk ki növényútlevelet, csak akkor, ha attól a partnertől kaptunk, és annak alapján 
állíthatnánk ki a továbbításra szánt növény útlevelét. Tehát ez egy borzasztó polémia; azt 
gondolom, nem kellene ilyen fenyegetettségben élnünk.  

A másik probléma pedig az, amit ügyvéd úr is érintett, a szaporítóanyag-forgalmazás. 
Itt minden üzemet szaporítóanyag-forgalmazó üzemnek deklarálnak, valószínűleg azért, hogy 
azokat az ötven-valahányezer forintokat be lehessen évente szedni, de itt meg az okozza a 
problémát, hogy azokról a termékekről megint csak növényútlevelet kellene kiállítani, hiszen 
szaporítóanyag satöbbi. Ha itt a Mari néni megveszi és kiülteti az ablakába, az egész Unió 
máshogy értelmezi, és a legnagyobb baj az, hogy a teljes szakmát, tehát az összes 
magyarországi kertészt, kereskedőt ez a probléma érinti. Olyan nyomtatványokat kapunk 
kitöltésre, amiknek nincs jogszabályi hátterük, tehát nincs jogszabály, ami alapján ezekre 
kötelezni lehetne, a hatóság mégis ezt elvárja. Négy pert már, mint az ügyvéd úr is elmondta, 
megnyertünk, szóval ez pillanatnyilag lehet, hogy nem ide kívánkozó ügy, de ez az egész 
kertésztársadalmat annyira bosszantja, hogy a múltban nem oldották meg. Bíztunk benne, 
hogy ez a kormány meg fogja oldani, és én még mindig abban bízom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ne haragudjon, de az igazi szakmám mezőgazdász, tehát a szaporítóanyag 

kicsit távolabb áll tőlem, a vetőmagtermesztés közelebb áll hozzám. Foglalkozom is vele. De 
ezekről a kérdésekről egy politikai vagy egy parlamenti párt, vagy kormánypárt, 
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adminisztráció akkor tud igazán dönteni, akkor tud ebben eljárni, ha ezek a problémák 
javaslattal együtt a megfelelő helyre eljutnak. (Közbeszólás: Ott vannak.) Hát lehet, hogy ott 
vannak valahol, de hogy hol, azt nem tudom. Mert egy parlamenti képviselő kezdeményezte 
törvénymódosítással, szabálymódosítással lehet, hogy hatékonyabban, gyorsabban el lehetne 
jutni a célba, mint hogy anno valaki, a mákszövetség egyik asztalról a másikra rakosgatta 
ezeket az irományokat. Ezzel nem azt akarom önöknek mondani, hogy minden egyes 
javaslattal legyenek szívesek engem és képviselőtársaimat ostromolni. Azt viszont mondom, 
amit előbb is, hogy legyenek szívesek ezeket a problémákat egyszer és mindenkorra 
rendszerbe, sorrendbe szedni, mi a megoldandó, és ne a minisztériumnak a tisztségviselőjére 
ömlesszék. Ne haragudjanak, hogy ezt mondom, nem a minisztériumot akarom bántani, de 
őnekik is van éppen elég bajuk, mert nemcsak a dísznövény-, hanem az összes ágazat összes 
problémájával zaklatják őket, vagy nem is ez a helyes szó, de a problémafelvetés igen sok 
mindent okoz, és éppen ezért azt mondom, ezeket tessék leírni és ide hozni elébünk. Még 
egyszer mondom, én ezt vállalom. Jó? Köszönöm. Tessék parancsolni egy percben.  

 
MAGYAR KERTÉSZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKE: 

Tulajdonképpen azokért a mondatokért jöttünk, amiket nem az előző, hanem az előtte lévő 
megfogalmazásban az elnök úr elmondott. Tehát hogy legyen ennek folytatása. Itt már 
mindenki készült konkrétumokkal, de hát érthető, hogy itt nem konkrétumokról fogunk 
beszélni.  

A panasznap után inkább megfogalmaznám azt, hogy kik ülnek itt az asztal körül. 
Azok a szakemberek, akik meg szeretnék és meg is tudják oldani mindazt, hogy a gyerekeink 
ne betontengerben, ne szürke tüdővel, ne szürke elmével nőjenek föl. Az, hogy ezt mennyire 
tudjuk és milyen gyorsan végrehajtani, azt kell itt közösen eldöntenünk. És azt gondolom, 
amikor ön azt mondja, hogy erős közös érdekképviselet, amellett nagyon nagy szükség van a 
közös együttműködésre, az együttmunkára. Ön elmondta tulajdonképpen, már csak a 
menetrendet kéne kitalálni. (Derültség.) Köszönöm. 

 
ELNÖK: Állok elébe. Mégpedig a menetrend a következő, akkor egyezzünk meg 

abban, ma, ha minden igaz, 9-e van ugye, én önöktől e hónap végéig kérem az önök által 
egyeztetett konkrét intézkedési elképzeléstervet. Nem szeretném ezt mondani, de nem tudom 
másképp fogalmazni, meg lehet, hogy nincs is már jobb kifejezés e korosztály számára sem, 
tehát egy ilyen tervet szeretnék kérni, és ismételten asztalhoz fogunk ülni, természetesen a 
minisztérium képviseletével együtt. Megpróbáljuk sorba szedni a legfontosabb dolgokat. Mert 
most mindenki kicsit a saját ágazatával, tevékenységével szemben elfogult, én is meg más is, 
ezzel tisztában vagyok. Ki kell hámozni a legfontosabb első lépéseket, azokat szépen sorba 
szedjük. Én megpróbálok ebben önöknek partnere lenni, a bizottságon keresztül, Feri, azt 
hiszem, ezt mondhatom a te nevedben is. 

 
OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Igen. 

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Gondolom, hogy erre a minisztérium is megfelelő fogadókészséggel bír, 
márpedig én erről meg vagyok győződve, és itt megtaláljuk azokat a támogatókat is, mint 
akár Mártonffy úr vagy Bittsánszky úr személyében, akik ezt az utat már nagyon jól 
végigjárták. Úgy érzem, gyakorlatilag most azt az utat kell, azt hiszem, Béla, mondhatom, 
hogy azt az utat kell majd végigjárni a dísznövényeseknek is, mint amit ti jártatok itt az elmúlt 
hat-nyolc vagy tíz évben végig. Most talán van arra lehetőség, hogy nem kell annyi időt várni, 
mert az elveszi az ember kedvét, ha ilyen intervallumot mond valaki. De a gyakorlati 
tapasztalatokat tessenek szívesek leegyeztetni a kollegákkal. Ne legyen szégyen az, hogy egy 



- 29 - 

másik ágazat prominens személyeivel tárgyalóasztalhoz ülnek. Egyeztessék le, mik azok a 
lépések, utána ide visszajövünk, és szerintem akkor elindulhatunk ezen az úton. (Moraj.)  

Pillanat, pillanat, pillanat! Úgy gondolom, mivel az idő szorít, és még van szerintem 
két fontos kertészeti ágazat, a gomba és a gyógynövény, amelynek képviselőit szintén 
valamikor ebben a hónapban asztalhoz szeretném ültetni, hogy akkor utána azt az anyagot 
gyakorlatilag szépen, pont a kertészeti stratégiához vagy ágazati stratégiához szükséges 
döntésekkel, javaslatokkal együtt a minisztérium és a meghatározott személyek asztalára 
tudjuk tenni. Mert ebben az évben ezt meg kell tenni. Mert szerintem az idő véges. (Moraj, 
zaj.) Pillanat, pillanat! Jegyzőkönyv készül, nagyon szépen kérek mindenkit, hogy a 
beszélgetést majd a folyosón folytassák! Itt jegyzőkönyvbe beszél mindenki. Tessék 
parancsolni. 

 
OCSKAY MÁRIA, a Dísznövény Szövetség és Terméktanács elnöke: Egy olyan 

gondom van, hogy itt van a Kertészeti Tanács mint ernyőszervezet. Én nagyon örülök, hogy 
ők ilyen jól  bejárják az utat, de a Kertészeti Tanácsban vannak alágazatok, tagok, 
dísznövény, gomba. Akkor az elnök urat és a titkár urat szeretném megkérdezni, hogy ezek 
után várhatjuk, hogy amikor az MKT Kertészeti Tanács nevében történik valami, akkor az 
alágazatok is a súlyuknak megfelelő pozícióhoz jutnak? Mert azt gondoltuk, hogy van a 
Kertészeti Tanács, amely a kertészet érdekképviseletét ellátja, de ez nem működött. Akkor 
elvárhatjuk, hogy ezek után az alágazatok is ugyanolyan súllyal bírnak majd, vagy a zöldség-
gyümölcs a továbbiakban is prioritást élvez, és ezek mindig háttérbe szorulnak? Elnézést, ez 
kicsit kemény, de több éves komoly tapasztalatunk van, és valamilyen szinten a zöldség-
gyümölcs erősödése és prioritásai kőkeményen elhomályosították a többit. 

 
ELNÖK: Bocsásson meg, tisztelt elnök asszony, én nem ilyen szándékkal hívtam 

önöket. Én jobbító szándékkal hívtam, és nem éket szeretnék a kertésztársadalom ágazatai 
közé verni, hanem hidat építeni. A múltról én nem kívánok beszélni; a múltnak nagyon sok 
tapasztalata van, sok következtetést le kell vonni, de ebben a pillanatban nekem ez véges. 
Engem egy érdekel, bennünket egy kell hogy érdekeljen: a jövőnk. És most ne hivatkozzunk 
Kertészeti Tanácsra; annak csak örüljünk, ha Bittsánszky úrék felvállalják ezt a munkát. 
Segítenek. És most ne azt keressük, hogy ki az erősebb, ki a gyengébb. Most ne haragudjon, 
ez félreérthető volt, és nem is akarok ezen vitázni, csak megjegyzem. Ne ebből induljunk ki. 
Abból induljunk ki, hogy aki ennél az asztalnál ül, ezt a tevékenységet szívügyének és 
gazdaságilag a legfontosabb tevékenységnek tartja, és hogy ez valóban így is legyen. És én 
ezt akarom, ebben szeretnék önöknek partnere lenni a bizottsági képviselőtársaimmal együtt.  

Ennek reményében most megköszönöm, hogy ma itt részt vettek és lezárom a vitát. 
Úgy, ahogy megbeszéltük, Bittsánszky úrékon keresztül, e hónap végéig kérem az önök által 
készített elképzeléseket, és ismételten ehhez az asztalhoz le fogunk ülni. Köszönöm szépen, 
további jó munkát kívánok! 
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