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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 34 perc)  

Elnöki bevezető  
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 

kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Kertészeti albizottság ülésén megjelenteket 

képviselőtársaimat, szakértőket, szakembereket és a minisztériumok képviselőit. 

Egy kis visszatekintést engedjenek meg az elmúlt hónapok bizottsági munkájával 

kapcsolatban. A zöldség- és gyümölcságazat kérdéseinek a megvitatása történt meg az előző 

hónapokban, ezt a múlt év utolsó hónapjaira kell érteni, illetve a dísznövényágazat 

kérdésköreivel foglalkoztunk, amelynek a lezárása még hátra van. Én úgy gondolom, hogy ez 

az elkövetkezendő hetekben megtörténhet. Hogy a kertészeti ágazatnak a legfontosabb ágazati 

csoportjainak a kérdéskörét, ismeretanyagát megismerhesse a bizottság, illetve véleményt 

formáljon és segítséget adjon a minisztérium számára, ezért most a mai bizottsági ülésünkön a 

gombatermesztés és a gombaipar kertészeti jelentőségéről fogunk tájékoztatókat 

meghallgatni, illetve eszmecserét folytatni, és a számomra egy nagyon fontos ágazat, a 

gyógynövényágazatnak a helyzetéről szeretnénk szintén tájékoztatást kapni, amelynek az 

apropója éppen az a tegnapi európai uniós döntés, mely alapján, ha jól tudjuk, az információk 

alapján az európai uniós szakértők, ha az információim nem csalnak, az európai védett eredetű 

növények, illetve termések vonatkozásában a kamillavirágot felvette a soraiba. Azt gondolom, 

hogy ez a magyar gyógynövényágazatnak egy fontos kérdésköre, de majd erről a szakértőktől 

és a vezérigazgató úrtól fogunk is hallani. Tehát az aktualitásoknak mindig megvan az ideje. 

De ettől eltekintve úgy gondolom, hogy a mai bizottsági ülésünket az első napirend ponttal, 

tehát a gombatermesztés és a gombaipar kertészeti ágazatként való megjelenésével fogjuk 

kezdeni.  

Tájékoztató a gombaiparról, mint a kertészet potenciális sikerágazatáról 

Javaslom, hogy az időrendet próbáljuk úgy betartani, hogy 16 órára szerintem a két 

fontos kérdéskörrel, nemcsak az előadással, hanem a hozzászólásokkal, véleményekkel is 

végezni tudjunk, és akkor majd a következő időszak néhány kérdéskörére szeretnék még 

javaslatot tenni. Megkérem dr. Bittsánszky Jánost, hogy tartsa meg előadását.  

Dr. Bittsánszky János előadása 

DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a FruitVeB társelnöke: 

Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Köszönöm a lehetőséget, hogy a gombaipar 

helyzetét be tudjuk mutatni. Én Bittsánszky János vagyok, a FruitVeb Zöldség-Gyümölcs 

Szakmaközi Szervezet társelnöke és a Zöldségtermesztő Kutatóintézet vezérigazgatója.  

A második funkciómból eredően, minekutána az elmúlt néhány évvel ezelőttig az 

utolsó bástyája volt a gombakutatásnak a zöldségkutató intézet, mint ilyen kaptam a felkérést 

arra, hogy ezt a mai tájékoztatót a gombaipar helyzetéről megtartsam. 

Az anyag elkészítése során a gombaágazatnak a legmeghatározóbb személyiségei 

vettek részt, és közös munka eredményeképpen alakult ki ez a most bemutatásra kerülő anyag.  

A kormány által elfogadott nemzeti vidékstratégia és annak végrehajtását szolgáló 

Darányi-tervhez készülőben van a „kert Magyarország stratégia”, ehhez simulóan úgy 

gondoljuk, hogy érdemes a gombaágazat helyzetével is foglalkozni, mert úgy gondoljuk, hogy 

a Darányi-tervben megfogalmazottakkal tökéletesen korrelál a gombaipar jövője és a 

lehetőségei.  

A rövid bemutatás során első nekifutásra szeretném néhány gondolattal a középmúltat 

bemutatni a gombatermesztéssel kapcsolatban, aztán a jelent, és egy picit természetesen a 

legfontosabbat, a számunkra vágyott és jónak tartott jövő kérdéseivel szeretnék foglalkozni.  
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A lényeg az, hogy az EU 27 tagállamában jelen pillanatban mintegy 950 ezer tonna 

gomba terem, ennek több mint az 50 százaléka két országból, részben Lengyelországból, 

mintegy 260-270 ezer tonna és Hollandiából 250 ezer tonna kerül az európai piacra. Tehát 

tulajdonképpen az európai gombatermesztésnek két meghatározó országa van, és az összes 

többi ország ehhez képest lényegesen lemaradva követi. 

A magyar termelési adatokról néhány gondolatot. Az elmúlt években némi ingadozást 

mutatott a termelési szint, de körülbelül ez a 22,5 ezer tonna csiperke, 2300 tonna laska és 10-

20 tonna, tehát tulajdonképpen nyomokban lévő shiítáke a magyarok által megtermelt 

mennyiség. Ez a termelés enyhén emelkedő tendenciát mutatott az elmúlt években. 

A fogyasztási mutatókról néhány gondolatot. A magyar fogyasztás mintegy másfél 

kilogramm per koponya, ez az európai átlagtól lényegesen elmarad, Európában közel három 

kiló az egy főre jutó gombafogyasztás. A magyar termelésnek mintegy 60 százaléka belföldön 

kerül elfogyasztásra, és 40 százaléka kerül exportra. Az exportirányok elsődlegesen a 

közvetlen közeli országok. Ezen túlmenően Németország és Olaszország és természetesen a 

Kárpát-medence országai. A tőlünk keletebbre eső országok, elsődlegesen a volt szovjet 

utódállamoknak a területén gyakorlatilag jelen pillanatban nincs kiszállításunk, noha komoly 

lehetőségeket látunk a jövőben ezen a területen. 

A ’90-es évek végén a 2000-es évek elején a gombatermesztésünk ennél lényegesen 

magasabb volt, nagyobb mennyiséget állított elő, a statisztikai adatok szerint mintegy 34-38 

ezer tonna volt a termelés. Akkoriban, tehát az ezredfordulón a termelés szinte kizárólag 

pincékben folyt Magyarországon, tehát amire jellemző volt az, hogy relatíve a 

versenytársainkhoz, elsődlegesen a hollandok és lengyelekhez képest alacsonyabb hozamot 

produkáltak, a technika korszerűtlen volt, viszont aránylag jó minőségű gombát állítottak elő 

a pincékben. Erre az időszakra a pincés termesztésnek a korlátai tulajdonképpen teljes 

mértékig megalapozódtak, tehát lényegesen fejlődés ettől kezdve ezen a területen nem volt 

várható. Főleg akkor, hogyha a pincéknek a korszerűsítésével nem lehetett foglalkozni. 

Emellett néhány korszerű üzem létrejött, ahol kimagaslóan jó hozamokat, 35 kg/komposzt 

mázsára vonatkoztatva tudtak elérni. Ezek a korszerű üzemek természetesen nem pincések, 

hanem földfelszíni farmok voltak.  

Ebben az időszakban, tehát a 2000-es évek fordulóján a gombaágazat két területéből 

az egyik elsődlegesen az alapanyaggyártás, tehát a komposzt-előállítás jelentős fejlesztésen 

ment keresztül. Ebben az időszakban 3-4 korszerű komposztüzem létesült Magyarországon. A 

2000-es évek elején viszont a környezetvédelmi szempontok szerint ezeket a berendezéseket 

bizonyos mértékig át kellett alakítani, és kialakultak az úgynevezett félig zárt 

komposztüzemek, amelyek megfelelően korszerű és jó minőségű alapanyagot tudtak már 

előállítani.  

Egy rövid kitekintés a másik fontos gombafajunkra, a laskára, ami a csiperkével 

ellentétben az elmúlt időszakban, nyugodtan mondhatom, hogy sikernek könyvelhető el. A 

laskatermesztés korszerűsödött, a 2000-es évek táján, minekután itt teszek említést, hogy a 

laskakutatásban a Zöldségkutató elég intenzíven részt vett. Ennek megfelelően Kecskemét 

környékén erősödött fel a laskatermesztés és korszerű laskatermesztő üzemek jöttek létre 

Kecskemét környékén, főleg az alapanyaggyártás szempontjából. Erre az időszakra a 

kibocsátás stabilizálódott, és mintegy 2500 tonna/év kibocsátással nagyon kiváló minőségű 

laskát tudunk előállítani, aminek következtében a piaci pozíciói a laskaeladásoknak jelentősen 

megnövekedtek, és stabilan magasabb áron tudunk értékesíteni, mint versenytársaink.  

A legfőbb piacai a laskatermesztésnek Németország, de lényegesen távolabbi 

piacokon is megjelent már a laska, így Franciaországban, Angliában is már el tudunk adni, de 

természetesen a mennyiségeket is növelni lehetne, és szükséges volna.  

A fejlesztések ebben az időszakban a gombapiaci értékesítést kedvezően 

befolyásolták, az uniós csatlakozás előtti időszakban a kilogrammonkénti támogatást kapott a 
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gomba, ami kedvezően befolyásolta a termelést, ennek volt köszönhető az is, hogy a 2000-es 

években 37-38 ezer tonna előállítás történt. A 2000-es években a legfejlettebb módszerek 

kerültek bevezetésre az alapanyag-előállításban, de sajnálatos módon ezt nem követte a 

termesztőberendezések korszerűsítése. Tehát a kiváló minőségű alapanyag egy technikailag 

kevésbé felszerelt termesztőberendezésbe került, és ebből eredően igazából a komposztban és 

az alapanyagban rejlő lehetőségeket nem tudtuk igazából kihasználni. A nem 

kiegyensúlyozott fejlesztés tehát, hogy egy erőteljes komposztfejlesztés és elmaradó 

termesztőberendezés-fejlesztés eredményeképpen jelentősen visszaesett a termesztésünk, és 

ez a 18-20 ezer tonnás mennyiség az, ami az elmúlt időszakban előállításra került, ma ez 

némileg emelkedő tendenciát mutat. A laskatermesztés tartotta magát a 2500 tonnás 

mennyiségével.  

Az a kellemetlen helyzet alakult ki, hogy azokon a piacokon, ahol korábban a nagyobb 

mennyiségű árut el tudta a magyar termelés helyezni, minekutána az árumennyiség nem állt 

rendelkezésre, ezekre a piacainkra a lengyel gomba betüremkedett azonnal, és jelen 

pillanatban ezen piacok egy részén lengyel gombát árusítanak magyar helyett.  

A lehetőségek. A komposzttermelés jelen pillanatban a régióban lévő országoknak a 

komposzttal való ellátását is lehetővé teszi, és ennek megfelelően a jelenlegi komposztipar a 

környező országokba is szállít jó minőségű komposztot. Jelenleg a magyar termelés a hazai 

piacokon kívül, Ausztria, Németország, Olaszország, Csehország, Románia és egyéb balkáni 

országokba tud eladási lehetőséget biztosítani.  

2004-ben értünk el az EU-csatlakozásig, ez előtt az EU-csatlakozás előtt is bizonyos 

integrációs folyamatok lezajlottak elsődlegesen a kereskedelem területén a gombaiparban, de 

az uniós csatlakozással párhuzamosan a gombaipar területén is megalakult három-négy 

gombás TÉSZ. Ezek elsődlegesen a gomba kereskedelmére alakult szervezetek voltak. 

Ezeknek a gombás TÉSZ-eknek a megalakulása nem igazán volt kedvező, mert nem 

megfelelő tulajdonosi forma megválasztása történt, az érdekeltség és az összefogás hiánya 

miatt ezek a szervezetek egy bizonyos időszak után megszüntették a tevékenységüket és 

felszámolásra kerültek. Ugyanakkor jelen pillanatban is újabb gombás TÉSZ-ek a korábbi 

negatív tapasztalatoknak a hasznosításával tulajdonképpen már talán életképes szervezetek 

vannak kialakulóban. 

Mi a teendő, ha a gombaiparnak a jövőjével akarunk belátható időn belül foglalkozni? 

Jelenlegi szinten konzerváljuk a helyzetet, ami az ágazat lassú leépülését eredményezi, 

valószínűleg egyikünk se, se a gombaiparban érdekeltek, se a nem érdekeltek, csak 

fogyasztóként szereplők sem ebben érdekeltek, hogy megszűnjön a gombatermesztésünk. A 

másik lehetőség, ami mellett letesszük a voksot: az ágazatban jelentős fejlesztéseket hajtunk 

végre, ami lehetővé teszi a termelés felfutását, jelentős gazdasági potenciál mellett.  

Mi szól a fejlesztés mellett? Kis területen nagy értéket állít elő, és itt ezeknél a 

felsorolásoknál szeretnék megint visszautalni a nemzeti vidékstratégiával és a Darányi-tervvel 

lerögzített alapelvekhez, tehát ezeknek felel meg tulajdonképpen a gombatermesztés. 

Meglehetősen kézimunka-igényes, képzelten munkaerőt is foglalkoztatni tud, itt azért ne 

tessenek azt gondolni, hogy abszolút járatlanok, mert a gombaszedést is meg kell tanulni, de a 

szedés egy komoly munkaerőigénnyel lép fel a gombatermesztés területén. 

Folyamatos munkát biztosít, tehát nem időszakos. Helyben tud jövedelemforrást 

biztosítani a termelőknek, az időjárástól, a szezonoktól függetlenül egész évben termelhető a 

gomba a megfelelő berendezésekkel.  

Nagyon kiemelten szeretnék a következő dologra kitérni: mezőgazdasági hulladékot 

hasznosít, ló- és csirketárgyát és szalmát. Hozzá szeretném tenni a következőt, hogy 

megfelelő marketing esetén a hazai fogyasztás jelentősen növelhető, a korszerű 

táplálkozáshoz járul hozzá, jelentős hazai és exportárbevételt indukál és a környező és keleti 

országok piacán az export bővíthető. Itt szeretném megemlíteni, hogy ahhoz, hogy a keleti 
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piacokon meg tudjunk jelenni egyszerre nagy mennyiségű és kiváló minőségű árura van 

szükség. Ez jelen pillanatban a szétaprózódott pincés termelésből nem biztosítható.  

A cél a 2000-es évi termelési szint elérése vagy meghaladása, ez gyakorlatilag azt 

jelenti, hogy évi 50-70 ezer tonna csiperkegomba- és a 3500 tonna laskakibocsátást 

szeretnénk elérni, ami - úgy gondoljuk, hogy - esetleg 3-5 év alatt egy megfelelő fejlesztés 

alatt megcélozható és el is érhető.  

Mi szükséges ahhoz, hogy ezt a kitűzött célt elérjük? Egy: a jelenlegi 

komposztkapacitás további bővítése, kettő: korszerű gombatermesztő farmok, három: a 

meglévő termesztés korszerűsítése, és itt elsődlegesen a hagyományos, régi termesztésmódot 

is lehet fejleszteni, és javítani az ottani kihozatalt és a gazdaságosságot.  

Nagyon lényeges az elsődleges pont, tehát ahhoz, hogy a megfelelő fejlesztést el 

tudjuk érni, a jó minőségű komposzt-előállító üzemek létrehozatala elengedhetetlen és 

szükséges.  

A második legfontosabb pont, a korszerű legfejlettebb technológiával alkalmazott 

családi gombafarmok létrehozása, amelynek eredményeképpen a hozamaink rövid idő alatt a 

versenytársainkhoz hasonlóak lesznek. A termékminőség a legmagasabb élelmiszerbiztonsági 

követelményeknek megfelel, folyamatos, jól termelő árukibocsátás. A farmok az ország 

területén bárhol létrehozhatók. Ez a bővítés a jelenlegi foglalkoztatási létszámot, amit 3-5 

ezerre becsülünk, ez egy becsült szám természetesen, de úgy gondoljuk, hogy ez 

megduplázható abban az esetben, ha ezek a fejlesztések végrehajtásra kerülnek, mintegy 6-10 

ezer munkahely jöhet létre a gombaágazaton belül.  

A harmadik lépés a meglévő termesztőberendezések korszerűsítése, itt elsődlegesen a 

pincékre gondolunk, ahol a légtechnikának a korszerűsítése az elsődleges szempont, és azon 

kívül a termelési szinteknek, tehát tulajdonképpen lehetőség szerint a polcos rendszereknek a 

bevezetése. Sajnos a pincés termesztésbe bármilyen beruházások, korszerűsítések révén a 

logisztikát nem nagyon tudjuk javítani, tehát soha nem lesz versenytársa a pincés termesztés a 

korszerű felszíni berendezéseknek, de semmiképpen nem arról van szó, hogy el kell felejteni a 

pincés termesztést, az is lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a kitűzött célt, a jelenlegi termelés 

megháromszorozását el tudjuk érni. Az még egy nagyon fontos dolog, hogy minekutána ezek 

a korszerűsítendő berendezések aránylag szétaprózott üzemekben vannak, konkrétan magát a 

korszerűsítést csak integrációs körülmények között lehet végrehajtani, tehát nem szabad 

rábízni egy-egy termelőre, hogy a légtechnikát találd ki, hogy hogyan fogod módosítani, 

hanem ez a lehetőséget valami integrátor kezébe kell adni, hogy a támogatás birtokában 

ezeket a berendezéseket korszerűsíteni lehessen. 

Szükséges intézkedések. A jelen támogatási rendszer, ami pillanatnyilag fut 

Magyarországon, a projektenkénti támogatás felső határát 50 millió forintban határozta meg. 

Ez kizárólag termesztőberendezések korszerűsítését teszi lehetővé. Amennyiben korszerű 

felszíni berendezéseket akarunk létrehozni, akkor a projektenkénti felső határt 250 millió 

forintra kell emelni. Külön kiemeltem, hogy a komposztüzemek létesítése az egész 

gombatermesztés alapja a fejlesztés esetében, és ezek a fejlesztések tulajdonképpen 

nagyberuházások, ezért úgy gondoljuk, hogy a komposztüzemek támogatását, a támogatás 

intenzitását egyedi elbírálás alatt kell nagyberuházásként kezelni.  

Ötven százalékos támogatásintenzitással négy éven keresztül épüljön évi ötvenezer 

négyzetméter termesztőfelületű korszerű termesztőház, és négy év alatt jöjjön létre az előbb 

említett 140 ezer tonna komposztkapacitás-bővítés.  

Meg kell mondanom, hogy az előkészítés során nem volt egészen egyetértés az anyag 

alkotói között, hogy a pincék tulajdonjogát rendezni kell-e vagy nem. Egyik oldalon az volt, 

hogy nem szívesen ruháznak be nem tulajdonba a termelők, másik oldalon az volt a 

vélemény, hogy úgyis 5-10 évig fog tartani a pincés termesztés, tehát 5-10 évre érdemes 

beruházni még bérleménybe is. Úgy gondoljuk, hogy érdemes megfontolni, hogy a pincék 
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tulajdonviszonyai bizonyos támogatással rendezhetők-e vagy sem. Ha mindezt sikerül 

megvalósítani, akkor a hazai fogyasztás 100 százalékkal emelhető európai szintre, az 

exporteladások is szintén 100 százalékkal növekednek. Itt elnézést fogok kérni, mert itt egy 

vágy jelenik meg a következő mondatban, mert a versenytársainknál, mondjuk Hollandiában 

gombamarketingre valóban ilyen nagyságrendű összegeket fordítanak. Mi úgy gondoljuk, 

hogyha évi 100 millió forint termékmarketinget biztosítani lehet, akkor valóban a 100 

százalékos fogyasztásbővítés elérhető mondjuk 3-4 év alatt, tehát az 500 millió forint 

marketingköltséget tessenek szíves lenni elfelejteni, 100 millióra gondoltunk.  

Nagyon lényegesnek tartom a szalmahasznosítás ésszerű egyensúlyának 

megteremtését. Itt az energia, illetve kontra gombatermesztés kérdéskörét szeretném kiemelni. 

Hogyha belegondolunk abba, hogy a Pécs környékén tervezett szalmaerőmű a magyar 

szalmamennyiség 30 százalékát elhasználná, akkor nem biztos, hogy a gombatermesztés 

túlzottan szép jövő elé nézne, tehát ezt mindenképpen érdemes figyelembe venni.  

A másik a baromfi- és lótrágya-hasznosítás támogatása. Nem mi találtuk ki, a 

versenytársainknál mindez megvalósult, körülbelül tonnánként hétezer forint nagyságrendű 

támogatást kapnak, ez ugye egy csomó környezetvédelmi probléma megoldása lehet. Úgyis 

ezt a problémakört valamilyen módon kezelni kell. Ha ez a gombatermesztést segítheti, azt ki 

kéne használni.  

A termelők integrációját továbbra is elő kell segíteni annak érdekében, mennél 

nagyobb mennyiségű, egységes árualap álljon elő. Minekutána nem minden gomba 

értékesíthető friss gombaként, ezért a gombafeldolgozási lehetőségeket javítani kellene.  

Elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk a felső-, közép- és szakmunkásszintű 

gombatermesztési képzést, aminek jelen pillanatban annak ellenére, hogy a felsőoktatási 

intézményeknél van néhány helyen zöldség- és gombatermesztés tanszék, nem látjuk 

megoldottnak, főleg az alsóbb szintű képzést. Ezt mindenképpen valamilyen szinten erősíteni 

kell.  

Mint említettem, néhány évvel ezelőttig, amíg a források el nem fogytak, 

gombakutatás folyt a zöldségkutató intézetben, ez az elmúlt öt évben tulajdonképpen leállt, és 

ma igazából gombakutatás nem folyik sehol az országban.  

A fejlesztés eredményei, a csiperketermesztés a jelenlegi háromszorosára nő, a hazai 

fogyasztás megkétszereződik, és lehetőség nyílik a keleti piacok megtámadására is, hogyha 

egységes árualapok készülnek.  

A laskatermesztésben – úgy gondoljuk, hogy – egy 50 százalékos fejlesztést el lehet 

érni.  

A komposztgyártás. A hazai igényeket jó minőségű komposzttal kielégíti és hosszú 

távú exportszerződéssel lekötött komposztmennyiségek is kielégíthetők a régiós területen, 

tehát semmiképpen sem szeretnénk azt, hogy a régióból kiszorítsanak bennünket a 

komposzttal, hanem mi szeretnénk ezt továbbra is ellátni.  

Az ágazatban foglalkoztatottak száma mint korábban említettem, 3-5 ezer fővel 

növelhető, és ráadásul a lakóhelyük közelében biztosított a folyamatos foglalkoztatás. 

Ezeknek az oktatását a termelőüzemeknek kell magukra vállalniuk. 

A fejlesztés szinte kizárólag családi és közepes vállalkozások keretei között valósulhat 

meg, a fejlesztés következtében, és itt is megint egy javítást szeretnék kérni, a gombaágazat 

éves árbevétele gomba- és komposzt együttesen 30-35 milliárdra nő. Nem milliárddal, hanem 

milliárdra nő.  

Ahhoz, hogy ezek a fejlesztések megvalósulhassanak, az alábbi támogatási szinteket 

gondoljuk: a termelői kör tőkeszegénysége miatt a fejlesztés bármely módja 40-50 százalékos 

támogatásintenzitást feltételez. 50 százalékos támogatási szint esetén a 140 ezer tonna 

komposztkapacitás bővítése 12,5 milliárd forintot feltételez, a 200 ezer négyzetméter 

termesztőberendezés-bővítés 15 milliárd forintot, a termesztőberendezés-korszerűsítés 
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egymilliárd forintot, a marketing 300 milliót, összesen 28,8 milliárd forint támogatást 

feltételez. Természetesen úgy gondoljuk, hogy ez igazából az újonnan, 2014-ben induló uniós 

költségvetési időszaknak a fejlesztése lehet. Köszönöm a figyelmet. (Taps.) 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen Bittsánszky Jánosnak az előadását. Számomra, de 

gondolom az asztalnál ülőknek is sok új gondolatot közölt, adott át, ami elgondolkodtathat 

mindannyiunkat. A gondolkodást, hogyha elkezdjük, megadom a szót a jelenlévőknek. A 

kérésem, hogy amikor valaki szót kap, legyen szíves a jegyzőkönyvvezetés kedvéért és a mi 

tájékoztatásunkra a nevét és a képviselt intézményt, céget vagy egyéb szervezet nevét közölni.  

További hozzászólások 

NAGY LÁSZLÓ (Kecskemét Pilze-Nagy Kft.): Kecskemétről, a Pilze-Nagy Kft.-től 

vagyok, és egyben a gombatagozat vezetője is vagyok. Néhány gondolattal szeretném 

kiegészíteni az elhangzottakat.  

A statisztika szerint a magyar vállalkozások 16-17 százaléka tudja a tevékenységével 

átlépni a határt. A gombavállalkozásoknál ez jóval magasabb arányt ér el. Egy-egy kisebb 

vállalkozás is, egyedül vagy másokkal összefogva képes arra, hogy egy külföldi kereskedelmi 

láncot is kiszolgáljon. Erre az utóbbi időben jó néhány pozitív példa adódott. Az egyik a 

szlovák Billa, a másik pedig a keletnémet Lidl esete, ahol egy-egy csiperkés és laskás 

összefogott, és sikeresen szállítanak oda ketten.  

A csiperkegombával 600-800 km-re tudunk eljutni gazdaságosan, a laskagombával 

pedig ennél jóval távolabbi piacokra is, Bittsánszky úr már megemlítette, hogy a magyar laska 

jelen van Párizsban és a londoni nagybanin is. A laskagomba igazi réspiaci termékké vált az 

Európai Unióban. Egy kis ország kis termékkel tud igazán nagy lenni, a tömegáruval kevésbé, 

ahhoz ott vannak a nagy országok. Míg az egész gombatermésünk 40 százaléka jut külföldre, 

addig a laska 60-70 százaléka. Mindkét gombáról elmondható, hogy kevés olyan kertészeti 

terméke van Magyarországnak, amelyik az év 52 hetében jelen van a nyugat-európai 

piacokon. Hála a rendszerváltás óta tartó masszív jelenlétnek, mára megkedvelték a magyar 

gombát a nyugat-európai vevők, elsősorban a németek és az osztrákok.  

Elhangzott, hogy hány négyzetmétert kellene létrehozni. Ezt azzal szeretném 

kiegészíteni, hogyha ezt farmokban és vállalkozásokban gondoljuk, akkor a legkisebb 

gazdaságos farm az úgynevezett egy kamionostelep, azaz 22 tonna/fuvar komposztszállítással, 

hat helyiséggel 7,5-8 tonna gombát/hét termést eredményezhet, a foglalkoztatásban 15 főt 

eredményez. Ennek a bekerülési költsége 800.000-1,1 millió euró, ez körülbelül 300 millió 

forint, hogyha átlagoljuk, körülbelül 300 millió forint/legkisebb gazdaságos farm. Ha viszont 

onnan közelítjük meg, hogy mekkora farmot kell létrehozni ahhoz, hogy sikeresen tudjon 

beszállítani egy kisebb kereskedelmi láncba, nem olyanba, mint a Tesco, ahhoz viszont már 

duplaméretű farmra van szükség, ahol hetente legalább 15-16 tonna/hét gombát lehet 

előállítani, és ennek a bekerülési költsége, mivel ez már gazdaságosabb mint a kisebb, ennek a 

bekerülési költsége körülbelül 500 millió forint/farm.  

Ahhoz, hogy az elavult termelésünket felváltsuk, tehát csak a jelenlegi szintünket 

tartsuk, ahhoz szükség van a következő öt-tíz évben 30-40 új farm létrehozására. Ha pedig azt 

a célt akarjuk elérni, hogy megháromszorozzuk a csiperketermesztést és 50 százalékkal 

növeljük a laskatermesztést, ahhoz további 50-60 farm létrehozására van szükség 

Magyarországon. Tehát ezek azok a szükségletek, amikkel ki lehetne elégíteni azokat az 

elképzeléseket, amiket a Bittsánszky úr elmondott.  

A modern farmok létrehozását azért is mindenképpen szükséges hogy elősegítsük, 

mert az őstermelők nem tudják reprezentálni azt a certifikálót, ami a nyomon követhetőséghez 

szükségeltetik. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy gazdaságos farmokat hozzunk 

létre. Ehhez természetesen szükség lesz állami támogatásra is, de ahhoz, hogy a hazai piacot 
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meg tudjuk védeni a külföldi támadástól, beszállításoktól, itt elsősorban a lengyel 

beszállításokra gondolok, ahhoz a magyar piacot a környező országokban, a távolabbi 

piacokon kell tudni megvédeni. Magyarországnak hagyományos, tehát a kertészeti ágazat 

termékeinek hagyományos piaca a Kárpát-medence országai, illetve a szomszéd Ausztria, 

valamint gomba szempontjából, különösen a laska szempontjából a legfontosabb felvevőnk 

Németország. Tehát ezeknek a piacoknak a táplálása, szélesítése további kapacitások 

növelését teszi szükségessé.  

Hozzászólva még egy kicsit a szalmahasznosításhoz. Magyarországon a 

gabonatermesztés mellékterméke a szalma vonatkozásában, elhangzott itt, hogy a 

gombatermesztők és a szalmaégetők jönnek szóba, és hát természetesen az állattartók. Az 

utóbbi egy-két évben kibékíthetetlen ellentét alakult ki a gombatermesztők, illetve a 

szalmaégetők között. Hiszen olyan állami támogatásban részesülnek a szalmaégetők, illetve 

az abból nyert elektromos áram átvételi árában, ami természetesen úgymond gazdaságossá 

teszi még azt is, hogy ebben az évben 50 százalékkal megemelték a szalma átvételi árát, mert 

olyan nagy az éhség a szalmára, és hogyha elégetjük a szalmát, akkor természetesen nem fog 

jutni se az állattenyésztőnek, se a gombatermesztőnek szalma. Mert hiszen az éri meg. 

Tudjuk, hogy Magyarország abban a szorításban van, hogy 2020-ig el kell érni az alternatív 

energia-előállításnak a 20 százalékot az egészen belül, de fel kell állítani a sorrendiséget, 

hiszen elhangzott itt is, hogy nemcsak szalmát hasznosít, hanem a csiperkekomposztálással 

végül is a veszélyes hulladéknak számító lótrágyát és csirketrágyát is hasznosítja a 

komposztálás során, illetve közömbösíti. Kinyerjük belőle a gombát, majd pedig utána 

visszakerülhet a talajba.  

Ha ezt a másik oldalról nézem, mondjuk a laska-előállítás során, a mi cégünk még egy 

lépéssel megtoldotta ezt a folyamatot. A szalmából komposztot állítunk elő, a komposztból 

gombát termelünk, de utána a letermelt alapanyagból még egy biogázüzemben gázt nyerünk, 

amelyből elektromos áramot állítunk elő, és feladjuk az elektromoshálózat-rendszerre. Tehát 

ez egy jó példája a fenntartható fejlődésnek.  

Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, és a bizottság tagjait szeretném meghívni 

az üzemünkbe, hogy mindezt a valóságban is megtekintsék, illetve személyes tapasztalatokkal 

felvenni a harcot ennek a nagy gordiuszi csomónak az átvágásához. Köszönöm szépen a 

figyelmüket. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést és a megjegyzéseit. Nem egyeztettem a 

képviselőtársaimmal, de a meghívást elfogadjuk. Biztos, hogy nagyon hasznos lesz. Horváth 

Istvánnak adok szót. 

 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm az 

albizottsági ülésen megjelent szakembereket. Horváth István vagyok, a Mezőgazdasági 

bizottság részéről, és szeretnék egy-két kérdést feltenni. 

Először is én azokkal a reményekkel jöttem ide mint Szekszárd város polgármestere, 

ahol 4500 pince van, hogy amikor visszamegyek, el tudjam mondani, hogy ezeket a pincéket 

nem csak borra lehet használni, hanem másra is. Mert azért egy-két helyen van üres pince 

Szekszárdon is, hiszen a szőlőkivágások miatt kerültek olyan helyzetbe, hogy mostanában bor 

nem volt, de bízzunk benne, hogy egyre több lesz a bor benne. Azt gondoltam, hogy az ott 

lévő pincék egyéb hasznosítására majd tudok ötletet vinni az enyémeknek. De úgy látom, 

hogy nem biztos, hogy a pince a jövő ezzel kapcsolatosan. Ezt csak egy kis érdekességként 

szerettem volna elmondani. 

A komoly kérdéseim a következők lennének. Amit elmondtak, ez nekem nagyon 

tetszik, és azt gondolom, ebben nagyon nagy potenciál van, és tényleg nagyon komolyan kell 

vennünk, és megtalálni hozzá a forrásokat, meg a szaktudást, hogy ez eljusson az emberekhez, 
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hogy a lehetőségekkel tudjanak élni. Az egyik szemem örül, a másik viszont sír, hiszen ha 

csak a legkisebb üzemméret 300 millió forint, akkor azt gondolom, hogy ami a cél, hogy a 

vidéken élőket foglalkoztatni vagy fiatal gazdákat vagy olyan, mezőgazdasággal foglalkozó, 

helyben élő embereknek a tevékenységük bővülését próbáljuk elősegíteni, hát nem tudom, 

hogy van-e ennél kisebb üzemméret is. Mert, ha 300 millió forintnak az 50 százalékát odaadja 

az állam, azért 150 millió forint önerő sem kevés.  

Tehát esetleg lehetne egy olyan koncepciót kidolgozni, ahol nyilván az integráció 

fontos dolog, de adott esetben kisebb üzemméretekre adott területeken ezt létrehozni akár 

hűtőházakkal vagy egyéb szaktanácsadással. Tehát van-e más megoldás? Hogy nem 30-40-et 

csinálni, hanem 120-at, és az embereket jobban hozzáférhetővé tenni, hogy egy ilyen fajta 

változásba belekezdjenek, illetve bővítsék a tevékenységüket. Ezt szeretném megkérdezni, 

hogy van-e ilyen fajta elképzelése is.  

A másik, amit meg szeretnék kérdezni, az inkább szakmailag érdekes. Azt tetszett 

mondani, hogy baromfi- és lótrágya kvázi veszélyes hulladék, szerintem nem veszélyes 

hulladék… (Közbeszólások.) szerintem nem, a tyúktrágyát szeretik a szőlőbe is betenni vagy 

akár a lótrágyát is. De nem is ez a lényege a dolognak, mert ezen lehet vitatkozni, szerintem 

nem veszélyes hulladék, de amúgy egyéb trágyahasznosítás szóba jöhet-e. Mert az elnök úrral 

arról is beszélgettünk, hogy van egy olyan vízió, ha egy közepes családi gazdaságban van 

állattenyésztés és van száz hektár föld is és ott van szalma is, tehát hogyan lehetne a 

növénytermesztés ciklusosságát, az állattenyésztés kockázatát kiegyenlíteni egy ilyen 

gombatevékenység elkezdésével. Sokkal kiegyensúlyozottabb lenne a gazdálkodás, és 

javítaná a helyben lévő foglalkoztatást is, mert a legnagyobb probléma most vidéken, hogy a 

mezőgazdasági foglalkoztatás szűnik meg, állattenyésztés már nincsen, csak nagyüzemek 

vannak. Ennek a bizottságnak az is a célja, hogy olyan programokat találjunk ki, ami újra 

visszaadja azt a lehetőséget, hogy az emberek helyben tudnak maradni, értelmes munkát 

tudnak végezni, és ebből még meg is tudnak viszonylag jól élni.  

Tehát visszatérve, azért, hogy kisebb programok lennének jók, illetve a trágyánál a 

szarvasmarhatárgya miért nem jó vagy a sertéstrágya vagy a juhtrágya miért nem jó, mert a 

programban a következő időszakban pont az hízómarha vagy a juhágazat, amiben lesz valami 

prioritás, ott is nagy mennyiségű trágya felhalmozódik, és ez csak véletlen, hogy csak a ló 

meg a baromfi, vagy ez nem ennyire kötött, vagy lehet egyéb állati mellékterméknek a 

felhasználása. Első körben ezeket szeretném kérdezni. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Összegyűjtünk egy pár kérdést. Patay képviselő úr, 

parancsoljon! 

 

PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is szintén a Mezőgazdasági 

bizottságtól vagyok. Van egy személyes kötődésem a gombakérdéshez. Pár évet dolgoztam 

piacon, vadon termő gombák beazonosítását, alkalmassá nyilvánítását végeztem.  

 

ELNÖK: Magyarul gombaszakértő. (Derültség.) 

 

PATAY VILMOS (Fidesz): Így van. Nos, négy témában lenne kérdésem meg egy 

javaslatom. Az új farmok létrehozásánál a gondolat a kisebbek fejlesztésének, 

felfejlesztésének a támogatása vagy teljesen új szereplők támogatása. Mert azért egy elég 

speciális területe. Is-is, igen, de elég speciális. Csak úgy általában nehéz beleállni abba, hogy 

most én nyertem a lottón, és holnap gombatermesztő leszek, mert van egy halom pénzem. 

Általában nem ez a jellemző. Na most, ebből kifolyólag foglalkoznak-e azzal, hogy kikből 

alakulhat ki az a kör, akiket segíteni lehet felfejlődni. A bekerülés egy nagyon fontos 

indikátor, de azért nagyon fontos lenne amellett a megtérülésről és a fenntarthatóság 
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kérdéséről is beszélni. Ne csak támogatásban gondolkodjunk! Mi az, ami fenntartható és 

mennyi idő alatt térül meg. Egy dolog, hogy invesztálunk közösségi pénzt, forrást, de nagyon 

fontos, hogy a piacon való jelenlétünk mekkora biztonságot jelent és kell jelentsen ahhoz, 

hogy a támogatás megtérüljön.  

Nyugat-Európában mennyire jellemző a szövetkezeti keretek alkalmazása a 

gombaiparban, itt felmerült TÉSZ-ek vonatkozásában kérdezem, értékesítésben, 

beszerzésben. Halkan megjegyzem, az új szövetkezeti szabályozás előkészítésével foglalkozó 

képviselő vagyok, tehát különösen érdekel, hogy itt egyfajta szövetkezeti összefogás jelent-e 

pozíciónövelésre lehetőséget akár értékesítésben, akár közös beszerzésben vagy minden 

másban, amiben egyébként saját maga az illető termesztő hátrányban van önmagában.  

Aztán egy javaslatom ezzel kapcsolatban, hogy itt az integráció felmerült. 

Agrárkereskedő voltam az elmúlt húsz esztendőben, tehát tudom, hogy az integráció 

nagyjából arról szól, hogy hogyan tudom mint integrátor kiegészíteni a jövedelmezőségemet 

azzal, hogy kicsiket integrálok az integrátor szempontjából. Az integrált szempontjából pedig 

mindig egyfajta sóhajtozás, hogy a profitomat lefölözik az integrátorok. Mind a kettő igaz. 

Ebből a szempontból az a javaslatom, hogy azt is meg kellene nézni, hogy szövetkezeti 

keretek között is lehetne integrálni, tehát, hogy a tulajdonosok, a termelők által létrehozott 

szövetkezet is lehet integrátor. És akkor már nincs lefölözés, hiszen a szövetkezetben teljes 

visszaosztás van.  

Aztán végezetül egy kérdés. Van-e már, mert én találkoztam, telefonon keresett illető, 

de hallottam már máshol is, köztermesztésben, egészség-megőrzés, egészségjavítás 

szempontjából fontos mikroelemek bevitele gombába. És hogy ez jelenthet-e 

marketingszempontból egyfajta magyar réspiaci lehetőséget, esetleg mehetünk-e ebbe az 

irányba is, figyelembe véve, hogy amit egyszer elvesztettünk a ’30-as, ’40-es évek nagyon jó 

pozíciójából, azt még egyszer vissza nem tudjuk szerezni, legalábbis belátható időn belül, 

nem is ez a gondolkozás, hanem inkább az, hogy a laska egy jó termék, de lehet-e még ezt 

mással növelni, más gombafajok behozásával vagy ilyen fajta kiegészítéssel. Van-e ilyen 

irányban tapasztalat, van-e ilyen irányban elgondolás? Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy kérdésre van lehetőség.  

 

GRUIZ LÁSZLÓ ügyvezető (Töki Champion Union Kft.): Üdvözlöm önöket. 

Szakmai kérdésekre szeretnék válaszolni. Először is a trágyakérdés egy igen fontos probléma, 

mert való igaz, hogy a csirketrágya mondjuk Hollandiában az egyik legveszélyesebb 

hulladéknak minősül, főleg a madárinfluenza óta, sőt már Bábolna anno 30 éve csinált külön 

csirketrágya-komposztálót, mert nem volt hajlandó kiszórni a földjeire. A baromfipestis meg 

az egyebek egyértelmű terjesztője. Ezért alakult az ki, hogy a holland komposztüzemek igen 

megbecsült megsemmisítői ennek. Elnézést kérek, de nem tudom, hogy jól értettem-e, nem 

hétezer forint, nem 700, néha mázsánként számolunk, tehát mázsánként 700, 2000 forint 

tonnánként az, amit jelenleg kapnak általában nyugat-európai országok. Ez olyan 

versenyhátrányt jelent, ha most mázsában számolok, 4400 forint kérem szépen egy mázsa 

harmadik fázisú komposzt, abból 700-800 forint körül van az alapanyagköltség. Önmagában 

itt a gombaipar nem lehet gazdaságos. Tehát ez egy joghézag, hogy a baromfitrágya, ami 

mindenhol és szakmailag indokolhatóan veszélyes hulladék, az nálunk nem.  

A joghézag másik fele, ami egészen tragikus, én agrármérnök vagyok, én annak fogom 

föl, lehet, hogy más nem, hogy a letermelt gombatárgya viszont veszélyes hulladék. Na most 

ebből adódóan szeméttelepeken hatalmas pénzért veszik át, és a szeméttelepesek ingyen 

takarják le velük a szeméttelepet. És akárhová mentünk, növény-egészségügyi állomásra, 

hogy úgy mondjam, nem találtunk meghallgatásra. Ez a két dolog teljesen 

összeegyeztethetetlen, fordítva van. Ezt azért merem itt mondani, mert ezt a jogalkotásban 
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rendezni kéne, mert egyszerűen a fejlődés teljes blokkolását jelenti, hogy mi, komposztálók a 

leghasznosabb és a legtökéletesebb megsemmisítői vagyunk több szempontból is. Mert 

teljesen megsemmisítjük szerintem a legértékesebb trágyát, a letermelt trágyát állítjuk elő, és 

visszajuttatjuk a mikroelemeket, amit kiraboltunk a szalmával, azt visszajuttatjuk a földbe. De 

mit csinál az égető, elégeti, a hamu ott már tényleg veszélyes hulladék, mert nagyban 

felkoncentrálódnak benne olyan anyagok, amik egyébként nem felkoncentrálódva nem 

veszélyesek.  

A másik kérdés, hogy hát sajnos én úgy tudom, a baromfifélék, mert azért a tojótyúk- 

vagy galamb- és egyéb trágyák is alkalmasak komposztálásra, és a lótrágya. A kérődzők 

trágyája alkalmatlan, hiszen olyan baktériumflórát és anyagokat tartalmaz, hogy azt nem lehet 

felhasználni.  

A kistermelők részéről én vagyok az az ember, aki 176 kistermelőt integráltam 

mindaddig, amíg az integrátor tizenvalahány évig nem ellenség volt, hanem támogatott valaki. 

Sajnos utána történt a TÉSZ-eknek az a fajtája, ami ma már nincs, mert tönkre ment. Én nem 

azt állítom, hogy az új TÉSZ-ek, ahol már tulajdonviszonyok vannak meg kft., hogy azok 

nem tudnak működni, de azon az igazi szövetkezeti alapon, hogy a segédmunkásnak is van 

egy szavazata, hozza az öt rokonát, és akkor leszavazunk mindenkit, mondjuk a 

komposztüzemet egy az egyben leszavazzuk, hát az nem működött. Ebben az esetben válasz, 

hogy mi 176 termelőt tudtunk integrálni, három évig már támogatás nélkül, és több mint öt kg 

gombát küldtünk ki Ausztriába, és egész Ausztriát mi láttuk el 90 százalékban. Az egész 

magyar gombaimidzset sikerült megteremteni, sajnos az integrátorok nem támogatása, sőt 

kicsit ellenségesen nézése és átalakítása TÉSZ-nek, abban a nem megfelelő formájában, 

gyakorlatilag azt eredményezte, hogy a cégünk is kénytelen volt lemondani erről a 

tevékenységről. Eladta ezt az ágazatot, azóta gyakorlatilag a felére csökkent a magyar 

gombatermesztés. Ennek az az alapja, bármennyire furcsa, nem akarom hosszúra nyújtani, 

hogy a szövetkezeti mozgalom nagyon szép és sikeres nyugaton, de azért Magyarországon 

más egy kicsit a politikai háttér. Nem jó dolgok szövődnek rá, és mi speciel olyan 

integrátorok voltunk, hogy másodlagosan kerestünk rajta, tehát a piacunkat biztosítottuk, 

hogy tudtunk 1300 tonna komposztot eladni az integrátoroknak elég kedvező áron és jó 

minőségűt, hetente természetesen, és visszavásároltuk a gombát, egy hét alatt értékesítettük, 

különben egy-két százalék Marshall, és így is megérte, mert a másik oldalról biztosított a 

piacot.  

És hát hogy mondjam, lehet szidni Bábolnát, de én mint brojlertermesztő mondom, 

hogy soha nem lett volna itt olyan ágazati fejlődés, hogyha nem lettek volna akkor olyan 

integrátorok, akik kialakították egyáltalán a baromfiipart. Dolgoztam a Vörös Október 

Téeszben is mint kitermelő, engem is integráltak, kérem szépen, zseniálisan jó találmány volt, 

nem volt semmire gondom, megkaptam a szaktanácsadást, az oktatást, forgóeszközt kaptam, 

tápot kaptam, és elvitték a csirkét. Azért az integrációt meg lehet oldani természetesen TÉSZ 

formájában is, hogyha úgy akarjuk nevezni, de az addig működött jól, különben a mi TÉSZ-

ünk volt az első és addig ment, amíg nem hagytuk TÉSZ-képpen működni, hanem 

rátelepedtünk erőszakkal mint integrátorok. Aztán, mikor eladtuk, és tényleg TÉSZ-ként 

kezdett működni, pillanatok alatt ment tönkre.  

Hát én tulajdonképpen ennyit szerettem volna elmondani, bár a támogatásban, ott 

voltam, és elnézést kérek, hogy nem tettük bele, de nem lenne szabad elfelejteni, hogy nem 

egyetlen támogatási módszer, nem is biztos, hogy az egyik legfontosabb, főleg az idő 

rövidsége miatt, mert hát azért ’14 messze van egy ilyen nagy konkurenciaharcban, hanem 

hitelgarancia adása. A másik, hogy egy más szemlélet kell a mezőgazdaságban, a bankok 

irányában, ami jelentheti egy bankszektor speciális szeletét, ami foglalkozik a 

mezőgazdasággal, mert itt nincsenek négy- meg ötéves megtérülések. Ezt el kell felejteni. A 

gombaiparban van 8-10 éves megtérülés. Nagyon fontos lenne, nagyon sok olyan cég van, a 
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mienk is, aki 22 éve eredményes, és már én személy szerint 30 éve foglalkozom vele, tehát 

van elég alapunk arra, de nincs annyi vagyonunk, hogy megfelelő fedezetet adjunk. Ez a két-

háromszoros fedezet, amikor most is tervezünk egy hárommilliárdos beruházást. Ez 

nonszensz, ez fenntarthatatlan, tehát a hitelgarancia intézményét mint államilag esetleg 

preferált intézményt, azt úgy gondolnám, hogy feltétlen fel kéne éleszteni, és a 

mezőgazdaságra szabottan kéne feléleszteni, és nem utolsó sorban talán a kamattámogatás 

sem egy elképzelhetetlen, nagyon értelmes dolog ahhoz, hogy ezek a nagyberuházások 

létrejöjjenek. Köszönöm szépen a szót.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék!  

 

SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN (Pilze-Nagy Kft. – Kecskemét): A képviselő urak 

által feltett kérdésekre, hogyha megengedik, amely témákra rálátásom van, akkor azokra 

nagyon röviden a saját szakmai tudásomat ideteszem. Horváth István képviselő úr tette fel azt 

a kérdést, hogy túl nagyon ezek az üzemméretek. Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben 

ketté kell választanunk az üzemméreteket. Ami arra alkalmas, hogy a nagyon erős európai 

piacon megálljuk a helyünket, tehát, amelyik üzemméret arra alkalmas, hogy professzionális 

módon a piac összes kihívásait megfelelően lekezelő üzemméretről beszéljünk, és van a 

másik, a kis, vidéken élőket segítő tevékenységek. Csak akkor tudni kell, hogy az a termék, az 

a termék-előállítás már nem lesz valószínűleg az európai piacon versenyképes. Tehát mi most 

azt a gondolatsort hoztuk ide, hogy miután tradicionálisan európai piacokra termel a magyar 

gombatermesztés, ott milyen üzemméretekkel lehet megtartanunk a saját pozíciónkat, és 

ebből egy pozitív irányban elmozdulni, de természetesen ez a termesztési mód, tehát maga a 

gombatermesztés alkalmas arra, hogy a vidéken élőknek tevékenységet tudjunk adni, de akkor 

valószínűleg valamilyen más csatornákon, akár a közétkeztetésből vagy egyéb területről kell 

tudunk bevonni azt a megtermelt árut, mert nem biztos, hogy minőségét tekintve, piacon 

megjelenési időpontjait tekintve alkalmas lesz arra, hogy kivigyük az európai piacra.  

A másik kérdés, hogy hogyan látná a gombatermesztést bevonni a 

hulladékhasznosításba. Ez egy izgalmas kérdés, ezzel szerintem akik globálisan, tehát 

nemcsak termelői oldalról, hanem komposztalapanyag-előállítói oldalról régóta foglalkoznak 

vagy dolgoznak a gombatermesztésben, azoknak ez egy visszatérő kérdés, és hogyha 

megnézzük a világ szakirodalmát, nagyon sok cellulózhulladékkal kísérleteznek, hogy 

bevigyék a gombatermesztésbe, csak a kísérletezési fázist le kell választani a 

profittermelésről. Tehát ez egy kutatásfejlesztési kérdés, de nem biztos, hogy pont a 

gombatermesztés lesz ezeknek a különböző trágyáknak a legjobb elhelyező helye, hiszen 

ugyebár most már épülnek a biogázüzemek, lehet, hogy ott könnyebben és hamarabb egy 

sokkal jobb elhelyezést lehet majd biztosítani.  

Patay Vilmos képviselő úr kérdezte, hogy új farmok létrehozása, vagy már meglévő 

kisebbek fejlesztése. Ez egy nagyon jogos kérdés, hiszen mi is azt látjuk, hogy akik új 

szereplőként lépnek bele az ágazatba és próbálják ezt a tevékenységet megkezdeni, nagyon 

nagy arányban elbuknak. Tehát ez annyira speciális szakértelmet igényel, és nem egy oktatott 

szakma, ezért kell az a tudás, amikor egy-két sátorral valaki vergődik egy-két éven keresztül, 

hogy képes legyen a fejlesztésre. Olyan van, hogy generációk átadják egymásnak a tudást, és 

akkor egy új telepet hoznak létre, de úgy látom én is, hogy mindenféleképpen a szakképzés 

egy nagyon fontos dolog. Mi magunk - közel 50 főt foglalkoztatunk – problémának érezzük 

azt, hogy az általunk kinevelt dolgozókat hol tudjuk képeztetni, hogy biológiai 

alapképzettségük legyen, értsék a gomba biológiáját, és ilyen OKJ-s képzések szinte 

nincsenek az országban.  

Tehát a megtérülés, fenntarthatóságra és azt gondolom, hogy most pillanatnyilag nem 

tudom, mert ezt be kellene mutatni diákon, de nagyon szívesen készítünk egy ilyen anyagot.  
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Az integrációról Gruiz úr elég sokat beszélt, az integráció egy kényes terület, meg kell 

ennek a jó formáját találni, sajnos az első TÉSZ-ek nem tudták ezt beváltani, volt-e egyéb más 

integrációs forma, szerintem itt még nincs meg a jó megoldás.  

Az utolsó kérdés a mikroelemek bevitele a gombákba, mikroelemekkel dúsított 

gomba. Ha jól tudom, és pont szemben ül velem a kollégám, aki sok éven keresztül 

foglalkozott azzal, hogy szelénnel dúsítsák a csiperkegombát, de D-vitaminnal is van ilyen 

projektjük. Tehát ezen a területen is jelentősek a fejlesztések. Itt a Bittsánszky úr elmondta, 

hogy az intézményesített kutatásfejlesztés az ugyan megszűnt, de azt el kell mondanunk, hogy 

az elmúlt 10-15 évben a cégek, a legnagyobb cégek felvállalták a kutatásfejlesztést, és nagyon 

sok kutatás-fejlesztési eredmény áll a cégek mögött, ebben a témában is több. Az, ami 

izgalmas, hogy ez piaci előnyt ad-e vagy lehet-e úgy címkézni ezt a terméket, hogy piaci 

előnyt adjon. Fogadóképes-e erre a piac, ezt a kérdést még nem nagyon látom ezekkel 

kapcsolatban, talán kevesebb a tapasztalat. Köszönöm.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak egy rövid gondolat Somosné asszony érvelésére. 

Azt hiszem, hogy közöttünk, képviselők között is felmerül az a kérdéskör, hogy mik azok az 

üzemméretek, nagyságok, ebben elég régóta vergődünk, és most én is egy kicsit személyesen 

hivatkozom arra, mivel én is agrárember vagyok, a tisztességes szakmámat gyakorolva, 

nekem azért ebben nagyon határozott véleményem van, azért ha valaki a piacról meg akar 

élni, és valamit akar tevékenykedni, azt kőkeményen a piaci viszonyoknak és az európai 

kihívásoknak megfelelve kell megtenni. Természetesen nem vitatva azt a kérdést, amikor 

bizonyos szociális foglalkoztatás, ha fogalmazhatok így, bár én nem szeretem ezt a 

gondolatvilágot, de mégis kénytelenek vagyunk ezzel is foglalkozni. 

Én azt hiszem, hogy amikor arról beszélünk, hogy mik azok a méretek, kihívások, 

amikor tényleg hatékonyan a piacon, tételszámra, kamionszámra kell megjelenni, és a piacot 

megtartani, ott számomra egyértelmű a méretnagyság. Tehát ebben én egy kicsit a saját 

politikai beágyazottságomhoz képest kicsit eltérően gondolkodom, ezt vállalom is, mert úgy 

gondolom, hogy hosszú távon ezek a cégek fogják jelentős részben ennek a gombaiparnak 

vagy akár más iparnak is a jelentős volumenét képezni. Önmagában a világ erre megy, ha 

tetszik, ha nem, ezt tudomásul kell vennünk. Ezt csak olyan megjegyzésképpen mondom, és 

nagyon fel szeretném hívni itt is az ágazatban dolgozók figyelmét, hogy sajnos korunknál 

fogva már itt az asztalnál egy páran megéltünk elég sok mindent az agrárium területén, szóval 

nem lenne szerencsés, hogyha még egyszer egy olyan vonalat indítanánk el, ami már egy 

komoly visszafejlődés, egy komoly bukás, egy komoly átrendeződést eredményezne, mert 

szerintem az agrárium ezt már nem bírja ki. Ebbe beletartozik a zöldség-gyümölcs, gomba, 

szántóföld, állattenyésztés, minden. Már csak azért sem, mert azért vannak példák, amikor a 

’90-es évek elején voltak azok a mozgalmak, amit kárpótlásnak vagy teljesen mindegy, hogy 

minek hívunk, azok azért jelentős mértékben átrendezték a világot. Ez az átrendeződött világ 

most már kezd valamilyen mértékben stabilizálódni, én úgy gondolom, hogy még egyszer 

ebbe úgy belenyúlni nem lenne szerencsés. Ez csak egy személyes megjegyzés volt, lehet, 

hogy gondolatot ébresztettem vele, de úgy gondoltam, hogy ezt feltétlen el kell mondani.  

 

MÁRTONFFY BÉLA elnök (FruitVeb): Jó napot kívánok! A FruitVeb elnöke vagyok 

és a Magyar Kertészeti Tanács soros főtitkára még egy évig. Elsősorban azért kértem szót, 

mert itt az integráció körül elhangzott néhány vélemény, és még mielőtt teljesen elutálnánk a 

termelői szervezeteket Magyarországon, úgy érzem, hogy ehhez hozzá kell szóljak. 

Az integráció nélkül én azt gondolom, ebben a piacgazdasági időszakban nem is lehet 

a zöldség-gyümölcs ágazatot szervezni. Itt nagyon-nagyon sok termelőről, tagról van szó, és 

mindegyik termelő különböző gondolkodású, különböző terméket és piacot épít föl, én azt 

gondolom, hogy ezt valamilyen módon össze kell fogni. Egyáltalán nem csodálkozom azon, 
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hogy ilyen nosztalgiázás van ezzel kapcsolatban, mert az elmúlt rendszerben, ami a szocialista 

rendszer idején volt, ugyancsak integrációk működtek, és volt egy olyan időszak, amikor az 

integráció segített az akkori viszonyok között. Igen ám, csak egyet elfelejtünk, hogy abban az 

időszakban államközi egyezmény alapján termelt Magyarország, és nem piacgazdaság 

alapján. Most nekünk a piacokat meg kell hódítani, és olyan cégeket, szervezeteket és 

szerveződéseket kell felépíteni, akik a piacgazdaság területén lehetnek sikeresek.  

Nos, az integráció, amit a Gruiz úr mondott, valóban rendkívül sikeres volt, mégpedig 

azért, mert három terület volt egybefogva, az alapanyag-előállítás, a termelés és a piac. És ha 

így nézem, a jelenlegi termelői szervezetek, amiket az unióban megismerünk, ugyanezt a 

funkciót látják el. És nagyon szervezetten. Olyan szervezetten, hogy most már másod- és 

harmadszintre léptek föl. Sajnos azt hozzá kell tegyük, hogy az első tíz évünk nem volt 

egyöntetűen sikeres ezen a területen, de ez nem a rendszer hibája, az ajánlott rendszer hibája, 

hanem azoknak a gazdasági és szakmai szabályozórendszernek, amivel megéltük ezt a húsz 

évet. Éppen arról van szó, hogy most egy olyan változtatást és irányváltást hozzunk ezen a 

területen létre, amik működőképessé teszik ezt a rendszert. Azt gondolom, hogyha mi azt a 

számot, amit Nagy úr a gombatagozatunk elnöke elmondott, hogy hány termelőt kéne 

bevonni, hány új céget kéne bevonni ahhoz, hogy mi az 50-70 ezer tonnára felérjünk, és 

annak a piacait ellássuk, akkor bizony két-három-négy komoly integrációra szükség lesz. és 

miután ez az integráció más országokban, akik nagyon jól kitalálták például azt, hogy a 

baromfitrágya-támogatással milyen előnyt tudnak szerezni, hogy úgy mondjam a kicsit elalvó 

országokkal szemben, és hogyha ezt nem tesszük meg, és nem ilyenfajta integráción keresztül 

tesszük meg, akkor nem tudjuk felvenni a versenyt. És utána jöhet az a gondolat, hogy milyen 

méretű, és milyen költségigényű vállalkozásokat nem az, hogy hozzunk létre, hanem 

próbáljunk meg segíteni, hogy létrejöjjenek.  

Nagyon fontos viszont, és örülök, hogy a minisztérium részéről is itt van a Bittsánszky 

Márton osztályvezető úr, mert az ő vállán nagyon sok teher van a termelő szervezetekkel 

kapcsolatban, hogy nagyon nehéz egy olyan országban megtalálni ennek a sikeres 

működtetését, ahol 27 százalék áfa mellett 40 százalék feketekereskedelem dúl az ágazatban.  

Na most akkor innen indítsuk el ezt a kérdést, és mindjárt látjuk, hogy milyen égetően 

fontos, hogy a termelő szervezetek újraszabályozása megtörténjen Magyarországon. Mi nem 

érvelhetünk azzal, hogy ami Európában mindenhol sikeres és nálunk nem, az egy rossz 

rendszer, és akkor nekünk magunkba kell nézni. Ezt szerettem volna az integrációhoz 

hozzátenni.  

Még egy gondolat, a marketing. Rendkívül fontos, 500 millió, 300 millió és 100 

millió. Ezek a számok hangzottak el. Azt gondolom, hogy a mi szervezetünk, miután az AMC 

új helyzetbe került, 5-6 nagy termékkel ebben az évben továbbvinné a korábban elindított, 

elég sikeresnek mondható dinnye-termékpromóciót, ebbe beletartozik a gomba is, és miután 

ennek a költségrésze pillanatnyilag nem látható a költségvetésben, mert ugye átalakul, a 

Turizmus Rt. irányítása alá kerül ez a terület is, tehát mi úgy gondoltuk, hogy mostantól 

kezdünk élni azzal a lehetőséggel, amit a hazai és az európai elismerés biztosít számunkra, 

hogy az ágazat szereplőinek a hozzájárulását kérjük a termékmarketinghez. Vagyis a 

gombások támogatását a marketinghez, a paradicsomosokét a paradicsomhoz, a dinnyésekét a 

dinnyéhez. Ez egyébként teljesen korrelál az uniós rendszerrel. És akkor én azt mondom, és 

akkor itt mondok még egy számot, hogy ötventől ötszázmillióig lehet költeni. Mi a feladat? A 

feladat az, hogy a másfél kilós gombafogyasztásunkat, de ne felejtsük el, hogy minden 

üzletépítés innen indul. Mindig a végéről, hogy támogassanak, csináljunk céget. Nem! A 

másfél kiló gombát, azt mondtuk, hogy megduplázzuk, az három kiló. Én nem hiszek ebben, 

én azt hiszem, hogy félkilónként próbáljuk emelni, ezt nagyon erősen legalább tíz évig 

csinálni kell. De az biztos, hogy ez meghozza annak az eredményét, hogy mind magyar, mind 

egyébként itt nagyon erős nemzetközi marketinget is kell folytassunk, ezért nagyobb az 
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összeg, amit a kollégák mondtak, hogy ez az iparágunk, ami egyébként tényleg nagyon jó 

terméket tud előállítani, visszaszerezze a helyét a piacon. Mi már ebben az évben beletettük a 

marketingterveink közé a gombapromóciót, és ezen az alapon szeretnénk majd továbblépni 

benne.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 

 

BENKE ZSOLT (Első Magyar Megújuló Energiát Termelő Szociális Szövetkezet): 

Alapító tagja vagyok a szociális szövetkezetnek. Két dologhoz szeretnék hozzászólni, az 

egyik a finanszírozási kérdés. Az Országos Takarékszövetkezetnek az elnökével, Varga úrral 

tárgyaltunk már ilyen dolgokról. Ha lenne mondjuk egy kétmillió eurós nagyságrendű 

beruházás, amiről esetleg itt beszélgetünk, ha annak az 50 százalékos támogatása megvan, a 

többit hajlandók a takarékszövetkezetek megfinanszírozni. Tehát pénzügyi szempontból azt 

gondolom, hogy mindenképpen érdemes ezen elgondolkodni. 

A másik meg, hogy ami a gombatermelés után lesz komposzt, azt biztos, hogy 

érdemes betenni biogázüzembe, és tovább fermentálni, mert itt az áram és a hő mindenképpen 

a termeléshez is kell, és utána a híg trágyát mindenképpen ki lehet vinni a termőföldekre. 

Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bittsánszky úr, mintha jelentkeztél volna az előbb.  

 

DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a FruitVeB társelnöke: A 

Patay úrnak volt egy utolsó megjegyzése az egyéb gombafajokról. Óriási reneszánsza van a 

gyógygombák termesztésének a világon, főleg az ázsiai féltekén, de Európában is, viszont 

ennek a gazdaságossági kérdései ma nagyon bizonytalanok. Tehát a nagyon különböző 

gombafajokat, főleg gyógyászati célra egyre inkább vonják be a termelésbe, de ennek a 

gazdaságossága elég bizonytalan. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 

 

MUCSI ATTILA (Bio-Fungi Kft.): Beruházási és műszaki igazgatója vagyok a kft.-

nek. A cégünk gombatermesztéssel és komposzt-előállítással foglalkozik, ma 

Magyarországon az egyik legnagyobb üzemmel rendelkezünk. Picit az üzemméretekhez 

akartam volna hozzászólni. Amit az előttem lévők is mondtak, az egykamionos rendszer 

szinte kulcskérdés a gazdaságosság szempontjából, mert ha megnézzük a környező konkurens 

országokat – Németország, Lengyelország, Hollandia -, ott mindent kamionszámra, tételben 

mérnek. Mind kiszállítás, beszállítás. Hozzátartozik a témához az, hogy a gombatermesztés, 

mint ahogy elhangzott, egy egész éven át tartó termelés, ezt 52 héten át termelik. Vannak 

kisebb ciklusidőszakok, amikor picit jobban kell a gomba, de azok a termelők, akik a piacon 

akarnak lenni, és minőségi terméket akarnak előállítani, és integrátorként vagy beszállítóként 

jelen akarnak lenni, csak akkor tudnak jó minőséget produkálni, ha heti szinten tudnak rá a 

kereskedők számítani. Minden áruházlánc, a Lidl, az Aldi, a Tesco vagy az Auchan, 

mindegyik heti szintben gondolkodik. Csak heti szintben lehet gondolkodni. Akinek két hétig 

nincs gombája és a harmadik héten van, azt vagy komolyan veszik vagy nem veszik 

komolyan. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, Nagy úr! 

 

NAGY LÁSZLÓ (Pilze-Nagy Kft.): Örülök, hogy a takarékszövetkezetek ilyen 

aktívak lesznek a jövőben. Decemberben tartottunk egy országos értekezletet, ahol a január 
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31-ével lejárt beadási határidővel beadható legújabb pályázattal kapcsolatban tájékoztattuk a 

termelőket a pályázati lehetőségekről, a mikéntjéről, mire számíthatnak, meghívtuk a 

bankokat. Egyetlen egy takarékszövetkezet sem volt hajlandó eljönni, elmondom, hogy két 

bank jött el, az OTP és a Budapest Bank. Pedig ott lehetett volna találkozni termelőkkel, 

kontaktust felvenni, viszont jó néhány szövetkezet, takarékszövetkezet megkereste, 

mindegyik elzárkózott ettől. Úgy látszik, hogy új év, új szellők, változnak az idők. 

A képviselő úrnak szeretnék annyit vigaszul mondani, hogy nemcsak 300 milliós 

farmokat lehet létrehozni, mert a laskával azért lehet olcsóbb farmokat is létrehozni, és 

természetesen, ha pincék vannak, a pincéket is lehet hasznosítani. Elsősorban természetesen a 

helyi piacokra vagy más beszállításokhoz, tehát integráció keretében. Nem kell feladni a 

reményt, úgyhogy tessék bennünket keresni.  

 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Jelenlévők! Úgy gondolom, hogy ezt a témakört 

lezárjuk, habár ez nagyon érdekes, és gondolom, másnak is szöget ütött a fejébe, nagyon 

várom azt a pillanatot, amikor esetleg felkereshetjük önöket gyakorlatból megnézni ezt a 

lehetőséget. Szerintem ezt majd megfelelő módon egyeztetni fogjuk. Nem tudom, a 

minisztérium részéről van-e erre valakinek reakciója…  

 

GULYÁS ISTVÁN: Elnézést, muszáj vagyok hozzászólni, a gombatermesztőket 

képviselem. Nagyon sok minden elhangzott, a támogatások, meg hogy mit és hogyan kellene 

támogatni. Horváth úr felé is volna pár gondolatom, mert magában a gombatermesztésben a 

komposztüzemeket kellene támogatnunk, lényegesen több és jobb minőségű komposztot kéne 

nekünk gyártani. 

Mindenképpen olcsóbban, mert az nagyon fontos dolog, tehát ugyanazokat a 

komposzttámogatásokat meg kellene kapniuk a magyar komposztgyártóknak, mint amelyeket 

megkap a holland és a lengyel. Azért azt már nevetségesnek gondolom számokban kifejezve, 

hogy egy negyedik fázisú komposzt, amely technológiával én gombapincében dolgozom, én 

’83 óta termesztem a gombát, és le tudtam koncentrálni a tízezer négyzetmétert 2500 

négyzetméterre, amelyen ugyanannyi gombát termesztek viszonylag kis beruházással. De azt 

a gombakomposztot, amelynek negyedik fázisának nevezem azt a szintet, amelyen már meg 

van sodratva, tehát rajta van a kész gomba, és én ezt szállítom Németországból ma 

Magyarországra, és mindezt azért, hogy a lehető legkevesebb munkaerővel ezt meg tudjam 

oldani, valamint azért, mert Magyarországon ez nem kapható. Tehát ilyet nem tudnak 

csinálni.  

És ez a gombakomposzt úgy, hogy mind energiával beletöltve a konténerekbe, ezek 

termesztőkonténerek, beletöltve annyiba kerül ott, Németországban, energiát ráfordítva, kis 

gombává alakítva, amely szinte már csak szedést igényel, viszonylag egyszerű termesztési 

feltételeket, mint ma Magyarországon a harmadik fázisú gombakomposzt és a takaróföld 

együttvéve.  

Tehát ez az egyik dolog. Itt számokról beszélek. Ahhoz, hogy mi olcsóbbak tudjunk 

lenni, ahhoz a komposztüzemeket, azt gondolom, vagy effelé kell irányítani vagy támogatni, 

hogy mi is elérjük ezt a szintet, mert már a lengyelek is ugyanezt a negyedik fázisú 

gombakomposztot vásárolják, valamint saját negyedik fázisú gombakomposztot állítanak elő 

átszövető csarnokokban, aminek a hatása az lesz, hogy nem kevesebb, hanem ötször ennyi 

gombát fognak termeszteni a lengyelek és azt muszáj lesz valahová letolni Európába. Ezt 

muszáj lesz. Annyiért fogják odaadni, mint most is, ez tisztán látszik, amennyiért éppen.  

A másik: van 60 hektár pinceingatlan ma Budafokon és Törökbálinton. Az 600 ezer 

négyzetméter. Ennek a teljes kihasználtsága, szinte egyetlen egy szinten termesztünk benne, 

szóval ezt szinte meg lehet háromszorozni, valamint a lehető legkisebb területű egységeket is 

le lehet termeszteni. Ezt éppen a Horváth úrnak szeretném mondani, hogy ezzel a 
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technológiával az egyszerű embernek is lehet munkát adni. Délelőtt ledolgoztam a napi nyolc 

órámat vagy hatot, és délután leszedem a gombát, és fogom azt a leszedett gombát, és egy 

központi gyűjtőhelyre beviszem, és az a gomba ugyanolyan szép lesz, és akárhogy is van, 

integrátor ide vagy oda, és most jelen pillanatban a gombatermesztők között is káosz van, 

mindenki szerte-széjjel viszi a gombát, de ma Budafokon akkor is terem 120 tonna gomba, és 

azok a nagy termesztők, akik gombaházakat üzemeltetnek, és nincs meg a gombájuk, muszáj 

a kistermelőkhöz hozzányúlni, mert különben soha nincs meg az árualap. Tehát akárhogy is 

van, káosz van, de mégis van benne egy kis rend. Hogy akármennyire is mindenki egymásnak 

viszi a gombát, tehát több felvásárló van Budafokon, de mégis megterem az áru, és mégis 

össze lehet rakni. Tehát össze lehet rakni ma egy kamiont. Tehát ez megoldható, és a pincék 

korszerűsítése viszonylag igen kevés pénzből megoldható. Csak ennyit szerettem volna 

mondani. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Ettől eltekintve ezt a témát úgy zárnám le, 

hogy megkérdezem a minisztérium képviselőjét, hogy valaki kíván-e reagálni az 

elhangzottakra. Tessék! 

 

BITTSÁNSZKY MÁRTON (Vidékfejlesztési Minisztérium): Azt gondolom, hogy ez 

a gombaágazat egy nagyon jó mintaprogram lehet, mert én úgy gondolom, bizonyára tévedek, 

de nagyjából az egész ágazat itt ül az asztal körül. Biztos van azért, aki még nincs itt, de azért 

erre egy jó projektet lehet csinálni. És úgy gondolom, hogy azért több szempont elhangzott, és 

ami nagyon fontos, és itt tényleg hosszú távon történik gondolkodás, akár négy év, de 

hosszabb időszak is, ami alatt ezt a fejlesztést meg lehet csinálni. Tehát mindenképp a 

programban való gondolkodás, amit meg kell fontolni. Itt mind a termesztéstechnológia, az 

alapanyag, a biogázüzem, tehát komplexen idetartozik a finanszírozás is. De ugyanígy 

idetartozik a forma, hogy vannak a nagyobbak, akik önállóak, a kamionosok vagy a több 

kamionosok és aztán lehetnek a kisebbek integrációban. 

Ugye most gyűlölt szó ez az integrátor, én csak azt mondom, hogy az integrátor meg a 

másik végponton a szövetkezet, de nem ezt állítanám szembe egymással, mert a szövetkezet 

egy társasági forma, az integrátor meg egy érdekviszonyt testesít meg. És ugye elhangzott, 

hogy legalábbis a gombaágazatban a szövetkezeti formájú TÉSZ-ek nem működtek. Én így 

értelmezem pontosan. Nem azt jelenti, hogy a TÉSZ nem működik, hanem a gombában a 

szövetkezeti formájú nem működött. Hogy most akkor lehet-e a szövetkezet vagy a gazdasági 

társasági forma relációjával értelmezni vagy esetleg a kettő között kell kitalálni egy teljesen 

újat, mindenképpen fontos volt, hogy elhangzott, hogy a méretkülönbségek, tehát ahol 

különböző méretű termelők vannak, ennek valahol manifesztálódni kell tudnia az integráció 

során, és ugye ezt a szövetkezet nem teljesen teszi lehetővé a mai formájában, azonban a 

gazdasági társaság meg nem feltétlenül a termelést honorálja, hanem inkább a vagyont jelen 

formájában. Igen, ez igaz, hogy 2014 messze van, a piacokat meg most veszítjük vagy 

nyerjük meg, azonban jelenleg a Vidékfejlesztési Minisztérium által kezelt források már nem 

adnak lehetőséget a mostani indítására ezekben a méretekben semmiképpen sem. Azonban a 

program kidolgozására mindenképp szükségük van. 

Vannak elképzelések, hogy milyen módon lehet más oldalról forrásokat bevonni, de 

ehhez egy kicsit már ki kell tekerni az egészet, és nem biztos, hogy az alatt az megtörténik, 

míg 2014 nem lesz. Ami azért fontos, az a 8-10 év, amiről szó volt, és hogy erről elvileg lehet 

részletes számításokat kapni, azt gondolom, az egy fontos része lenne ennek a 

gombaprogramnak, hogy ezt tisztán lássuk. A másik meg arról szólt, hogy meg kell duplázni 

a termelést és arról is szó volt, hogy meg kell duplázni a fogyasztást Magyarországon, azt is 

láttuk, hogy a termelés egy jelentős része nem Magyarországon értékesül. Hogy most az 

osztrák piacokat mennyire lehet visszaszerezni arra a szintre, vagy tényleg a keleti nyitás 
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keretében ez elhelyezhető, ez is egy feladat mindenképp, a program kidolgozásra során erre 

figyelemmel kell lenni. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy rövid kérdés, aztán lezárjuk ezt a témát.  

 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Azért, mert most a piac is szóba 

került, hogy most a külföldi jobb vagy a belső piac. Ebből jött a kérdésem, hogy van-e 

árkülönbség. A cukorügyi vizsgálóbizottságnak is a tagja voltam és érezhető, hogy mennyi 

volt a cukor itthon és mennyi kint. Az is érdekes, hogy lehet, hogy nem éri meg külföldre 

elvinni, mert ott lehet, hogy van logisztikai költség, de most milyen ára van a gombának.  

 

NAGY LÁSZLÓ (Pilze-Nagy Kft.): Természetesen van különbség, különösen, hogyha 

a forint árfolyama olyan, amilyennek mi képzeljük el exportőrök, de egyébként ebből a 

szempontból kedvező volt mostanság. Az EU-ba nem export van, hanem csak kiszállítás, 

tehát a kiszállítás mindenképpen megéri. Lényegesen magasabb árfekvése van jelenleg a 

gomba árának külföldön, mint Magyarországon. Magyarországon, bátran állítom, hogy 

alulértékelt. Nagyon olcsón jutunk gombához az üzletekben a húshoz képest. A csiperkére 

mondjuk, akkor … Ausztriába ki szállít? Ne én mondjam! (Derültség.)  

 

MUCSI ATTILA (Bio-Fungi Kft.): Köszönöm szépen a szót. Mielőtt az árról 

beszélnénk… 

 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): De csak az árról, nyugodtan, tessék csak! (Derültség.)  

 

MUCSI ATTILA (Bio-Fungi Kft.): Csak nagyon röviden egy mondat. Az ár és a 

minőség. Az, amikor kimegyünk Ausztriába, és látunk kiváló narancsot, gombát, akkor látjuk, 

hogy annak miért annyi az ára, és tény és való, a magyarországi szupermarketek, 

hipermarketek drasztikusan verik le az árakat, és sokszor nem érdekli őket a minőség. Hogy 

rohadt paradicsom vagy nem rohadt van a pulton. Tény és való, hogy a marketing nagyon 

sokat segít, 15-20 évvel ezelőtt, ha bementünk a csemegébe, kértünk spárgát, akkor elküldtek 

a háztartási osztályra, ma már tudjuk, hogy van zöld, meg fehér spárga, hogy hogyan kell 

elkészíteni, bizonytalanok vagyunk benne, de ugyanez vonatkozik a gombára is. 

Mi folyamatosan próbálunk minőséget produkálni, és nagyon sokszor kivonultunk 

áruházláncokból, hogyha nem kaptuk meg az árat.  

Ár? Nyugat-Európában diszkontokban 3-4 euró környékén. Magyarországon el kell 

menni a Tescoba. (Horváth István: Ez nettó vagy bruttó?) Magyarországon mindig bruttóról 

beszélünk, ez a polci ár. Sokszor 600-700 forintokért is látunk egy-egy kiló gombát, tehát 

egy-másfél eurós árkülönbözet igenis van. (Horváth István: Nem válaszolt a kérdésemre, 

mennyiért tetszenek eladni a gombát, ezt kérdeztük. Mert őszintén kell beszélni. Én is 

kereskedő, agráros vagyok, ne beszéljünk félre.)  

 

NAGY LÁSZLÓ (Pilze-Nagy Kft.): Akkor én mondom a laska árát. Tehát 300 

grammos tálcika csokros gomba ára eladva most 200 forint itthon. Hogyha ezt beszorzom 3,3-

mal, akkor 600-700 forint körül van az ára. Ha ezt kiviszem, ugyanígy csomagolva, akkor 2,5 

euró. 300 grammos mind a kettő.  

 

ELNÖK: A számolás a mi dolgunk, köszönjük szépen. Ebbe tovább ne menjünk bele, 

mert senkinek az üzleti titkát nem akarjuk egymásnak felvetni. Gondolom, hogy ebben a 

körben is, ha bár nem ismerünk mindenkit, de bizonyos érdekeket nem akarunk megsérteni. 
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Azzal zárom le a gombatermesztés témakörét, hogy egy nagyon izgalmas és érdekes 

ágazata a kertészetnek, az agráriumnak. Megkérem a jelenlévőket, hogy Bittsánszky úr 

vezetésével a helyzetértékelésen túl azokat az elképzeléseket, amelyek a jövőben mint 

stratégiai lehetőség a minisztérium számára az új stratégiába befogadásra kerülhetnek, ezeket 

fogalmazzák meg. (Közbeszólás: akcióterv!) Jól körbebeszéltem, de gyakorlatilag erről van 

szó. Ezt fogalmazzuk meg minél hamarabb, és ezzel legyünk az ágazat és a minisztérium 

vezetése segítéségre úgy mint a többi, eddig már részben megfogalmazott, és elfogadásra, 

javaslatra kerülő gondolatokat. Én azt javaslom, hogy ezt tegyük meg, és most egy kicsit 

előreszaladok, úgy gondolom, hogy április első heteire kellene a Kertészeti albizottságnak egy 

olyan végső következtetést levonni az egész kertészeti ágazat vonatkozásában, amiről eddig 

beszéltünk. Ebbe kell, hogy ez bele is tartozzon. Ezt inkább mint határidőt szeretném kérni. 

Akkor vissza fogunk térni egy összegzésre. Egy adott pillanatban, akkor már talán egy 

szűkebb körben valószínű, hogy ugyanúgy, mikor már a többi ágazat kérdéskörét is tisztáztuk, 

és akkor akár államtitkári vagy miniszteri szinten való találkozásra is szeretném, hogyha sor 

kerülne. Pont azért, hogy az ágazatot olyan szinten értékeljük, amilyen súlya van. Köszönöm 

szépen.  

Tájékoztató a gyógynövényágazat helyzetéről és lehetőségéről  

Azt szeretném kérni mindenkitől, hogy maradjon, ha még bírja itt velünk, és a másik 

fontos, érdekes és talán kevésbé olyan látványos, de meggyőződésem szerint az előadás 

anyagát látva, egy nagyon érdekfeszítő előadásnak leszünk a tanúi, és ez nem más, mint a 

gyógynövényágazat helyzete. Engedjék meg, hogy annyi személyes vonatkozást elmondjak, 

hogy Czirbus Zoltán elnök úr földim, mint kiderült, nem is olyan messziről, egy városból 

származunk, úgyhogy ennek a ma délutáni találkozónak külön örülök, hogy itt találkozhatunk 

első körben.  

Czirbus Zoltán előadása 

CZIRBUS ZOLTÁN, a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács elnöke: 

(Előadásához kivetítőt használ.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a 

lehetőséget. Itt az idő szűkére való tekintettel megpróbálnám kicsit felgyorsítani az előadást, 

engedjék meg, hogy akkor egy-két diát átugorjak, amit úgy tartok, hogy kevésbé fontos. 

Amit az elnök úr mondott, azt kiegészítve valóban egy örömhír, ami tegnap röppent 

fel, hogy az Európai Unió az alföldi kamillavirágzatot mint vadon termő kamillát befogadta 

hivatalosan is most már az eredeti termékek körébe, ami – azt gondolom, hogy – azt jelenti, 

hogy a makói hagymával és egyéb társával tízre bővült ez a kör. Ezt az ágazat hogyan tudja 

kihasználni hosszú távon, azt gondolom, a labda fel van dobva, és bízom benne, hogy 

megfelelő módon tudunk ezzel élni, ezzel a lehetőséggel hosszú távon.  

Egy rövid áttekintés a gyógynövényágazatról. Alapvetően az a közhely jut nekem is 

eszembe, mikor a gyógynövényágazatról beszélünk, hogy Magyarország egy gyógynövény-

nagyhatalomnak számított, hagyományos gyógynövény-kultúrával rendelkezik, ami mára 

tulajdonképpen már elsősorban csak történelem, de ezt a tegnapi hírek azért megcáfolták, és a 

gyógynövényekből készült termékek iránt a kereslet nemcsak Magyarországon, hanem az 

egész világon egy ilyen 5-7 százalékos emelkedést mutat évről évre. Ennek ellenére 

Magyarországon a ’90-es évek elejétől viszont a gyógynövényágazat hanyatlása jellemző. 

Hogy miért is van ez így tulajdonképpen?  

Rövidben bemutatnám az ágazat szerepét, negyedóra alatt összefoglalni elég nehéz 

lesz. Az ágazat jelenlegi szerepe a magyar gazdaságban. Tulajdonképpen a 

gyógynövényágazat a gyűjtéssel és a termesztéssel tekintetben egy hagyományos 

mezőgazdasági kertészeti ágazat, az ezekből készült termékek sokszínűsítik a hazai 

élelmiszerágazatot. Tehát ez az egyik jelentősége a hazai gyógynövényeknek az 



- 23 - 

egészségiparban. Az egészséges életmód, a megelőzés, az egészség-fenntartás szerepében, és 

egy kicsit dőlt betűvel szedtem a gyógyításban betöltött szerepe révén, és féltem is kimondani 

mostanság ezt a szót. Figyelembe véve az elmúlt időszak gyógynövényeket ért elég erőteljes 

negatív hatásait. Szerepe van a gyógynövényeknek az illóolaj, illetve az aromagyártás során a 

kozmetikai, illetve az élelmiszerágazatban. Azt tudom, hogy az illóolaj-produktumunkkal 

még jelenleg is a világon a második helyen állunk. Illetve a hagyomány miatt kiemelkedő 

szerepe van a gyógynövényágazatnak az idegenforgalomban is, a turisztikában, ami 

napjainkban szerintem újra előtérbe fog kerülni.  

Az előbb említettek miatt látszik, hogy a gyógynövényágazat az eddigi ágazatokhoz 

képest egy jóval összetettebb, sajátosabb szakmai terület, és itt az ágazat állandó baja, hogy ez 

sem a jogi szabályozásban, sem pedig a különböző szakembergárdáknak a 

gondolkodásmódjában nem biztos, hogy segíti ezt az ágazatot. Hiszen, ahogy az előbb 

elmondtam, a VM kompetenciájába ugyanúgy tartozik, de ugyanúgy tartozik a gyógyító 

hatása révén az egészségügy és egyéb pályázatok révén a Nemzetgazdasági Minisztérium 

hatásköre alá is. Röviden tények, számok, ezzel most nem szeretnék itt különösebben senkit 

untatni. Régen 35-40 ezer tonna gyógynövénydrogot és 80-100 tonna illóolaj-produktumot 

állított elő a magyar gyógynövényágazat. Ezt egy ilyen 37-42 ezer hektáron, ez a terület ma 

18 ezer hektárra szűkült, ebben benne van körülbelül egy ilyen tízezer hektárral a mák és 

egyéb olyan ipari növények mint például a mustár és nyilvánvaló, hogy az összes többi 

termesztett gyógynövény. A drogtömeg, amit éves szinten produkálunk, az pedig jóval 30 

ezer tonna alatti jelenleg.  

A gyógynövénygyűjtésből, -termesztésből körülbelül előállítható termelési érték, ez a 

Gyógynövény Szövetségnek becsült adata, körülbelül tízmilliárd forint, és összevetve a 

gyógynövényteák és az összes gyógynövény alapú termékek, beleértve az élelmiszereket, 

étrendkiegészítőket, összpiaci forgalma mintegy 50 milliárd forintot tett ki a tavalyi 

esztendőben. Itt az elsődleges feldolgozással mintegy 21 vállalkozás foglalkozik, és a 

másodlagos, illetve további élelmiszeripari vállalkozás 50-100 darabra tehető. Ami igen 

fontos, és kiemeltem, hogy a gyógynövénygyűjtésben szezonálisan 5-8 ezer fő, aki bevonható, 

illetve az egy hektár gyógynövénytermesztésnek az élőmunka-szükséglete 250-300 

munkaóra/hektár. Ezenkívül körülbelül kétezer ember dolgozik a gyógynövények 

feldolgozásával, illetve kereskedelmével. 

Ahogy említettem, jelenleg releváns a gyógynövényágazatban a gyűjtés, 

Magyarországon mintegy 110 hazai gyógynövényfaj gyűjtése folyik, nyilván ennél jóval 

többet használunk fel, de ezek a leggyakoribban előfordulók, és ezek közül 70 százalék az, 

ami a vadontermők gyűjtéséből származik. Ez egy elég jelentős szám, nem véletlen, hogy a 

gyűjtésnek ekkora szerepe van még jelenleg is. Hiába, hogy ez hagyományokhoz, múlthoz 

köthető tevékenység, napjainkban is rendkívül fontos szerepet játszik a gyógynövénygyűjtés.  

A legfontosabb gyógynövényeink gyűjtése területe tulajdonképpen teljesen egybeesik 

az elmaradott régiókkal, kistérségekkel, és különböző képzettségű embereknek nyújt 

megélhetést azokon a területeken, amelyek ezekben a természeti értékekben gazdagok, 

viszont megélhetésben rendkívül szegények.  

Ezen átugorva, a legnagyobb tömegben, elsősorban a volumen a felsorolás alapja, a 

vadgesztenye az, ami az egész ország területén gyűjthető. Ezekből a felsorolásokból látható, 

hogy elsősorban tényleg az elmaradott régiókra korlátozódik jelen pillanatban is a 

gyógynövények gyűjtése.  

A magyarországi gyógynövénygyűjtés egyik alapvető jellegzetessége, hogy rendkívül 

széles a gyűjthető fajoknak a spektruma, míg a többi országban, akár a volt balkáni vagy ex-

jugoszláv tagköztársaságokban azonban specifikus ez, ott csak pár darab gyógynövény 

jellemző csak a gyűjtésre.  
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Amiről szintén az előbb beszéltem, hogy elsősorban a roma kisebbségből és az 

alacsony iskolázottságú rétegből kerülnek ki ezek a gyógynövénygyűjtők, tulajdonképpen 

rendkívül fontos jövedelemforrást tudnak realizálni szezonálisan a gyógynövények 

gyűjtéséből. Ez a réteg állandóan gyűjtögetett, nem visszatérve itt az ősközösségre, de hol 

gombát, hol csigát, hol gyógynövényt gyűjt, és ezt fontos hangsúlyozni az elején, hogy 

további adminisztratív úton való korlátozása ennek a gyógynövénygyűjtésnek ezekben az 

elmaradott régiókban eléggé erős szociális feszültségekhez vezethet.  

Még egy fontos a gyógynövénygyűjtésről, a gyűjtése a jelenleg hatályos jogszabályok 

szerint nem kötött semmiféle engedélyhez. A gyűjtésről általánosságban sok embernek azok a 

sztereotípiák jutnak az eszükbe, hogy nem rendelkeznek gyűjtésszakértelemmel. Hát azért ez 

nem egészen így van, ezt itt a szövetségen belül tudjuk, hiszen ezek az emberek néha jóval 

többet tudnak azokról a területekről, hogy hol rejlenek ezek a gyógynövények, mikor, milyen 

módon és hogyan lehet gyűjteni őket. A vandalizmussal, illetve az egyéb koordinálatlan 

gyűjtés eredményeként bizonyos fajoknak a háttérbe szorulása is rányomta ezt a sztereotípiát 

a gyógynövénygyűjtésre. Ez nem teljesen így van. Illetve a feketegazdaság, amiről 

általánosságban a kertészeti ágazat kapcsán is említést tettünk az elmúlt időszakban, bizonyos 

felvásárlók számára valóban biztosít extra jövedelmet, de ez nem jellemző az egész ágazatra. 

A gyűjtésnek alapvetően a problémái több okra vezethetők vissza. Ezek az első ilyen a 

’90-es évek birtokszerkezetének megváltozásával a területi korlátok. Itt a területek egy része 

magántulajdonba került, ahol két eset lehetséges, az egyik az, hogy tűzzel-vassal onnan 

kikergetik azt, aki gyógynövényt szeretne gyűjteni, a másik, a jobbik eset, amikor megfelelő 

engedélyek híján beengedik a területre. Itt felmerül az, hogy ki fogja ezeket az engedélyeket 

megszerezni, a gyűjtő vagy a felvásárló, olyan árakat kérnek gyakran a terület tulajdonosai, 

hogy egyszerűen megfizethetetlen lesz mind a felvásárló, mind a feldolgozó számára a 

gyógynövény, és a felelősség kérdése, hogy az esetlegesen okozott kárért ki a felelős. Az 

állami-önkormányzati területeken sem olyan rózsás a helyzet, mint ahogy gondolnánk. Ez 

gyakran felróható a terület kezelői együttműködésének a hiányára. Itt a következő dián van 

egy érdekes tanpélda, most nem fogok ezzel időt tölteni, el lehet olvasni. 

Ugye vitára ad még okot a nemzeti parkok, természetvédelmi területeken történő 

gyűjtés. Jelen pillanatban ez jogosan engedélyhez kötött. Ezeket az engedélyeket azonban 

egyre ritkábban és egyre nehezebben adja ki az adott természetvédelmi területért felelős 

hatóság. Ezt a diát most átugranám.  

További problémája a gyűjtésnek még a minőség, illetve a minőségbiztosítás veszélye. 

Ugye azt gondolná mindenki, hogy ezekről a területekről származó gyógynövény önmagában 

bio, hiszen a föld érintetlen a különböző mezőgazdasági behatásoktól. Ez így is van, viszont a 

veszély az, hogy van egy repülőgép vagy egy permetezőgép az adott terület mellett 

megfordult. A másik fontos probléma, hogy a nyomonkövetése nehéz ezeknek a gyűjtött 

termékeknek, hiszen ahogy az előbb elmondtam, bizonyos területeken a gyógynövénygyűjtés 

a napi megélhetést szolgálja, és nem szívesen árulják el azt, hogy az adott területen aznap 

honnan gyűjtötték, hiszen ő holnap is vissza szeretne menni arra a területre, és ha elárulja, 

fennáll a veszélye, hogy más fogja ezt a gyógynövényt leszüretelni. 

A további probléma az adminisztratív problémák. Értjük ez alatt a különböző 

őstermelői igazolványok egyre nagyobb szigorítását, illetve azokat az adminisztratív 

problémákat, amik az ágazatot sújtják, tehát eljutottunk odáig, hogy még azokat is, akik 

valamilyen bevételhez szeretnének jutni a gyógynövénygyűjtésből, azokat is elrettenti. Az 

őstermelői igazolványok kiadása sem mindig zökkenőmentes. Ezt falugazdásza válogatja, 

hogy az adott családban az x embernek megadja-e az őstermelői igazolványt, amivel 

tulajdonképpen 600 ezer forintig legálisan beviheti a körforgalomba az aznap gyűjtött vagy a 

folyamatosan gyűjtött gyógynövénymennyiséget. Hiányoznak a különböző számviteli 

bizonylatok, amik az elszámolást bizonyítanák. Mindenhol elmondjuk azt, hogy például a 
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színesfémeknek a gyűjtésénél elegendő egy egyszeri vételi jegy az adminisztrációhoz, amit az 

APEH is hivatalosan elfogad. Erre nem szeretnék különösebben kitérni, hogy milyen 

eredetűek lehetnek ezek a színesfémek, míg például a gyógynövénynél ezek az adminisztratív 

terhek elég rendesen megnehezítik a termékek átvételét.  

Tehát nyilvánvaló, hogy mind a területi korlátokból, mind az adminisztrációs 

problémákból adódó problémákra csak abban az esetben tudunk megoldást találni, hogyha ez 

az egész gyűjtés teljes egészében valamilyen szinten kontrollált és ellenőrzött keretek között 

történik, tehát ennek feltétele a gyűjtők oktatása. Nem azt a különösebb OKJ-s oktatást értjük, 

hanem egy ilyen alapszintű képzést, ami mind a jogi, mind pedig a természetvédelmi 

szabályoknak a betartására vonatkozik, hiszen ahogy említettem, ezek az emberek azért 

valószínűleg jobban értenek a gyógynövénygyűjtéshez, mint az, aki oktatja. Ezeknek az 

embereknek valamilyen gyűjtési engedély megszerzését ki kell adni. Én azt gondolom, hogy 

az ágazatnak alapvető feladata, hogy ezt az engedélyt valamilyen szinten meg tudja oldani, és 

ennek a megszerzését a felvásárlónak kell ellátnia, hiszen tulajdonképpen ő az, aki nap mint 

nap kapcsolatban van az egyes gyűjtőkkel, és tőle kerül át utána a különböző feldolgozó 

üzemekbe az általa átvett gyógynövény, és szintén a felvásárlónak kellene itt a különböző 

területek tulajdonosaival, illetve a kezelőivel a kapcsolatot tartani, és természetesen a 

felelősséget is neki kell viselnie.  

Megoldási lehetőség van a gyógynövénygyűjtésben a különböző közfoglalkoztatási 

programba való beépítéssel. Itt hangsúlyozzuk, hogy több ilyen közfoglalkoztatásban részt 

vett már az ágazat egy-egy cége, itt a lényeg az, hogy ez csak úgy képzelhető el, hogy ilyen 

valódi értéket előállító munkaprogramokba tudjuk integrálni ezt a gyógynövénygyűjtést, ahol 

a kontroll is megvalósulhat, nyilvánvaló, hogyha kontrollált valami, akkor mind az állami, 

mind az önkormányzati területeken az engedélyezett hozzáférés is biztosított, és ezekhez 

szükségeltetnek célzott pályázati lehetőségek. 

Itt egyértelmű problémaként látjuk azt, hogy a jelenleg futó közmunkaprogramok még 

a jelenlegi gyűjtést is ellehetetlenítik azáltal, hogy mindenféle improduktív programok 

felhasználása révén esnek ki a rendszerből, és tulajdonképpen el fogunk jutni oda, hogy már 

az sem lesz, aki összegyűjtse ezeket a gyógynövényeket.  

A fenti anomáliákból egyértelműen látszódik az, hogy szükséges bizonyos 

gyógynövényeknek a termesztésbe vonása, amelyeket egyáltalán lehet. Tehát most 

nyilvánvaló, hogy a vadgesztenye, illetve az egyéb olyan gyógynövényeket, amiket nem lehet, 

azokat továbbra is gyűjtésből kell hogy beszerezzék a feldolgozó és felvásárló cégek, de 

ehhez azonban meg kell oldani a termesztés alapvető feltételeit is.  

Azt gondoljuk, hogy tiltással és a gyűjtések drasztikus korlátozásával a 

termesztésbevonás területén semmiféle eredményt nem lehet elérni, itt a termesztésnél arra 

kell törekedni, hogy rendelkezésre álljanak azok a biológiai anyagok, szaporító anyagok, 

amelyek egyrészt a termesztést előtérbe hoznák, illetve sújtja jelenleg az ágazatot.  

Mint mondottam, körülbelül 18 ezer hektár az a terület, ami Magyarországon a 

gyógynövények, illetve egyéb ipari növényeknek a vetésterülete. A felsorolást nem 

mondanám el.  

Vannak előnye nyilvánvalóan a termesztésnek, ahogy elmondtam, a kézimunka-

igényes ágazat, kiválóak az éghajlati és időjárási adottságai Magyarországnak, ebből 

kifolyólag minőségi termék előállítására képesek vagyunk, és ezek a gyógynövények a 

gyengébb termőképességű területeken is hasznosíthatóak.  

Hátrányok. Egyértelműen, amiről beszéltem, a fajták hiánya, illetve a magas előállítási 

költség. Tehát ma Magyarországon egy kilogramm gyógynövénynek az előállítása majdnem a 

duplájába kerül mint akár Lengyelországban vagy Szerbiában vagy Bulgáriában.  

Naponta mi is rengeteg telefont kapunk, hogy bizonyos földterületünk van, 

gyógynövényt szeretnék termeszteni rajta, mit tanácsol, mit csináljunk. Ilyenkor gondban 
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vagyunk általában, de nyilvánvaló, hogy először a keresleti és kínálati viszonyt kell 

átrendezni, tehát meg kell határozni azoknak a gyógynövényeknek a faját, amit egyáltalán 

piaci értelemben értelmet ad annak, hogy valaki gyógynövényt termeljen. Azért mondom, a fő 

helyzetben a megfelelő földalap biztonságosan rendelkezésre áll, a szaporítóanyag kevésbé, 

amiről az előbb beszéltünk, illetve a megfelelő szakértelem, az oktatás. Hát az oktatás 

megreformálására annak idején a Gyógynövény Szövetségnek is voltak és vannak jelenleg is 

különböző javaslatai, erre most akkor nem igazán térnék ki.  

Ahogy az előbb említettem, a termesztésnek az előnyei, hogy a minőség 

szempontjából tényleg rendkívül versenyképes termékeket tudunk előállítani. A vidéki 

lakosságnak a gyógynövénytermesztés abszolút munkát tudna biztosítani, annál is inkább, 

mert bizonyos elemek abszolút nem is gépesíthetőek, tehát itt a kézi válogatás mellett 

rendkívül sok olyan manuális tevékenység van, ami jelen állás szerint még nem gépesíthető. 

Illetve a gyógynövénytermesztés mellett tesszük le a voksot, hogyha a minőségbiztosítási 

szempontokat is nézzük, hogy a termesztésből származó gyógynövénytételek azért jóval 

megbízhatóbbak és a tételek jóval nyomon követhetőbbek, mint akár a vadon termő 

gyűjtésből származók esetében.  

Megállapíthatjuk ezen kívül, hogy a magyar gyógynövénytermesztésben a piaci 

helyzet szempontjából van egy kooperatív előnyünk, de azért a gyógynövények szállításánál 

figyelembe kell venni azt, hogy itt a vágott drogoknál tulajdonképpen majdhogynem levegőt 

szállítunk, és a szállítási szabályok is egyre szigorodnak. Még ezeket a füveket vagy virágokat 

is maximum 10, illetve 20 kilós dobozokban lehet szállítani, ami rendkívül megdrágítja a 

szállítási költségeket, és szintén, amiről már beszéltem, hogy a gyengébb termőképességű 

területeken lehet termeszteni a gyógynövényeket.  

A termesztésnek a hátrányai: az egységes szaporítóanyag-bázis hiányzik, illetve jelen 

pillanatban minimálisak az elismert gyógynövényfajták, alapvetően ennek a hiányáról 

beszélhetünk. 

További probléma a termesztés során, hogy a termesztett gyógynövények köre nem 

mindig elégséges, és a termesztett fajok nem igazán tükrözik a piaci igényeket. Gondoljunk 

arra, hogy az elmúlt időszakban rengeteg támogatás kifolyt például levendulatelepítések 

intenzív támogatására. Azt gondoljuk, hogy a levendula nem biztos, hogy az a magyarországi 

hungarikum gyógynövény, amibe támogatást ildomos belefeccölni, a mediterrán országokból 

körülbelül féláron meg lehet szerezni, ugyanilyen vagy esetleg jobb minőségű 

levendulavirágot is például. A termesztésben a legfontosabb és szükséges intézkedések az 

érdekeltté tétele, az átállása a gazdálkodóknak. Ugye intenzív K+F pályázatok, amelyek 

hiányoznak az ágazatból, fajták, szaporítóanyag, termesztés, technológia kidolgozása. Célzott 

beruházások, amik kifejezetten a gyógynövényágazatra vannak kiírva. Rendkívül ritka, ezt az 

itt ülő kollégák is el tudják mondani, hogy milyen okból egyszerűen nem tud a 

gyógynövényágazat különböző pályázatokban részt venni, és nagyon fontos még az, hogy az 

alkalmi munkaerő igénybevételét szabályozó rendeleteknek egy kicsit életszerűbbé tételével 

maga a termesztés is hosszú távon fejleszthetővé válhatna.  

A feldolgozóipar, és akkor erre most tényleg csak röviden reagálnék. Egyébként a 

négy órát tartjuk, elnök úr? 

 

ELNÖK: Próbáljuk, de lehet, hogy csúszunk egy kicsit. (Horváth István: Már 

megcsúsztunk.)  

 

CZIRBUS ZOLTÁN, a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács elnöke: Tehát a 

gyógynövénynek a feldolgozása. Van ugye az elsődleges feldolgozás, ami a válogatás, 

szárítás, tisztítás, őrlésre koncentrálódik. Jelen pillanatban az alapanyagnak a 80 százaléka 

ebben a formában kerül exportértékesítésre, vágott vagy filter vagy bármilyen drog 
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formájában, olyan 20-30 cég foglalkozik ma Magyarországon ezzel. Míg a másodlagos vagy 

további feldolgozás, amikor ezek átestek a minősítő vizsgálatokon, felhasználhatja a 

gyógyszeripar drog, tea, gyógytermék, kozmetikum, fűszer, élelmiszer, étrend-kiegészítő 

vagy egyéb élelmiszerek, aromák vagy kozmetikai termékeknek az előállítására.  

A gyógynövényágazat feldolgozóipara egyrészt a gyógyszeripar, erről most nem 

akarok különösebben szólni, ez egész hosszú napot igénybe venne. Magyarországon, én azt 

gondolom, a gyógyszeripar minimális magyarországi gyógynövényt használ fel. Rendkívül 

fontos a gyógyszerek mellett a gyógyhatású készítmények számára történő felhasználás. Ez az 

a termékkategória, ami a tavalyi évben itt egy uniós direktíva révén hogy úgy mondjam, a 

szakmának nem kis gondot okozott. Mégpedig amiatt, hogy pont ez a gyógynövény, amit az 

elején is említettem, hogy nem igazán sorolható be nyugodt szívvel egyik termékkategóriába 

sem, mert pont a gyógyító hatása az élelmiszerektől, a felhasználásoknak, az előállításoknak a 

módja, illetőleg a hatásuk pedig a gyógyszerektől megkülönbözteti egyértelműen őket. Pont 

erre volt jó az az ominózus köztes kategória, hogy gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 

készítmény, ami se nem gyógyszer, se nem élelmiszer, illetve mondhatom úgy, hogy 

gyógyszer is meg élelmiszer is, attól függően, hogy milyen szempontból vagy aspektusból 

közelítem meg. Na most, ez egy uniós direktíva miatt valószínűleg egy elhibázott döntés az 

unió részéről, hogy megszűnésre kerül. Nagyon fontos érdeke az egész ágazatnak, hogy 

valamilyen uniós irányelvvel való összhang megteremtése során ezt az 1987 óta kiválóan 

működő termékkategóriát fenntartsuk.  

A második a feldolgozóipar, élelmiszeripar. Itt nagyon fontos meghatározni, hogy az 

élelmiszeriparon belül mik azok a gyógynövények egyáltalán, amelyek élelmiszerként nagy 

biztonsággal gyárthatóak és forgalmazhatóak. Erre jelen pillanatban a VM-ben elindult a 

jogalkotási folyamat. És bízunk benne, hogyha nem is az egész ágazatnak, de az ágazat egy 

részének a problémáját ez a rendelet hosszú távon meg fogja tudni oldani. Ugyanígy a 

gyógynövényágazat feldolgozóiparára is jellemző, hogy hiányzik a korszerű gépi és 

technológiai háttér, amit állami beavatkozás nélkül nem valószínű, hogy bárki meg tudna 

oldani, és ezt fejleszteni képes lenne. Tehát az ágazat feldolgozóiparára jellemző, hogy 

alacsony feldolgozottságú, értékű és kis hozzáadott értékű terméket állítunk elő. Ennek a nagy 

része exportra kerül, utána pedig mind az élelmiszeripar, mind a gyógyszeripar ezen 

gyógynövényeknek a magas hozzáadott értékű kivonatait vagy intermedier alapanyagait 

hozza be az importból és használja fel a különböző gyártásban Magyarországon. Erről 

nagyjából így beszéltem, és ezt így érintettem.  

A kereskedelmi helyzetre jellemző még továbbá az alapanyag piac. Rendkívül 

szélsőséges piaci jelenségek jellemzik ezt az alapanyagpiacot, tehát ma már a túltermelés 

egyidejű jelensége, és ez a piac gyakorlatilag eléggé kiszámíthatatlan és ciklikus. Itt vannak, 

szintén meg kell említeni a volt szocialista országokat, akik jelentős árelőnnyel tudják a 

termékeiket piacra hozni, köszönhetően az ottani olcsó munkaerőnek az olcsó termelési 

költségekben, és már eljutottunk odáig, hogy tulajdonképpen napjainkban olyan 

gyógynövénydolgokat is az árelőny miatt importálunk, amelyből korábban jelentős 

exportőrnek számított Magyarország.  

A nyugat-európai országok is hatással vannak a magyar piacra. Nyugat-európai 

országokban, különösen Németország, Olaszországban is rendkívüli, egyre nagyobb területen 

termesztenek gyógynövényt, ahol központi cél, hogy támogatással elérték azt, hogy bizonyos 

gyógynövényeket Németországban már olcsóbban tudnak előállítani mint akár Romániában 

vagy Albániában, de akár Magyarországon is. Ezekre a piaci viszonyokra jellemző a 

kíméletes árverseny, hiányzik szintén a támogatás és hát itt önkritikát gyakorolva, akár még 

az ágazaton belüli összefogás hiánya is jellemző. A feldolgozott termékek piaci helyzete 

körülbelül tízezer gyógynövény alapú termék van jelenleg a piacon, több száz gyógyszerben, 

ez az ominózus gyógytermék-kategória ilyen 300-ra tehető napjainkban, megdöbbentő szám, 
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de mintegy nyolcezer étrend-kiegészítő, amely az élelmiszerkategóriába tartozik, van jelen a 

piacon, amelynek 70 százaléka az előbb említett sztenderdizált gyógynövénykivonatot 

tartalmazza, amelyet a magyar gyártók szinte kizárólag import formájában hoznak be, és 

használnak fel a gyártáshoz. Több ezer féle a gyógynövény tartalmú tea, ami a piacon van, és 

szintén megszámolhatatlan a kozmetikum, élelmiszer, amelyek valamilyen szinten 

tartalmaznak gyógynövényeket.  

A forgalmazás szabályozása: egyértelműen meg kellene határozni azt, hogy mik azok 

a gyógynövények, amelyek élelmiszerekben vagy patikákban, drogériákban forgalmazhatók, 

és a forgalmazással kapcsolatosan szintén óhatatlan a minősítés felülvizsgálata, amit 

körülbelül egy ilyen tíz éve, lehet, hogy húsz éve a szakma állandóan mond.  

Eljutottunk a minőségbiztosítás problémájára. A minőségbiztosítás mind a 

gyógyszeripari felhasználással, de most már az élelmiszeripari felhasználással kapcsolatosan 

is egy rendkívüli magas követelményszintet állít a gyógynövényágazattal szemben. A gyűjtés 

területén ki kellene dolgozni a „jó gyűjtési gyakorlat” című módszert tulajdonképpen minden 

egyes gyógynövénytételre, ahol mind a származást fel kell tüntetni, és az ezzel kapcsolatos 

növényvédőszereknek, illetve a nehézfémmaradványoknak a szigorodó előírása is eléggé 

jelentős problémákkal szembesíti a gyógynövénygyűjtőket és –termelőket. Itt utalok arra, 

hogy a gyógynövényágazatban tulajdonképpen minden egyes tételt szigorúan minősíteni kell 

mind növényvédőszer, mind nehézfémmaradványra, illetve az összes többi, akár a 

gyógyszerkönyvből, bármilyen leiratban szereplő minőségi paraméterekre.  

A gyógynövény minőségbiztosítása a termesztetteknél, ott pedig a „jó gyűjtési 

gyakorlat” kidolgozása nagyon fontos, aminek az alapvető feltétele a termesztésbevonás, a 

fajták, a K+F és amiről már többször beszéltünk, a színvonal javítása.  

A drogok minősítése, itt feltétlenül szükséges a jogszabályi feltételek megteremtése. 

Ma, épp most, mielőtt elindultunk, beszéltünk róla, hogy tulajdonképpen Magyarországon a 

gyógynövényágazatra egy kis jóindulattal egy félrendelet az, ami vonatkozik, semmi más. 

Tehát nincs egy szabályozó rendelet. Elgondolkodtató az, hogy kell-e, nem kell-e. Többen azt 

mondják, hogy nem, mert jobb a zavarosban halászás. Az ágazat azt mondja, hogy nem ártana 

rendet tenni. Jelen pillanatban az egyedüli, vagy úgymond kiinduló pontunk, ez az előbb 

említett VM-rendelet tervezete, ami egy bizonyos szegmensnek fog majd tudni esetleg oldani. 

A legsürgősebb intézkedések, gyorsan számba véve: egyrészt a gyűjtés, illetve a 

gyűjtők jogi, adminisztrációs hátterének a megfelelő kialakítása, ez prioritást kell hogy 

élvezzen, ha azt akarjuk, hogy akár a tegnap bejelentett alföldi kamillavirágzathoz valaki 

egyáltalán még alapanyagot tudjon gyűjteni, ami egyébként egy, annak idején - épp most 

nézegettük, hogy - több száz vagyon nyers kamillaproduktumot tudott ez az alföldi 

kamillavirágzat biztosítani, szintén több ezer gyűjtőnek biztosított munkalehetőséget május-

június derekán. A termelés, illetve a feldolgozás fejlesztése, tekintettel azokra az anomáliákra, 

ami a gyűjtésben lakozik. Bizonyos fajoknál nélkülözhetetlen az, hogy termesztésbe vonjuk. 

Ehhez a fent említett termesztéstechnológia, a minőségi leiratok, illetve nem utolsó sorban a 

jó gyűjtési, illetve a jó termelési gyakorlatoknak, a helyes gyártási gyakorlatnak a kidolgozása 

is előbb vagy utóbb nélkülözhetetlen lesz.  

Azt gondolom, hogy a középtávú célhoz igazodó támogatások rendkívül fontosak, a 

mindenkori piaci viszonyoknak a figyelembe vétele mellett. Ugye itt az áldozat jogszabályi 

hátterének a rendezése, amiről itt az előbb érintőlegesen beszéltem, az ominózus VM-

rendelet, említettem itt a gyógynövényeknek a mikrobiológiai szennyezettségéről az új 

rendelet felülvizsgálata, megalkotása szükséges. A gyógytermék-kategória jogalapjának a 

felülvizsgálata és lehetőség szerint ennek a fenntartása és az ezzel kapcsolatos összes EÜM, 

illetve NEFMI vagy ESZCSM-rendeleteknek a felülvizsgálata, illetve módosítása 

elengedhetetlen az ágazat további fejlődése szempontjából. Ezek az egyéb intézkedések, 

amelyek nyilvánvaló, hogy nem elhanyagolhatóak, jelenleg az ágazat túlélése szempontjából 
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azt gondolom, hogy másodlagos pozícióba sorolhatók. Amiről azt gondolom, az ágazat 

körülbelül húsz éve beszél és kér, lehet, hogy ezt nem tárcaközi bizottságnak kell nevezni, de 

egy olyan kompromisszumnak, és egy olyan, tekintettel az elején bevezetettekre, hogy a 

gyógynövényágazat több tárcához tartozik, elérni azt, hogy ezek a személyek egyáltalán 

leüljenek és egymással megbeszéljék az adott tárca hatásköre alá tartozó problémákat és 

lehetőség szerint együtt és komplexen tudják megoldani ezt. Ennyit szerettem volna 

elmondani és köszönöm szépen a figyelmüket.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úrnak az előadását. Most egy kicsit megdöbbentem, 

bevallom őszintén, mert ennél valahol az én világomban sokkal egyszerűbbnek gondoltam ezt 

a világot, de most az előadást végighallgatva, illetve nyomon követve az írásos anyagot is, 

sokkal bonyolultabb és nagyobb témakör, minthogy ezt ilyen gyorsan fel lehetne dolgozni. Ez 

az én személyes benyomásom, de azt hiszem, hogy nem tévedek ebben. Látva azt a részben 

szabályozatlan szabályozatlanságot, ami körbeveszi ennek az ágazatnak a munkáját, és itt 

ugye kérdésként felvetődött az előadó részéről, hogy ez jó vagy rossz, ezt megítélni nagyon 

egyszerűen nem is lehet. Bizonyos szempontból, hogyha nincs szabályozás, akkor 

könnyebben mozog benne az ember, de azért hosszú távon ez nem biztos, hogy szerencsés. 

Ugyanakkor ezt az értéket, amit Magyarországon gyógynövényágazatnak vagy 

gyógynövénystruktúrának tartunk, ez azért egy fantasztikus érték.  

Épp a mai nap volt délelőtt elég hosszú ideig a hungarikumokról szóló törvény vitája a 

parlamentben. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos, olyan kuriózumnak vagy 

hungarikumnak számító téma, illetve növények, amelyeket biztos, hogy valami módon majd 

abban a törvényben is meg kell hogy fogalmazzunk, és abban a törvényben is érvényesíteni 

kell. Tehát nagyon sok gondolatot vetett fel az előadás, amiben most egy kicsit bizonyos 

mértékben zavart is vagyok, mert én inkább talán azt mondanám, hogy akinek kérdése van, az 

tegye fel, vagy akinek ehhez hozzászólni valója van, mondja el, mert lehet, hogy ez annál 

nagyobb téma, minthogy ezt ilyen nagyon rövid idő alatt végig tudjuk értékelni. Tessék! 

Hozzászólások 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a 

tartalmas előadást. Csatlakoznék elnök úrhoz, én azt látom, hogy Magyarország 

szempontjából a kertészetben hihetetlen lehetőségek vannak még a foglalkoztatás, illetve az 

értékteremtés mellett, de egyértelműen látszik az, hogy hihetetlen nagy káosz is van. 

Rendkívül nagy káosz van, de szerintem azért nagyon sok illúzió is van ebben. Szerintem ezt 

a káoszt és illúziót azért rendbe kellene tenni. Egyetértek, hogy ez is legyen a hungarikum 

része, én is ilyen hungarikumpárti vagyok, de ma Magyarországon mit tekintünk amúgy 

kertészeti termékekből hungarikumnak. Én a Mezőgazdasági bizottság ülésén is elmondtam, 

bár a négy órába nem férünk bele, de bíztatom önöket, hogy beszéljünk, azért jöttünk, erre rá 

kell szánni az időt, nekem nagy csalódás volt a karácsonyi és szilveszteri készülődés, és ha 

megengedik, megosztom önökkel, ezt már a bizottsági ülésen elmondtam. 

Nálunk az a szokás, hogy január 1-jén a gyerekeimmel főzünk a sparhelten egy 

bablevest. Bementem egy magyar üzletláncba és akartam vásárolni babot, aztán anyukám 

felhívott, hogy vigyek lencsét is, mert ő lencsét szeretne főzni. Vettem egy zacskó tarkababot 

nagyon szép csomagolású magyar motívumokkal, vettem egy lencsét is, de az előadó mondta, 

hogy szép ez a lencse, nagy szemű, de szerintem a másik tisztább, szebb, én azt venném meg. 

Kicsit bizonytalan voltam, mindegyik lencséből vettem egyet, biztos, ami biztos, maximum 

mi is főzünk egy lencselevest később. Hazamentem egy babbal és két lencsével. Kértem a 

feleségemet 31-én, hogy áztassa be a babot, mert holnap ennyivel előrébb vagyunk a bableves 

főzésénél, és mondta nekem, hogy „szívem, szerintem ezt a babot te nem fogod megfőzni, 

mert tudod-e, hogy te kínai babot hoztál?” Mondtam, ne viccelj már, ez tarkabab volt, ránézek 
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a zacskóra, tényleg, származási hely: Kína, tarkabab. Következőben gondoltam, milyen 

előrelátó voltam, vettem két lencsét, akkor lencsét eszünk, és anyukám megkapja a másik 

lencsét, ezt a babot meg félreteszem, elhozom bizottsági ülésre. És mondta a feleségem a 

lencsére, hogy „hát szívem, ez szerintem szintén probléma lesz, mert ez a lencse kanadai”. 

Mondom, ez nem igaz. Megnéztem, kanadai a lencse. Mondom, mindegy, maximum 

meghívjuk anyukámat lencsére, mert akkor megfőzöm ezt a másik zacskót. Erre azt mondta a 

nejem, hogy „szerintem más megoldást kell találni, mert ez a lencse meg cseh”. Magyar 

áruházláncban vettem. Utána elmentem, a faluban valahol szereztem babot, így megvolt a 

bab, de nem volt könnyű megszerezni. Nagyon utána kellett menni, utána visszamentem az 

ünnepek után, megnéztem ezt a tarkababot, aztán megnéztem egy másik tarkababot: ma 

Magyarországon nem lehet magyar babot kapni, hanem a magyar Jókai bablevest kínai babból 

esszük. Majd átnéztem, az összes áruházláncban végigmentem, vettem kicsiben, nagyban, 

valószínűleg ugyanazok az importőrök, csak más csomagolásban van, és Magyarországon 

nincs babtermesztés, de nyilván ezt önök jobban tudják. 

Aztán ránéztem a fehérbabra, mert abból is lehet jó kis csülkös bablevest készíteni. A 

fehérbab Etiópiából származik, az is 80 százalékban. De gondoltam, talán a sárgaborsó jobb 

helyzetben van, mert már reménytelen volt a dolog, az meg szlovák. Tehát ma 

Magyarországon magyar kereskedelmi láncok hozzák be, ugyanabban a 3-4 fajta 

csomagolásban van, tarkabab kínai, fehérbab etióp, lencse vagy kanadai vagy cseh, a 

sárgaborsó meg szlovák. Tehát itt azt gondolom, az alapokkal van a probléma. Mindenre azt 

mondjuk, hogy nem tudjuk gazdaságosan megtermelni, és közben itt dödögtem az elnök 

úrnak folyamatosan, hogy én nagy tisztelője vagyok a holland népnek, de ha valaki 

megkérdezte volna pár évvel ezelőtt, hogy melyiknek van jobb mezőgazdasági adottsága, a 

hollandnak vagy a magyarnak, ugye mindig azt mondtuk, hogy mi Európa éléskamrája 

vagyunk, ma már visszavonnám ezt a kijelentésünket, vagy legalábbis nem igaz, mint sok más 

sem, hogy bőrében adjuk el a malacot meg a többi. Elnök úrnak volt egy olyan képletes 

kijelentése, hogy egy feltöltött teknő, vagy ilyesmi Hollandia, tehát igazából északi meg 

minden, de jobban tudják a sárgarépát, jobban tudják a paradicsomot, a sertést, a gombát, 

jobban tudják a trágyát kezelni, olcsóbb ott a komposzt mint Magyarországon, a virágot is, és 

az idén most már azt mondom, hogy a gyógynövényt is.  

És akkor itt egy kicsit az ellentmondásra is szeretnék rámutatni, a gyógynövényre 

vonatkozóan vannak ellentmondások. Én tényleg nem értem, nyilván ennek van magyarázata, 

csak ez nekem azért is egy érzékeny dolog, mert ahonnan jöttem, Tolna megyéből, ez még 

Szekszárdtól 30 kilométerre van, a 3-4 településen évtizedeken keresztül a gyógynövény 

tartotta el az embereket. Kakukkfű, macskagyökér és majoranna. És hogyha valaki akarta a 

gyerekét taníttatni vagy akart egy autót venni, akkor elkezdett ezzel a három növénnyel 

foglalkozni, és évtizedeken keresztül ebben a Tolna megyei régióban ebből éltek az emberek, 

és ezt mintha elvágták volna, megszűnt. És a térségnek ez egy fájó pontja, és mindenki azon 

nosztalgiázik, hogy majd ha egyszer gyógynövénnyel fogunk foglalkozni, és hihetetlenül 

bíztak az emberek ebben. És én is azért jöttem a Kertészeti albizottságba, hogy pont ezeket az 

illúziókat tisztázzuk, mert néha már illúziónak tűnik a bab is meg a többi dolog is.  

És akkor szeretném az előadótól kérdezni, nekem nem logikus, ugye azt tetszik 

mondani a 17. oldalon, csak hogy tisztán lássuk a helyzetünket, hogy a termesztésnek az 

előnyeiről egyszer azt mondjuk, hogy kedvezőek az éghajlati viszonyok, azt, hogy 

kézimunka-igényes stb., mégis versenyhátrányban vagyunk Szerbiával, meg Németországgal, 

tehát két ellentétes mondat. Németországban nem hiszem, hogy olcsóbb a munkaerő mint 

nálunk. Tehát mitől rosszabb nálunk az éghajlat, mint Szerbiában meg Lengyelországban? 

Hiszen a kettő között vagyunk! Tehát akkor vannak adottságaink vagy nincsenek 

adottságaink, mert ezek folyamatos ellentmondásban vannak az én tudásom alapján. És ez 

megvan a 17. oldalon, megvan a 29. meg a 30. oldalon is. Hogy most gyakorlatilag nekünk az 
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alapanyagpiacban az most előny vagy hátrány, hogy most itt vagyunk, hogy mitől előnyösebb 

Albánia, Hollandia mint Magyarország munkaerőpiac meg éghajlat meg termesztési 

adottságokban. Ebben nem egyértelmű számomra az előadás.  

Azt szeretném megkérdezni az előadótól, hogy melyik az az öt növény, ami mondjuk 

Magyarországon előnyös éghajlati szempontból, mi az, ami gyógynövény.  

Úgy általában beszéltünk gyógynövényről, ez nekem túl széles spektrum. Mondjuk mi 

az az öt, amire lehet technológiát gépesíteni, integrációt, stb? Ez nem jött át, mert túl nagy a 

távolság nekem Albánia és Németország között. Mi az az öt, mert nekünk az is a dolgunk, 

hogy javaslatot tegyünk arra, hogy milyen koncepcióval dolgozunk, mi a jövő, miből tudunk 

foglalkoztatást csinálni, mit éri meg csinálni, tehát mi az az öt növény.  

És azt is szeretném kérdezni, a 25. oldalon értelmezésben az EU kérte a segítséget, ha 

konkrétan megfogalmazná, mert az nekünk a piaci hátrány, hogy nem egyértelmű, hogy a mi 

fajtáink milyenek. Az gyógynövény vagy gyógyszeripari vagy nem gyógyszeripari. A 25. 

oldalon konkrétan azt tetszett mondani, hogy „a tradicionálisan használt gyógynövények nagy 

része nem sorolható be az uniós jog által 2004 óta ismert és elismert termékkategóriákba, és 

hogy ebben van egy koherenciazavar. Ezt jó lenne a későbbiek szempontjából az EU felé 

rendezni. Mert, ha nem fér bele, vagy azért, mert nincs rá szükség, akkor meg ne legyen 

illúzió, ha meg tudjuk azt, hogy ez valóban kell, akkor meg kérjen segítséget, hogy konkrétan 

hová tegyük be, mi a konkrét kérés. Ez lett volna a három kérdés. Mi az adottság, hogyan kell 

ezt értelmezni, éghajlat, munkaerő, meg technológia, mi az az öt növény és mi az az EU-

kérés. Mind a két ágazattól azt szeretném kérni, a gombásoktól és önöktől is, hogy nekünk 

igazából az lenne a szerepünk, hogyha tudnánk önöknek segíteni.  

Nyilván mi az ágazatokat nem ismerjük, és amellett, hogy itt szerintem nagyon 

korrektül mind a két ágazat összefoglalta, egy bepillantást engedett az önök munkájába és a 

gondjaiba, illetve a problémáiba, azt, ha konkrétan megfogalmaznák, hogy mi mit tudunk 

tenni. Tehát, hogy a gombásoknál volt, hogy a hulladékkezelés szempontjából önök 

folyamatosan versenyhátrányban vannak, mert nem egyértelmű az, hogy amiből önök 

alapanyagot állítanak elő, mert a komposzt egy stratégiai kérdés, úgy vettem ki az előadásból, 

de folyamatosan mínuszban vannak, és ha megfeszülnek, ugyanazt a technológiát beveszik, 

akkor is –15-20 százalék hátrányban vannak. Tehát mi itt a törvényalkotók dolga, hogy 

konkrét javaslatot tegyenek arra, hogy például Németország, Ausztria, Hollandia, hogyha 

nálunk ez így lenne szabályozva, akkor önöknek ez és ez a dolga lenne. Amúgy meg ez 

önmagában vicc, hogy ilyen komposzt a németeknél olcsóbb, és még megéri behozni ezer 

kilométerről, minthogy itt előállítanánk. Tehát akkor biztos, hogy velünk van a baj. 

És akkor visszatérnék arra a gondolatra, amit a minisztérium részéről a 

főosztályvezető úr mondott, hogy ami kint jól működik, mi hajlamosak vagyunk a mi rossz 

példánkra azt mondani, hogy ez baromság, ezt nem lehet csinálni. És ez az ágazatoknál is 

lehetne a küldetésünk és a feladatunk, hogy akkor ezt konkrétan összefoglalni, szép az, hogy 

néha kapunk ilyen betekintést, de konkrétum, ha az a 3-4 pont, azon tudunk változtatni, 

törvényalkotók vagyunk, talán még van is rá lehetőségünk, a miniszterelnök úr is azt szeretné 

meg mindenki, hogy az ágazat előremenjen, de ez az önök javaslata nélkül nem fog menni. 

Nem mi találjuk ki önök helyett, hogy hogyan tudnak versenyképesek lenni. Ezt tessék 

megfogalmazni, eljuttatni, és utána már lehet rajtunk számon kérni, addig nem. Köszönöm 

szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak annyi kiegészítést mondanék, hogy ez a korábbi 

albizottsági üléseken ugyanígy megfogalmazásra került, tehát itt most nem estünk vissza 

ugyanabba, csak te abban nem vettél részt, István. Megerősítetted a korábbi elképzeléseinket, 

úgyhogy én ezt csak köszönni tudom. A kérésekre, ha most megkapnánk a választ, az előrébb 

vinné a gondolkodásunkat. 
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CZIRBUS ZOLTÁN, a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács elnöke: Azt hiszem, 

a válaszadás egyik része engem illet. Ahogy az előadásban említettem, a piac rendkívül 

ciklikus és kiszámíthatatlan, tehát hogy melyik az az öt növény, amit most felsorolásszerűen 

tudnánk említeni. Ezt átugrottam, de az az öt növény ebben az első bekezdésben a termesztett 

gyógy- és fűszernövények kettőspont utáni kategóriában benne van. Tehát a konyhakömény, a 

koriander, az édeskömény, ánizs, kamilla, kapor, citromfű, kakukkfű, macskagyökér, amit ön 

is említett, hogy Szekszárd környékén annak idején hagyománya volt. Ezek a növények, nem 

azt mondom, hogy mindegyik, de ebből nyugodtan kiválasztható az az öt, ami nyugodt 

szívvel jelen pillanatban termesztésre ajánlható, és hiány van belőle Magyarországon, és 

bizonyos növényeket importból hozunk be, lásd Lengyelország vagy akár a volt balkán 

tagköztársaságok. 

 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Ez felsorolás vagy ez sorrend, ami ott van?  

 

CZIRBUS ZOLTÁN, a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács elnöke: Ez 

felsorolás, tehát semmiféle sorrendiséget nem tükröz. Sorrendet azért nem tudok mondani, 

mert abszolút ciklikus. Tehát lehet, hogy holnap a mustár, utána meg, a jövő héten a mák 

vagy a konyhakömény lesz az a növény, ami iránt a kereslet megugrik valamilyen oknál 

fogva. Tehát ezért nem tudjuk egyértelműen azt mondani, hogy ez az öt topnövény, amit jelen 

pillanatban Magyarországon érdemes termelni.  

 

BERNÁTH JENŐ (Corvinus Egyetem – Gyógynövény Szövetség): Lényegében volt 

ez a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy kiválóak az adottságaink, és akkor Németországba fut a 

termesztés, és a balkán országokban mi a helyzet. Más. Tehát nem ugyanazok az okok, 

amelyek a versenyhátrányunkat elintézik. Németországgal szemben a versenyhátrányunkat az 

okozza, hogy Magyarországon a rendszerváltás előtt körülbelül 8-10 helyen folyt 

gyógynövénykutatás. Na most, pillanatnyilag ma már csak egy helyen folyik az országban, ott 

is szinte pénz nélkül. Na most Németországgal szemben a versenyhátrányunk az, hogy talán 

vissza kell egy kicsit arra térnem, hogy amikor az EU-csatlakozás előtt én többször jeleztem a 

minisztériumnak, hogy ez az a pont, amikor nekünk kellene a gyógynövényre vonatkozó 

szabályozókat kidolgozni, mert akkor még nagyhatalom voltunk, és ez elmaradt. Na most, 

Németország olyan stratégiát folytat, hogy központi támogatással például támogatja a 

technológiai fejlesztést. Ma előállt az a helyzet, hogy Magyarországon szinte egyetlen egy 

gyógynövényre sincs engedélyezett növényvédőszer. Németországban van. Na most, ennek az 

a következménye, hogy egyre primitívebb feltételek közt kell a magyar termelőnek 

termesztenie. Tehát ez a versenyhátrány a német piaccal szemben. Mi lenne a megoldás? És 

ezt kellene forszírozni. Ha engedélyeznék azt, hogy a Németországban engedélyezett 

gyógynövényvédőszereket – legalább százat engedélyeztek már – Magyarországon is 

használni lehessen. Na most, a nyugat-európai országokkal szemben, mondjuk Finnország a 

versenyhátrányunk, Finnországban mikor köményt kezd termeszteni egy ottani farmer, akkor 

300 ezer forintnak megfelelő támogatást kap. Nem kell ezt nekünk csinálni, nem azt 

mondtam, hogy ezt kell, csak mutatom, hogy mi a versenyhátrány. Németországban, 

Ausztriában mikor mákot termeszt valaki, százezer forint támogatást kap, mielőtt elkezdené a 

termelést. Ezt sem kell csinálnunk. 

Mi a hátrányunk a bulgár, román termelőkkel szemben? Ott pedig nagyon olcsó a 

munkaerő. Most ebből adódik az, hogy a két országcsoporttal szemben egészen más a 

versenyhátrány, de mind a kettővel szemben fennáll. Tehát erre ez a válasz. 

Egy kicsit kitérve az öt növényfajra. A gyógynövényágazatnak talán éppen az a 

lényege, hogy nem öt fajjal foglalkozik, hanem mintegy 60 faj van termesztésben és a piac 
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változik évről évre. Na most, ebből adódik az, amikor egy cég például ráállt arra, hogy csak 

egyetlen egy növényt termesztett mint például a kömény, két év alatt megbukott, mert a 

világpiaci ár leesett, és rajtamaradt a kömény. Tehát lényegében a sok lábon állás, borzasztó 

fontos ezen a területen. Tehát öt nagyon fontos növényt ki lehet jelölni, én azt hiszem, hogy 

legalább 10-12 az, amire azt kéne mondani, hogy a termelőnek is stabilitást biztosít a jövőben.  

Na most, a szabályozási kérdés. Felvetődött, hogy a termékekkel mi a helyzet. Azt kell 

mondjam, hogy ma Magyarországon a termésspektrumban egy teljes katasztrofális össze-

visszaság van. Bejött az EU-kategória, ez a hagyományos növénygyógyszer, ami egy nagyon 

rossz kategória, teljesen nyilvánvaló. Minden egyes nyugat-európai ország megpróbál valami 

kiutat keresni a saját szabályozásában, hogy hogyan tudja ezt kikerülni. Például a gyógyteákat 

az osztrákok hagyományos nemzeti terméknek nyilvánították, és így tudják forgalmazni. A 

franciák kiadtak egy gyógynövénylistát, tehát mindenhogyan megpróbálják megkerülni, 

nálunk pedig mereven azt mondják, hogy nem. Például gyógynövénykategória. A 

hagyományos növénygyógyszerben az van, hogy akkor lehet egy termék hagyományos 

növénygyógyszer, hogyha 30 éve már használják Európában.  

Minden nyugati ország felmentést ad ez alól, egyedül Magyarország ragaszkodik a 30 

évhez. Ennek eredményeként nem tudjuk ezeket a termékeket átminősítetni.  

Még egy dolog, ami nem is a kérdésekhez vetődik fel. A következő a baj: 

Magyarországon a gyógynövényi szabályozás utolsó, egy minisztertanácsi rendelet volt, 

1976-ban, ami automatikusan elhalt 30 év után. Ez azt jelenti, hogy a 

gyógynövénytermékekre ma semmiféle szabályozás nem létezik. Annak idején működött egy 

olyan, amikor még jól ment az ágazat, hogy tárcaközi bizottság, amiben benne volt az 

egészségügyi, a pénzügyi és a földművelésügyi tárca. Ezek meg tudtak egymással egyezni.  

Most gyakorlatilag egyetlen egy rendeletet próbálunk előkészíteni, amelyik csak 

féloldalas lesz a VM-mel, mert a VM csak azokat a kérdéseket tudja megoldani, ami a VM-re 

vonatkozik. Nyilván nem tud a hatáskörén túlmenni. Akkor lenne jó ez a rendelet, ha ezek a 

tárcák valahogy összefognának, és egymás között megegyeznének. 

Még egy dolog. Tekintettel arra, hogy a szabályozás rossz, a legtöbb gyógynövény 

elindul a kevésbé szabályozott irányba, ami az étrend-kiegészítő és az élelmiszer. Egy élvezeti 

tea.  

Megvizsgáltuk a különböző termékeket, a kamillateát, hogy az különböző boltokban 

milyen kamillateát forgalmaznak. És kiderült, hogy például – nem akarok nevet mondani – 

nagy cégek olyan kamillateát forgalmaznak, amiben minden van, csak kamilla nincs. És arra 

is rá van írva, hogy kamillatea. Ezt szeretnénk ezzel a szabályozással valahogy egy picit 

rendezni, és ami nagyon fontos volna, hogy létre kéne hozni egy védjegyet a magyar 

termékekre. Tehát ezt valamilyen formában meg kellene valósítani, ez nem EU-ellenes, és 

akkor talán a magyar termékek is forgalmazhatóbbak lennének. Talán röviden ennyit 

szerettem volna hozzátenni. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Patay képviselő úré a szó. 

 

PATAY VILMOS (Fidesz): Elnök úr, köszönöm szépen. Két rövid kérdésem van 

tekintettel az időre is. Itt a gyűjtésről, hiszen közfoglalkoztatásban, egyáltalán a 

jövedelemkiegészítő lehetőségek téren ez nagyon fontos lehetőség volt is, meg kellene hogy 

legyen is.  

A gyűjtés problémáinak a megoldására kell-e valamilyen szabályozási korrekció? 

Összehasonlítva a korábbi helyzettel. Nyilván tulajdonváltozások is állnak itt a dolgok 

mögött, de van-e esetleg valami szabályozási tennivaló, és itt említetted a kifehérítéssel 

kapcsolatos dolgot, van-e itt valami konkrét javaslat, hiszen a transzparencia nagyon fontos 

szempont ebben a kérdésben is.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés? Mártonffy úr!  

 

MÁRTONFFY BÉLA elnök (FruitVeb): Bocsánat, hogy ismét szót kérek, bár nem a 

közvetlen témám, de annyira erősen kijött ebből a gyógynövény-ágazati prezentációból és a 

kérdésekből válaszból az, amit mi körülbelül három elemzésben már kimutattunk, és ezt azért 

mondom, mert talán nem ide tartozik, egy későbbi alkalommal kéne ezt jól megfogalmazni, 

csak szeretném jelezni, hogy a mi vizsgálataink szerint a zöldség-gyümölcs kertészeti ágazat, 

de lehet, hogy a mezőgazdaság többi területe is, ehhez nem tudok hozzászólni érdemben, 

problémáinak a 60-65 százaléka szabályozási kérdés, és ágazaton kívüli kérdés. Nota bene, 

továbbvihetem: szakirányítási és politikai kérdés. Ezt azért szeretnénk majd megfogalmazni 

nagyon értelmesen és előremutatóan, mert én azt gondolom, hogy az osztrák és a lengyel 

példa, amit mi most a zöldség-gyümölcs területén kimutattunk, az ő fejlődésük mögött egy 

nagyon tudatos érdekszférát érintő szabályozás és ágazati szakmaiságot érintő szabályozási 

rendszer alakult ki, és ettől kezdve ez a dolog elkezdett emelkedni. Valahol ezt szeretnénk 

majd a végén megfogalmazni a bizottság részére a mi részünkről, de azt gondolom, most a 

gyógynövénynél ugyanúgy kijött. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bittsánszky úr!  

 

BITTSÁNSZKY MÁRTON (Vidékfejlesztési Minisztérium): Úgy gondolom, valamit 

a minisztérium részéről is tegyünk hozzá. Az egyik a szabályozás kérdése, legyen egy 

jogszabály, gyógynövénytörvény, ez így jól hangzik. Az elhangzottakból az derült ki, hogy 

annyi sok részterület szabályozza ezt, és ezt összevonni egybe, nem biztos, hogy lehetséges, 

viszont valószínűleg össze kéne gyűjteni az összes szabályozást, és megnézni, hogy ezek a 

gyógynövény szempontjából koherensek-e.  

Az egyik, ami nagyon fontos, és más ágazatot is érint, és itt elhangzott, a gyűjtés és a 

közmunka. És jelesül a Start-munkaprogram, tehát nem az a közmunka, ami elvonja a 

gyűjtőket. De akár a szüretelő munkásokat is elvonja, tehát azt hiszem, hogy ez egy több 

ágazatot érintő probléma. Természetesen ez, hogy most növényvédőszer-engedély, ez is egy 

alapvető kérdés a termesztés oldaláról, ami szintén a kis kertészeti ágazatoknak folyamatosan 

problémája.  

Ez, hogy most se nem gyógyszer, se nem élelmiszer, és ettől kezdve kiesett a lyukon a 

szabályozás, ez tényleg, hogy most itt a rugalmasságot kell megteremteni a hazai 

szabályozásban vagy az EU-s irányelvvel lehet-e valamit tenni, általában a hazai szabályozás 

rugalmassága szokott működni.  

Amit még itt szabályozási oldalról részletesen nem ismerünk, de létezik egy miniszteri 

rendelet a vadon termő gombák gyűjtéséről, ami sok olyan kérdést szabályoz, ami a 

gyógynövényre is adaptálható, és ezt mindenképpen meg kell fontolni. Hogy ugye a 

forgalmazásra most készül egy rendelkezés, ami mindenképpen fontos, a gyűjtés oldaláról 

pedig létezik már precedens, ami itt is használható lehet.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 

 

KAKAS SÁNDOR (Mecsekdrog Kft.): Ahogy az elnök úr említette, én egészen a 

magyarországi szabályozástól benne vagyok ebben a gyártásban Tolna megyei születésűként. 

Nem olyan messze gyerekeskedtem mint ahogy polgármester úr az előbb említette.  

A következőt szeretném mondani, valóban az Országos Gyógyszerészeti Intézet mint a 

gyógytermékeknek a felügyelője valamikor nagyon komoly példát tudott statuálni, és ezzel mi 

ebben a kategóriában Európában vezető szerepet játszottunk. A két világháború közötti 
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időszakban is, amikor Európát elláttuk mennyiségileg és minőségileg is kiváló áruval, még az 

’50-es években is ez nagyon jelentős volt. Most nem akarom összefoglalni a dolgokat, hiszen 

professzor úr is megtette.  

Egyetlen egy példát szeretnék elmondani a mai piaci működésre. Csak azért 

érzékeltetem, hogy ott vagyok 25 éve a piacon, és tudom, hogy mi a helyzet. Megkérdezem itt 

önöket, hogy tudják-e, hogy melyik gyógynövényünket, illetve gyógyteánkat szeretik 

Európában. Láttak-e magyar gyógyteát valahol Európában? Erre sajnos azt kell mondanom, 

hogy nem. Ugyanis mondok egy példát erre. Még az európai csatlakozás előtt próbálkoztam, 

és úgy, hogy Bécsből egy magyar származású valaki keresett meg, hogy milyen jó lenne az én 

„májteámat” Európában forgalmazni, mert hogy ő Magyarországról származik és az 

édesanyja, stb. stb. Bécsben ezzel gyógyította. Nagyon örültem, végre, az ölembe hullik a 

manna ilyen szempontból, és milyen jó lesz. Háromnegyed évig tárgyaltunk oda-vissza, az 

osztrák, illetve német tulajdonú céget most nem említem meg, hiszen nem is lényeges. Hanem 

a helyzet a következő: hogy fejeződött be ez a tárgyalás? Azt mondták, hogy „uram, az ön 

terméke európai szinten is kiváló, gratulálunk. Ismerjük a magyar gyógynövényeket, ezek 

alkotóiból összeállított keverék is természetesen kiváló”, és ez a poénja az egésznek: „amíg 

osztrák és német tulajdonú üzletekben” szó szerint ezt mondták „osztrák és német gyártók 

hasonló típusú terméket gyártanak, addig kívánunk önöknek nagyon sok sikert ott, ahol 

tudnak elhelyezni terméket”. Ezért irigykedve hallottam, mikor a gombások azt mondták, 

hogy Ausztriában el tudják adni a terméküket. Tehát én úgy gondolom, hogy nincs magyar 

gyógytermék, ilyen típusú gyógytermék külföldön. 

A szabályozottságról és az ellenőrzésről szóba kerültek a jogszabályok és az 

ellenőrzéseknek az elmaradásai. Én úgy gondolom, hogy talán még nem vagyunk a végén 

ennek, nem késtünk le nagyon, de hogy egy lengyel vagy osztrák, bármilyen gyógytermék, 

ami valaha nem volt, nem létezett, most pedig van, és itt van nálunk, és a polcon fent van, és 

mi x-edikek vagyunk, ugyanis a magyar ellenőrző szervek, OGYI-tól kezdve, bárki, 

bennünket elér, és ha most megkérdezzük, és én tudom, és ezért merem itt a bizottság előtt is 

elmondani tisztelettel, hogy egyetlen egy, se német, se szlovák, semmilyen típusú terméket 

nem büntettek meg ugyanebben a kategóriában, nem vették le a polcról, velünk ezt ma is meg 

tudják csinálni. Tehát a szabályozatlanságunk ebből is megmutatkozik. Ennyit szerettem 

volna elmondani, a többit elmondták kedves kollégáink. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 

ELNÖK: Köszönjük szépen a kiegészítést. Tessék parancsolni!  

 

MALYA ANDRÁS (Mezőprodukt Kft.): Gyógynövénytermesztéssel foglalkozunk, mi 

egy klasszikus integrációt csinálunk 1500 hektáron, immár huszadik éve. Az integráció 

majdnem teljesen tökéletesen működik, minden problémáját meg tudjuk oldani a termelőnek, 

nem kell sehová belépnie, a termesztéshez nem kell semmi egyéb adottság, szinte csak az 

elhatározás. Minden mást biztosítunk. Ez idáig ideálisnak tűnik, az egyetlen hátránya ennek 

az integrációnak, hogy az elmúlt húsz évben nem nagyon tudtunk semmilyen pályázaton részt 

venni, hiszen ezt a konstrukciót valahogy a pályázatok nem szeretik elismerni. Mindig van 

benne egy olyan mondat, ami miatt a pályázati lehetőségekből kiesünk. Tehát tulajdonképpen 

olyan lehetőségeket ma sem szükséges keresni, hogy egy termelőnek fel kelljen 

szerszámozkodnia vagy speciális berendezéseket beszereznie ahhoz, hogy 

gyógynövénytermesztésbe kezdjen. Nálunk elég, ha bejelentkezik, és ha megfelelő területtel 

rendelkezik, ami termesztésre alkalmas, akkor minden egyebet megkap. Azt mondjuk, hogy 

ilyen szempontból az integráció, ez a hagyományos integráció húsz éve működik. Úgy 

működik, hogy a 200 termelő mellett nem létezik olyan dossziénk, amire az van írva, hogy 

szerződések. Ennek ellenére még senki nem perelt be minket, senki nem haragudott meg ránk, 
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mindenki megkapta azt, ami jár neki, és ha holnap elveti az ánizst, akkor megmondom, hogy 

szeptemberben mennyit fog kapni érte, és az utolsó szemig átvesszük, ha megfelel.  

Tehát láttam már gyógynövénytermesztésben is TÉSZ-t alakítani. Az egyetlen cél az 

volt, hogy valamilyen támogatáshoz jussanak. A mai napig sem működik, semmire nem való. 

Tehát biztos, hogy van olyan szervezeti konstrukció, ami működőképes, csak mi magyarok 

erre valahogy még nem jöttünk rá, hogy melyik az, és ha valamelyik működik, akkor az egy 

szerencsés eset, hiszen a vevők is ma már termelővel nem állnak szóba, mert nekik komoly 

mennyiségek kellenek, a mennyiséghez komoly minőségi garanciák kellenek, ezt egy 

termelővel nem tudja egy külföldi vevő megoldani. Tehát ehhez valamilyen szervezett 

termelő kell, aki a megfelelő információkkal bír, a megfelelő anyagot biztosítani tudja. 

Még egy dolog, amiért a gyógynövény termesztési részét rendkívül fontosnak tartom: 

mi több száz embernek adunk közvetlenül hónapokon keresztül munkát. Ezek az emberek 

akármilyen közmunka vagy bármilyen munkaprogramot hirdetünk, munkahelyet nem fognak 

találni. Ez a társadalomnak az a része, amelyre majdnem elmondhatjuk, hogy ezen a munkán 

kívül, a mezőgazdasági szántóföldi munkán kívül másra nem képes. Sem az egészségi 

állapota, sem a szokásai, sem a külalakja, sem a gondolkodása alapján. Tehát ilyen 

szempontból rendkívül fontos az, hogy ezeket az embereket, amilyen számban tudjuk, 

foglalkoztassuk, és hát ahogy elmondtuk, itt egy-egy hektár munkaerőigénye több száz óra, és 

a kisebb területen dolgozó termelőket is ilyen formában munkához vagy bizonyos 

extrajövedelemhez tudjuk juttatni. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen ezt a kiegészítést. Valószínű, hogy itt sok mindenkinek a 

fejében újabb gondolatokat fognak gerjeszteni. Egy ilyen példa, amit jobb lenne majd 

részleteiben megismerni, nem tudom, hogy erre lehet-e valamilyen módon találni, de 

remélem, hogy igen. Már csak azért is, mert a jegyzőkönyvből visszakereshető a felszólalók 

nyilatkozata, és talán erre lehetőség is lesz. Ez egy tágabb körben egy érdekes téma lehet, 

hogy hogyan lehet ebbe bekapcsolódni. Nemcsak a kft. vonatkozásában, hanem más, a 

gyógynövényágazatban működő társaságok vonatkozásában is, a munkahelyteremtés 

vonatkozásában. Köszönöm szépen. Bittsánszky János, parancsoljon!  

 

DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a FruitVeB társelnöke: 

Képviselő úrnak a szilveszteri sztorijához muszáj nekem reagálnom, ha nem haragszanak a 

jelenlévők. A Zöldkutató Intézet évente 50 tonna babvetőmagot forgalmaz, ez minimálisan 

ezer tonna étkezési babot jelent Magyarországon. Tehát az, hogy kínai és cseh babok vannak 

a piacon, ez kizárólag kereskedelmi kérdés. Tehát minden további nélkül megterem 

Magyarországon az a babmennyiség, ami a mi fogyasztásunkra szükséges.  

A másik, azt hiszem, a holland teknőt említette a képviselő úr. Ott egy dolgot, hogy 

Hollandia elhatározta, hogy világvezetők lesznek a növényházi termesztésben, mondjuk 

zöldség és dísznövénytermesztésben, ebből eredően minden idegszálukkal erre fordultak. 

Hála istennek ma, úgy gondolom, ma a magyar kormányzat zászlóra tűzte a kertészet 

fejlesztését, és ennek következtében olyan csoda megtörtént, hogy Kertészeti albizottság van a 

parlamentben, tehát komolyan veszi azt, és minden idegszálával erre fordítja az energiáját. 

Nem hiszem, hogy Hollandiában előfordulhatott volna az, hogy gombatermesztés 

vonatkozásában fejlesztjük a komposztgyártást, és nem fejlesztjük hozzá a 

termesztőberendezéseket. Tehát projektben kell gondolkodni és a teljes elejétől a végéig 

odafigyelni a dologra, akkor biztos, hogy sikeresek tudunk mi is lenni. Köszönöm.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel több jelentkezőt nem látok, be fogom zárni ezt a 

mai ülést annak a gondolatjegyében, hogy ez a közel háromórás ülés, két témának a 

megtárgyalása mindannyiunk számára tanulságos és hasznos volt, és új gondolatokat 
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ébresztett szerintem az elkövetkezendő időszakra is. Megköszönöm az előadóknak és a 

hozzászólóknak a felkészülést, mert ez egy komoly felkészülés eredménye is volt, illetve a 

tájékoztató elkészítése is. 

Bízom abban, hogy itt nem fog megállni ez a folyamat, éppen ezért kérem, úgy, ahogy 

már korábban is megfogalmaztam, az ágazat vezetőit, hogy röviden az ágazat jövőjével 

kapcsolatos elképzeléseket fogalmazzák meg, és itt valamikor március végén erre ismételten 

vissza fogunk térni egy szűkebb körben, amikor már csak az ágazati legprominensebb 

szereplőkkel fogunk találkozni.  

Ennek reményében fogom bezárni a mai ülést, és arra szeretném felhívni a tisztelt 

jelenlévők figyelmét, hogy minden egyes alkalommal bővül a témakörök sora, de még két 

témakörben a Kertészeti albizottság a munkáját el tudja végezni, itt sok felvetés elhangzott a 

TÉSZ-ekkel kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy ezt is végig kellene beszélni egy szűkebb 

körben az albizottságnak. Mivel a kertészet az, ahol a legtöbb TÉSZ és ez a fajta forma 

működött és működik. Illetve azt gondolom, ez már nekem inkább ilyen személyes régi 

vesszőparipám, a kertészet és a geotermális energia kapcsolatát az albizottság tűzze 

napirendre. Mivel van a parlamentnek egy ilyen megújuló energiával foglalkozó albizottsága, 

ezt tisztelem, becsülöm, de úgy gondolom, hogy a kertészethez jobban kapcsolódik a 

geotermális energia felhasználása mint bármi máshoz, ezért ezt a témát úgymond nem akarom 

elhalászni a másik bizottság elől, de feltétlen napirendre akarom tűzni még most, április 

hónapban. Tudjuk, itt az elmúlt heteknek-hónapokban ez irányú politikai döntéseit, jó lenne, 

ha ezt a kertészet vonatkozásában meg tudnánk erősíteni, illetve egy olyan gondolatot 

továbbvinni, ami az ágazat fejlődésében ennek az energiának a felhasználásával hatékonyan 

tudnánk működni a későbbiek során. 

Ezt a két programot szeretném, ha még márciusban valahogy beleférne, és április 

legelején egy összegzéssel úgymond a minisztérium rendelkezésére bocsátanánk azt a 

kérelmünket, amit politikailag mi a bizottságon keresztül mint országgyűlési képviselők 

támogatni tudunk, és megpróbálunk emellett végig harcolni, hogy ebből minél nagyobb 

sikerrel minél több téma kerüljön be a jogalkotáson keresztül az ágazat irányításába.  

Ennek reményében köszönöm meg mindenkinek a jelenlétet, és remélhetőleg nem 

először és nem is utoljára találkoztunk. További jó munkát kívánok!  

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 28 perc) 
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